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*MOT: poketapa! 
*CHI: [guɾʹdej] agora. 
*MOT: poketapa, poketapa! 
*MOT: peguei de você! 
*CHI: espera! 
*MOT: ah, não vale? 
*CHI: você não vale porque agora eu já [gu.deʹɾej].  
*MOT: poketapa nele! 
*MOT: já grudei, já grudei! 
*CHI: [ɪ.̃gɾa.saˈdʒi.ɲɐ].  
*MOT: vai lá, gruda! 
*CHI: [gɾuʹdej]! 
*CHI: esse jogo é uma palhaçada! 
*MOT: eu não vou avisar da próxima vez! 
*CHI: [gʊ.ɾuʹdej]! 
*MOT: não vai vale(r), Lu. 
*MOT: (es)to(u) falando! 
*CHI: é que tem uma coisa. 
*CHI: não (es)tava bem [gluʹda.dʊ] na sua mão. 

(Gravação naturalística de Lu. 4;08.21) 

 

 
 

"The beginning of science is the recognition that the simplest phenomena of 

ordinary life raise quite serious problems: Why are they as they are, instead of some 

different way?" 

CHOMSKY, 1988, p. 43 
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RESUMO 
 
TONI, Andressa. A fonotaxe dos ataques ramificados CCV em Português Brasileiro: 
Caracterização da fala adulta e do desenvolvimento infantil. 2022. 289f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2022. 

 
Esta pesquisa revisita a aquisição das sílabas de ataque ramificado CCV (Consoante1 + 
Consoante2 + Vogal) em Português Brasileiro, investigando COMO a estrutura e os segmentos 
que compõem CCV são categorizados; POR QUE o desenvolvimento silábico ocorre da forma 
que ocorre; QUANDO as camadas estrutural e segmental são adquiridas; e O QUE, exatamente, 
constitui o alvo linguístico da criança. Para caracterizar o alvo sendo adquirido, um estudo de 
corpora compara as propriedades distribucionais da fala adulta, da fala dirigida à criança, das 
palavras almejadas pela criança e das produções concretas infantis (Corpus ABG, 
BENEVIDES & GUIDE, 2017; Corpora FDC e FI, SANTOS & TONI, 2020). Analisamos 
também a variação CCV→CV (como em ‘outro’→[ʹo.tʊ]) na fala de adultos paulistanos (Projeto 
SP2010, MENDES, 2013), além de dados experimentais sobre a percepção, a produtividade 
e a aceitabilidade de CCV na fala adulta (TONI, 2020; TONI, submetido). Já para caracterizar 
o desenvolvimento infantil, conduzimos um estudo experimental comparando a produção e a 
detecção de erros de 71 crianças entre 2;0 e 5;11 anos. O arcabouço teórico assumido na 
pesquisa é o Princípio da Tolerância (YANG, 2016) e a Hierarquia Contrastiva de Traços 
(DRESHER, 2003), aqui mobilizados para modelar a construção do contraste entre as 
estruturas CCV-CV e entre /ɾ/-/l/. O estudo constata que, ao adquirir CCV, a criança adquire 
uma sílaba lexicalmente pouco frequente, distribucionalmente concentrada em padrões C/ɾ/V, 
articulatoriamente complexa, fonotaticamente restrita, fonologicamente pouco densa, 
foneticamente variável e suscetível a processos de neutralização do contraste CCV-CV. 
Defendemos que tais características do input levam a uma incorreta generalização de CCV 
como opcional na superfície da língua, tomando CV como uma forma alternante – tanto em 
contextos átonos (o que é encontrado na fala adulta) como em contextos tônicos (que não 
ocorre na fala adulta paulistana). A produtividade desta hipergeneralização é capturada pelo 
Princípio da Tolerância e decorre da alta concentração de CCVs redutíveis no vocabulário 
inicial da criança, sendo superada com o crescimento lexical. A hipergeneralização da 
variação CCV~CV reflete-se nos resultados do teste de detecção de erros, em que se observa 
reconhecimento de CV→CCV (‘dente’→‘d[ɾ]ente’), mas não de CCV→CV (‘prato’→’pato’, 
‘preto’→’peto’) por crianças que simplificam CCV em sua fala. A maior taxa de detecção de 
vizinhos CCV-CV no teste (i.e., ‘prato’→‘pato’ é mais detectado que ‘preto’→‘peto’) aponta a 
construção do contraste como um ponto-chave no desenvolvimento fonológico. No âmbito 
segmental, defendemos que inicialmente não há especificação do contraste entre C/l/V e 
C/ɾ/V, embora esse contraste esteja estabelecido em contexto CV. Este argumento apoia-se 
na frequência majoritária do padrão C/ɾ/V e na baixa carga funcional de C/ɾ/V-C/l/V, que, em 
oposição ao balanceamento e à alta informatividade do contraste /l, r/ em CV, levam a uma 
incorreta pista de neutralização contextual. No teste de detecção, a não-especificação 
contextual de /l, ɾ/ reflete-se na alta detecção de substituições como ‘ga/l/inha’ →‘ga[ɾ]inha’, 
mas não de substituições como ‘b/l/usa’→‘b[ɾ]usa’. Além disso, a maior taxa de detecção de 
substituições do tipo ‘p/ɾ/ato’→’p[l]ato’ em comparação a ‘b/l/usa’→‘b[ɾ]usa’ na fala de crianças 
que produzem trocas C[ɾ]V↔C[l]V aponta que a líquida lateral contida nas realizações iniciais 
de CCV não é plenamente especificada. Com isso, argumentamos que existe um momento 
no desenvolvimento infantil em que a contrastividade entre líquidas depende da sua posição 
na estrutura da sílaba, indicando que a hierarquia contrastiva de traços considera informações 
contextuais em sua construção. Em conjunto, o desenvolvimento do molde de ataque 
ramificado e dos seus filtros fonotáticos aponta que o percurso de aquisição CCV passa por 
um momento de incorreta neutralização dos contrastes estrutural e segmental da sílaba. 
 
Palavras-chave: Aquisição fonológica. Sílaba. Ataque ramificado. 
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ABSTRACT 
 
 

TONI, Andressa. Phonotactics of branching CCV onsets in Brazilian Portuguese: 
Description of the adult speech and child development. 2022. 289f. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2022. 
 
This research aims to revisit the acquisition of CCV (Consonant1 + Consonant2 + Vowel) 
branching onset syllables in Brazilian Portuguese. The goal is to investigate HOW the structural 
and segmental properties of CCV are specified; WHEN these structural and segmental 
properties are acquired; WHY they are acquired the way they do; and WHAT, exactly, constitutes 
the child's linguistic target. To describe the target syllable, we conducted a corpora study 
comparing the distributional properties of adult speech, child-directed speech, children’s target 
words, and children's concrete productions (Corpus ABG, BENEVIDES & GUIDE, 2017; 
Corpora FDC and FI, SANTOS & TONI, 2020). We also conducted a corpus study on the 
CCV→CV reduction found in São Paulos’ adult speech (as in 'outro'→[ʹo.tʊ]) (Projeto SP2010, 
MENDES, 2013), as well as an experimental study on the perception, productivity and 
acceptability of CCV in the target language (TONI, 2020; TONI, submitted). For the description 
of child development, we conducted an experimental study comparing the production and 
mispronunciation detection of 71 children between 2;0 and 5;11 years old. Our theoretical 
framework is the Tolerance Principle (YANG, 2016) and the Contrastive Hierarchy Theory 
(DRESHER, 2003), here used to model the contrast between CCV-CV structures and between 
/ɾ/-/l/. Our results on WHAT is the linguistic target of the child show that CCV is a lexically 
infrequent syllable, distributionally concentrated in C/ɾ/V patterns. It is also articulatorily 
complex, phonotatically restrict, phonetically variable, highly susceptible to CCV-CV 
neutralization and bears low functional load. We argue that such input properties lead to an 
incorrect generalization of CCV as an optional realization, taking CV as a free alternating form. 
The productivity of this overgeneralization is modelled by the Tolerance Principle and stems 
from the high concentration of reducible CCVs in the child's initial vocabulary. Results from the 
mispronunciation detection task reflect this overgeneralization: CV→CCV mispronunciations 
('dente'→'d[ɾ]ente') are detected by children who simplify clusters in their own production, but 
mispronunciations in CCV→CV direction ('prato'→'pato', 'preto'→*'peto') are not detected. 
Higher detection rates can be found, however, when CCV→CV stimuli have phonological 
neighbors (i.e., 'prato'→'pato' is more detected than 'preto'→*'peto'). This pattern points to the 
specification of contrastive relations as a key point in the development of branching structures. 
At the segmental level, contrast also plays a role. We argue that there is no initial contrast 
between C/l/V and C/ɾ/V, although /l, ɾ/ contrast is established in CV context. This argument is 
modelled by the Contrastive Hierarchy Theory and stems from the high frequency of C/ɾ/V 
patterns and the low functional load of C/ɾ/V-C/l/V contrast – as opposed to the balanced 
frequency and high functional load of /l, ɾ / in CV context, which leads to an incorrect path of 
contextual neutralization. Results from the mispronunciation detection task show high 
detection of /l, ɾ/ substitutions in CV syllables, like 'ga/l/inha'→'ga[ɾ]inha', but not on CCV 
syllables, like 'b/l/usa'→'b[ɾ]usa'. Furthermore, the higher detection rate of C/ɾ/V→C[l]V 
substitutions ('p/ɾ/ato'→'p[l]ato') compared to C/l/V→C[ɾ]V ('b/l/usa'→'b[ɾ]usa') points out that 
the initial lateral CCV productions are not fully specified. We argue that there is a moment in 
child development when the contrastivity between liquids depends on their syllable context. 
Therefore, contrastive hierarchy of features must take contextual information in its 
construction. In sum, the study suggests that CCV acquisition passes through a moment of 
incorrect structural and segmental contrastive neutralization. 
 
Keywords:  Phonological acquisition. Syllable. Branching onsets.
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1  INTRODUÇÃO: A AQUISIÇÃO DAS SÍLABAS CCV – COMO, QUANDO, O QUE E POR QUÊ 

 

COMO, QUANDO, O QUE e POR QUE são perguntas intrínsecas ao fazer científico, ao 

reconhecimento de que fenômenos corriqueiros podem remeter a causas nada triviais, tal 

como enunciado na epígrafe que abre esta tese. O fenômeno corriqueiro sobre o qual esta 

pesquisa se debruça é a recorrência de formas como [ʹpa.tʊ] para ‘prato’, [ʹbu.zɐ] para ‘blusa’, 

[ʹbla.sʊ] para ‘braço’, [ʹpɾɐ.̃tɐ] para ‘planta’ na fala de crianças pequenas – produções típicas 

do processo de desenvolvimento das sílabas de ataque ramificado CCV (Consoante1 + 

Consoante2 + Vogal na aquisição fonológica. Mas por que tomar este tipo silábico como objeto 

de análise se tais estruturas já foram descritas na literatura por pesquisadores como Freitas 

(1997), Ribas (2002), Miranda (2007), Mezzomo, Motta, Dias & Giachinni (2008) e Barbieri 

(2019) – e mesmo em minha própria dissertação de mestrado, Toni (2016)? Retomando as 

quatro questões inerentes ao fazer científico, a condução da presente pesquisa justifica-se 

porque, embora os estudos supramencionados dediquem-se principalmente a descrever 

questões relativas a QUANDO e COMO os ataques ramificados CCV são adquiridos na fala 

infantil, muitos pontos de discussão ainda permanecem abertos em relação a POR QUE o 

percurso de aquisição dos ataques ramificados se dá como o descrito – afinal, 

 

o Por que a aquisição CCV leva em torno de 5 a 6 anos para ser estabilizada em PB se 

palavras como ‘obrigada’, ‘abre’, ‘Pluto’ por vezes já são corretamente produzidas pela 

criança mesmo antes dos 2 anos?  

o Por que as consoantes /l, ɾ/ podem ser corretamente produzidas em sílabas CV por volta 

dos 4 anos mas concomitantemente suprimidas, transpostas ou substituídas em sílabas 

CCV, como nos exemplos [gʊ.ɾuʹdej], [guɾʹdej], [gu.deʹɾej], [gluʹda.dʊ] do excerto acima? 

o Será que uma forma [ʹpa.tʊ] que advém de /pɾato/ pode, por um momento, equivaler 

fonologicamente a [ʹpa.tʊ] que advém de /pato/? Será que uma redução como /pɾeto/ → 

[ʹpe.tʊ] seria sistemicamente menos custosa ou menos restrita que /pɾato/ → [ʹpa.tʊ] por não 

acarretar na formação de uma palavra já presente no léxico (i.e., ‘peto’ não existe em nosso 

vocabulário, mas ‘pato’ sim)?  

Esses são alguns porquês ainda sem resposta nos estudos em Português Brasileiro 

(doravante PB) que serão aqui discutidos – e como observado adiante, mesmo questões 

sobre COMO se dá a aquisição CCV e O QUE de fato é adquirido também podem ser 

aprofundadas. Parte da abordagem científica aqui conduzida consiste em reconhecer que as 

típicas produções CCV infantis são resultado de diversos fatores linguísticos concorrentes, 

originando-se de hipóteses fonológicas refinadas e empiricamente embasadas. 
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Nesta tese, COMO, POR QUE, QUANDO e O QUE se traduzem em quatro diferentes olhares 

sobre o objeto linguístico CCV, aqui tomado nos termos da Teoria da Sílaba de Selkirk (1982). 

Para questionar O QUE de fato é adquirido durante o desenvolvimento silábico da criança, 

apresentamos três estudos experimentais com adultos que caracterizam os âmbitos fonético, 

fonológico e fonotático do alvo infantil (TONI, 2020a; TONI, submetidoa; TONI, submetidob). 

Descrevemos, também, o ambiente linguístico e o input disponível à criança na construção de 

seu sistema fonológico, discutindo, com base em um estudo de corpora, o clássico Problema 

de Platão, para o qual a sílaba CCV se mostrou um interessante estudo de caso: diante de 

dados tão esparsos e pouco transparentes, como a Fonologia da língua é construída? Como 

são estabelecidos os contrastes fonológicos dos segmentos e estruturas – seus valores, na 

acepção saussureana? Como se dá o desenvolvimento gramatical, considerando a baixa 

frequência de CCV na língua, o baixo número de pares mínimos CCV-CV e C/l/V-C/ɾ/V e, 

principalmente, considerando que em alguns contextos, o contraste CCV-CV (como em 

[pɾɪ]cisa~[pɪ]cisa, [pɾɐ]~[pɐ], ou[tɾʊ]~ou[tʊ]) e mesmo C/l/V-C/ɾ/V (p[l]anta~p[ɾ]anta, 

f[ɾ]uta~f[l]uta) podem ser neutralizados?  

Para descrever QUANDO e COMO CCV é adquirido, apresentamos uma revisão da 

literatura brasileira sobre o tema, pontuando diferenças observadas em relação a outras 

línguas, como o Português Europeu e o Francês, em que CCV é adquirido em momento 

anterior ao observado em PB. Pontuamos também uma discussão sobre o Árabe e o Berber, 

em que se observam encontros consonantais silabicamente não classificados como ataques 

ramificados, que permitem isolar o âmbito fonético-articulatório do âmbito fonológico no 

percurso de aquisição. Este último tópico constitui uma questão substancial sobre o estudo 

da aquisição da camada sonora da língua: qual peso deve ser atribuído ao desenvolvimento 

do domínio articulatório da língua versus do domínio das unidades, estruturas e regras do 

sistema fonológico? Afinal, produções como [ʹbu.zɐ] para ‘blusa’ ou [ʹpla.tʊ] para ‘prato’ 

devem ser atribuídas a representações subjacentes diferentes daquelas do sistema-alvo ou a 

representações subjacentes acuradas, mas cuja produção sofre restrições de performance? 

Atendendo a estas questões, conduzimos um estudo experimental comparando a produção e 

a percepção dos ataques ramificados na fala de 71 crianças, o que possibilitou a observação 

das contrapartes estrutural e segmental do desenvolvimento da sílaba CCV. Com esses 

dados, fez-se possível constatar a instauração precoce do contraste entre as estruturas 

silábicas CCV e CV em comparação à especificação C/l/V e C/ɾ/V. Observou-se, neste 

contexto, que o contraste /l/-/ɾ/ se estabelece em sílabas CV antes de CCV, havendo um 

momento no desenvolvimento infantil em que a contrastividade entre as líquidas depende de 

sua posição na estrutura da sílaba: b[ɾ]usa se mostra um candidato fonético aceitável ao alvo 

b/l/usa (mesmo em dialetos em que o rotacismo não está presente), embora ga[ɾ]inha não 

seja um candidato aceitável à ga/l/inha. Além disso, a direcionalidade da substituição entre 
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líquidas também se mostrou influente: pronunciar ‘bruxa’ como b[l]uxa foi um erro mais 

percebido que b[ɾ]usa. Para explicar esta assimetria, defendemos a existência de líquidas 

não-especificadas no início da aquisição CCV. Desse modo, nos momentos iniciais da 

aquisição, a qualidade da líquida produzida é condicionada a informações silábicas, à 

frequência de /l/ e /ɾ/ em CCV e em CV e mesmo a restrições articulatórias. Propomos, assim, 

que a representação subjacente da criança é menos especificada que as representações 

adultas; essa diferença estrutural não exclui, entretanto, a ocorrência de restrições de 

performance na produção infantil.  

Por fim, para explicar POR QUE o percurso de desenvolvimento silábico da criança se 

dá como o observado, mobilizamos a Hierarquia Contrastiva de Dresher (2009), o Princípio 

da Tolerância de Yang (2016) e a literatura que demonstra o papel da carga funcional na 

aquisição e na mudança linguísticas (CUI, 2020; CEOLIN, 2020, RICHTER, 2021), numa 

abordagem multidimensional da fala infantil tal como preconizado por Rose (2009). 

Considerando as propriedades linguísticas das sílabas de ataque ramificado e do input 

disponível à criança, tem-se que, em PB, ao adquirir CCV a criança toma como alvo uma 

sílaba lexicalmente pouco frequente, articulatoriamente complexa, fonotaticamente restrita, 

foneticamente variável e fonologicamente pouco contrastiva, que apresenta baixa carga 

funcional e que é suscetível a processos de neutralização (redução CCV→CV, rotacismo, 

lambdacismo). Defendemos, nesta tese, que estas características do alvo CCV levam a uma 

representação funcionalmente não-contrastiva e não-especificada no início do percurso de 

aquisição. Essa constelação de características é a resposta curta para a questão sobre POR 

QUE a aquisição CCV se mostra tão longa, tão propensa a estratégias de reparo e mesmo tão 

suscetível a queixas fonoaudiológicas. No presente trabalho, cada uma destas perspectivas 

sobre a aquisição CCV será examinada e discutida. 

Adotamos, assim, um viés desenvolvimental que toca nas seguintes questões, 

fundamentais para melhor compreender a fala infantil: quais os efeitos de uma exposição 

linguística naturalmente pobre em estímulos CCV à construção da abstração fonológica da 

língua? Como a gramática fonológica da língua é construída a partir de dados esparsos e 

pouco transparentes? Como diferenciar questões fonéticas e questões fonológicas no 

processo de aquisição? Como se dá a interdependência entre a construção do sistema 

fonológico e a construção das representações lexicais das palavras – ou seja, como a criança 

representa uma palavra contendo CCV em seu léxico sem ter CCV plenamente desenvolvido 

em seu sistema fonológico? Vamos argumentar, especificamente, que no início do 

desenvolvimento fonológico da criança há uma incorreta generalização de CV como uma 

forma aceitável de CCV, um “alofone” de CCV, tanto em contextos átonos (o que é encontrado 

na fala adulta) como em contextos tônicos (que não ocorre na fala adulta). Defendemos, 

também, que no início da aquisição CCV não há uma demarcação do contraste entre C/l/V e 
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C/ɾ/V, embora esse contraste esteja estabelecido em CV, revelando que a hierarquia 

contrastiva segmental considera informações contextuais em sua construção.  

 

A seção 1.1 a seguir estabelece os objetivos do trabalho, e a seção 1.2 aprofunda as 

questões centrais que serão aqui abordadas. O capítulo 2 apresenta uma caracterização das 

propriedades distribucionais, fonológicas e fonéticas do alvo CCV, estabelecendo no capítulo 

3 O QUE, exatamente, deve ser desenvolvido pela criança ao longo da aquisição CCV – 

descrição que embasa as hipóteses e previsões trazidas no capítulo 4. O capítulo 5 discute a 

literatura sobre a aquisição CCV, apresentando as bases teóricas aqui mobilizadas. Em 6 e 7 

descrevemos a metodologia de coleta e análise de dados da fala infantil, também trazendo os 

resultados obtidos nos experimentos de produção e de percepção. Nos capítulos 8 e 9 

retomamos as questões COMO, QUANDO e POR QUE à luz dos nossos resultados para, em 10, 

oferecermos nossas considerações finais. 

 

 

1.1 Objetivo 

 

Esta tese se propõe a revisitar como se dá o processo de 

aquisição das sílabas de ataque ramificado CCV (Consoante1 + Consoante2 + Vogal) do PB, 

investigando o modo como a ramificação de ataque é categorizada e sistematizada na 

Fonologia da criança ao longo de seu desenvolvimento linguístico. Para guiar esta 

investigação, as quatro perguntas basilares do estudo científico – COMO, QUANDO, O QUE e 

POR QUE – serão mobilizadas para responder às seguintes questões centrais: 

i) Como as estruturas silábicas são categorizadas ao longo do desenvolvimento do 

sistema fonológico? 

ii) Como os segmentos que compõem CCV são especificados ao longo da aquisição 

silábica? 

iii) O que motiva o uso de estratégias de reparo na fala da criança? Por que a criança 

continua a utilizar reparos mesmo quando parte de suas produções CCV já é semelhante à 

forma adulta? 

 

 

1.2 O Problema Lógico da Aquisição da Linguagem: dimensionando o processo 

de desenvolvimento da fala infantil 

 

 Para investigar aquisição da linguagem, é fundamental reconhecer a dimensão da 

tarefa da criança: imersa em um continuum de estímulos linguísticos, a criança tem a missão 
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de depreender uma gramática e um léxico de representações subjacentes (JAROSZ, 2019) 

de um fluxo de dados que, se por um lado é extremamente rico, intrincado e abarrotado de 

informações, por outro é também esparso, variável e pouco transparente se considerarmos a 

complexidade de uma língua natural. A tarefa de filtrar o input disponível para encontrar as 

peças que devem compor a gramática da língua – peças compatíveis também com outras 

gramáticas possíveis – constitui-se como o Problema Lógico da Aquisição da Linguagem. Nas 

palavras de Crain (1991), o acquisition puzzle define-se em como explicar que a criança 

adquire a gramática de sua língua em tão pouco tempo considerando a qualidade do input 

disponível para esta tarefa – e, especialmente, em como explicar que diferentes aprendizes 

convergem a gramáticas similares tomando por base ambientes linguísticos diferentes: 

It is a remarkable fact that, without special training or carefully sequenced linguistic input, 
every normal child acquires a natural language. The universality of language in our species 
stands in glaring contrast to the much more selective attainment of comparable cognitive 
skills, such as the ability to perform arithmetic calculations. A related fact is that every child 
in a linguistic community succeeds in converging on a grammatical system that is 
equivalent to everyone else's, despite considerable variability in linguistic experience. 
Moreover, children acquire language quite rapidly and with few wrong turns, considering 
the number of potential pitfalls that exist. This picture of the course of acquisition has been 
observed so often across the diversity of natural languages that its validity seems firmly 
established. It nevertheless remains astonishing for a parent to watch the process unfold 
and difficult for a scientific theory to explain it. What is so special about natural language, 
or about children, that guarantees that, almost without fail, they master a rich and intricate 
system of rules for language production and comprehension by the time they reach school 
age, that is, at a time when they are receiving their earliest instruction in other complex 
cognitive skills? 

(CRAIN, 1991, p. 597) 

 

 Para modelar o sistema que rege a camada sonora da língua, é preciso considerar (no 

mínimo) três dimensões simultâneas e interdependentes que, em termos gerais, podem ser 

ligadas à Fonologia, à Fonética e ao Léxico (CUI, 2020) – três ângulos que devem ser 

depreendidos do continuum de fala que compõe o input. Desse modo, a aquisição fonológica 

implica em sistematizar as categorias abstratas  que organizam os sons da fala (hidden 

structures, nos termos de JAROSZ, 2019) – traços, estruturas intrassilábicas, domínios 

prosódicos; mapear a correspondência entre estas estruturas ocultas e suas características 

acústicas e instruções articulatórias; filtrar a variação existente na superfície da língua para 

criar padrões foneticamente abrangentes, mas fonologicamente restritos; e também utilizar 

essas estruturas fonológicas abstratas para representar as palavras no Léxico.  

Fonética, Fonologia e Léxico se relacionam, assim, de forma bastante intrincada – 

especialmente considerando que, na língua, o mapeamento entre forma concreta e forma 

abstrata nem sempre se mostra biunívoco, pois uma mesma unidade fonológica pode ser 

representada por mais de uma unidade fonética e vice-versa. Esta volubilidade pode levar à 

perda superficial de contrastes lexicais, mascarando a identificação das hidden structures 

presentes na língua e induzindo, por exemplo, à classificação de contextos contrastivos como 
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não-contrastivos. A tarefa da criança adquirindo sua primeira língua mostra sua total 

dimensão, então, ao considerarmos essa complexa interação entre estruturas fonológicas 

ocultas e a variação observada na superfície da língua – uma variação que pode levar à 

neutralização superficial do contraste entre essas estruturas ocultas.  

Tendo este cenário em vista é que o Problema Lógico da Aquisição da Linguagem se 

coloca (aqui pensando apenas no âmbito da camada sonora da fala): afinal, “como o ser 

humano pode saber tanto diante de evidências tão passageiras, enganosas e fragmentárias?” 

(Bertrand Russel, apud CHOMSKY, 1988: 3). E como somos capazes de identificar as hidden 

structures deste input passageiro, enganoso e fragmentário e com elas criar um sistema, uma 

generalização? Sobre esta generalização devemos destacar, ainda, que o input contém não 

só regularidades, mas também dados que não devem ser generalizados, como lapsos, 

empréstimos, exceções e cristalizações – como, então, somos capazes de identificar em meio 

a um fluxo de dados imenso, porém esparso, quais dados são esporádicos e não devem ser 

generalizados, quais são exceções toleradas pelo sistema e quais são regulares, mas de 

baixa frequência, somente estes últimos devendo, portanto, ser generalizados e inseridos na 

sistematização do input?  

 A aquisição das sílabas de ataque ramificado em PB configura-se como um caso 

exemplar do Problema Lógico da Aquisição da Linguagem. Aplicando a inter-relação 

Fonologia-Fonética-Léxico acima delineada ao estudo das sílabas CCV, nota-se que as pistas 

que distinguem as estruturas fonológicas CV e CCV (e também C/l/V e C/ɾ/V) podem se 

apresentar de diferentes formas na língua alvo. Por exemplo, dialetos que tendem à redução 

do encontro consonantal (‘outro’→[ʹo.tʊ], ‘precisa’→[pʹsi.zɐ]), como o mineiro, ou mesmo que 

mostram tendência à queda das vogais átonas (‘abóbora’→[aʹbɔ.bɾɐ], ‘felicidade’→[flɨ.siʹdad]), 

como o Português Europeu, obscurecem a identificação do contraste entre CV e CCV, já que 

pares como 'contra' e 'conta', ‘magro’ e ‘mago’ poderiam ambos ser realizados como [ʹkõ.tɐ], 

[ʹma.gʊ], e pares como ‘querer’ e ‘crer’, ‘perece’ e ‘prece’ poderiam ambos ser realizados como 

[ʹkɾeɾ], [ʹpɾɛ.sɪ]. De forma análoga, a identificação do contraste segmental entre C/l/V e C/ɾ/V 

também pode ser obscurecida por processos de neutralização: em dialetos rotacizantes, 

palavras como 'flagrante' e 'fragrante', ‘blindar’ e ‘brindar’ seriam ambas realizadas como 

‘[fɾa]grante’, ‘[bɾĩ]dar’. Além disso, mesmo dialetos que não têm como característica a 

realização do rotacismo, a distribuição de C/l/V e C/ɾ/V no input pode induzir a uma 

classificação errônea de /l/ e /ɾ/ como não-contrastivos em posição CCV, considerando a 

discrepância na quantidade de palavras e de pares mínimos contendo /l/ e /ɾ/ em ataque 

simples versus em ataque complexo. Do ponto de vista da aquisição, a falha em reconhecer 

a distribuição e a variação presentes no Léxico pode culminar na incorreta generalização das 

estruturas C/l/V e C/ɾ/V e CCV e CV como não-contrastivas. 
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 Cabe destacar que um movimento oposto à neutralização observada acima também 

pode ser constatado em PB: em uma análise acústica fina, Costa (2011, 2013) nota que 

diferentes qualidades róticas podem ser mobilizadas em um mesmo dialeto para representar 

a líquida em posição C2 no CCV – tepes, aproximantes alveolares, aproximantes retroflexas e 

mesmo tepes laterais. Desse modo, o desenvolvimento fonológico deve englobar não só o 

reconhecimento de que contextos contrastivos podem ser neutralizados, mas também o 

reconhecimento de que múltiplos candidatos fonéticos podem representar uma mesma 

entidade fonológica. Identificar e estabelecer o contraste entre C/l/V e C/ɾ/V e entre CCV e CV 

não se constitui, portanto, como uma tarefa trivial – o que é indicado, por exemplo, pela longa 

duração do processo de aquisição CCV.  

 Retomando o Problema Lógico da Aquisição da Linguagem, cabe questionar, então, 

como e com base em quais pistas as propriedades fonéticas, fonológicas e fonotáticas de 

CCV são adquiridas – e, principalmente, como a contrastividade de CCV em relação a CV e 

de C/l/V em relação a C/ɾ/V é determinada, considerando a variabilidade, o enviesamento e 

os processos de neutralização acima descritos. Os capítulos que seguem este trabalho 

demonstrarão que o contraste entre as estruturas de ataque simples e complexo e o contraste 

entre as líquidas em CCV são determinados em tempos diferentes e tomando pistas distintas. 

Desse modo, as estratégias de reparo observadas na fala infantil demonstram não só razões 

fonéticas, mas também razões fonológicas calcadas no estabelecimento do contraste 

estrutural e segmental de CCV.  
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2 CARACTERIZANDO O ATAQUE RAMIFICADO CCV 

  

 Ao discutir aquisição de linguagem – seja de L1, seja de L2, seja num âmbito mais 

computacional, que inclui estudos sobre machine learning e inteligência artificial –, cinco 

questões basilares devem ser fundamentalmente endereçadas, conforme Bertolo (2001): 

◂ O que está sendo adquirido, exatamente? 

◂ Como os dados se apresentam à criança? 

◂ Quais hipóteses sobre o input podem ser formuladas? 

◂ Quais restrições guiam o modo como o input é capturado e categorizado? 

◂ Como determinar que a aquisição foi finalizada com sucesso? 

 

 As questões acima constituem a base comum das três grandes áreas de conhecimento 

que confluem para lançar luzes sobre o desenvolvimento da linguagem humana: a Linguística, 

a Psicologia e as teorias sobre a capacidade de aprendizagem humana – esta última mais 

conhecida por seu termo em inglês, Learnability. Pelo viés psicolinguístico da presente 

pesquisa – e considerando que, como apontado por Yang (2016), para estudar aquisição de 

linguagem deve-se unir uma teoria sobre a estrutura da língua a uma teoria sobre sua 

aquisição –, acreditamos que a base estabelecida pelas questões apontadas por Bertolo 

(2001) em muito pode enriquecer a discussão sobre a aquisição e sobre POR QUE a aquisição 

se dá pelos caminhos que se dá, auxiliando o pesquisador a delinear explicitamente alguns 

dos principais componentes envolvidos no complexo processo de desenvolvimento linguístico. 

Assim, atendendo às questões-guia acima, o presente capítulo visa descrever em detalhes 

qual é o alvo a ser adquirido pela criança e como este alvo se apresenta durante o percurso 

de desenvolvimento da linguagem – O QUE, afinal, a criança adquire ao adquirir a sílaba CCV. 

Para cumprir esse objetivo, devemos traçar não só a evidência positiva disponível à aquisição, 

mas também as generalizações e abstrações que são necessárias à construção do sistema 

fonológico, e que compõem, em conjunto, o conhecimento da criança sobre a constituição das 

sílabas e das palavras em sua língua.  

 Para tanto, a seção 2.1 a seguir discute a Teoria da Sílaba de Selkirk (1982), assumida 

aqui como a estrutura hierárquica que organiza a interpretação e produção da camada sonora 

da fala – restringindo, portanto, quais hipóteses podem ser formuladas sobre o input, ou, em 

outras palavras, quais são as gramáticas possíveis que podem dar conta dos dados 

fonológicos da língua. Partindo da Teoria da Sílaba, a seção 2.2 apresenta as propriedades 

já descritas pela literatura sobre o CCV em PB, identificando pontos em que esta descrição 

pode ser aprofundada. Em seguida, as seções 2.3 a 2.5 visam explorar tais pontos, 

detalhando as esferas lexical, fonética e fonotática do alvo a ser adquirido pela criança: a 
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seção 2.3 oferece uma descrição pormenorizada sobre as propriedades distribucionais do 

ataque ramificado no PB, detalhando qual é o material linguístico que compõe o input; a seção 

2.4 traz estudos sobre as propriedades acústico-articulatórias de CCV; e a seção 2.5 examina 

a intuição fonotática dos falantes adultos – seu conhecimento sistêmico construído com base 

em evidências positivas e em evidências negativas indiretas.  

 

 

2.1 Teoria da Sílaba 

 

Esta seção tem dois principais objetivos: i) descrever a perspectiva teórica adotada 

neste trabalho para representar a sílaba enquanto uma estrutura linguística; e ii) com esta 

teoria, delimitar as hipóteses/gramáticas possíveis que guiam a tarefa de “organizar” as 

sequências de fonemas da língua. Assumimos, aqui, que a Teoria da Sílaba (SELKIRK, 1982) 

representa as instruções inatas que emolduram essa organização: nas palavras de Zec (2007, 

p. 191), os fonemas são organizados na língua em um constituinte complexo, “constrained in 

both linear and hierarchical terms, with sonority playing an overarching role”. 

Tal como apontado por Dresher (2009) à hierarquia contrastiva que organiza os traços 

fonológicos, a estrutura que organiza os fonemas em sílabas também parece ser um elemento 

inato – as crianças simplesmente “sabem” que devem organizar os sons de uma maneira 

específica –, e conforme Goldsmith (2014), poucas são as línguas que não fazem referência 

ao domínio da sílaba, às fronteiras silábicas ou às posições intrassilábicas para tratar de 

fenômenos prosódicos, processos fonológicos e restrições fonotáticas.1 Esta estruturação 

inata permite, assim, uma variação limitada e previsível tanto na fala da criança quanto na 

tipologia linguística – uma “janela” de variação que é corroborada, por exemplo, por estudos 

translinguísticos como Greenlee (1974), Levelt & Van der Vijever (2004) e Blevins (2006), 

dentre outros. Assumindo uma estrutura inata à sílaba, resta à criança, então, estabelecer 

quais sons podem ocupar cada posição do molde silábico, tanto individualmente (numa 

relação paradigmática) quanto concomitantemente (numa relação sintagmática).  

De acordo com Selkirk (1982), a estrutura intuitivamente percebida como sílaba nas 

línguas se constitui de três diferentes infomações: 1) o molde silábico, somado aos seus filtros 

segmentais, ao que a autora denomina Princípios de Composição Silábica Básica (PCSB); 2) 

os princípios de silabificação; e 3) as regras de ressilabificação. Nesta pesquisa, focaremos 

exclusivamente nos PCSB. 

No modelo defendido pela autora (também conhecido como modelo Ataque-Rima), o 

molde silábico constitui-se como uma estrutura arbórea e hierárquica, organizada em [Ataque; 

 
1 Para exemplos de línguas não organizadas via sílaba, cf. Hyman 1983.  
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Rima [Núcleo; Coda]]. A Rima é um nó intermediário que representa a existência de 

“agrupamentos privilegiados de segmentos”, explicando por que as línguas do mundo 

apresentam mais restrições segmentais à posição de coda que à posição de ataque (por 

exemplo, em PB qualquer consoante pode ocupar o ataque,2 mas somente /L, S, N, R/ 

ocupam a coda), e por que alguns processos fonológicos podem afetar as consoantes em 

coda, mas não no ataque (como a assimilação de vozeamento de fricativas alveolares), além 

de dar conta também de fenômenos como a atribuição de peso silábico (sílabas CVV ou CVC 

são consideradas pesadas, mas nunca CCV) e a atribuição de tons e moras aos elementos 

do nó Rima, mas não do nó Ataque. Assumir um modelo Ataque-Rima à sílaba significa, 

portanto, assumir que propriedades prosódicas/estruturais/contextuais também podem afetar 

o processamento dos sons, tal como descrito por Tamburelli & Jones (2013): 

A structured view of the syllable is essentially a claim that phonological processing does 
not simply require the recognition of linear characteristics (i.e. which phoneme comes 
before which) or melodic content (i.e. whether a phoneme is a plosive, fricative, voiced, 
etc.): it also involves processing three structurally different syllabic constituents, namely 
onset, nucleus, and coda. Just as linear and melodic differences raise questions about 
potential differences in performance (e.g. Gathercole and Baddeley, 1989) so do structural 
differences within the syllable.  

(TAMBURELLI; JONES, 2013, p. 4) 

 

Cada um dos nós terminais da sílaba (Ataque, Núcleo e Coda) podem se ramificar, 

gerando um total de seis posições silábicas, (C)(C)V(V)(C)(C),  em que V representa o pico 

de sonoridade da sílaba e C representa suas margens, cuja sonoridade cresce em direção ao 

núcleo e decresce após o núcleo. É de se notar que nem todos as 6 posições silábicas estão 

presentes nas línguas, já que podem haver restrições à ramificação do ataque, do núcleo, da 

coda ou mesmo da rima, bem como restrições à opcionalidade do ataque, tal como ilustrado 

no Quadro 1, retirado de Zec (2007, p. 165): 

Ataque Coda 
Ataque 

ramificado 
Coda 

ramificada 
Inventário Língua 

E O 

O 
O (C)CV(C)(C) Totonak 

X (C)CV(C) Dakota 

X 
O CV(C)(C) Klamath 

X CV(C) Temiar 

E X 
O - (C)CV Arabela 

X - CV Senufo 

O O 

O 
O (C)(C)V(C)(C) Inglês 

X (C)(C)V(C) Espanhol 

X 
O (C)V(C)(C) Finlandês 

X (C)V(C) Turco 

O X 
O - (C)CV Pirahã 

X - (C)V Fijiano 

Quadro 1: Tipologia dos moldes silábicos – adaptado de Zec (2004, p. 165) 
Legenda: E – posição obrigatória; O – posição opcional; X – posição proibida. Codas, ataques complexos 

e codas complexas nunca são obrigatórias; ataques simples nunca são proibidos. 

 
2 Em ataque inicial, /ʎ, ɲ, ɾ/ são proibidas (cf. COLLISCHONN E WETZELS, 2017) 
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Como exemplificado pelo Quadro 1, a tipologia das línguas do mundo delineia um 

continuum restrito de possibilidades estruturais à sílaba: conforme Zec (2007) e Goldsmith 

(2014), existem línguas que permitem somente sílabas CV, como o Hua e o Senufo; línguas 

como o Havaiano, que só permite consoantes na posição de ataque, mas não na Rima, 

(C)V(V); línguas como o Espanhol, que permite que tanto o núcleo quanto a coda se 

ramifiquem, mas não simultaneamente, aceitando um máximo de 3 posições dentro da Rima, 

(C)(C)V(V)(C) ou (C)(C)V(C)(C);3 e línguas como o Inglês e o Holandês, que permitem que 

todos as 6 posições silábicas sejam ocupadas, (C)(C)V(V)(C)(C).  

Sobre o limite de 2 posições por nó terminal, vale destacar que diversas línguas 

admitem encontros consonantais com mais de 2 consoantes nas margens inicial e/ou final da 

palavra (ou seja, ...CCV(V)CC...), como nos sC clusters e coda clusters do Inglês (/ˈstrɛŋkθs/ 

strengths) e nos clusters de três, quatro, cinco ou seis consoantes do Georgiano (/prckvna/ 

descascar, /mcvrtneli/ treinador). Tais sequências segmentais não demonstram 

comportamento semelhante aos ataques ramificados ou codas ramificadas regulares, não 

obedecendo ao padrão de sonoridade crescente-pico-decrescente, por exemplo; não são 

contabilizados no peso silábico; não desencadeiam fenômenos de laxing vocálico; e não 

obedecem ao Princípio de Contorno Obrigatório (Obligatory Contour Principle, OCP). Todos 

esses fatos mostram que, além da estrutura ataque-rima, é possível haver mais galhos na 

árvore silábica, que são organizados diferentemente e obedecem a restrições diferentes.  

 Os clusters com mais de duas consoantes nas bordas lexicais podem ser 

interpretados, por exemplo, como apêndices (ou adjuntos) silábicos. Os apêndices contêm 

segmentos extrassilábicos que se ligam diretamente a níveis superiores da cadeia prosódica 

(geralmente no nível da Palavra Fonológica). Além disso, conforme Vaux & Wolfe (2009), as 

sequências consonantais em apêndice parecem ser fonologicamente menos complexas que 

ataques ou codas ramificados: afásicos tendem a simplificar sílabas CCV, mas não clusters 

sC, segundo Romani & Calabrese (1998); a aquisição sC se mostra anterior à aquisição CCV, 

segundo Gierut (1999), com clusters sC podendo ser inicialmente tratados como segmentos 

complexos, tal qual uma africada; e por fim, existem línguas em que sC é fonotaticamente 

permitido, mas não CCV, como em Acoma (GOLDSMITH, 2014). 4 

Além da interpretação como apêndice, clusters multiconsonantais5 podem ser também 

 
3 Em Português, existem propostas defendendo a restrição de 3 posições dentro da Rima (VCC ou 
VVC, nunca VVCC); e existem propostas defendendo a disponibilidade intrassilábica plena, CCVVCC. 
Esta discordância reside principalmente nas diferentes interpretações do fenômeno da nasalização, se 
como uma consoante (VC) ou como uma vogal nasalizada (Ṽ). Cf.  Wetzels (2000), Yuan & Liberman 
(2011), Collischonn & Wetzels (2017). 
4 Para uma discussão sobre a Appendix Theory, cf. Vaux & Wolfe (2009). 
5 Estas sequências multiconsonantais diferem, portanto, de sequências em que consoantes são 
silabificadas no núcleo, como será discutido ao Imdlawn Tashlhiyt Berber adiante. 
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tratados como sílabas degeneradas, de núcleo vazio – explicação comum às ocorrências de 

Obstruinte + Líquida em coda no Francês, como em /livʁ/ ‘livro’ (DEMUTH & MCCULLOUGH, 

2009), e às sílabas fonéticas (ou bogus clusters) do Português Europeu, como em [dʃpɾʹzaɾ] 

‘desprezar’ (MATEUS & D’ANDRADE, 2000). E podem, ainda, ser tratados como africadas 

(WIESE, 1991) – ainda que a organização de traços nesses casos não tenha sido formalizada, 

já que, diferentemente das africadas e demais segmentos complexos “tradicionais”, estes 

clusters não necessariamente partilham do mesmo ponto de articulação.6  

Os quatro tipos de estrutura descritos acima – a saber, nó ramificado, apêndice, núcleo 

vazio e segmento complexo – constituem as opções gramaticais possíveis, dentro da Teoria 

da Sílaba, para organizar hierarquicamente uma sequência de segmentos consonantais. Tais 

“gramáticas possíveis” são responsáveis, portanto, por restringir a janela de interpretação do 

input durante a aquisição fonológica. Uma ilustração do molde silábico de 6 posições de 

Selkirk (1982, p. 341) e dos apêndices silábicos de Vaux & Wolfe (2009) são trazidos nas 

Figuras 1(a) e 1(b). A diferenciação entre ataques complexos e segmentos complexos – que 

se baseia na quantidade de timing slots preenchidos em cada nó terminal – é também trazida 

em 1(c) (adaptado de GIERUT, 1999). Em 1(d) tem-se a representação de um núcleo vazio 

(e também de um ataque vazio) (adaptado de MATEUS, 1994, p. 8):  

Figura 1: Estrutura da sílaba em a); apêndices inicial e final em b); consoante complexa em c); 
núcleo vazio em d). X representa os timing slots em nível rítmico 

 
6 Reconhecendo que ataques ramificados CCV são diferentes de clusters do tipo sC, não trataremos 
na presente pesquisa de possíveis ocorrências sC no PB, do tipo scola, sporte, tal como proposto por 
Collischonn (1996). Também não trataremos de sequências do tipo Consoante + Glide ([ʹpja.dɐ] ‘piada’, 
[ʹtwa.ʎɐ] ‘toalha’), já que ditongos crescentes podem ser interpretados como núcleos complexos, pois 
não bloqueiam a ocorrência de CCVs, como em ‘criatura’, ‘menstruação’ – não partilhando, portanto, 
das mesmas características fonotáticas de C/l/V e C/ɾ/V (FREITAS, 2001). 
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Tendo tratado da organização estrutural e hierárquica trazida pelo molde silábico, 

apontamos que também os segmentos que podem ocupar cada um dos nós terminais de 

ataque, núcleo, coda (e suas ramificações) seguem regras paradigmáticas e sintagmáticas 

específicas – algumas universais, outras particulares a determinados sistemas linguísticos –, 

ao que se denominam restrições fonotáticas: regras sobre quais sons podem ocupar cada nó 

terminal; como estes sons podem (ou não) se combinar; e quais posições são opcional ou 

obrigatoriamente preenchidas dentro do molde silábico.  

Para ilustrar restrições específicas de cada língua pode-se, por exemplo, comparar os 

possíveis segmentos admitidos nos ataques ramificados em Inglês, em que todas as fricativas 

não-alveolares podem ocupar a posição C1 do ataque complexo (como em /θɹi/ three, /ʃɹɪmp/ 

shrimp, /ʃlɛp/ to schlep, /fɹend/ friend, /vlɔg/ vlog) versus em PB, em que tem-se somente as 

fricativas labiais ocupando a mesma posição no CCV (como em /floR/, /livɾo/), versus em 

Hebraico, em que tanto fricativas alveolares quanto não-alveolares podem ocupar a posição 

C1 do ataque (como em /sʁox/ ‘cadarço’, /ʃlu'lit/ 'poça’, /vʁid/ ‘veia’).  

Já em relação a regras universais, diversos estudos fonológicos trataram de investigar 

as diferentes possibilidades de combinação dos sons dentro das sílabas, conforme apontam 

Wiese & Orzechowska (2015). A generalização universal mais robusta é o Princípio da 

Sequência de Sonoridade (Sonority Sequencing Principle, doravante SSP), definido em (1). A 

Escala de Sonoridade a que este princípio faz referência é trazida em (2): 

(1) Princípio da Sequência de Sonoridade (SSP): 

“In any syllable, there is a segment constituting a sonority peak which is preceded and/or 

followed by a sequence of segments with progressively decreasing sonority values” (SELKIRK, 

1984, p. 116). 

(2) Escala de Sonoridade (Adaptado de Zec, 2007): 

Oclusivas  
surdas 

> 
Fricativas 
Surdas 

> 
Oclusivas 
sonoras 

> 
Fricativas 
sonoras 

> Nasais > Laterais > Róticos > 
Vogais 
altas 

> 
Vogais 
médias 

> 
Vogais 
baixas 

Oclusivas > Nasais > Líquidas > Vogais 

Menor sonoridade      Maior sonoridade 
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Segundo o SSP, os segmentos que compõem a sílaba (excluindo seus apêndices) 

devem delinear uma onda de sonoridade, que cresce em direção ao núcleo vocálico e 

decresce em direção à fronteira silábica, tal como ilustrado na Figura 2: 

Figura 2: Picos e vales do Princípio da Sequência de Sonoridade (CAGLIARI, 1998) 

O conceito de sonoridade que embasa a escala em (2) pode ser definido, a grosso 

modo, como “inherent loudness of individual segment-types” (Laver, 1994, p. 156), 

relacionando-se também ao grau de constrição do trato vocal ou à amplitude e audibilidade 

do som, do ponto de vista fonético, e relacionando-se também aos traços de classe maior, do 

ponto de vista fonológico (ZEC, 2007). Em (2) observa-se tanto a Escala de Sonoridade 

reduzida (O > N > L > V) quanto a escala expandida, já que as línguas podem variar no grau 

de granularidade com que processam a sonoridade dos segmentos; ao Português, por 

exemplo, a escala reduzida parece bastar (SOUZA, 2021). Aqui vale notar que pequenas 

diferenças podem existir na escala de diferentes línguas. Um exemplo pode ser encontrado 

em PB: enquanto Monaretto et al (2014) adota a escala de Bonet & Mascaró (1996) do 

Espanhol, que classifica as ocorrências de /R/ (R-forte) como uma fricativa, Miranda (1996) 

classifica esta mesma consoante como líquida – categorização experimentalmente 

corroborada por Toni (submetidoa), e que será retomada na seção 2.5.  

Embora o grau de sonoridade configure-se como uma propriedade inerente dos 

segmentos, a formação dos picos e vales dentro da sílaba é relativa: um segmento só pode 

ser considerado como pico ou margem em relação aos demais segmentos “em análise” no 

processo de silabificação. Ou seja, embora línguas como o PB admitam somente vogais como 

núcleo de suas sílabas, línguas como o Inglês admitem também líquidas e nasais como 

consoantes silábicas (como em [ˈli.tl̩] little, [ˈbʌ.tn̩] button). Um dos exemplos mais 

contundentes sobre o padrão relativo de sonoridade é trazido pelo Imdlawn Tashlhiyt Berber 

(DELL & ELMEDLAOUI, 1985), em que qualquer segmento (mesmo oclusivas surdas, como 

/t, p, k/) pode ocupar a posição de núcleo da sílaba a depender do contexto: em uma 

sequência de segmentos adjacentes, o núcleo silábico deve ser aquele que dentre eles 

possuir o maior grau de sonoridade. O Quadro 2 traz exemplos de cada classe segmental 
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admitida nos núcleos silábicos da língua, da mais sonora à menos sonora. Os núcleos 

silábicos estão demarcados em letras maiúsculas, e a classe segmental exemplificada em 

cada item está demarcada em negrito: 

Quadro 2: Núcleos silábicos em Tashlhiyt Berber (adaptado de PRINCE & SMOLENSKI, 2004: 15)7 

Embora a silabificação em Imdlawn Tashlhiyt Berber não seja usual, Dell & Elmedlaoui 

(1985) ressaltam que esta divisão silábica se mostra consistente com a intuição dos falantes 

nativos da língua, com suas regras de versificação poética, com fenômenos fonológicos como 

a reduplicação e a entoação e com a morfologia prosódica da língua. O Berber é uma língua 

especialmente interessante ao estudo do desenvolvimento silábico infantil porque permite 

observar encontros consonantais em diversas posições silábicas, sem que estes encontros 

sejam necessariamente considerados ataques ramificados: por exemplo, no verbo /lkm/ 

‘chegar’ tem-se uma palavra do tipo V.CV, e em sua conjugação /tlkm:/ ‘você chegou’ tem-se 

uma estrutura do tipo CV.CVC, em que /tl/ não se configura como um ataque ramificado, mas 

como uma sílaba simples CV; numa palavra como /krf/ ‘gravata’ tem-se uma sílaba do tipo 

CVC, com o /r/ em posição de núcleo silábico e /k/ em posição de ataque simples. Com isso, 

faz-se possível observar separadamente os efeitos da complexidade coarticulatória e os 

efeitos da estrutura silábica no desenvolvimento fonológico infantil: palavras como [tz.gr] ‘ela 

atravessou (a rua)’ ou [tr.glt] ‘você trancou’ apresentam complexas articulações segmentais, 

mas se constituem apenas de sílabas com ataque simples. 

Se o Imdlawn Tashlhiyt Berber representa o extremo tipológico que mais corrobora o 

SSP, tem-se no Polonês seu limite oposto: ataques e codas complexos com padrão de 

 
7 Em Imdlawn Tashlhiyt Berber a silabificação ocorre no domínio da Frase Fonológica, da esquerda 
para a direita, procurando formar padrões CV em que V é o elemento mais sonoro disponível na 
sequência de segmentos. Ataques vazios somente são admitidos no início da palavra; ataques 
complexos só são admitidos em início de palavra, podendo apresentar sonoridade crescente, 
decrescente e plateau; codas complexas só são admitidas em posição final de palavra; codas não-
ramificadas são admtidas em posição medial (cf. PRINCE & SMOLENSKI, 2004). 

Tipo de núcleo Exemplo Glosa 

Vogal baixa tR.bA ‘ela carregou nas costas’ 

Vogal alta Il.dI 

rAt.lUlt 

‘ele puxou’ 

‘você nascerá’ 

Líquida tR.gLt ‘você trancou’ 

Nasal tzMt 

tM.zH 

‘isso é sufocante’ 

‘ela brincou’ 

Fricativa vozeada txZ.nAkkw ‘ela até mesmo estocou’ 

Fricativa desvozeada tF.tKt 

tX.zNt 

‘você sofreu uma tensão’ 

‘você armazenou’ 

Oclusiva vozeada bD.dL 

mA.rA.tGt 

‘troque!’ 

‘o que vai acontecer com você?’ 

Oclusiva desvozeada rA.tK.tI ‘ela lembrará’ 
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sonoridade decrescente e plateaus sonoros, como ilustrado no Quadro 3: 

Violações do Princípio da Sequência de Sonoridade em Polonês 

Ataque Coda 

Plateau: Obstruinte + Obstruinte 
 

 

Plateau: Soante + Soante 

 
 
 

 

Descrescente: Soante + Obstruinte 
 

 

Quadro 3: Exemplos de sílabas com sonoridade decrescente e plateau em Polonês (adaptado de BETHIN, 
2011, p. 3-4) 

Conforme Bethin (2011), os clusters exemplificados no Quadro 3 surgiram como 

acidentes históricos fonológicos (síncope vocálica conhecida como “queda do jers”, como em 

reconstrução /marxjv-a/ > /mar.xva/ ‘cenoura’; obstruentização de /rʲ/→ /ʒ/ e /w/ →/v/; 

decomposição de vogais nasais em sequências vogal + consoante nasal); e também 

morfológicos (flexão verbal conhecida como “alternância vogal-zero”, como em [lɛf] ‘leão’ ~ 

[lvɨ] ‘leão, nom.pl.’, [mɛx] ‘musgo’ ~ [mxɛm] ‘musgo instr. sg’) (RÁCZ, 2010). É importante 

notar, entretanto, que estes ataques e codas complexos e marcados ocorrem somente nas 

margens da palavra, na fronteira de palavra, o que leva à sugestão de que tais sequências 

devem ser silabificadas como apêndices; o cerne das sílabas do Polonês mostra-se, então, 

obediente ao SSP. A organização dos sons do Polonês é restrita, portanto, pelas propriedades 

estruturais do molde silábico (que diferencia o core silábico versus suas margens) e pelo 

Princípio da Sequência de Sonoridade (que determina como os sons devem se combinar 

dentro deste molde). Interessantemente, testes de julgamento de aceitabilidade e mesmo o 

percurso de aquisição fonológica das crianças polonesas seguem o SSP (JAROSZ & 

RYSLING, 2017), indicando que a janela de variação restringida pela Teoria da Sílaba 

mantém-se no desenvolvimento da criança polonesa mesmo opondo-se ao input, já que 

quase metade do percentual de types (entradas lexicais) e tokens (ocorrências) da língua é 

composto por plateaus sonoros (cf. seção 2.5.1).  



29 
 

Os exemplos trazidos nesta seção descrevem a organização da sílaba enquanto 

estrutura linguística, demonstrando também, nos termos de Bertolo (2001), como esta 

organização restringe a janela de interpretação do input – mesmo em línguas que apresentam 

fonologias desafiadoras, como o Berber e o Polonês. Vejamos, na seção a seguir, como a 

sílaba de ataque ramificado tem sido tratada nos estudos sobre o PB. 

 

 

2.2 Ataques ramificados CCV em Português: estudos anteriores 

 

Descrevendo a fonotaxe do PB, Câmara Jr. (1977) e Bisol (1999) identificam três tipos 

silábicos permitidos à posição de ataque da sílaba: o ataque simples e universal, CV, 

composto por uma única consoante; o ataque vazio, ØV, em que não há consoantes 

preenchendo a posição à esquerda da vogal; e o ataque complexo ou ramificado, CCV, 

composto por duas consoantes antecedendo a vogal. Como apontam Miranda & Cristófaro-

Silva (2011), o contraste entre esses três tipos silábicos é produtivo, apresentando pares 

mínimos como prato - pato - ato, pressa - peça - essa, flauta - falta - alta – embora pares 

mínimos como esses sejam pouco frequentes na fala adulta e na fala dirigida à criança, como 

será discutido na seção 2.3.7. 

A composição segmental de CCV é o tópico mais abordado e discutido na literatura 

em PB, dada a sua restrição e, principalmente, as suas lacunas: autores como Câmara Jr 

(2004 [1970]), Bisol (1999), Cristófaro-Silva (2003), Collischonn (2000) e Souza (2021), dentre 

outros, retratam a sílaba CCV em PB como formada por uma obstruinte não-sibilante seguida 

por uma líquida alveolar – ou por obstruintes [-contínuo] ou [+contínuo, labial] somadas a 

soantes [-nasal] (BISOL, 1999), ou ainda por obstruintes não-coronais + líquidas coronais 

(COLLISCHONN, 1995). Nem todas as combinações entre /p, b, t, d, k, g, f, v/ + /l, ɾ/, no 

entanto, são constatadas no léxico do PB, conforme ilustrado no Quadro 4, que apresenta os 

types mais frequentes segundo o Corpus ABG: 

Posição inicial  Posição medial 

 /ɾ/ /l/   /ɾ/ /l/ 

/p/ pra plano  /p/ sempre exemplo 

/b/ Brasil blog  /b/ sobre problema 

/t/ trabalho (tlim)  /t/ outro atleta 

/d/ droga -  /d/ padrão (Chandler) 

/k/ criança claro  /k/ acredito inclusive 

/g/ grande globo  /g/ programa inglês 

/f/ frente fluxo  /f/ sofrer inflação 

/v/ (vrum) (Vladmir)  /v/ palavra (Revlon) 

Quadro 4: Combinações fonotáticas CCV permitidas em PB – palavras mais frequentes em cada posição 
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 Nota-se, no Quadro 4, que os encontros consonantais entre parênteses, /tl, dl, vl/ e /vɾ/ 

em início de palavra, apresentam contextos ausentes ou muito raros no léxico do PB, 

representando, no geral, empréstimos e onomatopéias. Segundo Souza (2021), essas 

lacunas fonotáticas devem-se a duas causas distintas: uma diacrônica, que considera a 

ausência de /vl, vɾ/ em PB como um acidente histórico causado pelas condições de formação 

da consoante /v/ do Latim ao Português; e uma fonético-perceptual, que aponta para a baixa 

contrastividade acústica entre /tl, kl/ e /dl, gl/ para dar conta da lacuna de /tl, dl/. Conforme 

explica Souza (2021), a fricativa sonora /v/ não faz parte do inventário consonantal do Latim, 

tendo sido formada em Português via dois processos fonológicos: i) o fortalecimento de /u/ 

intervocálico ou em posição inicial, como em lauare > lavar, winu > vinho; ii) a lenição de /b/ 

em posição intervocálica, como em liber, libera, liberum > livre; liber, libri > livro. A 

correspondência entre /b/, /v/ e /u/ é ilustrada a seguir em (3) (SOUZA, 2021, p. 9): 

(3) Latim  p b  w 

 
português p b v 

Considerando os ambientes fonológicos que deram origem a /v/, nota-se que os contextos 

derivados de /u/ não suscitam a formação de ataques complexos /vɾ, vl/ pois uma vogal deve 

sempre suceder /u/ para desencadear a mudança a /v/ – deste modo, /vɾ, vl/ só seriam 

formados em contextos /u/ caso um processo de síncope vocálica estivesse associado a uma 

líquida disponível no ataque da sílaba seguinte, possibilitando a formação CCV. Esta 

associação, no entanto, não se mostrou produtiva na língua. Já nos contextos de /b/ → /v/ 

faz-se possível a formação de /vɾ, vl/ quando /b/ é acompanhado por uma líquida na mesma 

sílaba, esteja esta em posição de ataque ou coda. Isso explica o baixo número de palavras 

contendo CCVs compostos por /v/ + líquida, esclarecendo especialmente a lacuna observada 

com /vɾ/ em início de palavra. Em relação à lacuna de /vl/, é válido ressaltar que, do Latim ao 

Português, as líquidas laterais percorreram um caminho de modificação a /ɾ/, como em gluten 

> grude, ecclesia > igreja, ou de apagamento, como em populu > povo, indicando que, ainda 

que /vl/ fosse formado pela modificação de /u/ e /b/, a combinação /v/ + /l/ acarretaria 

diacronicamente na formação de /vɾ/ (exemplos retirados de SOUZA, 2021) – fenômeno que 

também explica o baixo número de palavras contendo C/l/V em comparação a C/ɾ/V em PB. 

 Considerando, por sua vez, a lacuna de /tl, dl/, Souza (2021) aponta a inexistência 

dessas combinações já no Latim – algumas poucas palavras contendo /stl/ podem ser 

encontradas em dicionários latinos, mas todos os exemplos foram historicamente simplicados 

a /l/ (como em stlis > lis ‘querela’; stlocus > locus ‘lugar’). Por outro lado, a formação de 

encontros do tipo [tl, dl] desencadeada por síncopes vocálicas no latim vulgar – como em 

vetulus > vetlus ‘velho’ – confunde-se, na fala popular, com as formas [kl, gl]. O Appendix 
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Probi, livro que reúne uma lista de palavras frequentemente pronunciadas de modo incorreto 

pelos falantes de Latim, aponta que a forma vulgar de vetulus não é vetlus, mas sim veclus – 

a própria derivação da palavra latina vetulus ao português ‘velho’ inclui uma etapa [kl]: vetus 

- vetulum > vetlum > veclum > velho. Essa permuta revela uma dificuldade na distinção 

perceptual do contraste entre [tl, kl] e [dl, gl]. Remanescentes dessa dificuldade perceptual se 

observam sincronicamente, por exemplo, em variantes como ‘atlético’ ~ ‘aclético’, conforme 

apontado por Cristófaro-Silva (2003). Dado o caráter acústico deste fenômeno, é possível 

também observar a direção perceptual contrária, /kl, gl/ → [tl, dl], ocorrendo, por exemplo, em 

línguas como o Alemão: palavras originalmente lexicalizadas como /kl, gl/, como Glas ‘vidro’, 

beklag ‘reclamo’, são comumente pronunciadas como [tl, dl] – [dl]as, be[tl]ag. Citando 

Flemming (2007), Souza (2021) aponta que o contraste perceptual entre /t, k/ e /d, g/ tende a 

se neutralizar quando essas consoantes se combinam à líquida lateral /l/, pois a transição 

formântica diante de /l/ é mais limitada acusticamente que diante de /ɾ/, culminando na 

presença de somente uma dessas combinações no inventário fonotático das línguas do 

mundo. Na escolha entre velar+lateral ou alveolar+lateral, o PB e o Latim selecionaram a 

primeira à sua fonotaxe. Essa dificuldade perceptual explica, portanto, a lacuna de /tl, dl/ 

existente nas combinações fonotáticas CCV do PB – distinguindo-se, assim, das lacunas 

observadas à /vl, vɾ/, reconhecidas como um acidente histórico da língua. 

 Em relação ao comportamento sociolinguístico de CCV, Miranda & Cristófaro-Silva 

(2013) observam que, apesar da distinção fonológica entre CCV e CV e da ocorrência de 

pares mínimos representando esse valor fonológico – como ‘prego’ ~ ‘pego’, ‘pressa’ ~ ‘peça’, 

‘prato’ ~ ‘pato’ –, alguns dialetos brasileiros permitem a redução de CCV a CV principalmente 

em contextos acentuais átonos, como em ‘re[fɾi]gerante’ ~ ‘re[fi]gerante’, ‘li[vɾʊ]’ ~ ’li[vʊ]’, 

‘[pɾo]fessora’ ~ ‘[po]fessora’, ‘[pɾo]blema’ ~ ‘[po]brema’/’[po]blema’. Outros fenômenos 

linguísticos envolvendo CCV, e que se apresentam principalmente em falares rurais e de baixa 

escolaridade, são a transposição (‘vidro’ ~ ‘vrido’, ‘estupro’ ~ ‘estrupo’) e a metátese (‘procurar’ 

~ ‘porcurar’, ‘precisar’ ~ ‘percisar’, ou em direção contrária, ‘pergunta’ ~ ‘pregunta’, ‘vermelho’ 

~ ‘vremelho’) (CRISTÓFARO-SILVA, 2002). Embora a metátese e a transposição ainda 

careçam de uma descrição sociollinguística pormenorizada, a redução CCV → CV foi descrita 

acústica, fonológica e sociolinguisticamente por Cristófaro-Silva (2000, 2002, 2003), Miranda 

(2007), Miranda & Cristófaro (2013) e Oliveira (2017). Diferentemente da transposição e da 

metátese, a redução CCV não é socialmente marcada, ocorrendo na fala adulta 

independentemente de fatores como idade, sexo e nível educacional (CRISTÓFARO-SILVA, 

2002; OLIVEIRA, 2017). A taxa de omissão CCV variou entre 20% a 80% nos estados 

estudados por Oliveira (2017), com o Pará liderando em ocorrências CCV reduzidas; na região 
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Sudeste, o dialeto de Minas Gerais é o principal expoente do fenômeno, conforme ilustrado 

pelo Gráfico 1:  

Gráfico 1: Cancelamento do tepe por estado (retirado de OLIVEIRA, 2017, p. 78) 

 Para Cristófaro-Silva (2002), a redução CCV → CV aplica-se não para simplificar a 

estrutura CCV – visto que há, em PB, também a direção contrária do fenômeno, CV → CCV, 

gerada pela síncope de uma vogal postônica não-final em estrutura CV.CV: ‘xícara’ ~ ‘xi[kɾa]’, 

‘fósforo’ ~ ‘fos[fɾʊ]’, ‘óculos’ ~ ‘ó[klus]’ –, nem tampouco devido a um enfraquecimento fonético-

articulatório observável, por exemplo, na redução de CCVs postônicos como ‘outro’ ~ ‘ou[tʊ]’, 

‘exemplo’ ~ ‘exem[pʊ]’ – visto que a autora coletou sílabas CCV reduzidas em contexto 

pretônico, como em ‘brasileiro’ ~ ‘[ba]sileiro’, ‘livraria’ ~ ‘li[va]ria’, e mesmo em contextos 

tônicos, como em ‘escrevo’ ~ ‘es[ke]vo’, ‘praia’ ~ ‘[pa]ia’. Outros fatores fonológicos como a 

presença de vogais nasais, ditongos, posição na palavra e contexto acentual também não 

parecem condicionar a aplicação desse processo. Relativamente à frequência lexical, a autora 

aponta que, num contexto geral, a redução CCV → CV justifica-se pela maior frequência CV 

na língua – embora a frequência não seja capaz de explicar por que algumas palavras foram 

mais resistentes à redução CCV no estudo de Miranda (2007), ou por que palavras como 

‘xícara’ e ‘óculos’ podem percorrer a direção contrária do processo, CV → CCV.   

Ainda sobre a variação CCV ~ CV, destacamos que embora a formação CV → CCV 

que gera ocorrências como [ʃiʹkɾa], [ʹɔ.klʊs] esteja presente em PB (podendo aplicar-se em 

11,4% do total de types proparoxítonos do Dicionário Houaiss, representando 1,4% do total 

de entradas do corpus, segundo ARAÚJO et al, 2007), essa alternância se mostra muito mais 

produtiva em Português Europeu, já que um fenômeno semelhante à queda dos jers do 

Polonês vem ocorrendo atualmente no PE. Processos de redução e apagamento das vogais 
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átonas [u, ɨ] (advindas do alçamento das tônicas /ɔ, o, u/ e /e, ɛ/ na fala não-cuidada) (CUNHA, 

2011) levam, na superfície fonética, à formação de ataques complexos pós-lexicais (bogus 

clusters) que podem fugir ao padrão fonotático da língua, levando à produção de clusters de 

sonoridade decrescente, plateaus sonoros e mesmo de combinações consonantais 

fonologicamente não permitidas em CCV, como exemplificado em (4) (exemplos de MATEUS 

& D’ANDRADE, 2000):  

(4)   

Decrescente Plateau Clusters policonsonantais 

[ʹřla.tʊ] ‘relato’ [ʹpgar] ‘pegar’ [pɾfʹsor] ‘professor’ 

[ʹmter] ‘meter’ [dpẽˈder] ‘depender’ [dʃpɾʃtɨʹʒjaɾ] ‘desprestigiar’ 

[ʹsgu.ɾʊ] ‘seguro’ [ʃsĩˈdir] ‘escindir’ [dpɾʹser] ‘deprecer’ 

[Rm.mʊʹɾar] ‘rememorar’ [ʒzʹbɛl] ‘Gezebel’ [dʃpɾdʹsar] ‘desperdiçar’ 

   

Crescente permitido Crescente não permitido  

[diʹfɾẽ.sɐ] ‘diferença’ [ʹtʎa.dʊ] ‘telhado’  

[psi.kluʹʒiɐ] ‘psicologia’ [ʹʒla.dʊ] ‘gelado’  

[fli.siˈðað] ‘felicidade’ [ʹtRẽ.nʊ] ‘terreno’  

[ˈfɾi.dʊ] ‘ferido’ [mɾʹser] ‘merecer’  

 

Embora não obrigatório, o fenômeno de elisão das vogais átonas [u, ɨ] é bastante 

recorrente no PE, aplicando-se em cerca de 90% das ocorrências [u, ɨ] iniciais e finais e em 

70% das suas ocorrências mediais (CUNHA, 2011). Tal fenômeno afeta também a percepção 

de pares mínimos como crer/querer, cridinho/queridinho, evidenciando uma perda no 

contraste lexical entre CCV e CV e sugerindo uma mudança em curso no PE, conforme Cunha 

(2015). Resultados semelhantes foram observados também por Dupoux et al (2011), que 

observou a ocorrência de vogais epentéticas desfazendo clusters proibidos na percepção de 

falantes brasileiros e japoneses, mas não de falantes portugueses, apontando para uma 

acomodação fonotática dos clusters exemplificados em (4) no PE.  

A variação CCV ~ CV descrita acima – que pende a CV em algumas variantes 

brasileiras e a CCV na variante ibérica – é um fator que pode exercer interessantes efeitos 

sobre o desenvolvimento das sílabas CCV na fala infantil, já que pode artificialmente inflar ou 

subnotificar as ocorrências de ataques ramificados na superfície da língua. O mesmo efeito 

pode ser observado também, na perspectiva segmental, aos fenômenos de rotacismo e 

lambdacismo: descrevendo a variação segmental entre C/l/V e C/ɾ/V na produção dos ataques 

ramificados, Costa (2013) constata que, embora exista distinção fonológica entre as 

combinações C/l/V e C/ɾ/V em PB – como se observa nos pares mínimos flagrante - fragrante, 
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clave - crave, planto - pranto –, formas variantes como ‘[blu]sa’ ~ ‘[bɾu]sa’, ‘com[pli]cação’ ~ 

‘com[pɾi]cação’, ‘[kla]sse’ ~ ‘[kɾa]sse’, ‘pro[ble]ma’ ~ ‘pro[bɾe]ma’ são registradas 

principalmente nos dialetos sociais populares e em falantes de baixa escolaridade, sendo 

reconhecidas como parte do fenômeno de rotacismo (C/l/V → C[ɾ]V). A direção contrária do 

processo, C/ɾ/V → C[l]V denomina-se lambdacismo e também pode ser observada nas 

produções de falantes de baixa escolaridade, como uma forma de hipercorreção ao rotacismo 

– por exemplo, em ‘[fɾu]ta’ ~ ‘[flu]ta’, ‘[fɾow]xo’ ~ ‘[flow]xo’, ‘[fɾa]co’ ~ ‘[fla]co’ –, assinalando a 

alta flutuação consonantal das líquidas em posição CCV. Esta flutuação consonantal amplia-

se ainda mais quando as realizações fonéticas do rotacismo e das formas C/ɾ/V são 

acusticamente analisadas: Costa (2011, 2013) aponta que, além do tepe [ɾ], o rótico 

aproximante [ɹ], o retroflexo aproximante [ɻ] e mesmo formas híbridas como os tepes laterais 

[ɺ] podem ser verificadas na fala de informantes da região Sudeste do Brasil – Minas Gerais, 

interior de São Paulo e norte do Paraná. Corroborando esta flutuação fonética entre os tepes 

e líquidas laterais, Esperandino (2020) apontam que, articulatoriamente, as laterais 

rotacizadas mostram-se diferentes de tepes fonológicos.8  

 Embora os estudos acima mencionados tratem de traçar um panorama descritivo de 

CCV, pontuando principalmente seus aspectos dialetais, diacrônicos e suas restrições 

combinatórias, poucos são os estudos que abordam o funcionamento sistêmico desta 

estrutura silábica, a configuração fonotática que embasa as variações dialetais e as restrições 

segmentais e silábicas observadas na superfície da língua – a realidade psicológica de CCV, 

nos termos de Flege (1977). Essa realidade psicológica constitui-se como o maquinário 

linguístico que origina as intuições fonotáticas e fonológicas dos falantes de uma língua, que 

os informa sobre a boa ou má formação de estruturas e combinações segmentais já 

conhecidas e também não conhecidas, gerando as noções de gramaticalidade e 

agramaticalidade fonotática – um sistema altamente abstrato e que também se constitui como 

um objeto linguístico a ser adquirido pela criança.  

 De nosso conhecimento, somente o estudo de Alves (2017) se propôs a analisar a 

learnability das estruturas de ataque em PB, realizando uma modelagem matemática do input 

para extrair todas as restrições fonotáticas que podem ser derivadas da camada superficial 

da língua, tomando como base o Modelo de Entropia Máxima (MaxEnt) de Hayes & Wilson 

(2008). Os resultados de Alves (2017) apontam, no entanto, que o modelo MaxEnt não 

consegue capturar de forma satisfatória o conjunto de informações fonotáticas utilizado pelos 

 
8 O efeito acarretado pela variação segmental e estrutural dos ataques ramificados no desenvolvimento 
silábico das crianças será discutido na seção 9.3.  De fato, o percurso de aquisição traçado por crianças 
portuguesas difere daquele descrito a crianças brasileiras, e entre estas, por sua vez, também se 
observam diferenças entre os dialetos mineiro e paulistano, indicando que a variabilidade do input pode 
afetar a produção infantil. 
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falantes de PB – existem regras extraídas do input proibindo formas de fato atestadas na 

língua. Estas informações fonotáticas que formam a gramática fonológica dos falantes 

abrangem não só as restrições combinatórias e variações dialetais descritas nos estudos 

citados nos parágrafos acima, mas também a produtividade do tipo silábico CCV e de suas 

combinações segmentais, sua aceitabilidade fonotática, e mesmo sua frequência e 

propriedades estatísticas e distribucionais. Que conhecimentos implícitos os falantes 

demonstram ter sobre CCV se comparado a outras sílabas, como CV ou CVC? Qual o 

julgamento dos falantes sobre as combinações /tl, dl/ ou /vl/ – especialmente considerando as 

diferentes motivações ao seu baixo uso na língua? E sobre sequências consonantais 

ausentes no PB, como /tʎ, ʒɾ, řt, lb/? Os falantes apresentam preferência explícita por 

determinadas combinações segmentais CCV? Essas preferências relacionam-se à frequência 

de uso dessas combinações na língua? Determinadas combinações segmentais ausentes em 

PB podem ser consideradas pelos falantes como mais aceitáveis que outras? Essas questões 

apontam para tópicos importantes que, embora ainda pouco abordados na literatura brasileira, 

são essenciais à descrição de como se constitui o alvo da criança ao adquirir a sílaba CCV.  

 Tendo em vista essa lacuna na literatura em PB, as seções a seguir se dedicam a 

esmiuçar as características distribucionais, fonéticas, fonológicas e fonotáticas de CCV.  

 

 

2.3 Caracterização distribucional do ataque ramificado CCV  

  

 O objetivo desta seção é caracterizar a evidência positiva disponível no ambiente 

linguístico da criança à determinação da fonotaxe da estrutura silábica CCV, considerando 

que “the structure of the lexicon is the primary driving force in the emergence of phonological 

categories” (CUI, 2020, p. vi). Por meio de um estudo de corpora, as seções a seguir oferecem 

uma descrição detalhada sobre as propriedades prosódicas e segmentais da sílaba CCV no 

modelo adulto (fala entre adultos e fala dirigida à criança) e nos alvos almejados pela criança,9 

observando a distribuição consonantal de CCV e sua presença em posições de saliência 

prosódica – sílabas tônicas e bordas de palavra, contextos que se mostraram influentes no 

percurso de aquisição do ataque vazio ØV em Português Europeu e em Holandês, conforme 

Freitas et al (2006). Além desta descrição prosódica, as evidências positivas serão 

caracterizadas quanto à sua variabilidade dialetal (2.3.6) e densidade fonológica (2.3.7).  

 
9 Alvos almejados pela criança refere-se à forma adulta daquilo que a criança tentou produzir (por 
exemplo, palavras como ‘prato’, ‘blusa’). Para avaliar as realizações concretas desses alvos, que se 
referem à real produção de fala da criança, incluindo as estratégias de reparo produzidas, como 
[ʹpla.tʊ], [ʹpa.tʊ], [ʹbɾu.zɐ], [ʹbu.zɐ], remetemos o leitor à seção 2.3.8.  
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 Este estudo se justifica pela escassez de informações na literatura do PB sobre a 

distribuição das ocorrências de CCV na língua em uso – i.e., sobre a frequência de suas 

combinações segmentais, sua posição e tonicidade dentro da palavra e, principalmente, sobre 

sua frequência na fala dirigida à criança –, informações essenciais a um estudo que almeja 

examinar a emergência e aquisição silábica na fala infantil. Visamos discutir, com esses 

estudos de corpora, quais as pistas disponíveis no ambiente linguístico da criança ao 

estabelecimento do valor contrastivo de CCV em relação às demais estruturas silábicas da 

língua – principalmente CV –, e também ao estabelecimento do valor contrastivo das 

combinações segmentais C/l/V e C/ɾ/V.  

 

 

2.3.1 Sobre o papel do input na aquisição fonológica: frequência, densidade 

fonológica, tamanho do vocabulário, variação 

  

 Segundo Cychosz (2017), a complexidade articulatória, as propriedades do input, a 

fonotaxe e mesmo a estrutura lexical podem afetar a emergência e a aquisição das unidades 

fonológicas no sistema linguístico da criança. No âmbito do input, Clements (2009) aponta 

que a frequência pode ser tomada como reveladora de tendências universais, do que é ou 

não marcado nas línguas do mundo ou numa língua particular. A frequência correlaciona-se 

também, no âmbito da aquisição da linguagem, à ordem de emergência de categorias e 

padrões linguísticos na fala infantil, como o inventário segmental e as estruturas silábicas de 

uma língua (LEVELT & VAN DER VJIVER, 1998). A frequência se mostra atuante, por 

exemplo, na sensibilidade estatística e transicional demonstrada por crianças e no 

processamento linguístico, influenciando a previsibilidade e recuperação lexical. Conforme 

apontado por Lany & Saffran (2013, p. 235), a sensibilidade da criança às regularidades 

distribucionais pode ser observada em diversos níveis linguísticos, sendo um deles a fonotaxe 

– que consiste em reconhecer “regularidades em como os sons se estruturam dentro da 

palavra”. Os diferentes tipos de contagem de frequência, types ou tokens,10 podem, ainda, 

interferir na representação destas regularidades do input, segundo Archer & Curtin (2011):  

Constructions that are found at high type frequencies are less likely to be associated 
with a particular lexical item and therefore extendable to new items. Token frequency 
promotes solidification of a particular item, presumably stored as its own lexical entry 
without generalization (e.g., walk/walked versus run/ran).  

(ARCHER & CURTIN, 2011, p. 536) 

 
10 Além destas medidas de frequência, Gries (2018) chama a atenção que outras medidas 
distribucionais, como a previsibilidade, a entropia, a dispersão, associação/contingência, saliência e 
prototipicalidade, são informações igualmente contidas na multidimensionalidade do input. Embora 
tratemos de outras medidas além de types e tokens (saliência, entropia e dispersão), não vamos nos 
ater a todas estas outras informações neste trabalho, reservando sua exploração para estudos futuros. 
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 Ilustrando a relação entre frequência lexical e a ordem de aquisição das estruturas 

silábicas na fala infantil tem-se, por exemplo, o estudo de Levelt & Van der Vijver (1998) ao 

Holandês, em que se verifica que a distribuição silábica do input norteia a emergência de 

estruturas marcadas: a ordem de aquisição observada entre os tipos silábicos ataque vazio 

(V), ataque complexo (CCV), coda simples (CVC) e coda complexa (CVCC) apresenta um 

total de 12 diferentes percursos de aquisição plausíveis. No entanto, apesar desta gama de 

possibilidades, crianças holandesas sistematicamente apresentam os mesmos percursos de 

desenvolvimento, estabelecidos segundo a frequência lexical desses quatro tipos silábicos: 

dos 12 caminhos passíveis de serem percorridos, apenas 2 são atestados no 

desenvolvimento fonológico – a saber, as ordens CV >> CVC >> V >> CCV >> CVCC e CV 

>> CVC >> V >> CVCC >> CCV, em que há uma variação na emergência do ataque complexo 

(CCV) e da coda complexa (CVCC). Interessantemente, o percurso inicial CV>>CVC>>V 

obedece a uma ordem decrescente de frequência, com os tipos silábicos mais frequentes 

sendo adquiridos em momento anterior aos menos frequentes (CV: 42,1%; CVC: 30,1%; V(C): 

14,9%). Já os tipos silábicos de frequência similar, CCV (3,2%) e CVCC (3,6%), apresentam 

ordem de aquisição variável, o que sugere uma relação entre frequência e ordem de 

emergência silábica: “If the child has a choice between various paths, the path of the 

significantly most frequent syllable type is chosen. If there is no significant difference between 

the syllable types that correspond to different possible paths, variation is expected and 

attested” (LEVELT & VAN DER VIJVER, 1998: 19). 

 Complementando a relação observada por Levelt & Van der Vijver (1998), Freitas et al 

(2006) e Vigário et al (2012) apontam também o papel da frequência somada à proeminência 

prosódica na ordem de emergência de estruturas no desenvolvimento fonológico. Freitas et 

al (2006) verificam que, em Português Europeu, os tipos silábicos que emergem na fala infantil 

numa ordem não predita pela frequência lexical ocorrem principalmente em posições 

prosodicamente proeminentes – como na sílaba tônica e na borda inicial da palavra. A alta 

frequência de uma dada estrutura nestas posições prosódicas salientes impulsiona sua 

emergência na fala infantil – explicando, por exemplo, por que sílabas de ataque vazio (ØV) 

emergem em Português em momento bastante precoce, paralelamente à emergência da 

sílaba não-marcada CV, enquanto que em Holandês sílabas do tipo ØV ocorrem somente 

após a emergência de CVC: embora a frequência lexical do ataque vazio seja semelhante 

nestas duas línguas – cerca de 14% para o Holandês e 16% para o Português Europeu –, 

90% das ocorrências de V em Português Europeu dá-se na borda inicial das palavras, uma 

posição de alta proeminência prosódica, diferentemente das ocorrências em Holandês. Deste 

modo, os estudos de Freitas et al (2006), Vigário et al (2012) e Levelt & Van der Vijver (1998) 

sugerem que tanto a frequência de uso quanto a proeminência prosódica podem atuar como 

fatores de saliência na aquisição fonológica: elementos mais frequentes na língua são 
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adquiridos antes de elementos menos frequentes, e elementos prosodicamente mais 

proeminentes são adquiridos antes de elementos de menor proeminência – mesmo antes de 

elementos de maior frequência, como é o caso de V versus CVC, por exemplo. 

Além da frequência e da saliência, outra dimensão do input que se mostra influente no 

processo de aquisição é a densidade fonológica da vizinhança lexical – ou seja, a presença 

de palavras que se diferenciam minimamente entre si pela adição/subtração de um único 

segmento ou pela qualidade de um único segmento. Vizinhos fonológicos podem, então, 

formar os pares mínimos segmentais (pata x mata) ou pares por existência/ausência (passa 

x assa x praça). A densidade fonológica relaciona-se diretamente aos conceitos de carga 

funcional e de entropia, e, em última análise, ao conceito de valor saussuriano, identificando 

quantas unidades deixariam de ser diferenciadas em um sistema pela perda, fusão ou 

ausência de determinado contraste. E conforme Luce & Pisoni (1998), Swingley & Aslin 

(2002), Jusczyk, Luce & Luce (1994) e Cui (2020), a maior densidade fonológica dos estímulos 

atua na construção da representação subjacente das palavras, influenciando a especificação 

de suas propriedades fonológicas. Ou seja, palavras cuja vizinhança lexical é menos densa 

sofrem menos pressão à especificação de suas propriedades fonológicas/contrastivas: 

The notion that children’s lexical representations are gradually refined in step with 

children’s functional need for this refinement suggests that detail in word forms corresponds 

closely to the neighborhood structure of the words: When a child knows two words that are 

acoustically similar to each other (neighbors), this perceptual proximity motivates greater 

attention to the words’ distinguishing phonetic characteristics, and this attention leads to 

refinement of lexical representations. In contrast, words that have no neighbors are not 

encoded in detail because they have not had the benefit of this attentional “pressure.” 

(SWINGLEY & ASLIN, 2002, p. 480) 

 

Because phonological contrasts and lexical representations interact and update 
dynamically, this model can offer some explanations for the developmental trajectory of 
phonology. At the beginning of learning, the model had limited numbers of contrastive 
dimensions because only a few words need to be assigned abstract representations. 
However, with more input and sufficient word frequency, the model learns more distinct 
representations for different lexical items. This can in part explain why early lexical 
representation appears to be underspecified. With a small vocabulary, the learner does not 
need phonologically detailed representations because there are fewer word distinctions 
that need to be represented. The success of the model so far indicates representational 
pressures indeed play a role in phonological acquisition. 

(CUI, 2020, p. 75) 

 Ao analisar a construção das categorias fonológicas segmentais via vizinhança 

fonológica, Cui (2020) constata em seu estudo de corpora a ocorrência abundante de pares 

mínimos na fala materna e na fala infantil americana (faixa etária 1;0-3;0 anos) – uma média 

de 565 pares mínimos por hora na fala dirigida à criança e 131 nas produções infantis, 

considerando-se pares entre todo o inventário segmental do inglês. A quantidade de pares 

mínimos apresentou correlação significativa com a acurácia das produções infantis; o mesmo 

foi observado por Ceolin (2020) no âmbito da mudança linguística: fusões tendem a ser 
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bloqueadas quando um contraste apresenta alta carga funcional.11  Assim, como discutido por 

Cui (2020) e Cychosz (2017), a ocorrência de vizinhos fonológicos oferece uma pista 

qualitativa e inambígua ao reconhecimento do contraste entre dois segmentos, pois “A higher 

FL [functional load] may correlate with earlier phone emergence in child speech as children 

selectively converge upon highly meaningful contrasts in their input” (CYCHOSZ, 2017, p. 

312).12 Com base nesses estudos, assumimos que as representações lexicais adultas e 

infantis são inicialmente diferentes, já que estas devem ser construídas à medida em que o 

contraste – e, consequentemente, a Fonologia – vão sendo estabelecidos no sistema 

linguístico da criança. Partilhando da visão de Fikkert (2010) (e também DRESHER, 2004, 

dentre muitos outros), consideramos que as representações fonológicas infantis são 

inicialmente não-especificadas ou subespecificadas13 – o que implica, conforme destacado 

por Amorim (2014), que nem toda informação fonética percebida/reconhecida pela criança é 

codificada na representação fonológica das palavras em um primeiro momento. 

 Aqui vale notar, como chamam a atenção os estudos de Cychosz (2017) e Edwards & 

Beckman (2008), que frequência e carga funcional são, em verdade, correlatos naturais, 

especialmente ao considerarmos, dentro das medidas de frequência, o tamanho do 

vocabulário infantil. Confirmando a observação de que desenvolvimento lexical e aquisição 

fonológica são processos relacionados e interdependentes, estudos como Jusczyk, Luce & 

Luce (1994), Luce & Pisoni (1998), Swingley & Aslin (2002), Cui (2020), dentre outros, 

apontam que o tamanho do vocabulário receptivo e/ou expressivo da criança correlaciona-se 

positivamente a melhores habilidades em reconhecer, processar e aprender novas palavras 

e pseudopalavras – especialmente aquelas próximas à rede de vizinhos fonológicos. Nestes 

e em outros estudos, observou-se que vocabulários mais ricos e vizinhanças lexicais mais 

densas alimentam o recorte de novas palavras no continuum sonoro do input. E conforme 

Jusczyk, Luce & Luce (1994), uma implicação desta rede vocabular densa é a maior 

 
11 Conforme Ceolin (2020), a baixa carga funcional se mostra um fator importante à mudança linguística, 
confimando o apontado por Cristófaro-Silva (2003): o CCV se configura como um candidato suscetível 
a sofrer modificações na língua, talvez até a se fundir com CV num estágio futuro (embora no momento 
sincrônico CCV ainda seja produtivo na língua, como discutido na seção 2.5). 
12 Embora a categorização fonológica via pares mínimos se mostre posterior à via pistas distribucionais, 
por exigir o conhecimento do significado lexical, Cui (2020) aponta que estas pistas qualitativas são 
preferidas quando há possibilidade de escolha: “Studies in other domains of language acquisition 
suggest that it is often not the quantity of input that matters, but rather the quality. For instance, in word 
segmentation, while infants can make use of statistical cues (Saffran et al., 1996), they used speech 
cues such as stress rather than statistical cues when both cues are available (Johnson and Jusczyk, 
2001; Peña et al., 2002; Thiessen and Saffran, 2003; Yang, 2004; Shukla et al., 2011). Similarly, for 
word learning, while word frequency and the amount of input clearly have an effect on the vocabulary 
size of the learner (Hart and Risley, 2003), the clarity of referential cues can also affect learning of new 
words (Cartmill et al., 2013; Trueswell et al., 2016)”. (CUI, 2020, p. 112) 
13 Como ressalta Amorim (2014, p. 38), baseada em Feest (2007), um contraste não-especificado é 
aquele que ainda não foi adquirido/estabelecido; já um contraste subespecificado é aquele que, já tendo 
sido especificado, neutraliza-se ou anula-se, sendo considerado não-marcado.  
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concentração de padrões de alta frequência. Estas redes constituem-se como islands of 

reliability, na nomenclatura dos autores, pois facilitam a especificação de detalhes fonético-

fonológicos dada a pressão por uma representação contrastiva. Tais ilhas contêm 

regularidades nas quais o sistema se baseia para reconhecer os padrões fonotáticos da 

língua, que são retroalimentados de acordo com o crescimento gradual do vocabulário.  

Para atestar os efeitos da carga funcional, o estudo de So & Dodd (2008) compara o 

percurso de aquisição fonológica em Inglês, Cantonês e !Xhosa. Os autores observam que a 

carga funcional atribuída a diferentes aspectos fonológicos destas línguas – inventários 

silábicos, consonantais, vocálicos, tonais, etc – está diretamente relacionada à idade de 

aquisição: “It may be that the rate of acquisition of consonants, vowels, syllable structure, 

stress and tones is influenced by their relative contributions to the burden of carrying meaning” 

(SO & DODD, 2008, p. 490). Ou seja, a busca por maximizar a inteligibilidade e a diferenciação 

entre palavras (especialmente de pares mínimos) se mostra como um motor à aquisição 

fonológica – o que, consequentemente, acarreta que uma mesma estrutura fonética e/ou 

fonológica pode ser adquirida em momentos diferentes a depender de seu peso no sistema 

no qual ela se insere. Vejamos, no Quadro 5, as informações compiladas por So & Dodd 

(2008) sobre o Inglês, !Xhosa e Cantonês, que delineiam o sistema fonológico destas línguas:  

 Inglês Cantonês !Xhosa 

Vogais e ditongos 21+5 tritongos 8 7 

Consoantes 24 + 49 clusters 17 + 2 clusters 41 

Estrutura silábica e 
lexical 

(C0-2)-V-(C0-4) 
Polissílabos 

(C)-(G)-V-(C/G) 
Maioria 

monossílabos 

Maioria CV, VC 
Polissílabos 

Tons Ausente 9 9 

Acento Complexo  Simples Simples/regular 

Quadro 5: Sistema fonológico do Inglês, Cantonês e !Xhosa – adaptado de So & Dodd (1995, p. 489) 

Ilustrando o embasamento funcional da aquisição, So & Dodd (2008) comparam o 

desenvolvimento dos 9 tons do Cantonês e do !Xhosa, observando um percurso mais rápido 

em Cantonês – língua cujas palavras são majoritariamente monossilábicas e que conta com 

um inventário segmental bastante enxuto (17 consoantes e 8 vogais), tendo no sistema tonal 

o principal meio de carregar diferentes significados. !Xhosa, por sua vez, apresenta um 

inventário consonantal mais rico que o Inglês e o Cantonês. A contrastividade do sistema 

concentra-se, portanto, nas consoantes do !Xhosa, levando sua aquisição consonantal a 

completar-se em momento anterior à do Inglês, por exemplo. Por fim, em comparação ao 

!Xhosa e ao Cantonês, o Inglês exibe grande distintividade lexical baseada na qualidade 

vocálica, levando a uma aquisição precoce do sistema de vogais desta língua. 

Interessantemente, embora as crianças apresentem ordem e velocidade de aquisição 

variável, o tipo de estratégias de reparo aplicados na fala infantil é universalmente semelhante. 
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Ou seja, o percurso até chegar ao domínio é semelhante, mas o recorte sobre o que dominar 

primeiro liga-se ao valor funcional do elemento sendo adquirido – muito mais que à sua 

complexidade fonética, como endorsado por Cychosz (2017).  

 A pergunta fundamental que emerge desse contexto, então, é: a quebra contextual de 

contrastes, como em [pɾɪ]cisa~[pɪ]cisa, [pɾɐ]~[pɐ], ou[tɾʊ]~ou[tʊ], poderia afetar a construção 

do contraste CCV/CV em PB? Quantas pistas qualitativas são necessárias para estabelecer 

um contraste fonológico – especialmente em face de pistas contraditórias trazidas por 

contextos de variação, de neutralização, cristalização, empréstimos, etc? Considerando a 

existência de padrões estocásticos, esporádicos e de dados cristalizados (por exemplo, a 

restrita variação [b]~[v] em PB, como em [v]assoura-‘[b]assoura’) ou mesmo a existência de 

processos de neutralização e alofonia, discutir os aspectos quantitativos mesmo de pistas 

qualitativas é uma questão essencial ao estabelecimento do contraste fonológico – 

equilibrando, afinal, a constatação de que “all grammars leak” (SAPIR, 1933). Desse modo, a 

construção do contraste e a observação das islands of reliability, ou contextos inambíguos, se 

faz especialmente importante em vista da variabilidade e da neutralização que pode ser 

apresentada pelo input. Para responder à questão de como o sistema lida com as exceções 

e a variabilidade, a presente pesquisa adota o Princípio da Tolerância de Yang (2006, 2018), 

que será apresentado na seção 4.2.1. Antes, entretanto, vejamos os efeitos trazidos pela 

variabilidade do input à aquisição. 

 Conforme Maye & Gerken (2000), Dresher (2004), Amorim (2014), Bohn (2016) e 

Richter (2021), pistas distribucionais, que rastreiam o comportamento alofônico e variacional 

das unidades linguísticas, também são um fator influente na construção das categorias 

fonológicas. A descoberta das categorias fonêmicas e de suas formas fonéticas possíveis, 

conforme as alternâncias superficiais se acumulam no vocabulário da criança, provê 

evidências sobre o estabelecimento de contrastes nas representações fonológicas infantis 

(RICHTER, 2021; FIKKERT & FREITAS, 2006). Veja-se o exemplo da aquisição vocálica no 

PE, descrita por Fikkert & Freitas (2006): nesta língua, um processo de alofonia (e de 

neutralização, para as vogais médias) ocorre em contexto vocálico átono, como nos exemplos 

em (5a); as vogais em (5b) não sofrem o processo (FIKKERT & FREITAS, 2006, p. 8-9): 

(5)   (6) (7) 

a)  a) a) 

m[a]la m[ɐ]linha c[ɐ]ma c[ɐ]minha 

s[ɛ]la s[ɨ]lar c[ɐ]na c[ɐ]ninha 

m[e]do m[ɨ]dinho ar[ɐ]nha ar[ɐ]nhinha 

m[ɔ]da m[u]dista b) b) 

l[o]bo l[u] binho des[ɐ]nhos des[ɨ]nhinhos 

b)  ab[ɐ]lha ab[ɨ]lhinha 

l[i]vro l[i]vrinho boch[ɐ]cha ~ boch[ɐj]cha boch[ɨ]chinha  

t[u]bo t[u]binho   
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 Além deste processo de redução, em (6) observa-se também outro processo de 

alofonia. A vogal tônica [ɐ] se mostra fonologicamente categorizável como /a/ ou como /e/, a 

depender do contexto segmental seguinte: /a/→[ɐ] frente a consoantes nasais (6a) e /e/→[ɐ] 

frente a consoantes palatais (6b). Desse modo, a realização fonética do segmento fonológico 

/e/ conta com quatro alofones: [ɐ], [ɨ], [ɐj] (que opcionalmente ocorre em contexto tônico frente 

a fricativas palatais) e [e] nos demais contextos tônicos – além da elisão opcional /e/→[ɨ]→Ø 

em contexto átono, conforme Cunha (2015). A subjacência de /e/ se mostra, então, 

condicionada à observação de regras alofônicas nos contextos [ɐ], [ɐj] e condicionada 

também à derivação morfológica nos contextos [ɨ], como em (7), que provê a observação de 

/e/ numa mesma palavra em diferentes valores de tonicidade. Vê-se, portanto, que as vogais 

em PE apresentam variação alofônica, alomórfica e livre, parte destas contendo neutralização, 

o que acarreta em distintos tempos de aquisição: contextos de neutralização são mais tardios 

que contextos de variação alofônica. Por sua vez, contextos de variação alofônica são mais 

tardios que contextos invariáveis – o que corrobora a observação de Dresher (2004): as 

características fonéticas superficiais não necessariamente correspondem à especificação 

fonológica de um segmento, e a criança é capaz de identificar relações entre sons, com base 

nelas construindo suas categorias fonológicas.  

 Tendo em vista a relevância das propriedades do input aqui discutidas – frequência 

lexical, saliência prosódica, carga funcional, distribuição, tamanho do vocabulário, 

variabilidade –, faz-se importante identificar as evidências positivas disponíveis à aquisição 

CCV em Português, caracterizando as propriedades do input. Visamos, com isso, analisar 

como os fatores acima discutidos podem influenciar a aquisição do tipo silábico CCV. 

 

  

2.3.2 Frequência lexical na fala adulta  

  

 Para detalhar o padrão distribucional do ataque ramificado CCV no PB, realizamos 

uma busca nas frequências de tipo (types) e de ocorrências (tokens) no Corpus ABG 

(BENEVIDES & GUIDE, 2017). Este é um corpus de médio-grande porte que tem acesso livre 

e apresenta cerca de 2 milhões de tokens e 36 mil types em sua modalidade oral, sendo 

composto majoritariamente por entrevistas sociolinguísticas que reúnem amostras de fala 

informal de falantes de São Paulo e Minas Gerais.14 A Tabela 1 apresenta uma descrição 

 
14 O Corpus ABG compila dados do Projeto SP2010, do corpus Iboruna e do C-ORAL-BRASIL e 
consiste de uma tabela de dados contendo a transcrição ortográfica, a transcrição fonológica, o lema, 
a estrutura silábica, a categoria morfológica, a categoria acentual e o lema de cada type, assim como 
seu respectivo número de tokens. Tanto o corpus quanto as ferramentas computacionais utilizadas em 
sua preparação e categorização podem ser acessadas na página  
https://github.com/SauronGuide/corpusABG (acesso em 08/10/2019).  

https://github.com/SauronGuide/corpusABG
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geral do corpus, com a quantidade total de palavras, o total de palavras contendo CCV e o 

total de sílabas CCV coletadas no corpus: 

 Palavras Palavras CCV Sílabas CCV 

Types 36.493 6.561 (17,9%) 6.718 (18,4%) 

Tokens 1.938.830 139.029 (7,17%) 142.315 (7,34%) 

Tabela 1: Características gerais do corpus de fala adulta (Corpus ABG) 

 Nota-se que o percentual de itens lexicais contendo sílabas CCV (types) é mais 

expressivo que aquele reportado para as ocorrências contendo sílabas CCV (tokens), 

indicando que a maior parte das palavras contendo CCV não se repete no corpus. Deste total, 

155 palavras apresentaram dois CCVs concomitantes, como em ‘problema’, ‘próprio’, 

‘progresso’, ‘programa’, enquanto 2 apresentaram três CCVs, ‘blablablá’ e ‘brabrabrá’.  

 A Tabela 2 descreve a distribuição segmental dos CCVs coletados, procurando por 

possíveis tendências distintas a C/ɾ/V e C/l/V ou às diferentes consoantes em C1. Na última 

coluna da tabela, tem-se a palavra mais frequente em cada combinação segmental: 

Types ɾ l Total Tokens ɾ l Total Exemplos 

p 
1.554 

(23,1%) 
381 

(5,7%) 
1.935 

(28,8%) 
p 

52.453 
(36,9%) 

5.444 
(3,8%) 

57.897 
(40,7%) 

pra 
exemplo 

b 
685 

(10,2%) 
111 

(1,7%) 
796 

(11,8%) 
b 

13.182 
(9,3%) 

2.527 
(1,8%) 

15.709 
(11%) 

lembro 
problema 

t 
1.796 

(26,7%) 
11 

(0,2%) 
1.807 

(26,9%) 
t 

39.889 
(28%) 

24 
(0,02%) 

39.913 
(28%) 

outro 
Nestlé 

d 
218 

(3,2%) 
0 

(0%) 
218 

(3,2%) 
d 

2.342 
(1,6%) 

0 
(0%) 

2.342 
(1,6%) 

droga 
- 

k 
527 

(7,8%) 
255 

(3,8%) 
782 

(11,6%) 
k 

7.578 
(5,3%) 

3.379 
(2,4%) 

10.957 
(7,7%) 

criança 
inclusive 

g 
598 

(8,9%) 
60 

(0,9%) 
658 

(9,8%) 
g 

8.765 
(6,2%) 

584 
(0,4%) 

9.349 
(6,6%) 

grande 
inglês 

f 
346 

(5,2%) 
144 

(2,1%) 
490 

(7,3%) 
f 

3.894 
(2,7%) 

820 
(0,6%) 

4.714 
(3,3%) 

frente 
Flávia 

v 
31 

(0,5%) 
1 

(0,015%) 
32 

(0,5%) 
v 

1.431 
(1,0%) 

3 
(0,002%) 

1.434 
(1%) 

palavras 
Vladimir 

Total 5.755 963 
6.718 

(100%) 
Total 129.534 12.781 

142.315 
(100%) 

 

Tabela 2: Características segmentais de CCV na fala adulta – composição consonantal 

 Nos dados acima nota-se, inicialmente, a maior proporção de C/ɾ/V em comparação a 

C/l/V: não há nenhuma combinação com lateral que apresente percentual superior à sua 

contraparte com tepe, tanto em types quanto em tokens. Observa-se também que a 

combinação C/l/V de maior percentual de uso, /pl/, se mostra mais frequente apenas se 

comparada às três combinações consonantais menos frequentes de C/ɾ/V, /fɾ, dɾ, vɾ/. Esses 

números indicam uma clara preferência fonotática da língua por sílabas CCV contendo tepes 

em detrimento de laterais – o que pode ser notado no próprio percurso diacrônico do Latim ao 

Português, que registrou tendência a transformar sílabas C/l/V em C/ɾ/Vs ou fundi-las em 
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consoantes palatais, como em ecclesia > igreja, plaga > praia; apicula > abelha, flamma > 

chama (MATTOS E SILVA, 2006). 

 A qualidade da obstruinte, por sua vez, tem proporções concentradas principalmente 

nas consoantes /t, p, b/ em C/ɾ/V e nas consoantes /p, b, f, k/ em C/l/V. Observa-se também 

que as consoantes bilabiais apresentam maior frequência tanto nas combinações C/ɾ/V 

quanto C/l/V, mostrando-se bastante produtivas. Em seguida temos as consoantes alveolares, 

cuja alta proporção é representada majoritariamente pelas ocorrências de /tɾ/, já que /dɾ/ 

apresenta baixa frequência de uso e /tl, dl/ são raros no Português. Quanto às sílabas CCV 

menos frequentes, nota-se que aquelas formadas por fricativas apresentam menor proporção 

de uso na língua oral. Desse modo, podemos afirmar que as sílabas CCV que contêm 

fricativas labiodentais são as menos frequentes no PB, e aquelas que contêm oclusivas 

bilabiais são as mais frequentes – uma observação interessante considerando que, do ponto 

de vista fonológico, tanto as mais frequentes quanto as menos frequentes são classificadas 

como pertencentes à classe natural labial, e, do ponto de vista articulatório, ambas configuram 

contextos maximamente distantes, em que C1 e C2 são produzidas com articuladores distintos. 

A distribuição consonantal de CCV é resumida no ranqueamento abaixo: 

Types C/ɾ/V: /t/>/p/>/b/>/g/>/k/>/f/>/d/>/v/ Tokens C/ɾ/V: /p/>/t/>/b/>/g/>/k/>/f/>/d/>/v/ 

Types C/l/V: /p/>/k/>/f/>/b/>/g/>/t/>/v/>/d/ Tokens C/l/V: /p/>/k/>/b/>/f/>/g/>/t/>/v/>/d/ 

 
 Passando a caracterizar a distribuição prosódica de CCV, trazemos nas Tabelas 3 e 4 

os percentuais acentuais e posicionais de cada combinação segmental CCV (agrupadas em 

classes naturais), observando se determinadas combinações C1C2 podem ser consideradas 

como prosodicamente mais salientes. Os dados são apresentados em percentuais, calculados 

sobre o total de contextos de cada classe segmental (cada linha), listados na coluna TOTAL N. 

Na última linha, tem-se as palavras mais frequentes em cada categoria acentual:  

  Types  

 % Ton PrIn PrMed PosMed PosFin Mono Total n 

T
e
p

e
 

C/ɾ/V 26,6 33,9 30,7 1 7,6 0,1 5.755 

Bilabial 22,7 44,4 26,9 0,4 5,3 0,2 2.239 

Alveolar 27,0 25,1 35,2 1,3 11,4 0,0 2.014 

Velar 32,8 26,7 33,3 1,7 5,5 0,0 1.125 

 Labiodental 29,4 40,3 21,8 1,3 7,2 0,0 377 

L
a
te

ra
l C/l/V 30,3 25,3 37,2 1,3 5,8 0 963 

Bilabial 25,6 22,0 44,3 2,2 5,9 0,0 492 

Alveolar 63,6 18,2 0,0 0,0 18,2 0,0 11 

Velar 35,9 24,8 32,4 0,6 6,3 0,0 315 

 Labiodental 31,7 38,6 26,2 0,0 3,4 0,0 145 

 CCV 27,2 32,7 31,6 1,1 7,4 0,1 6.718 

    Tokens    

 % Ton PrIn PrMed PosMed PosFin Mono Total n 
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Tabela 3: Características prosódicas e segmentais de CCV na fala adulta – tonicidade 

 Tratando primeiramente de descrever os totais C/ɾ/V e C/l/V, é possível observar na 

tabela acima que existem diferenças importantes entre a proporção de tônicas e átonas 

formadas por tepes ou laterais, tanto nos valores de types como de tokens: enquanto a 

proporção de tokens apresenta marcante concentração de C/l/V em posição de acento tônico, 

os tokens C/ɾ/V encontram-se mais bem distribuídos entre tônicas, pretônicas iniciais e 

postônicas finais. Já a contagem de types indica uma maior diversidade lexical para C/ɾ/V e 

C/l/V em posições tônicas e pretônicas, com grande diferença percentual entre estas e as 

posições postônicas. Essas diferenças podem ser mais bem visualizadas a seguir: 

Types C/ɾ/V:  
Pretônica inicial > Pretônica medial > Tônica > Postônica final > Postônica não-final 

Types C/l/V:  
Pretônica medial > Tônica > Pretônica inicial > Postônica final > Postônica não-final 

Tokens C/ɾ/V: 
Tônica > Pretônica inicial > Postônica final > Pretônica medial > Postônica não-final 

Tokens C/l/V:  
Tônica > Pretônica medial > Postônica final > Pretônica inicial > Postônica não-final 

 

 O ranqueamento acima salienta a diferença na proporção de tônicas e átonas entre as 

sílabas C/ɾ/V e C/l/V. É importante notar, entretanto, que a diferença mais marcada entre 

essas sequências consonantais se encontra no âmbito pretônico: a medida de tokens sugere 

uma tendência às combinações C/ɾ/V em posição pretônica inicial (‘trabalho’), e à C/l/V em 

posição pretônica medial (‘inclusive’). 

 Já sobre a relação entre combinação consonantal e tonicidade, nota-se grande 

concentração dos dados das 4 classes segmentais entre as posições tônica, pretônica inicial 

e pretônica medial, com leve tendência às combinações labiail+tepe a concentrarem-se na 

pretônica inicial (‘precisa’, ‘francês’), e em menor escala, às alveolares a concentrarem-se na 

posição pretônica medial (‘entrevista’, ‘madrugada’). As combinações velar+tepe, por sua 

T
e
p

e
 

C/ɾ/V 28,3 26,9 9,9 0,3 18,7 15,9 129.534 

Bilabial 18,7 29,3 7,3 0,3 13,1 31,4 65.635 

Alveolar 33,5 24,5 10,3 0,3 31,4 0,0 42.231 

Velar 48,4 25,8 20,1 0,2 5,4 0,0 16.343 

Labiodental 44,1 21,1 6,4 0,7 27,7 0,0 5.325 

L
a
te

ra
l 

C/l/V 41,9 9,9 22 4,7 21,5 0 12.781 

Bilabial 33,2 7,3 20,4 7,1 31,9 0,0 7.971 

Alveolar 66,7 8,3 0,0 0,0 25,0 0,0 24 

Velar 58,9 10,8 24,6 0,7 4,9 0,0 3.963 

Labiodental 42,4 31,1 25,6 0,0 0,9 0,0 823 

 CCV 29,5 25,4 11 0,7 18,9 14,5 142.315 

Exemplos 
‘três’ ‘trabalho’ ‘entrevista’ ‘fotógrafo’ ‘sempre’ ‘pra’  

‘problema’ ‘cliente’ ‘inclusive’ ‘público’ ‘exemplo’ -  
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vez, encontram-se distribuídas de forma bastante homogênea entre as posições tônica e 

pretônicas. Em relação às combinações laterais, novamente tem-se as velares distribuídas de 

maneira uniforme, enquanto combinações labiodental+lateral tendem a se concentrar em 

posição pretônica inicial (‘floresta’) e combinações bilabial+lateral concentram-se em posição 

pretônica medial (‘complicado’, ‘publicidade’). Observa-se, com isso, que a tendência a types 

C/l/V em posição pretônica medial remete principalmente às combinações bilabial, enquanto 

a concentração dos tokens laterais na posição tônica remete majoritariamente à classe velar 

(‘claro’, ‘inglês’). A concentração de tokens tônicos contendo tepe, por sua vez, pode ter seu 

peso atribuído principalmente a consoantes velares e labiodentais, em palavras como ‘frente’ 

e ‘grande’, e de types às combinações bilabiais em pretônica inicial (‘brasil’). 

 Para analisar a posição prosódica majoritariamente ocupada pelas diferentes 

combinações CCV, apresentamos abaixo a Tabela 4: 

Tabela 4: Características prosódicas e segmentais de CCV na fala adulta – posição prosódica 

 Sobre os totais C/ɾ/V e C/l/V listados na tabela, nota-se importante concentração das 

combinações laterais na posição medial (types e tokens, como em ‘problema’), enquanto as 

combinações C/ɾ/V apresentam distribuição mais homogênea em relação à proporção de 

sílabas em posição inicial e medial no quesito types – no entanto, os tokens concentram-se 

  Types 
 % Inicial Medial Final Mono Total n 

T
e
p

e
 C/ɾ/V 43 44,8 11,4 0,8 5.755 

Bilabial 52,6 37,2 9,4 0,8 2239 

Alveolar 32,3 50,6 16,4 0,7 2014 

Velar 38,6 53,6 6,8 1,0 1125 

 Labiodental 55,4 33,2 10,3 1,1 377 

L
a
te

ra
l C/l/V 36,1 53,8 9,1 0,9 963 

Bilabial 31,1 60,4 7,7 0,8 492 

Alveolar 0,0 72,7 27,3 0,0 11 

Velar 37,8 49,5 12,1 0,6 315 

 Labiodental 52,4 39,3 6,2 2,1 145 

 CCV 42 46,1 11,1 0,8 6.718 

  Tokens 

T
e
p

e
 

% Inicial Medial Final Mono Total n 

C/ɾ/V 40,1 16,5 25,4 18 129.534 

Bilabial 40,4 11,1 16,7 31,8 65635 

Alveolar 31,1 16,4 47,3 5,1 42231 

Velar 56,5 36,7 5,4 1,5 16343 

Labiodental 57,7 21,3 20,8 0,3 5325 

L
a
te

ra
l 

C/l/V 27 50,4 22 0,7 12,781 

Bilabial 13,6 57,6 28,4 0,4 7971 

Alveolar 0,0 50,0 50,0 0,0 24 

Velar 48,8 38,1 12,9 0,2 3963 

Labiodental 52,6 39,5 2,7 5,2 823 

 CCV 38,9 19,5 25,1 16,4 142.315 

 Exemplos ‘trabalho’ ‘empresa’ ‘sempre’ pra’  

  ‘classe’ ‘problema’ ‘exemplo’ ‘flor’  
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principalmente na posição inicial e final, em palavras como ‘trabalho’, ‘sempre’. Os 

monossílabos também apresentam expressivas diferenças ao comparar-se C/l/V e C/ɾ/V – 

esses últimos representados principalmente pelas contrações ‘pra’, ‘pro’, mas também por 

palavras lexicais como ‘três’, ‘traz’. Elencando a posição lexical das sílabas CCV, temos: 

Types C/ɾ/V:  
Medial, Inicial > Final > Monossílabos 

Tokens C/ɾ/V:  
Inicial > Final > Monossílabos > Medial 

Types C/l/V:  
Medial > Inicial > Final > Monossílabos 

Tokens C/l/V:  
Medial > Inicial > Final > Monossílabos 

 

 Ainda sobre a Tabela 4, a proporção de posições prosódicas ocupadas pelas 

diferentes classes segmentais aponta que a grande concentração de sílabas C/l/V em posição 

medial é carregada não só por combinações bilabiais (como em ‘problema’), mas também por 

velares (‘inclusive’, ‘Inglaterra’). Combinações labiodental+lateral, por outro lado, concentram 

suas ocorrências principalmente em posição inicial (somando-se às velares no quesito 

tokens), embora essa não seja uma posição de frequência total destacada nos dados gerais. 

Já em relação às combinações com tepe, observa-se que bilabiais e labiodentais concentram 

metade de seus tokens na posição inicial, enquanto alveolares e velares concentram-se em 

posição medial, causando a divisão uniforme observada nos dados da Tabela 4, no quesito 

types. O quesito tokens, por outro lado, apesar da alta quantidade de ocorrências de palavras 

como ‘outros’, com CCV em posição final, acaba sendo diluído pela predominância inicial das 

demais consonantes. 

 Resumindo os dados trazidos acima, referentes à proeminência prosódica e segmental 

de CCV na fala adulta, as Tabelas 1 a 4 apontam que a distribuição dos ataques ramificados 

se mostra assimétrica: enquanto as ocorrências C/ɾ/V tendem a ocupar posições salientes em 

relação à borda da palavra (sílabas iniciais e monossílabos tônicos), concentradas 

principalmente nos segmentos /p, b, t/, sílabas C/l/V tendem a ocupar posições de saliência 

em relação à acentuação, com maior proporção de sílabas tônicas se comparadas a C/ɾ/V, 

em geral concentradas em /p, b, k/ em posição medial. Cabe destacar, no entanto, que tanto 

a proeminência acentual quanto a proeminência posicional de C/ɾ/V e C/l/V abrangem menos 

da metade dos CCVs do corpus – um número bastante inferior à marca de 90% observada à 

saliência das sílabas ØV em PE por Freitas et al (2006). Tendo isso em vista, não é possível 

afirmar que CCV pode contar com a saliência prosódica como um propulsor à sua aquisição.  

 Tendo descrito as características prosódicas e segmentais das sílabas de ataque 

ramificado CCV coletadas na fala espontânea entre adultos, estabelecendo as principais 

características da língua-alvo sendo adquirida pela criança, passemos agora a descrever as 

características próprias do ambiente linguístico infantil. 
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2.3.3 Frequência lexical na fala dirigida à criança 

 
 Os dados desta seção provêm do Corpus Fala Dirigida à Criança15 (Corpus FDC, 

SANTOS & TONI, 2020), construído com os dados longitudinais de Santos (2005). No total, 

273 transcrições ortográficas de três crianças e de suas mães e demais cuidadores foram 

compiladas até o momento – um corpus de tamanho médio na classificação de Sardinha 

(2000). Os dados foram tratados com os mesmos scripts utilizados à construção do Corpus 

ABG de Benevides & Guide (2017). A Tabela 5 traz as características gerais do corpus: 

 Palavras Palavras contendo CCV Sílabas CCV 

Types 12.036 1.441 (11,97%) 1.459 (12,12%) 

Tokens 396.678 19.835 (5%) 19.985 (5,03%) 

Tabela 5: Características gerais do corpus de fala dirigida à criança 

 Descrevendo o corpus, tem-se que 12% do total de types e 5% do total de tokens 

presentes na FDC contêm sílabas CCV – uma proporção semelhante aos cerca de 17% types 

e 7% tokens observados na fala adulta. Esta semelhança indica que o ambiente linguístico e 

o modelo de língua dirigido à criança não evitam estruturas linguísticas tardias, sugerindo que 

a fala dirigida pode ser tomada como uma amostra regular do sistema alvo. Uma ressalva 

pode ser feita, no entanto, em relação às palavras contendo mais de um CCV nos dados: 

somente 18 itens lexicais como ‘problema’, ‘quadro-negro’, ‘programa’ foram encontrados, 

contra 157 na fala adulta – o que pode ser atribuído à própria menor frequência de tais 

palavras (como ‘hidrelétrica’, ‘infraestrutura’, ‘progresso’, ‘propriedade’). Vejamos, na 

Tabela 6, a discriminação das características segmentais de CCV na fala materna: 

TYPES ɾ l Total TOKENS ɾ l Total Exemplos 

p 
323 

(22,1%) 
61 

(4,2%) 
384 

(26,3%) 
p 

5.441 
(27,2%) 

339 
(1,7%) 

5.780 
(28,9%) 

‘pra’ 
‘explica’ 

b 
239 

(16,4%) 
21 

(1,4%) 
260 

(17,8%) 
b 

4.624 
(23,1%) 

190 
(1%) 

4.814 
(24,1%) 

‘brincar’ 
‘problema’ 

t 
375 

(25,7%) 
0 

(0%) 
375 

(25,7%) 
t 

5.294 
(26,5%) 

0 
(0%) 

5.294 
(26,5%) 

‘outro’ 
- 

d 
57 

(3,9%) 
0 

(0%) 
57 

(3,9%) 
d 

432 
(2,2%) 

0 
(0%) 

432 
(2,2%) 

‘quadro- negro’ 
- 

k 
94 

(6,4%) 
43 

(2,9%) 
137 

(9,4%) 
k 

669 
(3,3%) 

181 
(0,9%) 

850 
(4,3%) 

‘escrito’ 
‘claro’ 

g 
116 
(8%) 

9 
(0,6%) 

125 
(8,6%) 

g 
1.245 
(6,2%) 

120 
(0,6%) 

1.365 
(6,8%) 

‘grande’ 
‘Mogli’ 

f 
75 

(5,1%) 
28 

(1,9%) 
103 

(7,1%) 
f 

511 
(2,6%) 

281 
(1,4%) 

792 
(4%) 

‘frio’ 
‘flor’ 

v 
18 

(1,2%) 
0 

(0%) 
18 

(1,2%) 
v 

658 
(3,3%) 

0 
(0%) 

658 
(3,3%) 

‘livro’ 
- 

Total 1.297 162 
1.459 

(100%) 
Total 18.874 1.111 

19.985 
(100%) 

 

Tabela 6: Características segmentais de CCV na fala dirigida à criança – composição consonantal 

 
15 O Corpus FDC e o Corpus FI podem ser encontrados na página www.leal.fflch.usp.br/BaseDados  
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 Os percentuais observados na Tabela 6 apontam que, tal como na FA, as contrapartes 

laterais nunca são mais frequentes que suas contrapartes róticas, também apresentando /t, 

p, b/ como os segmentos mais frequentes em C/ɾ/V e /p, b, k, f/ em C/l/V, como ilustrado:   

Types C/ɾ/V:  
/t/>/p/>/b/>/g/>/k/>/f/>/d/>/v/ 

Tokens C/ɾ/V:  
/p/>/t/>/b/>/g/>/k/>/v/>/f/>/d/ 

Types C/l/V: 
/p/>/k/>/f/>/b/>/g/>/t/>/v/, /d/ 

Tokens C/l/V:  
/p/>/f/>/b/>/k/>/g/>/t/, /v/, /d/ 

 

É interessante destacar no ranqueamento acima que, embora a lateral seja a primeira 

líquida a surgir na fala da criança, não há na fala das mães e cuidadoras uma preferência por 

ataques complexos contendo /l/ – ou, ao contrário, uma evitação aos ataques contendo /ɾ/. 

Nota-se, ainda, a ausência de palavras contendo /tl/ e /vl/: diferentemente da Tabela 2 da 

seção anterior, que contêm 24 ocorrências de palavras como ‘Nestlé’, ‘atleta’ e ‘atlas’, além 

do nome próprio ‘Vlanir’, não há na FDC nenhuma ocorrência de palavras contendo /tl/, /vl/ 

ou /dl/ – talvez pela própria baixa aderência destas palavras ao universo infantil. 

Tratando da saliência prosódica e composição segmental CCV, trazemos a Tabela 7: 

Tabela 7: Características prosódicas e segmentais de CCV na fala dirigida à criança – tonicidade 

  Types  

 % Ton PrIn PrMed PosMed PosFin Mono Total n 

T
e
p

e
 

C/ɾ/V 34,9 36 17,6 1,2 10,2 0,2 1.297 

Bilabial 29,0 46,3 16,5 0,7 7,1 0,4 562 

Alveolar 38,4 25,7 18,1 1,2 16,7 0,0 432 

Velar 40,5 32,4 19,5 2,9 4,8 0,0 210 

 Labiodental 41,9 30,1 17,2 0,0 10,8 0,0 93 

L
a
te

ra
l C/l/V 38,9 27,2 24,1 1,2 8,6 0 162 

Bilabial 32,9 18,3 32,9 2,4 13,4 0,0 82 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 51,9 21,2 21,2 0,0 5,8 0,0 52 

 Labiodental 32,1 64,3 3,6 0,0 0,0 0,0 28 

 CCV 35,4 35 18,3 1,2 10 0,1 1.459 

    Tokens    

 % Ton PrIn PrMed PosMed PosFin Mono Total n 

T
e
p

e
 

C/ɾ/V 34,6 26,6 5,6 0,2 23,2 9,7 18.874 

Bilabial 29,9 36,9 5,4 0,1 9,3 18,3 10.065 

Alveolar 36,1 10,2 4,4 0,2 49,1 0,0 5.726 

Velar 47,5 33,9 11,8 0,6 6,2 0,0 1.914 

Labiodental 46,5 5,9 4,0 0,0 43,5 0,0 1.169 

L
a
te

ra
l 

C/l/V 53,9 21,2 12,4 0,3 12,2 0 11.111 

Bilabial 60,1 8,9 21,6 0,6 8,9 0,0 529 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 51,5 12,0 7,3 0,0 29,2 0,0 301 

Labiodental 44,8 54,4 0,7 0,0 0,0 0,0 281 

 CCV 35,7 26,3 6 0,2 22,6 9,2 19.985 

Exemplos 
‘pronto’ ‘brincar’ ‘obrigada’ ‘África’ ‘outro’ ‘pra’  

‘problema’ ‘floresta’ ‘explicar’ ‘público’ ‘Mogli’ -  
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 Observando a distribuição acentual das sílabas CCV na fala dirigida à criança, tem-se 

que types e tokens C/l/V e C/ɾ/V apresentam proporções distintas em sílabas tônicas e átonas. 

Tratando primeiramente de C/ɾ/V, nota-se que contextos tônicos e pretônicos iniciais (‘pronto’, 

‘brincar’) apresentam proporções semelhantes, concentrando 70% das produções dirigidas à 

criança – tanto em types quanto em tokens. Postônicas finais contendo sílabas C/ɾ/V mostram 

ocorrências também produtivas na fala materna, carregadas principalmente pelas palavras 

‘outro’, ‘outra’. Já em relação às sílabas C/l/V, tem-se concentração de types e tokens 

principalmente em sílabas tônicas (‘problema’), tal como na fala adulta observada 

anteriormente. Os dados da Tabela 7 são elencados tal como se segue: 

Types C/ɾ/V:  
Pretônica inicial, Tônica > Pretônica medial > Postônica final > Postônica não-final 
Types C/l/V:  
Tônica > Pretônica inicial, Pretônica medial > Postônica final > Postônica não-final 
Tokens C/ɾ/V:  
Tônica > Pretônica inicial, Postônica final > Pretônica medial > Postônica não-final 
Tokens C/l/V:  
Tônica > Pretônica inicial > Pretônica medial, Postônica final > Postônica não-final  

  

 Já sobre os padrões de tonicidade observados entre as diferentes combinações 

segmentais que podem compor CCV, observa-se que contextos bilabiais são os principais 

responsáveis pela proporção de pretônicas em C/ɾ/V (‘precisa’, ‘brincar’), enquanto as demais 

combinações alveolares, velares e labiodentais concentram-se principalmente na posição 

tônica. Já em contextos C/l/V tendem a se concentrar em posição tônica, seguidos pelas 

posições pretônica inicial e medial em igual proporção – mas a Tabela 7 acima indica que 

majoritariamente bilabiais ocupam a posição pretônica medial (‘problemaço’, ‘explicar’), 

enquanto a posição pretônica inicial não remete a classes segmentais específicas, diluindo-

se entre as combinações bilabial, velar e labiodental, e as tônicas refletem principalmente 

palavras contendo bilabiais e velares (‘blusa’, ‘claro’). 

 Passando a caracterizar a posição prosódica de CCV, trazemos a Tabela 8: 

  Types 
 % Inicial Medial Final Mono Total n 

T
e
p

e
 C/ɾ/V 48,3 31,6 18,7 1,4 1.297 

Bilabial 59,1 25,4 14,6 0,9 562 

Alveolar 33,6 36,3 28,5 1,6 432 

Velar 50,5 39,0 8,6 1,9 210 

 Labiodental 46,2 30,1 21,5 2,2 93 

L
a
te

ra
l C/l/V 48,1 37 13,6 1,2 162 

Bilabial 32,9 47,6 18,3 1,2 82 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 51,9 36,5 11,5 0,0 52 

 Labiodental 85,7 7,1 3,6 3,6 28 

 CCV 48,3 32,2 18,2 1,4 1.459 



51 
 

Tabela 8: Características prosódicas e segmentais de CCV na fala dirigida à criança – posição prosódica 

 Os dados apresentados na Tabela 8 apontam uma distribuição muito próxima entre 

types C/l/V e C/ɾ/V em posição inicial e em posição medial, concentrando mais de 80% do 

total de sílabas CCV do corpus. C/l/V e C/ɾ/V distinguem-se, no entanto, em relação à 

proporção de tokens: diferentemente de C/l/V, que concentra suas ocorrências em posição 

inicial e medial, C/ɾ/V apresenta altas taxas de realização em sílabas iniciais e finais, 

novamente carregado pelas ocorrências de ‘outro’, ‘outra’.  

Types C/ɾ/V:  
Inicial > Medial > Final > Monossílabos 

Tokens C/ɾ/V:  
Inicial > Final > Monossílabos, Medial 

Types C/l/V:  
Inicial > Medial > Final > Monossílabos 

Tokens C/l/V:  
Inicial, Medial > Final > Monossílabos 

 

 Quanto à posição prosódica das diferentes combinações CCV, nota-se que cerca de 

metade dos dados concentram-se na posição inicial, tanto em contextos C/l/V quanto C/ɾ/V – 

o que em parte decorre da maior proporção de dissílabos presente na fala materna e infantil 

(SILVEIRA, 2006). Essa maior concentração em posições iniciais não reflete, no entanto, as 

palavras contendo consoantes alveolares em C/ɾ/V, que se distribuem entre as categorias 

inicial, medial e final (‘trocar’, ‘estrela’, ‘outro’), e nem as combinações bilabial+lateral, que 

concentra-se majoritariamente em posição medial (‘problema’). Essa é uma distribuição que 

difere parcialmente da observada na fala entre adultos.  

 Resumindo as características prosódicas e segmentais de CCV na FDC, nota-se que 

o quesito saliência é bastante similar na comparação C/l/V versus C/ɾ/V – as diferenças 

residem no total de tokens tônicos, mais concentrado em C/l/V que em C/ɾ/V; no total de 

tokens mediais, mais frequentes em C/l/V; e de tokens finais, mais frequentes em C/ɾ/V. Além 

disso, as ocorrências monossilábicas concentram-se principalmente em C/ɾ/V – mesmo 

descontando-se as preposições ‘pra’, ‘pro’. Se comparadas às características prosódicas 

observadas na fala adulta, tem-se que a assimetria acentuação-posição se encontra menos 

  Tokens 
T

e
p

e
 

% Inicial Medial Final Mono Total n 

C/ɾ/V 42,6 12 31,9 13,5 18.874 

Bilabial 55,8 7,8 17,9 18,5 10.065 

Alveolar 14,9 14,0 61,5 9,6 5.726 

Velar 66,1 26,1 7,2 0,6 1.914 

Labiodental 24,9 14,9 49,0 11,2 1.169 

L
a
te

ra
l 

C/l/V 40,2 34,4 15,9 9,5 11.111 

Bilabial 28,2 60,7 9,8 1,3 529 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 41,9 19,3 38,9 0,0 301 

Labiodental 61,2 1,1 2,8 34,9 281 

 CCV 42,4 13,2 31 13,3 19.985 

 Exemplos 
‘brincar’ 
‘flores’ 

‘obrigada’ 
‘problema’ 

‘outro’ 
‘Mogli’ 

‘pra’ 
‘flor’ 
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proeminente na fala materna, aproximando as proporções de realização de C/l/V e C/ɾ/V – 

guardadas as diferenças em relação à quantidade absoluta de sílabas contendo tepes e 

sílabas contendo líquidas laterais. Em relação à qualidade segmental, a mesma convergência 

em /p, b, t/+/ɾ/ e /p, b, k, f/+/l/ observada na FA é observada na FDC. Vejamos, na próxima 

seção, a distribuição prosódica e segmental da FI. 

 

 

2.3.4 Frequência lexical na fala infantil 

  

 Os dados tratados nesta seção pertencem ao Corpus Fala Infantil (Corpus FI, SANTOS 

& TONI, 2020), também retirados do banco longitudinal naturalístico de Santos (2005), 

compondo-se pelos alvos lexicais almejados de 3 crianças (as mesmas da fala dirigida em 

2.3.3). A Tabela 9 descreve, em linhas gerais, as características deste corpus de fala infantil, 

considerado de pequeno-médio porte (até o momento) na classificação de Sardinha (2000): 

 Palavras Palavras contendo CCV Sílabas CCV 

Types 10.274 622 (0,6%) 629 (0,66%) 

Tokens 198.917 7.531 (3,79%) 7.562 (3,8%) 

Tabela 9: Características gerais do corpus de fala infantil 

 A Tabela 9 assinala que do total de cerca de 10 mil types coletados na fala infantil, 

somente 622 representam palavras contendo ataques ramificados CCV – um percentual de 

apenas 0,6% dos dados, bastante inferior ao observado na fala dirigida à criança e no alvo 

adulto. No entanto, o percentual de tokens CCV, cerca de 4%, pouco difere dos 5% 

observados na fala dirigida à criança, indicando que embora a diversidade linguística do 

vocabulário infantil seja drasticamente menor que a de seus cuidadores, o emprego total de 

palavras contendo sílabas CCV é bastante semelhante – o que aponta que as mesmas 

palavras se repetem mais na fala da criança que na fala do adulto. Destas 622 palavras, 7 

apresentam CCVs concomitantes, tais como ‘problema’, ‘problemaço’, ‘quadro-negro’, 

‘próprio’ e ‘nicrodaplo’/‘niclodaplo’ – o nome inventado por Ar. a um de seus dinossauros de 

brinquedo. Tanto o percentual de tokens CCV quanto a criação de palavras como 

‘nicrodaplo’/‘niclodaplo’ – e de outras como ‘braquiossauro’, ‘trissolcar’, ‘triceraptor’ (todos 

nomes de dinossauros de Ar.), além de ‘blixa’, ‘foclos’, ‘pleima’, piteublã’, ‘blugui’, ‘flugui’, e 

mesmo nomes de personagens como ‘Grúfalo’, ‘Pancrácio’, ‘Mogli’, ‘Bruxonilda’ – indicam 

que, apesar de sua baixa frequência, sílabas CCV não parecem ser ativamente evitadas pela 

criança em sua fala. É válido notar ainda que a alta proporção de combinações C/l/V 

observadas nas invenções lexicais infantis listadas acima também sugere que a baixa 

frequência de uso não parece influenciar a produtividade e gramaticalidade destas 
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construções no sistema fonológico sendo construído pela criança – o que também se 

comprova, experimentalmente, no sistema fonológico da fala adulta (cf. seção 2.5.2).  

 Para examinar as características segmentais da FI, trazemos a Tabela 10: 

TYPES ɾ l Total TOKENS ɾ l Total Exemplos 

p 
124  

(19,7%) 
36  

(5,7%) 
160 

(25,4%) 
p 

1.793 
 (23,7%) 

109 
 (1,4%) 

57.486 
(25,2%) 

‘pra’ 
‘planeta’ 

b 
116  

(18,4%) 
11 

 (1,7%) 
127  

(20,2%) 
b 

1.918 
(25,4%) 

69 
 (0,9%) 

15.709 
(26,3%) 

‘brincar’ 
‘blusa’ 

t 
144 

(22,9%) 
0 

 (0%) 
144 

(22,9%) 
t 

2.119 
(28%) 

0 
 (0%) 

40.234 
(28%) 

‘outro’ 
- 

d 
24  

(3,8%) 
0  

(0%) 
24  

(3,8%) 
d 

244 
 (3,2%) 

0  
(0%) 

2.342 
(3,2%) 

‘dragão’ 
- 

k 
46  

(7,3%) 
19  

(3%) 
65 

(10,3%) 
k 

292 
 (3,9%) 

87 
 (1,2%) 

10.957 
(5%) 

‘escrito’ 
‘chiclete’ 

g 
52  

(8,3%) 
3  

(0,5%) 
55  

(8,7%) 
g 

541 
(7,2%) 

16  
(0,2%) 

9.758 
(7,4%) 

‘grande’ 
‘Mogli’ 

f 
31  

(4,9%) 
15  

(2,4%) 
46  

(7,3%) 
f 

152  
(2%) 

112 
 (1,5%) 

5.033 
(3,5%) 

‘frente’ 
‘flor’ 

v 
8  

(1,3%) 
0  

(0,0%) 
8 

 (1,3%) 
v 

110 
 (1,5%) 

0  
(0%) 

1.434 
(1,5%) 

‘livro’ 
- 

Total 545 84 629 Total 7.169 13.101 142.544  

Tabela 10: Características segmentais de CCV na fala infantil – composição consonantal 

Os percentuais listados na Tabela 10 apontam, novamente, uma preferência pelas 

combinações CCV róticas em relação às suas contrapartes laterais, com concentração em /p, 

b, t/ para C/ɾ/V – como em ‘brincar’, ‘outro’, ‘pra’, ‘pronto’ – e em /p, k, f/ para C/l/V – como 

em ‘planeta’, ‘flor’, ‘chiclete’.  Tal como observado na FDC e na FA, as produções almejadas 

infantis apresentam mais CCVs com bilabiais, seguidas por alveolares, dorsais e labiodentais. 

O ranqueamento a seguir elenca as preferências segmentais CCV na fala infantil, e adiante, 

na Tabela 10, tem-se a distribuição via classes naturais. 

Types C/ɾ/V: /t/>/p/>/b/>/g/>/k/>/f/>/d/>/v/ Tokens C/ɾ/V: /t/>/b/>/p/>/g/>/k/>/d/>/f/>/v/ 

Types C/l/V: /p/>/k/>/f/>/b/>/g/>/t/, /v/, /d/ Tokens C/l/V: /f/>/p/>/k/>/b/>/g/>/t/, /v/, /d/ 
   

 Passemos a analisar os contextos prosódicos de CCV na fala infantil:  

  Types  

 % Ton PrIn PrMed PosMed PosFin Mono Total n 

T
e
p

e
 

C/ɾ/V 43,3 33,4 11,4 0,4 11,2 0,4 545 

Bilabial 39,2 39,6 10,4 0,4 9,6 0,8 240 

Alveolar 47,0 23,8 14,3 0,0 14,9 0,0 168 

Velar 43,9 39,8 11,2 0,0 5,1 0,0 98 

 Labiodental 51,3 20,5 5,1 2,6 20,5 0,0 39 

L
a
te

ra
l C/l/V 40,5 21,4 26,2 3,6 8,3 0 84 

Bilabial 34,0 12,8 36,2 6,4 10,6 0,0 47 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 54,5 13,6 22,7 0,0 9,1 0,0 22 

 Labiodental 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 

 CCV 42,9 31,8 13,4 0,8 10,8 2 629 
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Tabela 11: Características prosódicas e segmentais de CCV na fala infantil – tonicidade  

A Tabela 11 traz os dados referentes à distribuição acentual de CCV na fala da criança. 

Tal como na fala dirigida, nota-se maior concentração C/l/V e C/ɾ/V nos types tônicos, com os 

tokens C/l/V concentrados principalmente em sílabas acentuadas e os tokens C/ɾ/V mais bem 

distribuídos entre sílabas tônicas, pretônicas iniciais e postônicas finais – estas últimas 

lideradas pelas palavras ‘outro’, ‘outra’. Nota-se, também, que mesmo posições postônicas 

não-finais, pouco frequentes no alvo adulto, podem ser encontradas na fala infantil. O ranking 

abaixo resume os dados trazidos na Tabela 11: 

Types C/ɾ/V:  
Tônica > Pretônica inicial > Pretônica medial, Postônica final > Postônica não-final 
Types C/l/V:  
Tônica > Pretônica medial, Pretônica inicial > Postônica final > Postônica não-final 
Tokens C/ɾ/V:  
Tônica, Postônica final >  Pretônica inicial > Pretônica medial > Postônica não-final 
Tokens C/l/V:  
Tônica > Pretônica inicial > Pretônica medial > Postônica final > Postônica não-final 

 Quanto à qualidade segmental, observa-se que os contextos que compõem as tônicas 

C/ɾ/V derivam-se principalmente de combinações alveolares e labiodentais (‘três’, ‘frio’), 

enquanto combinações do tipo bilabiais e velares distribuem-se em proporções semelhantes 

entre tônicas e pretônicas iniciais (‘brinca’, ‘brincar’, ‘grande’, ‘grandão’). Já a proporção de 

tokens postônicos finais é majoritariamente carregada por combinações alveolar+tepe e 

labiodental+tepe, como em ‘outro’, ‘livro’. Já a concentração geral de C/l/V em posição tônica, 

é rompida principalmente por consoantes labiodentais (‘floresta’) e bilabiais (‘completou’). 

 Vejamos na Tabela 12 a distribuição posicional de CCV na fala infantil: 

 

 

    Tokens    

 % Ton PrIn PrMed PosMed PosFin Mono Total n 

T
e
p

e
 

C/ɾ/V 36 26,8 3,6 0,1 27,6 5,9 7.169 

Bilabial 32,1 38,8 3,2 0,2 14,4 11,4 3.711 

Alveolar 33,9 9,5 2,8 0,0 53,9 0,0 2.363 

Velar 55,5 29,8 8,9 0,0 5,9 0,0 833 

Labiodental 48,9 4,2 1,1 0,4 45,4 0,0 262 

L
a
te

ra
l 

C/l/V 62,6 18,3 12 2 5,1 0 393 

Bilabial 57,3 14,6 19,1 4,5 4,5 0,0 178 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 68,0 7,8 12,6 0,0 11,7 0,0 103 

Labiodental 66,1 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 112 

 CCV 37,4 26,4 4,1 0,2 26,3 5,6 7.562 

Exemplos 
‘grande’ 

‘flor’ 
‘brincar’ 
‘floresta’ 

‘escrever’ 
‘reclamando’ 

‘fábrica’ 
‘bíblia’ 

‘outro’ 
‘Mogli’ 

‘pra’ 
- 
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Tabela 12: Características prosódicas e segmentais de CCV na fala infantil – posição prosódica 

 Na Tabela 12 observa-se concentração de cerca de metade das produções CCV em 

posição inicial da palavra, tanto em combinações C/l/V quanto C/ɾ/V, em types e tokens – tal 

como observado na fala dirigida à criança. Diferenças maiores entre combinações róticas e 

laterais são observadas nas posições medial e final, com C/ɾ/V sendo mais frequente em final 

de palavra e C/l/V em meio de palavra. Essas diferenças são elencadas abaixo: 

Types C/ɾ/V:  
Inicial > Medial > Final > Monossílabos 

Tokens C/ɾ/V:  
Inicial > Final > Monossílabos, Medial 

Types C/l/V:  
Inicial > Medial > Final > Monossílabos 

Tokens C/l/V:  
Inicial > Medial > Final > Monossílabos 

 
 Descrevendo, por fim, a composição consonantal das posições prosódicas C/l/V e 

C/ɾ/V, tem-se que somente combinações alveolar+tepe distribuem-se uniformemente nas 

posições inicial, medial e final da palavra (‘trocar’, ‘estrela’, ‘outro’) – os demais contextos 

consonantais tendem a se concentrar em posição inicial, como em (‘pronto’, ‘grande’, ‘frente’, 

‘flores’), à exceção das sequências bilabial+lateral, concentrada em posição medial 

(‘problema’) e velar+lateral, distribuída entre as posições inicial e medial (‘claro’, ‘inclusive’). 

  Types 
 % Inicial Medial Final Mono Total n 

T
e
p

e
 C/ɾ/V 48,4 28,3 21,1 2,2 545 

Bilabial 56,3 22,9 19,6 1,3 240 

Alveolar 39,2 31,9 27,3 1,5 260 

Velar 56,1 30,6 10,2 3,1 98 

 Labiodental 51,3 17,9 25,6 5,1 39 

L
a
te

ra
l C/l/V 44 39,3 15,5 1,2 84 

Bilabial 31,9 51,1 17,0 0,0 47 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 40,9 40,9 18,2 0,0 22 

 Labiodental 86,7 0,0 6,7 6,7 15 

 CCV 48 29,7 20,3 1,9 629 

  Tokens 

T
e
p

e
 

% Inicial Medial Final Mono Total n 

C/ɾ/V 42,9 10,2 36,9 10,1 7.169 

Bilabial 57,2 6,6 24,7 11,5 3.711 

Alveolar 13,1 11,0 65,4 10,5 2363 

Velar 66,4 26,1 7,2 0,4 833 

Labiodental 34,0 3,8 46,2 16,0 262 

L
a
te

ra
l 

C/l/V 50,1 29,5 10,7 9,7 393 

Bilabial 49,4 41,6 9,0 0,0 178 

Alveolar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Velar 42,7 40,8 16,5 0,0 103 

Labiodental 58,0 0,0 8,0 33,9 112 

 CCV 43,7 11,2 35,5 9,5 7.562 

 Exemplos 
‘brincar’ 

‘blusa’ 

‘escrito’ 

‘problema’ 

‘outro’ 

‘Mogli’ 

‘pra’ 

‘flor’ 
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 Resumindo as características prosódicas e consonantais observadas nos dados 

infantis, poucas são as diferenças notadas entre a distribuição acentual e posicional de CCV 

na fala da criança e na fala de seus cuidadores: tem-se concentração de cerca de metade dos 

dados CCV em posição inicial, sem distinção quanto à qualidade da líquida, e uma maior 

tendência a tokens laterais em sílabas tônicas mediais, e tokens róticos mais bem distribuídos 

entre as categorias tônica, pretônica inicial e postônica final. Quanto aos padrões segmentais, 

nota-se concentração nas sequências /p, b, t/+/ɾ/ e /p, b, k, f/+/l/, em congruência com a FDC 

e a FA. Vê-se, com isso, que não parece haver uma seleção, evitação ou preferência por 

posições prosodicamente salientes ou por determinadas combinações consonantais à 

produção CCV na FI. 

 

 

2.3.5 Comparando as produções infantis e a frequência da fala adulta 

  

 As seções 2.32-2.3.4 tiveram como objetivo caracterizar o input linguístico CCV 

disponível à criança e sua presença nas tentativas e alvos da produção infantil. Remetendo 

novamente aos estudos de Levelt & Van der Vijver (1998), Freitas et al (2006) e Vigário et al 

(2012), visamos descrever, nas seções anteriores, a frequência e a proporção de sílabas CCV 

prosodicamente salientes na FA, FDC e FI, identificando possíveis padrões intrassilábicos e 

também observando se determinadas combinações consonantais (tipo de líquida, tipo de 

obstruinte) apresentariam maior frequência e/ou maior proeminência que as demais. Além 

disso, as seções acima visaram também reconhecer possíveis diferenças entre a FI e os 

modelos adultos em FA e FDC, ou mesmo diferenças entre a fala entre adultos e a fala entre 

adulto e criança – diferenças que poderiam ser causadas por estratégias de evitação ou 

seleção, visando simplificar a língua ambiente da criança (na FDC) ou mesmo visando evitar 

a produção de estruturas complexas (na FI). Na presente seção, questionamos, 

especialmente, se i) a distribuição prosódica e segmental no alvo adulto e na fala dirigida à 

criança são proporcionais; e ii) se a produção CCV da criança respeita a distribuição 

observada no adulto.  

 Guardadas as disparidades do tamanho de cada corpus, destacamos que tanto os 

dados da FA como da FDC e da FI apresentaram padrões lexicais bastante semelhantes, com 

tendências distribucionais e prosódicas majoritariamente convergentes – o que refuta a 

hipótese de que estratégias de seleção ou evitação de CCV poderiam se aplicar na FI (como 

defendido por FREITAS, 1997) ou na FDC (como já discutido por RICHARDS, 1994). O 

conjunto de gráficos a seguir visa ilustrar a congruência desses corpora nas diferentes 

categorias prosódicas e segmentais, fazendo um cotejo direto entre FA, FDC e FI: 
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Gráfico 2: Comparação da qualidade segmental de CCV na FA, FDC e FI – types 
 

Gráfico 3: Comparação da qualidade segmental de CCV na FA, FDC e FI - tokens 

pr br tr dr kr gr fr vr pl bl tl dl kl gl fl vl

TYPES

FA 23,1 10,2 26,7 3,2 7,8 8,9 5,2 0,5 5,7 1,7 0,2 0 3,8 0,9 2,1 0,0

FDC 22,1 16,4 25,7 3,9 6,4 8,0 5,1 1,2 4,2 1,4 0 0 2,9 0,6 1,9 0

FI 19,7 18,4 22,9 3,8 7,3 8,3 4,9 1,3 5,7 1,7 0 0 3,0 0,5 2,4 0
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pr br tr dr kr gr fr vr pl bl tl dl kl gl fl vl
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FA 36,9 9,3 28,0 1,6 5,3 6,2 2,7 1,0 3,8 1,8 0,0 0 2,4 0,4 0,6 0,0

FDC 27,2 23,1 26,5 2,2 3,3 6,2 2,6 3,3 1,7 1,0 0 0 0,9 0,6 1,4 0

FI 23,7 25,4 28,0 3,2 3,9 7,2 2,0 1,5 1,4 0,9 0 0 1,2 0,2 1,5 0
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 Os Gráficos 2 e 3 ilustram a forte congruência segmental entre as sílabas CCV dos 

dados de adultos, crianças e seus cuidadores: embora a fala entre adultos apresente menos 

types e tokens contendo combinações /bɾ/ – proporção majoritariamente carregada por 

palavras como ‘brincar’, ‘brinquedo’, ‘brincadeira’ na FI e FDC – e mais tokens /pɾ/ – carregado 

principalmente pela recorrência de preposições na FA, indicando maior complexidade 

sintática que na FDC e FI –, as demais combinações segmentais mostram-se altamente 

congruentes. Considerando que os resultados apontam grande tendência à formação C/ɾ/V, 

com proporção de 6 a 8 vezes maior que a C/l/V nos três corpora, e considerando também 

que as líquidas laterais são estabilizadas mais precocemente na fala infantil que os tepes 

(LAMPRECHT, 2004), observa-se que não há quaisquer tentativas na FI ou na FDC de evitar 

a produção de alvos contendo sequências segmentais de aquisição tardia – e mesmo 

sequências consideradas como articulatoriamente mais complexas não são evitadas, como 

/tɾ, dɾ/, pois utilizam os mesmos articuladores e pontos de articulação na produção das 

consoantes em C1 e C2 (GOLDSTEIN, 2003). Faz-se notar, ainda, que embora mais de 75% 

das ocorrências CCV coletadas no ambiente linguístico (FA e FDC) representem apenas 

combinações do tipo /tɾ, pɾ, bɾ/, a fala infantil não se restringe à produção dessas únicas 

sequências (uma hipótese plausível considerando a baixíssima representatividade de /gl, dɾ/, 

por exemplo, em relação à totalidade do corpus e à totalidade do input disponível à criança).  

 Passando à distribuição prosódica da FA, FDC e FI, vejamos os Gráficos 4 e 5: 

Gráfico 4: Comparação prosódica de CCV na FA, FDC e FI: tonicidade 
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FDC 35,4 35,0 18,3 1,2 10,0 0,1 35,7 26,3 6,0 0,2 22,6 9,2

FI 37,4 26,4 4,1 0,2 26,4 5,6 42,9 31,8 13,4 0,8 10,8 0,3
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Gráfico 5: Comparação prosódica de CCV na FA, FDC e FI: posição na palavra 

 Os Gráficos 4 e 5 comparam as propriedades acentuais e posicionais das sílabas CCV 

nas diferentes amostras analisadas. No geral, nota-se um padrão acentual ligeiramente 

diferente em FA, FDC e FI, com maior percentual de sílabas tônicas em FDC e FI e maior 

percentual de pretônicas mediais em FA. A maior distinção entre a fala infantil e os modelos 

adultos encontra-se nas categorias pretônica medial (que tem menor diversidade lexical na 

FI) e na categoria postônica final (que tem maior diversidade lexical mas menor uso na FI). 

Analogamente, em relação à posição de CCV dentro da palavra – se na borda inicial, na borda 

final ou em posição medial –, nota-se que FA apresenta maior diversidade lexical em posição 

medial que a FI e a FDC. Tal diferença entre FA versus FDC e FI em relação a CCVs mediais 

pode se justificar pela própria preferência por dissílabos comumente observada na fala infantil 

e em seu universo lexical (SILVEIRA, 2006) – um formato de palavra que naturalmente não 

apresenta posições mediais. 

 No âmbito prosódico nota-se, portanto, que existem diferenças na distribuição acentual 

e posicional entre os corpora (concentração em posições mediais e acento pretônico 

inicial/medial na FA; concentração em posições iniciais e acento tônico/postônico final na FI e 

tônico/pretônico inicial na FDC). Estas diferenças mostram-se principalmente na contagem de 

types, no geral indicando maior variedade lexical na fala entre adultos que na fala dos 

cuidadores e da criança. A frequência de ocorrência (tokens) nestas categorias prosódicas 

Inicial Medial Final Mono Inicial Medial Final Mono

TYPES TOKENS

FA 42,0 46,1 11,1 0,8 38,9 19,5 25,1 16,4

FDC 48,3 32,2 18,2 1,4 42,4 13,2 31,0 13,3

FI 47,9 29,7 20,3 2,1 43,2 11,2 35,5 10,0
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mostra-se, no entanto, bastante congruente entre os dados, indicando que ainda que a FI e a 

FDC apresentem maior proporção de palavras repetidas, estas palavras não fogem ao padrão 

prosódico observado na FA.16  

 Um ponto importante a se destacar sobre a distribuição prosódica das sílabas CCV é 

que menos da metade do total de sílabas CCV encontra-se em posição tônica ou na borda 

inicial da palavra. Somando ambos os aspectos posição e tonicidade (tônica + pretônica 

inicial), contudo, tem-se que 50%-60% das sílabas CCV na FA e 60%-80% na FDC e FI podem 

ser consideradas como prosodicamente proeminentes – uma proporção já mais robusta e 

mais próxima do observado a ØV no PE. Ainda assim, esta proeminência não se mostrou 

suficiente para alavancar a aquisição CCV perante os demais tipos silábicos do PB nos termos 

de Levelt & Van der Vijver (1998), Freitas et al (2006) e Vigário et al (2012), já que como 

observado por Santos (1998), Lamprecht (2004) e Ribas (2006), dentre outros autores, o tipo 

silábico CCV é o último a ser adquirido por crianças brasileiras. Tal resultado inesperado 

questiona, então, até que ponto a saliência prosódica pode influenciar a aquisição fonológica: 

por que a frequência de sílabas prosodicamente salientes pode explicar a aquisição precoce 

de ØV, mas não a aquisição tardia de CCV? Embora não afete a ordem de desenvolvimento 

silábico, a saliência prosódica poderia afetar a acurácia das produções infantis? Existem 

outros fatores relacionados ao input que podem influenciar a aquisição – tais como a carga 

funcional, dispersão e variação de CCV? Estes últimos tópicos serão investigados nas seções 

2.3.6 e 2.3.7 a seguir, e as demais questões serão discutidas na seção 2.3.8. 

  

 

2.3.6 Variabilidade na produção CCV na fala adulta 

  

 Passando a tratar de variação estrutural,17 esta seção examina a simplificação 

CCV→CV, um processo opcional da fala adulta que neutraliza o contraste entre CCV-CV, 

como em ‘refrigerante’ ~ ‘re[fi]gerante’, ‘precisa’ ~ ‘[pɪ]cisa’, ‘outro’ ~ ‘ou[tʊ]’. Com a ação desse 

processo, CCV e CV passam a poder representar uma mesma unidade fonológica na língua 

alvo, /CCV/.18   

 
16 Vale ressaltar que nem sempre uma distribuição prosódica semelhante entre FA, FDC e FI é 
observada: veja-se, por exemplo, o caso do padrão acentual do PB, que apresenta muito mais palavras 
oxítonas no universo lexical infantil (‘mamãe’, ‘papai’, ‘neném’, ‘xixi’, ‘cocô’, ‘tetê’, ‘pepê’, ‘papá’) do que 
na FA (cf. SANTOS, 2007). 
17 A variação segmental será tratada na seção 2.4.2. 
18 Destacamos que esta variabilidade ocorre em direção contrária no PE, em que [CCV] pode 
representar unidades fonológicas distintas, /CCV/ e /CVCV/, como em [ˈpɾɛ.sɨ] = ‘prece’, ‘perece’; 
[ˈkɾi.do] = ‘crido’, ‘querido’. 
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 O processo de simplificação CCV→CV é comumente tomado como típico do dialeto 

mineiro, embora Oliveira (2017) aponte sua presença também em outros dialetos, como pode 

ser observado no Gráfico 6: 

Gráfico 6: Reduções CCV→CV por estado brasileiro (retirado de Oliveira, 2017, p. 78) 

Analisando dados de 4 falantes por capital brasileira (2 homens e 2 mulheres em duas faixas 

etárias: abaixo de 25 anos e acima de 45 anos), Oliveira (2017) aponta que existem dialetos 

com maior proporção de reduções CCV que o dialeto mineiro, como aquele falado no Pará. 

Por outro lado, existem também dialetos que apresentam baixa ocorrência da neutralização 

CCV~CV, como no Amapá. Chama a atenção, no Gráfico 6, os valores observados ao falar 

paulistano, particularmente enfocado na presente pesquisa: cerca de 32% das ocorrências 

CCV se mostram reduzidas neste dialeto, nos dados da autora.  

 Ainda conforme Oliveira (2017), fatores linguísticos como acento, tipo de consoante 

C1, vozeamento e número de sílabas da palavra se mostraram influentes na realização ou 

apagamento do tepe em CCV. Assim, tem-se que sílabas átonas, desvozeadas, com C1 de 

qualidades /f, t, p, b/, adjacentes a sibilantes e que pertencem a palavras trissilábicas ou 

polissilábicas favorecem a simplificação CCV→CV (como em ‘quilômet(r)os’, 

‘administ(r)ação’). Para o dialeto carioca, Mollica & Paiva (1991) também observam o 

condicionamento fonético dos fatores acento, tipo de consoante e vozeamento, registrando 

simplificações CCV→CV a uma taxa de 25%. Embora ambos os estudos tenham focalizado 

o processo de simplificação em contexto C/ɾ/V, Freitas (2001) aponta que sílabas compostas 

por laterais também são reduzidas a CV em proporção semelhante, como em ‘bib(l)ioteca’, 

‘f(l)oresta’ (dialeto mineiro). 
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 Mesmo atingindo principalmente sílabas átonas, preferencialmente postônicas,19 a 

simplificação CCV→CV também se mostra presente em algumas sílabas tônicas, em especial 

quando outras sílabas complexas ou outras líquidas estão presentes na palavra, como em 

‘frustrado’, ‘problema’, ‘próprio’, ‘programa’ – aqui sendo possível a redução do primeiro e/ou 

do segundo encontro (CRISTÓFARO-SILVA, 2000). Tais contextos representam um 

movimento de dissimilação que atinge também as sílabas átonas (‘cérebro’ ~ ‘cérebo’/‘célebo’) 

e que pode até mesmo ser observado nos movimentos diacrônicos da língua, como 

fratre>frade (MELO, SILVA & RANQUINE, 2021, p. 120). Em consonância com este 

movimento dissimilatório, Oliveira (2017) chama a atenção que apagamentos que levam à 

homofonia (como ‘trocando’ ~ ’tocando’) ou que prejudicam a recuperação de palavras de 

baixa frequência (como em ‘migratório’) e de nomes próprios tendem a ser bloqueados. 

 Aqui vale destacar que, diferentemente do observado por Oliveira (2017) e Mollica & 

Paiva (1991), não são constatados efeitos condicionantes/favorecedores dos fatores listados 

acima nos estudos de Melo, Silva & Ranquine (2021) e Cristófaro-Silva (2000, 2002, 2003), já 

que nestes é propriamente o item lexical individual, considerado como variável aleatória, quem 

concentra os efeitos favorecedores. Ou seja, nestes estudos a redução CCV é considerada 

uma idiossincrasia de determinadas palavras.  

 Para explicar a ocorrência do fenômeno – que também não se mostra condicionado 

socialmente (CRISTÓFARO-SILVA, 2000, 2002; MELO, SILVA & RANQUINE, 2021) – 

Cristófaro-Silva (2000, 2002) aventa a hipótese de que o processo busca formar a sílaba 

universal, CV. Esta hipótese é descartada pela autora com base na observação de que há, 

na língua, também a direção contrária do processo, CV.CV→CCV (como em ‘xícara’ ~ ‘xicra’, 

‘óculos’ ~ ‘óclus’), que se aplica em sílabas postônicas não-finais.20 Segundo Araújo et al 

(2007), o processo CV.CV→CCV pode se aplicar em 11,7% do total de proparoxítonas 

contidas no Dicionário Houaiss – gerando, até mesmo, formas como ‘próspero’ ~ ‘próspro’, 

com duas sílabas complexas adjacentes, numa tendência oposta à da dissimilação apontada 

acima.21 O mesmo processo se aplica à preposição ‘para’>‘pra’, que por sua vez pode reduzir-

se a ‘pa’, num percurso CV.CV>CCV>CV em que CV.CV→CCV alimenta CV.CV→CCV.  

 
19 Contrariamente ao observado pelos autores acima, Freitas (2001) constata maior taxa de 
cancelamento de líquidas na posição pretônica num outro corpus do dialeto mineiro. 
20 Entretanto, Cristófaro-Silva (2003) volta a defender esta hipótese para considerar a redução 
CCV→CV uma mudança em curso baseada na generalização de padrões fonológicos type-frequentes 
via difusão lexical, não mencionando a questão CV.CV→CCV como possível contra-argumento. 
21 Ainda segundo Cristófaro-Silva (2002), a inserção de vogais epentéticas desfazendo encontros 
consonantais heterossilábicos, como af[ɪ]ta, dog[ɪ]ma, também depõe contra CV.CV→CCV ser 
formado visando evitar o padrão proparoxítono. É de se notar, contudo, que considerar a epêntese 
como um processo pós-lexical enfraquece este argumento. Cogitamos que esta reinterpretação pode 
ter baseado a retomada do argumento da generalização type-frequente em Cristófaro-Silva (2003).     
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 Excluindo a simplificação estrutural como causa possível, Cristófaro-Silva (2002) 

atribui ao fenômeno de difusão lexical a ocorrência do processo de redução CCV→CV, 

apoiando-se na observação de Freitas (2001) de que diferentes palavras apresentam distintas 

proporções de redução na língua – o que foi posteriormente também observado em Miranda 

& Cristófaro (2013) e Oliveira (2017). Desse modo, o fator palavra mostra-se também 

relevante à variação CCV~CV. Aqui, nota-se que palavras mais frequentes na língua tendem 

a ser os principais alvos da redução – embora nem todas as palavras de alta frequência 

contendo CCVs átonos mostrem-se sujeitas ao processo (como ‘entra’, ‘trabalho’, ‘tranquilo’, 

que apresentam baixas taxas de redução nos estudos aqui mencionados). 

 Considerando que o trabalho de Oliveira (2017) aponta a presença da variação 

CCV~CV na variedade dialetal enfocada pela presente pesquisa, faz-se importante analisar 

como os fatores discutidos acima aplicam-se no input disponível à criança durante sua 

aquisição – especialmente considerando que não há informações sobre a origem geográfica 

e social dos 4 falantes paulistanos analisados por Oliveira (2017). Essa checagem leva em 

conta, ainda, a observação de Miranda (2007) e Miranda & Cristófaro-Silva (2013) de que a 

variação CCV~CV se mostra presente mesmo na fala infantil. Isso porque crianças que já 

adquiriram a estrutura CCV em posição tônica apresentam reduções em sílabas átonas, 

seguindo a variação encontrada no modelo adulto. 

 Para prover uma descrição sociolinguisticamente mais próxima dos dados infantis aqui 

analisados, tomamos a fala de 12 moradores da Zona Leste de São Paulo pertencentes ao 

corpus do Projeto SP2010 (MENDES, 2013). Tais participantes são equilibradamente 

distribuídos quanto aos seguintes fatores sociais: sexo (masculino/feminino), idade (19-34; 

35-59; 60+), região (centro da Zona Leste; periferia da Zona Leste) e escolaridade (Ensino 

Superior; Ensino Médio). Os dados foram analisados por oitiva e, nos casos ambíguos, 

verificados via Praat. A Tabela 13 traz os dados coletados agrupados pelo fator tonicidade: 

 Pretônica Tônica Postônica 
Monossílabo 

átono 
TOTAL 

CCV reduzido 2,29% 0,21% 16,67% 22,11% 7,84% 

Total n (tokens( 1.791 1.437 1.092 873 5.193 

Tabela 13: Percentual de reduções CCV→CV na fala entre adultos da Zona Leste de São Paulo (dados do 
Projeto SP2010) 

Na Tabela 13 observa-se que a simplificação de ataques complexos majoritariamente 

aplica-se em contextos postônicos e nos monossílabos átonos, aqui representados pelas 

preposições ‘pra(s)’, ‘pro(s)’. Embora a taxa de aplicação total do processo seja baixa – 7,84%, 

um número bem inferior ao encontrado por Oliveira (2017) –, a soma dos contextos postônicos 

e monossílabos revela que 18,47% dos tokens CCV em contextos acentuais favoráveis foram 

reduzidos a CV nos dados. Registramos nos dados, ainda, 2 tokens de metátese (‘pro’→[poɾ]) 
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e 3 tokens de rotacismo (‘problema’ [poʹbɾe.mɐ], ‘influi’ [ĩʹfɾuj], ‘explicar’ [ɪs.pɾiʹka]), sendo todos 

os casos encontrados na fala de um mesmo informante, um homem de mais de 60 anos. 

Para checar o fator item lexical, no Quadro 6 trazemos os types que apresentaram 

formas reduzidas no corpus: 

Monossílabos Pretônicos Tônicos Postônicos 

pra(s) precisa(m) prob(l)eminha três centro outro(s) 

pro(s) tranquilamente p(r)oblema grupo metro(s) outra(s) 

prum escritório f(r)ustrada  quilômetro(s) sempre 

 administração p(r)ograma  encontro(a) quatro 

 frequentei   exemplo lembro 

 principalmente   entra palavra(s) 

 construção   sogro contra 

 trabalhei   livro(s) próprio(s) 

    padre própria(s) 

    sequestro dentro 

Quadro 6: Palavras que sofreram redução CCV→CV no corpus de adultos da Zona Leste de SP 

É possível observar, no Quadro 6, que diferentes qualidades consonantais sofrem 

redução, /t, d, p, b, k, g, f, v/ e /l, ɾ/ – e mesmo uma mesma palavra contendo CCVs adjacentes 

pode sofrer redução em posições diferentes, como observado em ‘prob(l)eminha’ versus 

‘p(r)oblema’. Nota-se, também, que embora maior diversidade lexical seja observada no 

contexto postônico, pretônicas também sofrem o processo (tanto aquelas contendo dois CCVs 

adjacentes quanto as contendo somente um CCV), e mesmo tônicas (que, contudo, foram 

recolhidas na fala de um único informante). Estas reduções não se restringiram a nenhum dos 

fatores sociais controlados no corpus, tendo ocorrido na fala de todos os 12 informantes.  

Aqui vale ressaltar que nenhuma palavra se mostrou categoricamente reduzida nos 

dados – a variação CCV~CV é, portanto, opcional. Um julgamento de gramaticalidade informal 

com falantes da mesma região paulistana sugere, entretanto, que fatores como o domínio 

prosódico e o papel pragmático do item lexical na sentença podem se mostrar relevantes na 

aplicação do processo (um tópico que será investigado em um estudo futuro). Além disso, o 

bloqueio à aplicação da redução em palavras segmentalmente semelhantes no corpus, como 

‘mostra’, ‘obra’, ‘quadro’, ‘neutro’ (que também foram informalmente julgadas como 

irredutíveis) aponta também para a difusão lexical aventada por Cristófaro-Silva (2000, 2002, 

2003). Ou seja, a redução CCV→CV apresenta-se como uma mudança que gradualmente 

penetra o vocabulário da língua via palavras específicas. 

Cabe destacar, por fim, duas observações acerca da permeabilidade deste processo 

na fala dirigida à criança: i) a variação ‘precisa’ ~ ‘[pʹsi.zɐ]’, ‘outro’ ~ ‘[ʹo.tʊ]’ também é 

encontrada neste registro?; e ii) como a redução CCV→CV decorrente da infantilização do 

registro maternalês (ou manhês, tatibitati) pode alterar estes resultados? Respondendo 

primeiro a questão (ii), ressaltamos que no Corpus FDC do qual se serve a presente pesquisa, 
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o registro menos infantilizado é predominante – isto é, sem reduções do tipo ‘Esse é o b(r)aço 

do nenê?’, ou mesmo substituições como ‘Quer comer no p[l]atinho?’. Como um estudo futuro, 

seria interessante investigar se a simplificação CCV→CV e as substituições recorrentes nos 

registros mais infantilizados de fala dirigida à criança poderiam influenciar a construção do 

contraste CCV-CV e C/l/V-C/ɾ/V aqui investigado, ou mesmo se poderiam afetar o tempo de 

emergência/aquisição dos ataques ramificados.  

Para responder à questão (i), ressaltamos que mesmo na fala monitorada observada 

no corpus do Projeto SP2010 – e mesmo na produção dos falantes que apresentaram registro 

mais formal na entrevista – foi possível observar a variação CCV~CV. Desse modo, embora 

a fala dirigida à criança possa distinguir-se da fala entre adultos em seus padrões 

distribucionais – um resultado derivado do próprio recorte lexical diferente presente no 

ambiente dirigido à criança versus no ambiente entre adultos –, não se espera que a aplicação 

de processos fonológicos opcionais se mostre distinta entre esses contextos. Entretanto, para 

confirmar a presença da variação CCV~CV também na FDC, duas sessões naturalísticas do 

corpus de Santos (2005) foram analisadas. A primeira sessão, de Ar 3;09.25 apresentou 

redução em 24% das 37 ocorrências ‘pra’, ‘pro’ e 8,3% dos 36 contextos postônicos, 

aplicando-se nas palavras ‘dentro’ e ‘outra’; a palavra ‘precisa’ também sofreu redução, sendo 

a única pretônica reduzida na sessão. Já na sessão de Am 3;09.21, 22,22% das 27 

preposições ‘pra’, ‘pro’ recolhidas foram reduzidas e 44,44% das 9 ocorrências postônicas, 

todas compostas pelas palavras ‘outro(s)’, ‘outra(s)’, apresentaram variação CCV~CV. Estes 

dados indicam, então, que o processo de simplificação CCV→CV ocorre também na FDC – 

tal como outros processos opcionais da fala adulta.  

Na próxima seção, oferecemos uma quantificação da densidade fonológica de CCV, 

visando com isso mensurar o papel funcional desta estrutura. 

 

 

2.3.7 Densidade fonológica de CCV 

  

 Para analisar o quão densa a vizinhança fonológica de CCV se mostra no input 

disponível à criança, realizamos uma contagem dos pares mínimos do tipo CCV-CV (como 

em ‘freio’-‘feio’, ‘flocos’-‘focos’) e do tipo C/l/V-C/ɾ/V (como em ‘inflação’-‘infração’) nos corpora 

FA, FDC e FI. Para tanto, usamos o software PCT (Phonological Corpus Tools). A Tabela 14 

quantifica os pares obtidos: 
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Vizinhança Fonológica de CCV 

Fala Adulta (Corpus ABG) 

/pɾV/-/pV/ 52 /plV/-/pV/ 18 /bɾV/-/bV/ 43 /blV/-/bV/ 0 /pɾV/-/plV/ 2 /bɾV/-/blV/ 2 

/tɾV/-/tV/ 78 /tlV/-/tV/   1 /dɾV/-/dV/   3 /dlV/-/dV/ 0 /tɾV/-/tlV/ 0 /dɾV/-/dlV/ 0 

/kɾV/-/kV/ 21 /klV/-/kV/ 16 /gɾV/-/gV/ 15 /glV/-/gV/ 1 /kɾV/-/klV/ 2 /gɾV/-/glV/ 0 

/fɾV/-/fV/ 26 /flV/-/fV/   9 /vɾV/-/vV/   5 /vlV/-/vV/ 0 /fɾV/-/flV/ 3 /vɾV/-/vlV/ 0 

TOTAL: 288 pares CCV-CV; 9 pares C/l/V-C/ɾ/V 

Fala Dirigida à Criança (Corpus FDC) 

/pɾV/-/pV/ 17 /plV/-/pV/ 3 /bɾV/-/bV/ 5 /blV/-/bV/ 0 /pɾV/-/plV/ 0 /bɾV/-/blV/ 0 

/tɾV/-/tV/ 16 /tlV/-/tV/ 0 /dɾV/-/dV/ 1 /dlV/-/dV/ 0 /tɾV/-/tlV/ 0 /dɾV/-/dlV/ 0 

/kɾV/-/kV/ 2 /klV/-/kV/ 4 /gɾV/-/gV/ 0 /glV/-/gV/ 0 /kɾV/-/klV/ 0 /gɾV/-/glV/ 0 

/fɾV/-/fV/ 9 /flV/-/fV/ 4 /vɾV/-/vV/ 0 /vlV/-/vV/ 0 /fɾV/-/flV/ 0 /vɾV/-/vlV/ 0 

TOTAL: 61 pares CCV-CV; 0 pares C/l/V-C/ɾ/V 

Fala Infantil (Corpus FI) 

/pɾV/-/pV/ 8 /plV/-/pV/ 2 /bɾV/-/bV/ 4 /blV/-/bV/ 0 /pɾV/-/plV/ 0 /bɾV/-/blV/ 0 

/tɾV/-/tV/ 6 /tlV/-/tV/ 0 /dɾV/-/dV/ 0 /dlV/-/dV/ 0 /tɾV/-/tlV/ 0 /dɾV/-/dlV/ 0 

/kɾV/-/kV/ 1 /klV/-/kV/ 1 /gɾV/-/gV/ 0 /glV/-/gV/ 0 /kɾV/-/klV/ 0 /gɾV/-/glV/ 0 

/fɾV/-/fV/ 2 /flV/-/fV/ 2 /vɾV/-/vV/ 0 /vlV/-/vV/ 0 /fɾV/-/flV/ 0 /vɾV/-/vlV/ 0 

TOTAL: 26 pares CCV-CV; 0 pares C/l/V-C/ɾ/V 

Exemplos CV-CCV: 

apontar-aprontar; aba-abra; atacar-atracar; cedo-cedro; aquecida-acrescida; alega-alegra; faca-

fraca; lavar-lavrar; compete-complete; (Bush-blush); acamada-aclamada; siga-sigla; afora-aflora  

Lista C/l/V-C/ɾ/V: 

planto-pranto; pluma-pruma; blindar-brindar; blindado-brindado; clítico-crítico; claque-craque; 

(grande-glande)22; flanco-franco; inflação-infração; frui-flui 

Tabela 14: Quantificação dos pares mínimos CCV-CV e C/l/V-C/ɾ/V 

 Tratando primeiramente da densidade CCV-CV, na Tabela 14 vê-se que os pares se 

concentram nas combinações obstruinte+rótico nos três corpora: enquanto a FA apresenta 

243 pares C/ɾ/V, há somente 45 pares C/l/V; na FDC, 50 pares compõem-se pelo tepe, contra 

11 pela lateral; e na FI, há 21 pares C/ɾ/V e apenas 5 C/l/V. Com isso, a maior frequência de 

types e tokens C/ɾ/V se reflete também em uma rede lexical mais densa. Tal densidade não 

se mostra, entretanto, quando analisamos o âmbito segmental de CCV: existem somente 9 

pares mínimos do tipo C/ɾ/V-C/l/V na fala entre adultos, e nenhum destes pode ser facilmente 

encontrado no vocabulário infantil. A fim de dimensionar a quantidade de pares coletados, 

comparemos os resultados acima, que mostram 9 pares obtidos de C/l/V-C/ɾ/V na fala adulta, 

contra os pares encontrados por Agostinho, Soares & Mendes (2020) para a distinção das 

líquidas em ataque simples: 1.334 pares (como em ‘Vera’-‘vela’, ‘arado’-‘alado’).23 

 
22 Embora exista na língua, este par não foi encontrado no Corpus ABG.  
Além destes, reportamos também a existência de pares análogos como atlas-atrás, complô-compro, 
que não apresentam posição acentual idêntica. 
23 Diferentemente de Agostinho, Soares & Mendes (2020), nossa contagem de pares mínimos não foi 
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 As perguntas que emergem destes dados, que contrastam a abundância observada 

em CV com a baixa vizinhança fonológica CCV, são: como justificar uma diferença tão díspar 

na carga funcional de /l, ɾ/ nas diferentes posições silábicas – ou, em outras palavras, por que 

a contrastividade de CV parece não se manter em CCV? Como esta baixa vizinhança 

fonológica pode afetar a especificação subjacente das palavras que contêm CCV, nos termos 

de Swingley & Aslin (2002)? Afinal, existem outros contextos inambíguos disponíveis na língua 

para a determinação do contraste CCV-CV e C/l/V-C/ɾ/V – ou seja, contextos em que o 

contraste CCV se mostra pleno e invariável? De fato, tais contextos invariáveis podem ser 

encontrados, por exemplo, nas sílabas tônicas. Mas seriam estes pares mínimos e estes 

contextos inambíguos suficientes para estabelecer o contraste observado no sistema-alvo, 

sobrelevando a variação CCV~CV que ocorre em contextos átonos?  

 Uma outra pergunta que surge em relação à densidade fonológica de CCV é sobre 

sua distribuição no input: a ocorrência de pares CCV-CV é precoce no ambiente linguístico 

infantil? E ainda: a própria ocorrência de CCVs é precoce no ambiente linguístico infantil, ou 

palavras contendo CCV concentram-se em um momento lexical mais tardio? Para checar 

estes últimos pontos, trazemos as Tabelas 15 e 16, que representam um método para 

quantificar (ainda que de forma idealizada) o estímulo linguístico recebido pela criança (corpus 

FDC) com base nos types mais frequentes a ela dirigidos (YANG, 2016, cf. seção 4.2.1). Na 

Tabela 15, a segunda, terceira e quarta colunas indicam o total de estruturas CCV, V e CV 

contidas nos 50, 100, 200 types mais frequentes da FDC, até a marca das 6 mil palavras mais 

frequentes. Essas marcas representam, idealmente, os estágios do vocabulário receptivo 

infantil. Na Tabela 16, listamos quais são as palavras contendo CCV nos 1500 types mais 

frequentes dirigidos à criança: 

Types mais 
frequentes 

CV V CCV 

50 54 21 1 

100 119 30 5 

200 280 53 11 

300 471 75 23 

500 849 108 50 

750 1.363 161 84 

1000 1.896 225 109 

1500 3.012 339 172 

3000 6.165 717 333 

6000 12.862 1.641 719 

Tabela 15: Total de sílabas CCV, V e CV contidas nas palavras mais frequentes da fala dirigida à criança 

 
obtida com base em dados lematizados, a fim de permitir pares gerados apenas em determinadas 
flexões verbais ou nominais, como em ‘complete’-‘compete’ (que não seria considerado um par em sua 
forma lemática, ‘completar’-‘competir’) ou em ‘bruxa’-‘bucha’ (forma lemática ‘bucha’-‘bruxo’). Isso 
implica numa vantagem quantitativa: mais pares são esperados na nossa contagem não-lemática. 
Entretanto, mesmo assim os pares CCV-CV e C/l/V-C/ɾ/V são muito inferiores que /l/V-/ɾ/V. 
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Types mais frequentes CCV Palavras 

50 1 pra 

100 5 brincar, outro, pronto, outra 

200 11 dentro, livro, grande, três, precisa, pro 

300 23 
abre, comprar, lembra, obrigada, brinquedo, primeiro, bruxa, 

abrir, cobra, mostra, letra, quatro 

500 50 

mostrar, brincando, procurar, frio, brinca, problema, 
quebrou, trem, grandão, atrás, livrinho, flor, entrar, escrito, 

trocar, brincadeira, trouxe, praia, presente, Mogli, traz, 
bravo, frente, tigre, procurando, dragão 

750 84 

fralda, estragar, estrela, escrever, monstro, abriu, outros, 
comprou, quadrado, brinquedos, quebra, quebrar, princesa, 
gracinha, preso, criança, claro, estraga, prato, professora, 
aprender, branco, outras, pedra, escrever, gravar, triste, 

preto, sempre, flores, grandona, surpresa, floresta, obrigado 

1000 109 

gravando, procura, quebra-cabeça, zebra, entrou, graça, 
vidro, explica, triângulo, braço, letras, brincou, contrário, 

príncipe, trabalhar, quadro, brava, trazer, Pedrinho, Branca-
de-Neve, compra, livros, Grúfalo, encontrar, encontrou 

1500 172 

florzinha, trás, branca, quebrado, cresceu, estranho, 
prendeu, trabalhando, troca, crianças, escrevendo, blusa, 
exemplo, lembro, prédio, privada, Branca, Brasil, comprei, 

inglês, teatro, crescer, engraçado, igreja, primeira, 
brinquedinho, escreveu, tromba, assopra, brinco, explicar, 

fruta, comprido, pratinho, primo, abri, aprendeu, chifre, 
entra, prender, brigar, cobrir, completar, estrelas, grilo, 

palavra, preciso, completo, mostrando, travesseiro, 
aprendendo, briga, chiclete, plástico, preta, estragou, 

grandes, praça, preparar, presa, trabalho, Pluto, creme 

Tabela 16: Types mais frequentes contendo CCV na fala dirigida à criança 

 A Tabela 15 representa uma quantificação aproximada da evidência positiva disponível 

à criança nas palavras mais frequentes de seu meio linguístico, tomando como base a lista 

FDC. A discrepância quanto à exposição infantil a CCV é evidente: enquanto boa parte das 

50 palavras mais frequentes dirigidas à criança apresentam uma ou mais sílabas CV, e cerca 

de metade apresentam sílabas V, somente 1 apresenta sílaba CCV – a saber, a preposição 

‘pra’, altamente suscetível a processos de redução. Ampliando-se para 100 o conjunto de 

palavras mais frequentemente dirigidas à criança, tem-se os primeiros itens de conteúdo: 

‘brincar’, ‘outro’, ‘outra’ e ‘pronto’. Os primeiros substantivos e adjetivos surgem, no entanto, 

somente entre as 200 palavras mais frequentes, com itens como ‘livro’ e ‘grande’ – mas 

mesmo considerando o maior conjunto de palavras da tabela, 6.000, nota-se que sílabas V 

representam mais que o dobro de CCVs, e CVs apresentam frequência quase vinte vezes 

maior que CCV – o que pode explicar não só a aquisição tardia de CCV, mas também a 

aquisição precoce de V (além do fator saliência). Vê-se, portanto, que embora a frequência 

type/token tenha se mostrado pouco informativa nas seções anteriores, outras medidas 

distribucionais sobre o input apresentam grande influência no processo de aquisição. 

 Um segundo ponto a se destacar na quantificação acima reside na carga funcional 

observada à estrutura CCV na língua: enquanto é possível coletar pares V - CV já nas 

primeiras 50 palavras mais frequentes da fala dirigida à criança, como ‘que’ - ‘e’, ‘na’ - ‘a’, ‘aí’ 
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- ‘aqui’, ‘é’ - ‘né’ – pares que evidenciam o valor contrastivo das estruturas silábicas por meio 

da adição/subtração de sons –, o primeiro par CCV ~ CV observado em nosso corpus de fala 

dirigida à criança surge somente entre as 400 palavras mais frequentes, com os itens ‘tem’ ~ 

‘trem’ e ‘for’ ~ ‘flor’, totalizando apenas 61 pares do tipo em todo o Corpus FDC. Já sobre o 

contraste segmental, nota-se que nenhuma das palavras da Tabela 16 apresenta pares entre 

C/l/V versus C/ɾ/V – havendo somente o par análogo ‘atrás’-‘atlas’. Esses dados ilustram que 

o valor contrastivo de CCV não parece se mostrar prontamente à criança desde os primeiros 

momentos de seu percurso de desenvolvimento fonológico.  

 Vejamos, na seção a seguir, como os fatores até aqui analisados se apresentam no 

cenário linguístico da criança. 

 

 

2.3.8 Analisando os fatores frequência e saliência nos dados naturalísticos de 

Toni (2016) 

  

 Tendo estabelecido as características distribucionais da fala adulta, da fala dirigida à 

criança e dos alvos almejados na fala infantil, uma questão imediatamente se coloca quanto 

às produções concretas da criança e seu grau de acurácia: seria possível observar menos 

estratégias de reparo nas categorias prosódicas e/ou segmentais mais frequentes? Em outras 

palavras, seria possível considerar que contextos distribucional ou prosodicamente 

proeminentes atuam como facilitadores na fala infantil?  

 Podemos pensar que os diferentes contextos silábicos CCV podem tornar-se 

proeminentes durante a aquisição fonológica tanto por uma via “qualitativa”, via saliência 

prosódica (nas posições tônicas e/ou iniciais) quanto por uma via “quantitativa”, via saliência 

distribucional (pela frequência das combinações segmentais, como /b, p/ em C1 ou /ɾ/ em C2). 

Tendo isso em vista, apresentamos a seguir um cotejo entre a descrição distribucional acima 

delineada e os dados naturalísticos de Toni (2016), que analisam a produção correta e as 

estratégias de reparo aplicadas na fala das mesmas crianças do banco de dados de Santos 

(2005), cuja frequência foi descrita nos gráficos anteriores.24 Ou seja, apresentamos em 2.3.4 

as características dos alvos almejados pela criança, e nesta seção apresentaremos a forma 

como esses alvos foram de fato produzidos: se simplificados a CV (/pɾato/→[ʹpa.tʊ]); se 

produzidos como na fala adulta (/pɾato/→[ʹpɾa.tʊ]); ou se modificados por outros reparos 

(/pɾato/→[ʹpla.tʊ], [ʹpa.tɾʊ], [ʹpaɾ.tʊ], [ʹfɾa.tʊ]). Em seguida, discutiremos as implicações 

trazidas pelo estudo da frequência à aquisição.  

 
24 4.266 tokens CCV foram analisados nesta seção. Esse número difere dos 7.562 tokens da seção 
2.3.4 porque nem todas as sessões que compõem o Corpus FI foram analisadas por Toni (2016). 
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 A Tabela 17 traz as produções infantis divididas em relação à sua tonicidade – se 

tônicas, pretônicas (iniciais e mediais) ou postônicas (finais e não-finais).25 Monossílabos 

átonos não foram analisados dada sua alta tendência a simplificações mesmo na fala adulta. 

   Faixa etária 

  1;7-2;11 3;0-3;11 4;0-4;11 5;0-5;6 

%  CCV tônico 

Corretos 0,65 9,35 31,37 74,07 

CCV>CV 94,61 85,07 65,68 23,46 

Outros 4,74 5,58 2,95 2,47 

% CCV pretônico 

Corretos 1,32 9,35 34,72 50 

CCV>CV 96,03 83,64 63,19 43,04 

Outros 2,64 7,01 2,08 6,96 

% CCV postônico 

Corretos 1,84 7,93 14,35 47,29 

CCV>CV 96,93 89 83,97 45,74 

Outros 1,23 3,07 1,69 6,98 

Total n 1.017 1.653 1.042 449 

Tabela 17: Produções CCV infantis concretas, por tonicidade (dados de TONI, 2016) 

 Para analisar a possível influência da saliência prosódica nas produções CCV da 

Tabela 17, compare-se a proporção de produções acuradas e simplificadas em cada faixa 

etária. Nota-se que os percentuais observados nos diferentes contextos acentuais em 2;0-

2;11 e em 3;0-3;11 são bastante semelhantes: os contextos tônico, pretônico e postônico 

apresentam cerca de 95% de simplificações CCV>CV aos 2 anos, e cerca de 80% a 90% de 

simplificações aos 3 anos. Nas faixas 4;0-4;11 e 5;0-5;6, no entanto, esse cenário deixa de se 

manter: aos 4 anos observa-se que os contextos tônico e pretônico apresentam cerca de 60% 

de suas produções CCV simplificadas a CV, mas os contextos postônicos ainda apresentam 

proporção CCV>CV próxima dos 80%; já aos 5 anos tem-se que cerca de 75% das produções 

CCV da criança realizam-se tal como na forma adulta quando em contexto tônico, mas não 

em contextos pretônicos e postônicos, que ainda beiram os 50%. Esses dados sugerem que 

as sílabas tônicas CCV passam a se destacar de seu contexto linguístico somente a partir da 

faixa etária 4;0-4;11 – diferentemente das sílabas pretônicas, que embora alinhem-se às 

tônicas aos 4;0-4;11, se mostram semelhantes às postônicas na faixa etária seguinte.  

 Estes resultados diferem do observado ao PE, já que no estudo de Freitas et al (2006) 

as pretônicas iniciais são as principais responsáveis por alavancar a saliência prosódica de 

ØV (e considerando a baixa proporção de pretônicas mediais, não se faz possível afirmar que 

o amálgama aqui conduzido seria responsável por abaixar a proporção de formas corretas 

pretônicas na fala infantil). Vê-se, com isso, que posições prosodicamente salientes não 

parecem afetar a acurácia das produções CCV: a posição inicial (pretônica) pouco difere da 

 
25 Amalgamamos as categorias pretônicas inicial+medial e postônica final+não-final dada a baixa 
ocorrência de sílabas CCV mediais na amostra analisada. Por esta baixa frequência, que reflete grande 
quantidade de dissílabos, também não analisamos nesta seção a posição de CCV na palavra. 



71 
 

posição final (postônica), e mesmo a maior acurácia das posições tônicas só ocorre 

tardiamente – um resultado que não é condizente com o efeito de reforço (boost) esperado à 

saliência prosódica, já que, por sua natureza, este reforço não deveria ser aplicado somente 

em um dado momento da aquisição. Cogitamos, aqui, que o passo mais lento observado na 

produção das postônicas e pretônicas pode ser atribuído à variação que ocorre na fala adulta, 

[ˈo.tɾʊ] ~ [ˈo.tʊ] ~ [ˈo.tʊ̥] ‘outro’, [ˈkʷa.tɾʊ] ~ [ˈkʷa.tʊ] ~ [ˈkʷa.tʊ̥] ‘quatro’, [pɾɪʹsi.zɐ] ~ [pɪ̥ʹsi.zɐ] 

~ [pʹsi.zɐ]. Este é um processo que torna o contraste fonológico/funcional entre CCV e CV 

menos transparente, e que se aplica em sílabas átonas, mas não em tônicas, o que pode 

motivar as diferenças prosodicamente condicionadas descritas acima. Crucialmente, 

podemos cogitar que o domínio deste processo fonológico da fala adulta não se dá antes dos 

4;0 anos.  

 Vejamos a seguir os dados na perspectiva segmental em cada faixa etária: 

      Faixa etária  

  1;7-2;11 3;0-3;11 4;0-4;11 5;0-5;6 

  Tepe Lateral Tepe Lateral Tepe Lateral Tepe Lateral 

% CCV 
Bilabial 

Corretos 3,37 5,88 14,72 19,51 43,54 33,33 58,37 79,41 

CCV>CV 94,70 94,12 79,98 80,49 54,75 64,10 35,75 5,88 

Outros 1,93 0 5,31 0 1,71 2,56 5,88 14,71 

% CCV 
Alveolar 

Corretos 0 0 1,77 0 6,71 0 44,03 0 

CCV>CV 97,58 0 94,29 0 92,01 0 50 0 

Outros 2,42 0 3,94 0 1,28 0 5,97 0 

% CCV 
Velar 

Corretos 0 0 3,32 5,56 24,86 15,79 63,16 90 

CCV>CV 86,49 72,73 85,89 91,67 69,94 84,21 33,33 0 

Outros 13,51 27,27 10,79 2,78 5,20 0 3,51 10 

Total n 1.017 1.653 1.042 449 

Tabela 18: Produções CCV infantis por composição segmental (dados de TONI, 2016) 

 Nota-se na Tabela 18 um salto na acurácia das produções CCV a partir de 4;0-4;11 

anos, tal como observado na divisão por tonicidade. Cabe destacar, no entanto, que esse 

salto se aplica principalmente a sílabas do tipo bilabial+tepe e velar+tepe, mas não a 

combinações alveolar+tepe, que ainda mantêm percentual de simplificações CCV>CV acima 

de 90% aos 4 anos. Dado que as combinações alveolares mostraram frequência semelhante 

à de combinações bilabiais e bastante superior à das velares nos gráficos da seção anterior, 

não se faz possível mobilizar a frequência como o fator que motiva a assimetria observada na 

acurácia de CCV. Isso porque, baseado na distribuição segmental, o esperado seria observar 

comportamentos semelhantes entre bilabiais e alveolares, e não entre bilabiais e velares.  

 Desse modo, os resultados das Tabela 17 e 18 apontam que nem a frequência 

type/token nem a saliência prosódica dão conta de explicar os contextos de maior acurácia 

nas produções CCV. Isso porque i) combinações segmentais de frequência semelhante 

apresentam taxas de produção correta bastante diferentes; e ii) posições prosodicamente 
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salientes só apresentam maior acurácia nos anos finais da aquisição, o que não é condizente 

com a sua natureza. Desse modo, é preciso considerar quais outros fatores além da saliência 

prosódica e da frequência podem afetar a emergência e/ou a acurácia das estruturas da 

camada sonora da fala na criança. Aqui vale destacar, em especial, a alta acurácia nas 

produções C/l/V apesar de sua baixíssima frequência no input e de sua frequência semelhante 

a C/ɾ/V em posições de saliência prosódica – não há maior proporção de C/l/Vs tônicos ou 

iniciais que justifique sua precoce aquisição. É surpreendente, então, que uma combinação 

segmental que representa cerca de 10% dos types e 5% dos tokens dirigidos à criança seja 

constatada como a realização mais inicial e mais estável de CCV, sendo utilizada em 

substituição às combinações segmentais de frequência superior.  

 Para melhor entender o cenário acima delinado, mobilizamos Rose & Inkelas (2010, p. 

18), que apontam que embora o objeto central do estudo sobre o desenvolvimento fonológico 

da criança seja seu sistema gramatical, “this system is connected to a series of perception and 

production-related mechanisms, each of which has a potential influence on the shape of the 

developing lexicon and its manifestation in child speech”. Assim, fatores como a complexidade 

articulatória, as capacidades perceptuais, a carga funcional e a variabilidade do input 

(presença de processos fonológicos obrigatórios ou opcionais), além da frequência e da 

saliência, podem também afetar a emergência de estruturas na camada sonora da fala infantil. 

A combinação destes fatores independentes que agem no panorama geral do 

desenvolvimento linguístico da criança “may at times yield phonologically unexpected, yet 

entirely logical outcomes” (p. 18). Considerando que, durante o percurso de construção do 

seu sistema fonológico, a tarefa da criança perpassa não só pela identificação dos padrões 

combinatórios e restrições fonotáticas que regem a organização dos segmentos nas sílabas, 

mas também pelo domínio das propriedades acústico-articulatórias e pela própria 

determinação do valor contrastivo dos segmentos e sequências de segmentos, defendemos 

ser necessário também investigar o reconhecimento e o estabelecimento do valor funcional 

de CCV perante os demais tipos silábicos da língua – especialmente perante os demais tipos 

de ataque permitidos no PB. Faz-se inicialmente necessário, assim, que a criança perceba 

que empregar CV em lugar de CCV, por exemplo, pode modificar o significado de uma 

palavra. Isso porque este contraste CCV-CV não se mostra 100% transparente considerando 

a aplicação de processos fonológicos como a redução CCV→CV. Consequentemente, sem 

reconhecer o valor funcional de CCV, é possível que a criança cogite uma relação não 

contrastiva entre ataques simples e ataques ramificados, de modo que estas duas estruturas 

poderiam ser consideradas, num primeiro momento, como funcionalmente equivalentes. Ou 

seja, ainda que a criança perceba a diferença fonética entre essas estruturas, sua distinção 

fonológica pode ainda não ter sido estabelecida na língua – ou pode, igualmente, ter sido 

hipergeneralizada a contextos que não se aplicam na língua alvo, considerando que, na fala 
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adulta, somente contextos CCV átonos podem ser neutralizados a CV. Sem essa distinção, 

os esparsos ataques ramificados diluem-se na abundância dos ataques simples – diluindo, 

também, possíveis influências da proeminência prosódica.  

 Nota-se, com isso, que a “influência tardia” das tônicas nos dados de Toni (2016) pode 

estar relacionada com o reconhecimento e estabelecimento do contraste entre CCV e as 

demais estruturas silábicas da língua. Está relacionada, em outras palavras, com perceber 

que a língua faz uso contrastivo de estruturas de ataque ramificado, e essas estruturas devem, 

portanto, ser incluídas em seu sistema fonológico em formação. Segundo Yang (2006, 2018), 

o reconhecimento e estabelecimento do contraste entre os diferentes elementos da língua 

relaciona-se com a quantidade de input a qual a criança foi exposta – não um input geral, mas 

sim um input inambíguo, altamente informativo. Ou seja, relaciona-se com a quantidade de 

elementos decisivos para que a criança reconheça o valor funcional daquela estrutura.  

 Podemos traçar um paralelo, aqui, com a distinção entre ditongos falsos e ditongos 

verdadeiros, como ‘peixe’ e ‘peito’: ditongos falsos apresentam forma subjacente /V/, mas às 

vezes realizam-se como [VV], enquanto ditongos verdadeiros são /VV/ e sempre se realizam 

como [VV]; já sílabas CCV apresentam forma subjacente /CCV/, mas às vezes realizam-se 

como [CV] (em palavras como [ʹo.tʊ] ‘outro’, ‘precisa’ [pɪʹsi.zɐ], [pɐ] ‘pra’), enquanto sílabas 

CV são /CV/ e sempre se realizam como [CV]. Durante o percurso de aquisição dos ditongos 

analisado por Bonilha (2004), a produção infantil revelou que nenhuma das ocorrências de 

ditongos [ej] falsos foi produzida como VV pela criança (‘peixe’ foi categoricamente produzido 

como [ʹpe.ʃɪ]), mas cerca de metade das ocorrências de ditongos [ej] verdadeiros sofreu 

monotongação (‘sei’ foi produzido como [ʹse] ~ [ʹsej]). Interessantemente, ditongos 

verdadeiros que não apresentam contrapartes falsas, como [oj] e [ew], sofreram 

expressivamente menos monotongações que [ej], majoritariamente orbitando entre 80% a 

100% de produções corretas. Essa assimetria sugere que o estabelecimento do contraste 

fonológico entre ditongos verdadeiros e falsos afeta a produção infantil – o que é corroborado 

pela observação de que ditongos não ambíguos apresentam aquisição mais estável e 

precoce. No caso de CCV, cogitamos que a ambiguidade fonológica advém não só de sua 

baixa produtividade no input, mas sim, principalmente, da conjunção de dois fatores: a 

variação CCV ~ CV e a baixa densidade fonológica de CCV – i.e., o baixo número de pares 

mínimos CV vs. CCV (‘prato’ vs. ‘pato’, ‘flauta’ vs. ‘falta’). Some-se a isso também a variação 

observada nos próprios segmentos róticos em outras posições silábicas, como CVC (‘canta[ɾ]’ 

~ ‘cantaØ’): é possível, por exemplo, que a criança cogite inicialmente que qualquer rótico, 

independentemente de sua posição, pode admitir um alofone Ø. Faz-se necessário, assim, 

investigar como (e quando) a criança determina que estruturas CCV são sílabas contrastivas 

no sistema fonológico de sua língua-alvo, bem como quais outros fatores podem afetar a 

aquisição CCV. Vejamos, na seção a seguir, o papel de fatores fonéticos como a acústica e a 
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articulação – já que a ordem segmental delineada na tabela está em concordância com a 

ordem de domínio articulatório-motor descrita por Goldstein (2003). Já a discussão sobre a 

aquisição do contraste será retomada na seção 4.2. 

 

 

2.4 Caracterização fonética do ataque ramificado CCV 

  

 O objetivo desta seção é descrever as propriedades articulatórias e acústicas da sílaba 

CCV no modelo adulto (i.e., do seu molde silábico, das líquidas /l, ɾ/ e da combinação 

obstruinte + líquida). Para além de delinear o alvo sendo adquirido, nosso intuito é examinar 

causas fonéticas que podem embasar as estratégias de reparo infantis. Buscamos, então, 

definir quais dificuldades fonéticas podem ser encontradas durante a aquisição CCV – como 

ordem de domínio articulatório-motor, dificuldades na percepção-identificação dos sons, ou 

mesmo a seleção incorreta da pista acústica primária ao contraste almejado.    

 

 

2.4.1 O papel da complexidade fonética na aquisição CCV 

 

A complexidade acústica e articulatória é um fator comumente invocado para justificar 

o percurso de desenvolvimento da criança e suas produções de fala características. Conforme 

Stokes & Surendran (2005), parte da literatura sobre aquisição fonológica defende, como 

Halle & Reiss (1998) e Goldstein (2003), que os padrões comuns observados no 

desenvolvimento segmental infantil devem ser primariamente atribuídos a tendências 

fonéticas universais, derivadas do desenvolvimento fisiológico e motor da criança. Outra 

vertente, entretanto, defende que embora o desenvolvimento do controle motor influencie o 

domínio dos sons da fala, fatores intrínsecos ao sistema linguístico sendo adquirido também 

demonstram grande peso, como a frequência e a carga funcional dos contrastes (PYE, 

INGRAM & LIST, 1987; SO & DODD, 1995; AMAYREH, 2003; CYCHOSZ, 2017). Suporte 

para esta perspectiva pode ser encontrado em estudos que observam segmentos 

considerados tardios ou complexos em Inglês sendo precocemente adquiridos em outras 

línguas, como /l, tʃ/ em crianças falantes de Quiché-Maia (PYE, INGRAM & LIST, 1987); /l, j/ 

em crianças falantes de Árabe (AMAYREH & DYSON, 2000); fricativas e africadas em 

crianças falantes de Potunghua (ZHU & DODD, 2000); todo o sistema consonantal do 

Cantonês (SO & DODD, 1995) e do Turco (TOPBAS, 1997); e 31/41 consoantes do Xhosa, 

incluindo africadas, laterais e mesmo cliques (MOWRER & BURGUERS, 1991).  
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Para analisar os efeitos da complexidade fonética na produção infantil reportamos o 

estudo de Gayraud et al (2018), que se utiliza da medida Índice de Complexidade Fonética26 

(IPC, na sigla em Inglês) para comparar aspectos segmentais e silábicos de quatro línguas: 

Tashlhiyt Berber, Árabe Tunisiano, Inglês Americano e Francês. O estudo analisa a 

complexidade fonética dos alvos infantis; das produções infantis; da fala dirigida à criança; e 

de palavras coletadas em dicionário. Os resultados de Gayraud et al (2018) apontam que, 

embora o IPC se utilize de propriedades fonéticas universalmente marcadas, o 

comportamento infantil não apresenta uma evitação homogênea a essas propriedades – 

diferentemente do que seria esperado se a complexidade fonética exercesse papel 

fundamental ou mesmo fosse um impeditivo às produções infantis. Para ilustrar esse ponto, o 

Gráfico 7 traz a complexidade média de cada amostra do estudo (alvo infantil, produção 

infantil, fala dirigida à criança e dicionário): 

Gráfico 7: Índice de Complexidade nos alvos e produções infantis; na fala dirigida à criança; e na língua 

alvo (retirado de GAYRAUD et al 2018: 12) 

Como se observa no Gráfico 7, embora Gayraud et al (2018) não tenham encontrado 

diferenças expressivas no IPC da amostra Dicionário nas diferentes línguas, foram 

encontradas diferenças significativas na complexidade fonética dos alvos e produções 

 
26 No Índice de Complexidade Fonética as propriedades consideradas marcadas ou mais complexas 
somam um ponto, sendo elas: 
1) Articulações complexas: consoantes com mais de um ponto de articulação, como /tw, tʔ/; 
2) Ponto de articulação: velares e faringais; 
3) Modo de articulação: líquidas, africadas e fricativas; 
4) Róticos; 
5) Palavras terminadas em consoante; 
6) Palavras trissilábicas ou polissilábicas; 
7) Consoantes variegadas em relação ao ponto de articulação; 
8) Consoantes variegadas em relação ao modo de articulação; 
9) Clusters com 2 consoantes somam um ponto; clusters com mais de 2 consoantes somam 2 pontos; 
10) Clusters heterorgânicos. 
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infantis. Crianças falantes de Árabe e Berber apresentam alvos e produções mais complexos 

e mais acurados que as crianças falantes de Inglês e Francês. Esses resultados sugerem que 

a complexidade fonética do input demonstra um impacto na velocidade de aquisição das 

estruturas linguísticas – o que é também corroborado por Lléo et al (2003) e por Correia (2004) 

ao PE. Mas pela semelhança no IPC Dicionário e da fala dirigida à criança nas quatro línguas, 

estes resultados sugerem também que diferenças linguísticas/fonológicas apresentam papel 

fundamental na fala infantil, já que fatores biomecânicos deveriam apresentar papel 

homogêneo nas produções infantis.  

Para discutir estes efeitos fonológicos, trazemos o estudo de Cychosz (2017), que 

compara dados do Inglês, Espanhol, Turco, Japonês e Shenzhen Mandarim. Ao ajustar um 

modelo de efeitos mistos tomando carga funcional, frequência e IPC como variáveis à 

emergência consonantal, a autora observou que um mesmo segmento pode emergir na fala 

infantil em momentos diferentes a depender da língua. Essa emergência em tempos distintos 

aponta que a complexidade fonética pode ser sobrepujada por fatores sistêmicos como a 

carga funcional e a frequência. Um ponto interessante mencionado pela autora é a dificuldade 

metodológica em determinar a complexidade articulatória dos segmentos: em seu índice, 

consoantes como [x, v, ʃ, tʃ, θ] são classificadas como articulatoriamente mais complexas que 

[l, ɾ, ɻ, ɹ] – o que não condiz, por exemplo, com a ordem de aquisição e emergência observada 

em PB, e mesmo com as dificuldades articulatório-motoras associadas às líquidas, mas não 

às fricativas e africadas. 

Ao tratar dos fatores que influenciam as estratégias de reparo na fala infantil, tem-se, 

então, que:  

i) segmentos de aquisição tardia em uma língua podem ser precocemente utilizados em outra 

– como [h] em PB versus em Berber, ou mesmo [ʕ, ħ] na fala de crianças de 3 anos, falantes 

de Árabe Amani (DAANA, 2009);  

ii) a complexidade fonética da língua-alvo se reflete na complexidade fonética da fala infantil; 

iii) ‘‘late acquisitions (...) may be a combination of two factors, a low functional load related to 

late and inconsistent exposure and the relative difficulty of articulation (...) of some of the 

consonants’’ (AMAYREH, 2003, p. 528). 

Assim, tal como observado por Amayreh (2003), Cychosz (2017), Gayroud et al (2018), dentre 

outros, uma constelação de fatores linguísticos influencia as produções infantis – aí incluída 

a fonética, a facilitação articulatória e a percepção acústica, mas não só. Para melhor entender 

como estes fatores fonéticos podem influenciar o percurso de desenvolvimento CCV em PB, 

vejamos as características acústicas e articulatórias desta sílaba na seção a seguir. 
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2.4.2 Propriedades acústicas dos ataques ramificados CCV 

 

 Nesta seção, vamos descrever os aspectos acústicos que caracterizam o alvo CCV 

sendo adquirido pela criança brasileira. Vamos estabelecer também a base de critérios que 

norteará a verificação acústica da fala infantil mobilizada no capítulo 7. Para tanto, 

descrevemos as características acústicas das consoantes líquidas em posição C2; sua relação 

coarticulatória com a vogal núcleo da sílaba; as diferenças acústicas das obstruintes em C1 

quando em ataque simples ou complexo; e as propriedades duracionais de CCV em 

comparação a CV. Essas descrições objetivam discutir i) se C/l/V e C/ɾ/V apresentam 

propriedades acústicas marcadamente similares ou distintas entre si; e ii) se o padrão 

obstruinte+líquida+vogal distingue-se acusticamente de obstruinte+vogal e de líquida+vogal. 

Estabelecer essas questões faz-se importante, do ponto de vista do alvo sendo adquirido pela 

criança, para detectar possíveis motivações acústicas no percurso de aquisição CCV. 

 Tratando inicialmente de retratar as características da consoante em C2, trazemos a 

seguir a descrição de Barbosa & Madureira (2015) à líquida lateral e ao tepe: 

As consoantes laterais são sons produzidos com obstrução total entre os articuladores na 
parte central da cavidade bucal. Essa configuração deixa as laterais da cavidade bucal 
livres, por onde passa a corrente de ar. O resultado acústico é uma onda de menor 
amplitude do que as vogais e um espectro caracterizado por predominância de 
ressonâncias baixas (...) regiões formânticas nas frequências de 300, 1000 e 2.500 Hz.  

(BARBOSA & MADUREIRA, 2015, p. 178; p. 468) 

 

Figura 3: Espectograma de /l/ em ‘lata’ e ‘gala’ (adaptado de BARBOSA & MADUREIRA, 2015) 
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Figura 4: Espectograma de /l/ em ‘classe’ (retirado de COSTA, 2013, p. 183) 

 
Na produção de vibrantes e taps a língua move-se na direção de um outro articulador, 
interrompendo momentaneamente a passagem da corrente de ar quando atinge o alvo. 
No espectograma de banda larga pode-se visualizar a interrupção breve devida ao contato 
e à configuração formântica da vogal que a segue. (...) 

[Em ataque complexo], observe que após a soltura da oclusiva e antes da queda curta e 
brusca de energia caracterizadora da batida do tap, há um segmento vocálico. Esse 
segmento acústico intercalado entre a oclusiva e a vogal seguinte caracteriza o tap em 
onset complexo em qualquer língua. Isso se dá porque, no momento da soltura da 
oclusiva, o corpo da língua, por coarticulação antecipatória, já se encontra a caminho da 
posição da vogal que segue o tepe, mas a ponta da língua ainda não tocou a região 
alveolar. Essa configuração da língua produz acusticamente uma vogal, visto que é a 
configuração articulatória de uma vogal.   

(BARBOSA & MADUREIRA, 2015, p. 178-179; 541) 

Figura 5: Espectograma de /ɾ/ em ‘caro’ e ‘prata’ (adaptado de BARBOSA & MADUREIRA, 2015) 
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 Pelas descrições acima, nota-se que a diferença acústica entre [l] e [ɾ] é bastante 

evidente. A lateral caracteriza-se por formantes contínuos, parecidos com formantes vocálicos 

enfraquecidos (o que é ilustrado no espectograma por tons mais claros de cinza e uma forma 

de onda regular, mas de menor amplitude se comparada à vogal). Já o correlato acústico do 

tepe é um breve período de silêncio que entrecorta a vogal núcleo da sílaba (ilustrado no 

espectograma por uma abrupta ausência de formantes entre duas porções vocálicas27, ou por 

um período de irregularidade na forma de onda sem haver obstrução completa, como 

observado em ‘prata’).  

 Além do aspecto formântico contínuo versus descontínuo, visualmente perceptível no 

espectograma, Silva (1996) destaca a existência de outras diferenças acústicas entre as 

consoantes [l] e [ɾ], tais como sua distinção duracional e sua frequência formântica. Segundo 

a autora, laterais apresentam duração segmental inerentemente mais longa que tepes, com 

significativa diferença na duração média de [l] em ataque simples versus ataque ramificado. 

Para os tepes em CV e CCV, Oliveira & Berti (2018) apontam diferença duracional significativa 

comparando a duração total da sílaba, obstruinte + tepe + vogal – uma diferença carregada 

majoritariamente pela porção vocálica de apoio de /Cɾ/.  

 Já quanto à frequência formântica, tepes tendem a abaixar o F1 e elevar o F2 da borda 

final da vogal que os antecede (BARBOSA & MADUREIRA, 2015), apresentando F1 e F2 

distantes e F2 próximo de F3 (SILVA, 1996). Ainda de acordo com Silva (1996), o F2 de C/ɾ/V 

mostra-se diferente de /ɾ/V, com início da oclusão em frequência mais baixa e término em 

frequência mais alta, concentrando F2 entre 1.400Hz e 1.800Hz. Por sua vez, laterais 

apresentam formantes semelhantes independentemente se em CCV ou CV, com padrão 

formântico descrito como F1 baixo e F2/F3 altos – mas diferentemente do tepe, o F2 das 

laterais concentra-se em frequências abaixo de 1.400Hz, com F1 e F2 mais próximos. Silva 

(1996) destaca, ainda, que por ser o formante F2 mais suscetível aos efeitos de coarticulação, 

tanto o F2 de /l/ quanto de /ɾ/ apresentam variação formântica significativa a depender da 

vogal núcleo da sílaba, com valores mais altos quando seguidos por vogais anteriores.  

 As diferenças acústicas acima fazem com que, mesmo à percepção infantil, [l] e [ɾ] se 

apresentem bastante distintos, tal como se observa no mapa perceptual de Berti (2017): 

 
27 Seguindo Barbosa & Madureira (2015) e Silva (1996), assumimos que a porção vocálica à esquerda 
da batida do tepe no espectograma é uma parte da vogal núcleo da sílaba, que ocorre por coarticulação. 
No entanto, Silveira & Seara (2008) observaram vogais mais centralizadas nessa posição, defendendo 
a ocorrência de vogais de apoio dependentes porém diferentes da qualidade vocálica do núcleo. 
Cogitamos, no entanto, que essa centralização pode ocorrer por conta da própria transição 
coarticulatória C-V, já que mesmo em sílabas CV a comparação do início versus o período estacionário 
da vogal pode ser distinta.  
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Figura 6: Mapa perceptual das soantes – fala infantil (retirado de Berti, 2017, p. 93) 

 O mapa perceptual na Figura 6 (também chamado de matriz de confusão ou matriz de 

similaridade) plota a dissimilaridade observada na classe das soantes segundo um teste de 

identificação entre contrastes fônicos com 66 crianças entre 4 e 5 anos. A distância perceptual 

observada entre [l] e [ɾ] indica que suas diferentes características acústicas são também 

perceptualmente bastante distintas: o contraste entre tepes e laterais é mais discriminável 

que, por exemplo, o contraste entre as nasais [n] e [m]. Embora esses dados sejam referentes 

ao contraste em posição CV, as diferenças formânticas e duracionais de [l] e [ɾ] em CCV e CV 

permitem considerar que esse padrão perceptual seria mantido também a CCV. Isso porque 

o maior F2 de C[ɾ]V (em comparação a [ɾ]V) demarca ainda mais a diferença formântica entre 

laterais e tepes; e mesmo a menor duração de C[l]V (em comparação a [l]V) ainda estabelece 

uma diferença duracional de 1:2 entre C/l/V e C/ɾ/V. Isso aponta, no âmbito da aquisição, que 

trocas C[l]V↔C[ɾ]V na fala infantil não ocorrem por motivação perceptual – se essas trocas 

fossem calcadas em uma baixa distinção perceptiva, seriam esperadas muito mais 

substituições entre [m] e [n] que entre [l] e [ɾ] na fala da criança. 

 A distância perceptual trazida pelo mapa de Berti (2017) e as descrições acústicas de 

Silva (1996) vem ao encontro das observações de Ballard & Starks (2004) e Costa (2013) a 

respeito da homogeneidade da classe das líquidas. As consoantes róticas e laterais são 

classificadas como líquidas não por suas similaridades fonéticas, mas sim por suas 

similaridades fonotáticas e fonológicas, como “a própria possibilidade de formar ataque 

complexo com outra consoante, e pelo compartilhamento de fenômenos, como a vocalização, 

a metátese e o rotacismo” (COSTA, 2013, p. 179). A categorização dos róticos como líquidas 
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fonológicas independentemente de sua natureza fonética (se fricativa, aproximante, vibrante, 

etc.) se deve porque, segundo Ballard & Starks (2004), 

(...) liquids appear to be a residual category consisting of the consonants left over after the 
classes of obstruents, nasals and glides have been phonetically defined. As a 
consequence, the class of liquids includes any oral sound made with any stricture open 
enough to avoid turbulence or obstruction, but still closed enough to produce a consonant. 
In practice this typically leaves the l-like laterals and r-like rhotics making up the class 
collectively called ‘liquids’. It is however important to note that this class is not defined in 
terms of any phonetic similarity between laterals and rhotics. In fact each group is a 
phonetically disparate group with a wide range of phonetic realizations ranging from 
approximant-like segments, to stop-like flaps or taps and even including some fricatives. 

(BALLARD & STARKS, 2004, p. 2, grifo do autor) 

 Sob essa perspectiva, nota-se que a alta variabilidade observada nas consoantes 

laterais e róticas do PB se deve ao comportamento fonotaticamente semelhante, mas 

foneticamente distinto que é inerente à classe das líquidas. Tomando como exemplo as 

variantes róticas, tem-se desde pontos de articulação velares e glotais (como [x, h]) a 

alveolares (como [ɾ]), e modos de articulação desde fricativos ([x]) a tepes ([ɾ]), vibrantes 

múltiplas ([r]), aproximantes alveolares ([ɹ]), aproximantes com diferentes graus de retroflexão 

([ɻ]) e mesmo bunched Rs ([ɹ̈]). Embora acústica e articulatoriamente bastante distintos, todos 

os róticos listados acima partilham de processos fonológicos, sendo, muitas vezes, 

intercambiáveis – tal como assinalado por Ladefoged & Maddieson (1996, p. 216): “The most 

important evidence that they [rhotics] belong to a single class, at least from a phonological 

point of view, is the fact that rhotics of one type often alternate with other rhotics”. 

 À luz das observações de Ballard & Starks (2004) e Ladefoged & Maddieson (1996), 

reportamos os trabalhos de Costa (2013), Rennicke (2015) e Barbieri (2019), que constatam 

produções CCV com /l, ɾ/ diferentes das características acústicas “tradicionais”, [l, ɾ]. Essa 

variabilidade indica que, nas variedades dialetais do Sul e Sudeste do Brasil estudadas pelas 

autoras, outras consoantes líquidas também podem foneticamente ocupar a posição C2 na 

fala adulta. Numa análise fonética estreita, Rennicke (2015) observou num corpus de fala 

adulta de Minas Gerais a ocorrência de oito diferentes róticos em posição CCV, a saber: 

vibrantes múltiplas vozeadas ([r]) e desvozeadas ([r̥]); tepes vozeados ([ɾ]) e desvozeados 

([ɾ̥]); tepes aproximantes ([ɾ̞]) (ou seja, como menor grau de constrição); aproximantes 

alveolares ([ɹ]); e aproximantes fricativizadas vozeadas ([ɹ̝]) e desvozeadas ([ɹ̥̝]) (ou seja, 

aproximantes com maior grau de constrição). Costa (2013), por sua vez, observou a 

ocorrência de segmentos aproximantes alveolares [ɹ], retroflexos [ɻ] e até mesmo róticos 

lateralizados (como o tepe lateral [ɺ]28) em contexto C/ɾ/V – e mesmo as ocorrências do tepe 

 
28 Embora esta seja uma consoante pouco discutida ao PB, tepes laterais são comuns em línguas como 
o Japonês e o Espanhol de Porto Rico (COSTA, 2013). Para ouvir exemplos de [ɺ], cf. 
https://www.youtube.com/watch?v=epXmoyPkSsc (acesso em 25/08/2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=epXmoyPkSsc
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[ɾ] apresentaram variação quanto a extensão da oclusão alveolar e da porção vocálica de 

apoio. Para analisar a produtividade destas variantes na língua alvo, os percentuais obtidos 

por Costa (2013) e Rennicke (2015) são reproduzidos na Tabela 19: 

RENNICKE (2015) 

C/ɾ/V 
Tônica Pretônica Postônica 

N % N % N % 

Vibrantes [r] ou [r̥] 1 0,1 0 0 1 0,2 

Tepe [ɾ] 302 38,3 302 37,4 152 35,6 

Tepe aproximante [ɾ̞] 297 37,7 354 43,9 89 20,8 

Tepe desvozeado [ɾ̥] 56 7,1 56 6,9 72 16,9 

Aproximante fricativizada [ɹ̝] 14 1,8 26 3,2 18 4,2 

Aproximante fricativizada desvozeada [ɹ̥̝] 12 1,5 16 2 6 1,4 

Aproximante [ɹ] 9 1,1 11 1,4 2 0,5 

Apagamento 97 12,3 42 5,2 87 20,4 

Total 788 100 807 100 427 100 

COSTA (2013) 

C/ɾ/V 
Contexto acentual misto (não controlado) 

N %     

Tepe [ɾ] 322 68,67     

Aproximante [ɹ] 128 27,22     

Aproximante retroflexa [ɻ] 19 4,11     

Total 469 100     

 

Tabela 19: Proporção de consoantes líquidas de C2 em CCV: tepes, aproximantes e vibrantes (adaptado 
de RENNICKE, 2015, p. 128 e COSTA, 2013, p. 59) 

 Os dados de Rennicke (2015) e Costa (2013) listados na Tabela 19 revelam que as 

variantes aproximantes do tepe de fato estão produtivamente presentes na língua-alvo, 

dividindo espaço com os tepes canônicos [ɾ] nos alvos C/ɾ/V. Essa constatação abre espaço 

para questionar como essa variabilidade fonética pode ocorrer na fala da criança – e como a 

criança pode mobilizar e manipular as diferentes articulações róticas da língua-alvo a seu 

favor, contornando a realização de determinados segmentos considerados articulatoriamente 

mais complexos utilizando outros alvos fonéticos igualmente aceitáveis na língua. Assim, no 

âmbito da aquisição, a variabilidade rótica acima descrita auxilia o pesquisador a melhor 

classificar as produções infantis, detectando realizações /ɾ, l/ distintas de [ɾ, l] como corretas 

e possíveis na língua-alvo, ou mesmo identificando produções intermediárias e contrastes 

encobertos. Isso porque é possível cogitar que um tepe [ɾ] e um tepe lateral [ɺ], ou uma lateral 

[l] e o tepe lateral [ɺ], ou ainda um tepe [ɾ] e uma aproximante alveolar [ɹ] poderiam demarcar 

o contraste entre C/ɾ/V e C/l/V nas produções infantis – embora aos ouvidos adultos esses 

pares acústica e articulatoriamente distintos sejam categorizados como não-contrastivos.  
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 Conforme a análise acústica de Barbieri (2019) sobre os dados de uma criança, para 

alvos C/ɾ/V seu informante produziu, além do tepe, também vibrante múltiplas, aproximantes 

retroflexos e líquidas laterais, que surgiram na fala infantil concomitantemente ao tepe, assim 

que as primeiras produções contendo duas consoantes em posição de ataque emergiram. A 

frequência de uso destes candidatos articulatórios a C/ɾ/V é trazida na Tabela 20: 

(%) Tipo de 
segmento em C2 

Coletas longitudinais  
#1 

(4;1) 
#2 

(4;3) 
#3 

(4;5) 
#4 

(4;8) 
#5 

(4;9) 
#6 

(4;10;15) 
#7 

(4;10;27) 
#8 

(4;11) 
Total 

n 

tepe 0 0 73 65,6 80,8 73,9 96,3 92,6 129 

vibrante  0 0 27 25 15,5 8,7 0 3,7 22 

aproximante  0 0 0 6,3 3,9 17,4 0 3,7 8 

lateral  0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 

rótico nasalizado  0 0 0 3,1 0 0 0 0 1 

Total n 0 0 26 32 26 23 27 27 161 

Tabela 20: Percentual de candidatos róticos ao alvo C/ɾ/V (Adaptado de BARBIERI, 2019, p.147) 

 A tabela extraída dos dados de Barbieri (2019) revela que, apesar de possíveis 

candidatos a /ɾ/, as aproximantes são pouco utilizadas na fala de seu informante, que dá 

preferência pela produção de tepes e vibrantes múltiplas (estas últimas talvez num movimento 

de hipercorreção/hiperarticulação). Observa-se, assim, tendência à produção C[ɾ]V nos alvos 

C/ɾ/V na fala infantil – mesmo considerando que o tepe [ɾ] é o rótico articulatoriamente mais 

complexo dentre as opções presentes na língua-alvo, como será discutido na seção 2.4.3. 

 

 Passando a descrever a qualidade da consoante em C1, vamos examinar se as 

informações fonéticas contidas na explosão das oclusivas (burst) – especialmente as 

informações de ponto de articulação – apresentam diferenças em contextos CCV e CV. Esse 

questionamento embasa-se na observação de que as pistas acústicas primárias do ponto de 

articulação oclusivo são principalmente percebidas na transição dos formantes F2 e F3 das 

vogais e nas propriedades espectrais da explosão (FLEMMING, 2007; BARBOSA & 

MADUREIRA, 2015). Estas pistas podem ter sua percepção alterada/enfraquecida pela 

interposição da consoante líquida em CCV. Nosso objetivo, com isso, é checar se diferenças 

na qualidade acústica de C1 poderiam ser atribuídas como causa principal às substituições C1 

comumente observadas na produção infantil.29  

 Conforme observado ao Inglês por Flemming (2007), frente à aproximante [ɹ] tanto o 

pico espectral da explosão das oclusivas quanto sua duração e as transições formânticas de 

F2 e F3 carregam informações de ponto de articulação, aproximando as informações 

acústicas de C1 em CV e CCV. O autor cogita que essas mesmas características se aplicariam 

 
29 Barbosa (comunicação pessoal, 2017) apontou que além das características espectrais da explosão, 
também o voice onset time (VOT) e a proporção de vozeamento de C1 seriam características acústicas 
interessantes à comparação entre CCV e CV. Nestas pistas seria concebível observar possíveis 
contrastes encobertos nas produções da criança.  
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ao tepe [ɾ] e às vibrantes múltiplas, já que a porção vocálica que apoia essas consoantes seria 

capaz de atuar tal como a vogal de um CV, carregando as transições formânticas e apoiando 

a explosão da oclusiva. Por outro lado, frente à lateral [l] somente as informações espectrais 

da explosão se mostram plenamente disponíveis, já que as informações formânticas sofrem 

fortes efeitos coarticulatórios com [l],30 apresentando F2 rebaixado e F3 alçado. Isso torna as 

informações acústicas de [bl, dl, gl] menos distintas entre si – diferentemente do observado a 

[bɹ, dɹ, gɹ] e até mesmo aos ataques simples [b, d, g]. Essa perda de informação acústica 

justifica, segundo o autor, a baixa contrastividade perceptual de [tl, dl] em comparação a [kl, 

gl]: embora o pico espectral e a duração sejam capazes de diferenciar [gl] e [dl], as 

características espectrais de [dl] se mostram bastante distintas de [d] e mais próximas de [gl]. 

Essa diferença ocorre porque durante a soltura da oclusiva em [dl], as laterais do corpo da 

língua se contraem, permitindo um escape lateral da passagem do ar, enquanto em [d] o corpo 

da língua se retrai para abaixar a ponta da língua e permitir um escape frontal do ar. A soltura 

lateral faz com que as características espectrais de [dl] sejam significativamente diferentes do 

espectro de [d] e de quaisquer outras consoantes coronais, principalmente em relação ao 

formante F2. Essa “atipia” espectral justifica, segundo o autor, a preferência observada nas 

línguas do mundo pelo par [kl, gl] em detrimento de [tl, dl], pois estes últimos não mantêm as 

propriedades acústicas “originais” da oclusiva. Desse modo, ataques ramificados com róticos 

tendem a preservar mais as informações acústicas de C1 se comparados a clusters laterais, 

assemelhando a acústica de C/ɾ/V à acústica de CV – não só pelas características 

coarticulatórias de /l/, mas também porque, conforme Cunha & Harrington (2012), o grau de 

sobreposição gestual em ataques C/l/V é superior ao grau observado a C/ɾ/V. Com base 

nesses efeitos acústicos, espera-se, na perspectiva da aquisição da linguagem, que mais 

estratégias de reparo atinjam as consoantes C1 em sílabas do tipo C/l/V que em C/ɾ/V.  

   

  Resumindo as diferenças acústicas aqui descritas à CCV versus CV, tem-se que: 

◂ C/ɾ/V pode ser produzido na fala adulta como tepes, róticos aproximantes e retroflexos, 

apresentando diferentes graus de constrição e de contato entre articuladores; 

◂ [ɾ, l] em CCV e em CV apresentam durações distintas; 

◂ As características acústicas de C1 são mais preservadas em C[ɾ]V e C[ɹ]V que em C[l]V. 

Espera-se, com isso, maiores erros e reparos em C1 na fala infantil em contextos C/l/V; 

◂ As diferenças acústicas entre [l] e [ɾ] acarretam importante distância perceptual entre 

essas consoantes. Isso implica que trocas e substituições entre líquidas não podem ser 

atribuídas a confusões perceptuais.  

 
30 Como observado por Costa (2013), a tendência a desencadear efeitos coarticulatórios parece ser 
uma propriedade inerente à consoante [l]: as vogais núcleo das sílabas CCV também apresentam maior 
variação de F2 e F3 quando em C/l/V se comparadas a C/ɾ/V. 
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2.4.3 Propriedades articulatórias dos ataques ramificados CCV 

  

 Nesta seção, vamos caracterizar a articulação CCV, descrevendo o ponto de 

articulação e os movimentos de língua necessários à produção das líquidas em ataques 

simples e ramificados.  

 Para tratar da qualidade das consoantes em CCV, Esperandino (2020) aponta que a 

produção das líquidas coronais é tradicionalmente descrita como se segue:  

A líquida lateral alveolar (/l/) (...) é produzida a partir da obstrução central causada pela 
língua em contato com os alvéolos dentais e com saída da corrente de ar pelas laterais na 
cavidade oral, mais vibração laríngea como fonte primária (Lamprecht, 2004). É natural 
que se encontre variações na produção deste som, como a produção velarizada ou palatal 
(geralmente por variação posicional em final de sílaba, como em “Sol” – [‘sƆɫ]), e/ou por 
características culturais ou regionais dos falantes  

(CRISTÓFARO SILVA, 2009).  

 A líquida não lateral alveolar (/ɾ/) (...) é produzida com elevação da ponta da língua em 
direção ao alvéolo dental dos incisivos centrais, marcada por uma batida mais rápida com 
saída de ar sem escape lateral, mais vibração laríngea. Tal som, geralmente conhecido 
como tap, flepe ou mesmo vibrante simples, é fundamentalmente sonoro e alveolar, mas, 
assim como a lateral alveolar /l/, também pode ser produzido de outras formas, como com 
elevação da ponta em sentido dental (como as oclusivas do português /t/ e /d/), e na 
elevação da lâmina da língua ao invés da ponta (Callou e Leite, 2009). 

(ESPERANDINO, 2020, p. 17-18) 
 

 A variação fonética fina mencionada nos excertos acima – entre as regiões dental e 

alveolar de [l] e [ɾ] no articulador passivo e apical-laminal no contato do articulador ativo – foi 

verificada num estudo piloto31 via palatografias e linguografias estáticas. Os resultados 

apontam localização dentialveolar para [l], tocando parte dos dentes e dos alvéolos (tal qual 

a oclusiva [t]), enquanto [ɾ] mostrou contato totalmente alveolar. A produção do tepe revelou 

também um contato mais preciso entre articuladores, com a língua mais rígida, diferentemente 

do observado à [l] e à [t]. O movimento balístico de ponta de língua do tepe apresenta, então, 

características articulatórias bastante distintas dos demais sons coronais. As diferenças foram 

mantidas tanto em posição de ataque simples quanto complexo. Em perspectiva, essa 

descrição aponta que o único encontro consonantal concretamente homorgânico do PB é [tl], 

o que pode ser tomado como um argumento em favor de sua marginalização, já que, conforme 

Goldstein (2003), encontros homorgânicos são de domínio mais complexo e tardio. 

 Além da articulação coronal, Barbarena, Keske-Soares & Berti (2014) apontam que as 

líquidas [l] e [ɾ] do PB também apresentam gestos dorsais, mobilizando dois movimentos 

simultâneos numa coordenação articulatória complexa, “pois envolvem articuladores 

anatomicamente acoplados – no caso, a língua –, com duplos gestos, de ponta e corpo de 

língua, simultaneamente” (BARBARENA, KESKE-SOARES & BERTI, 2014, p. 339). Desse 

 
31 Este estudo foi realizado no Laboratório de Fonética da Universidade da Pensilvânia como parte das 
atividades do curso Experimental Phonetics, ministrado pela Profª Drª Jianjing Kuang. 
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modo, tem-se que “a aquisição do /ɾ/ e do /l/ requer habilidades coordenadas e refinadas de 

movimentos dissociados e simultâneos da língua” (p. 343). Dissociados porque exigem dois 

movimentos articulatórios independentes, da ponta da língua em direção à região coronal e 

do corpo da língua em direção à região dorsal. Acoplados porque esses movimentos são 

realizados pelo mesmo articulador ativo.  

 Detalhando a configuração articulatória necessária à produção de [l] e [ɾ] na fala adulta, 

análises ultrassonográficas da língua apontam diferenças tanto no eixo horizontal quanto no 

eixo vertical na produção desses sons: o tepe apresenta em seu movimento balístico um maior 

grau de elevação da ponta da língua (maior constrição do espaço vocal) e também maior 

retração da raiz se comparado à lateral; esta, por sua vez, apresenta corpo de língua mais 

abaixado, raiz mais avançada e ponta da língua ligeiramente mais baixa que o tepe 

(BARBARENA, KESKE-SOARES & BERTI, 2014). Além disso, na produção do tepe o 

movimento dorsal se encontra mais anteriorizado que na produção da lateral – características 

que se exacerbam em contextos [ɾ] + vogal anterior e [l] + vogal posterior. Diferentemente de 

[l, ɾ], a semivogal [j] apresenta um único gesto articulatório, em direção à região palatal.32 

 Pela maior complexidade na coordenação dos duplos movimentos da língua, os 

processos fonológicos sofridos por [l, ɾ] comumente se dão pela priorização de apenas um 

dos gestos dorso-alveolares, tanto na fala adulta quanto na fala infantil. Essa priorização pode 

ocorrer, segundo Esperandino (2020), pela redução ou ampliação da magnitude dos gestos 

articulatórios (gerando substituições /ɾ/→[l] com menor constrição de ponta ou com maior 

elevação de dorso, perceptualmente indistintas entre si), pela sua fusão (que leva a produções 

palatalizadas) ou pela omissão de um dos gestos (gerando substituições /ɾ/→[j], /ɾ/→[w]).  

 Vale notar que mesmo sílabas C/ɾ/V reduzidas a CV na fala infantil podem apresentar 

tentativas de produção do tepe (VASSOLER, 2016). Tais tentativas não apresentam, 

entretanto, constrição suficiente para produzir o som alvo.33 Interessantemente, neste 

movimento encoberto de CCV→CV nota-se que a menor constrição/elevação da língua – 

consequentemente, maior abertura à passagem do ar – não gera o efeito acústico de uma 

aproximante alveolar [ɹ]. Podemos inferir, com isso, que as produções de [ɹ] encontradas por 

 
32 Outras configurações dorso-coronais são também possíveis: em Espanhol [l] apresenta posição 
dorsal mais anteriorizada se comparada ao tepe, que exibe corpo em posição mais medial/palatal. 
Nesta língua, o dorso mais posteriorizado restringe-se à vibrante múltipla [r] – indicando que a vibrante 
múltipla não pode ser equiparada à repetição de vibrantes simples [ɾ] (BARBIERI, 2019). 
33 Pelas análises acústicas e ultrassonográficas de Vassoler (2016), nota-se que a redução CCV→CV 
de fato é decorrente de um processo de redução gestual, pois o movimento de ponta de língua em 
direção ao tepe se mostra presente mas reduzido, mantendo o contraste duracional entre CCV e CV 
(tal como observado, por exemplo, por Miranda, 2007).Vale ressaltar, aqui, que o gesto incompleto de 
ponta de língua e a diferença na duração CCV-CV e CV-CCVreduzido demonstram que as crianças 
analisadas por Vassoler (2016) já haviam estabelecido o contraste entre ataques simples e ramificados, 
o que corrobora o embasamento articulatório-motor das reduções CCV→CV. É possível, no entanto, 
que as reduções CCV→CV também possam ter razões fonológicas. 
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Costa (2013) na fala adulta e por Barbieri (2019) na fala infantil não são o resultado acústico 

de um tepe incompleto. Em outras palavras, um gesto articulatório que tinha como alvo o [ɾ] 

não pode, acidentalmente, gerar produções como [ɹ], já que tanto [ɾ] quanto [ɹ], [ɻ], [r], [ɺ] e [l] 

apresentam contornos de língua próprios, com magnitude de movimentos e posição 

coronal/dorsal distintas.  

 Tomando essa argumentação, é interessante discutir se as variantes líquidas 

mobilizadas em substituição ao tepe e à lateral poderiam ser consideradas como estratégias 

de simplificação fonética, atribuindo bases articulatório-motoras aos reparos infantis. Apesar 

de ser possível categorizar a semivocalização [ɾ]→[j] como uma simplificação, os demais 

róticos e laterais utilizados em lugar de C/ɾ/V e de C/l/V exigem também a adição de 

movimentos articulatórios ou um aumento em sua magnitude, o que contradiz o argumento 

da simplificação via redução (VASSOLER, 2016). Faz-se necessário, então, checar se as 

substituições infantis teriam como base uma facilitação coarticulatória via sobreposição, 

segundo a classificação gestual discutida por Vassoler (2016). Para investigar esse 

argumento (considerando que não dispomos de recursos ultrassonográficos ou outros 

métodos articulatórios para analisar a fala infantil), podemos verificar os efeitos dessa 

influência motora na proporção e na congruência das substituições infantis em contextos 

coarticulatoriamente favoráveis. Espera-se que essa influência desencadeie mais erros /ɾ/→[l] 

frente a vogais e consoantes dorsais, e mais erros /l/→[ɾ] frente a vogais anteriores ou 

oclusivas alveolares. Uma observação desse tipo pode corroborar ou refutar o argumento de 

simplificação articulatória às substituições infantis em CCV. 

 Pelas descrições acima, observa-se que a dificuldade motora associada à CCV reside 

principalmente no movimento de ponta de língua de [ɾ]. Mas aqui vale destacar, como descrito 

por Costa (2013) e Rennicke (2015), que a língua-alvo permite outras consoantes róticas que 

evitam a produção do movimento balístico do tepe. Estas variantes presentes na fala adulta 

podem ser mobilizadas pela criança para contornar a produção de /ɾ/ sem infringir as 

propriedades segmentais das sílabas CCV na língua-alvo. Apesar disso, o estudo de Barbieri 

(2019) observou que as aproximantes róticas são pouco produtivas na fala infantil, havendo 

preferência pela articulação do tepe e mesmo da vibrante múltipla – um alvo pouquíssimo 

presente na fala adulta. Esta preferência pela produção do tepe em meio às opções 

aproximantes sugere que evitar articulações complexas não parece ser um objetivo da criança 

durante a produção CCV. As taxas de substituição /ɾ/→[j], verdadeiras simplificações do ponto 

de vista articulatório, podem corroborar (ou refutar) essa observação na fala infantil. 

  

Resumindo as características articulatórias de [l] e [ɾ], tem-se que: 



88 
 

◂ Numa caracterização articulatória fina, [l] apresenta dorso de língua mais posteriorizado, 

corpo mais abaixado e gesto de ponta de língua em região dentialveolar; [ɾ] apresenta 

dorso mais anteriorizado, corpo mais elevado e gesto de ponta em região alveolar; 

◂ [ɾ] e [l] em posição CV ou CCV apresentam articulação semelhante; 

◂ As consonantes que podem substituir [ɾ] e [l] em posição C2 apresentam contornos 

articulatórios próprios, com diferenças na magnitude e na ativação dos gestos de corpo e 

de dorso de língua; 

◂ A omissão do gesto de dorso de língua do tepe gera [ɾ]→[j]. Já na produção [ɾ]→[l], duas 

articulações são possíveis, com um aumento do gesto de dorso ou com redução dos 

gestos de corpo. Nota-se, então, que somente a iotização ocorre por simplificação via 

redução; as demais substituições exigem adição de gestos ou de magnitude. 

 

 

2.5 Caracterização fonológica do ataque ramificado CCV 

  

 Tendo descrito o uso de CCV no modelo linguístico alvo, bem como suas propriedades 

acústicas e articulatórias, passemos agora a examinar o sistema de regras e restrições 

fonotáticas que embasa as realizações concretas discutidas acima. Nesta seção, vamos 

discutir as generalizações que devem ser construídas no sistema com base no input – e 

também com base na ausência de input, calcadas em evidências negativas indiretas. Esse 

conjunto de generalizações constitui o sistema fonotático da língua, que determina os padrões 

combinatórios possíveis e impossíveis aos sons da fala, do qual derivam as intuições 

fonotáticas do falante – observadas, por exemplo, quando nos deparamos com palavras 

inventadas ou com palavras de outras línguas. Embora a intuição fonotática constitua-se como 

um reflexo natural das generalizações construídas pelo falante sobre o seu input, poucos são 

os estudos em PB que tratam de explicitar esse conhecimento sobre o sistema combinatório 

da língua. De nossa informação, podemos citar como referências somente Gama-Rossi & 

Madureira (2002) e Gama-Rossi & Almeida (2004), que analisam o efeito da qualidade 

consonantal e vocálica e do Princípio de Contorno Obrigatório no julgamento de aceitabilidade 

de pseudopalavras. No entanto, esses trabalhos tratam somente de sílabas de ataque simples 

– não existem, até onde sabemos, estudos explorando a intuição fonotática sobre CCV.  

 As seções que se seguem têm como objetivo explorar as propriedades fonotáticas 

implícitas de CCV, atendendo ao primeiro critério de Bertolo (2001): descrever exatamente o 

sistema que está sendo adquirido pela criança. Para tanto, vamos examinar a dicotomia 

permitido versus atestado de Algeo (1978) e Pensado (1985), discutindo a relação entre 

fonotaxe e frequência de uso nos termos de Coleman & Pierrehumbert (1997), Goldrick 
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(2014), Gorman (2011) e Jarosz (2006). Trazemos também dados os de Toni (2020a) e Toni 

(submetidoab), que analisam se uma sílaba pouco frequente pode ser tomada como tão 

produtiva e bem formada quanto uma sílaba de uso frequente.  

 A caracterização aqui conduzida toma como objetivo examinar a produtividade e 

aceitabilidade de CCV no sistema fonológico dos falantes de PB, visando, com isso, acessar 

o estado sincrônico da Fonotaxe da língua: dada a baixa frequência de uso do tipo silábico 

CCV, seria ainda possível considerar CCV como produtivo? Esta questão se dá 

especialmente em vista do apontado por Cristófaro-Silva (2003), que sugere que o tipo silábico 

CCV esteja sofrendo um processo incipiente de mudança, motivado pela generalização de 

um padrão fonotático pouco frequente (CCV) em direção a um padrão mais frequente (CV).

 Nesse sentido, é fundamental questionar se, sincronicamente, a gramática fonotática 

do PB realmente admitiria a produção de duas consoantes em posição de ataque silábico – 

ou, nos termos de Flege (1977), se a realidade psicológica da Fonologia do PB efetivamente 

permite o uso produtivo da estrutura silábica CCV. É possível cogitar, por um lado, que as 

estruturas CCV poderiam representar no momento sincrônico da língua uma forma 

cristalizada, lexicalizada. Ou seja, as sílabas CCV, embora presentes em algumas palavras 

do Léxico, em verdade não poderiam ser consideradas como fonotaticamente permitidas pela 

gramática fonológica do falante, mas sim como fonotaticamente toleradas, como uma 

estrutura fossilizada. Por outro lado, é igualmente possível cogitar que a baixa frequência de 

CCV possa ser atribuída a um acidente histórico, não denotando uma tendência ao 

desuso/cristalização, mas sim uma casualidade decorrente do percurso diacrônico da língua. 

 Essa é uma questão que se justifica por acarretar consequências ao estudo da 

aquisição da linguagem: seria de fato necessário à criança postular a existência da 

ramificação de ataque em sua língua – ou de todas as combinações consonantais /p, b, t, d, 

k, g, f, v/ + /l, ɾ/ –, levando em conta sua esparsa presença nos dados?34 Se o sistema 

fonotático da língua baseia-se principalmente em estatísticas lexicais, então /tl, dl, vl/ – e talvez 

mesmo outras combinações consonantais de baixa frequência, como /gl, kl, dɾ, fl/ – não 

poderiam ser consideradas tão bem formadas quanto combinações segmentais altamente 

frequentes em CCV – e nessa perspectiva, a mudança poderia decorrer do gradual desuso e 

consequente queda na aceitabilidade de uma estrutura. Por outro lado, se o sistema fonotático 

é formado por condições de boa formação categóricas, então a mudança pode decorrer, por 

exemplo, por um contato insuficiente da criança a contextos pouco frequentes na língua, 

modificando a gramática fonotática do PB. Embora a presente pesquisa não tenha pretensão 

de argumentar por um ou outro mecanismo de mudança, nota-se que em ambas as 

 
34 Agradeço ao Prof. Dr. Charles Yang, da Universidade da Pensilvânia, por ter chamado minha atenção 
a essa questão e motivado a investigação aqui conduzida. 
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perspectivas a frequência e a produtividade dos contextos silábicos são essenciais à 

construção da gramática fonotática da língua. Tendo isso em vista, nosso objetivo, neste 

momento, é determinar se a produtividade e a aceitabilidade da estrutura CCV ou de algumas 

de suas combinações segmentais já se mostra preterida pelos falantes de PB. 

 

 

2.5.1 A Fonotaxe dos ataques ramificados CCV 

 

 A Fonotaxe é um âmbito linguístico voltado às relações sintagmáticas da camada 

fonológica da língua, como explica Goldrick (2014): 

Evidence from a wide array of linguistic behaviors suggests that our cognitive systems 
are structured in such a way as to disfavor certain combinations of phonological structures 
relative to others (note that these preferences are to a certain degree language specific, 
but general patterns are found across languages). For example, although English words 
contain both /p/ and /l/, a phonological string with an initial cluster /lp/ will be disfavored 
over a string with an initial /pl/. The dispreference for certain structures may manifest itself 
in a number of different ways, including: native speaker judgement of acceptability (a 
string with an initial /lp/ is judged to be a poor English word); statistical under-
representation (or absence) in corpora (there are no words in English with an initial /lp/); 
difficulties in memory, perception, and production (for English speakers, it is difficult to 
recall, perceive and produce initial /lp/ clusters). Phonotactic knowledge concerns how 
cognitive functions are structured so as to yield these behaviors. 

(GOLDRICK, 2014, p. 638, grifo do autor) 

 

Traçando um paralelo com a Sintaxe, tem-se que, da mesma forma que regularidades 

sintáticas estabelecem como as palavras podem ou não se combinar dentro de sentenças, 

também os sons apresentam combinações possíveis ou impossíveis dentro das palavras. 

Essas regularidades se mostram tanto num âmbito universal (determinando, por exemplo, que 

sonoridades que crescem em direção ao núcleo em ambas as margens da sílaba são bem-

formadas e não-marcadas em todas as línguas do mundo) quanto num âmbito mais específico 

(determinando, por exemplo, que combinações consonantais como /ʃɾ/ e /ft/ são permitidas e 

bem formadas em Polonês, mas não em PB). É o conhecimento fonotático que determina, por 

exemplo, que uma sequência segmental como rl não pode ocorrer em português em contextos 

como rlke ou irlpe: essas são palavras julgadas como impossíveis ou mal-formadas por 

brasileiros, embora sejam perfeitamente aceitáveis em Aranda (Arrernte em inglês), uma 

língua aborígene da Austrália, significando, respectivamente, ‘vento’ e ‘orelha’.35 Note-se que 

o estranhamento de falantes brasileiros a palavras como rlke ou irlpe não pode ser atribuído 

à ausência de sequências /ɾ/ + /l/ na língua portuguesa, pois esse é um encontro consonantal 

observado em palavras como orla, Carla, parlenda, burlar, berlinda, Irlanda, parlamentar: a 

 
35 Para uma lista de palavras em Arrernte com suas respectivas pronúncias, cf. https://arrernte-
angkentye.online/ECALL.html?v=1.2 

https://arrernte-angkentye.online/ECALL.html?v=1.2
https://arrernte-angkentye.online/ECALL.html?v=1.2
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fonotaxe do PB restringe combinações rl em contexto tautossilábico, seja em ataque (*rla) ou 

em coda (*arl), mas não restringe sua ocorrência em contextos heterossilábicos, entre sílabas 

dentro de uma palavra (‘arlequina’) ou entre palavras (‘ar limpo’).  

 A restrição contra palavras do tipo rlke, irlpe ocorre em PB devido aos fatores i) 

sonoridade, pois /ɾ/ + /l/ formam um plateau sonoro dentro da sílaba que não é permitido pela 

gramática fonológica da língua, nos termos do Princípio da Sequência de Sonoridade 

(SIEVERS, 1881; SELKIRK, 1984) e do Princípio da Distância Mínima de Sonoridade 

(HARRIS, 1983); ii) pela restrição posicional de /ɾ/, que é proibido como ataque em início 

absoluto de palavra, em rlke; iii) pela restrição segmental a codas ramificadas, que só podem 

ser formadas por /N, l, ɾ/ + /s/, sendo proibida a líquida lateral em posição C2, em irlpe; e iv) 

pela restrição segmental imposta à posição de núcleo silábico, que em PB só pode ser 

preenchido por vogais, mas em rlke é preenchido pela líquida lateral. Essas restrições i-iv são 

algumas das regras combinatórias e posicionais que formam a Fonotaxe do PB, permitindo 

reconhecer que rlke e irlpe não são palavras possíveis no Léxico da língua. Caso essas 

palavras fossem tomadas como empréstimos, nossa gramática fonotática trataria de “corrigir” 

e adaptar seu licenciamento prosódico, para tanto utilizando recursos como a epêntese 

vocálica e o apagamento de consoantes não-silabificadas (COLLISCHONN, 2000) – recursos 

observados, por exemplo, na produção e percepção das palavras inglesas marshmallow 

[maɾ.ʃɪʹmɛ.low] e world [ʹwoɾ.dʒɪ].36  

 Conforme Shademan (2006), padrões e restrições fonotáticas como as apontadas 

acima são responsáveis por permitir que um falante reconheça palavras inventadas como 

plausíveis ou implausíveis em sua língua. Em Inglês, o exemplo clássico cunhado por 

Chomsky & Halle (1965) assinala que blick é uma pseudopalavra imediatamente reconhecida 

como plausível e bem formada, que poderia se constituir como uma nova palavra do Léxico 

da língua,37 enquanto uma pseudopalavra como bnick não é reconhecida como plausível, pois 

não existem ataques ramificados do tipo /bn/ na Fonologia inglesa. Cabe destacar, no entanto, 

que pseudopalavras contendo clusters igualmente não-permitidos e não-atestados na língua 

inglesa como bdick e bwick são julgadas respectivamente como menos e mais aceitáveis que 

bnick, sendo bwick mais aceitável que bnick e mais próximo a blick, e bdick ainda menos 

aceitável que bnick (ALBRIGHT, 2007). Nota-se, com isso, que bnick e bwick apresentam 

valores intermediários entre si e entre os extremos de (in)aceitabilidade, sendo nem tão 

plausíveis quanto blick, e nem tão implausíveis quanto bdick. Um panorama mais intrincado 

 
36 A forma como o PB realizaria a adaptação fonotática de palavras como rlke e irlpe é discutida em 
Toni (submetidob). Listamos como possíveis candidatos a essa adaptação formas como [ɪ]rke, [ɪ]lke, 
r[ɪ]lke, [ɪ]rl[ɪ]ke, [ɪ]r[ɪ]lke, r[ɪ]l[ɪ]ke para rlke; e irl[ɪ]pe, ir[ɪ]lpe, i[r]pe para irlpe. 
37 De fato, blick foi posteriormente descoberta como uma gíria dicionarizada, porém de ocorrência 
limitada a grupos sociais específicos: https://www.dictionary.com/e/slang/blick/?itm_source=parsely-api 

https://www.dictionary.com/e/slang/blick/?itm_source=parsely-api
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surge, ainda, ao adicionarmos à hierarquia blick ≻ bwick ≻ bnick ≻ bdick padrões 

combinatórios de frequência rara ou marginal, como shwick: /ʃw/ é atestado na língua apenas 

em palavras compostas, como dishwasher; nomes próprios, como Schwartzenegger e 

Schweppes; e em itens de baixa frequência geral na língua, como o termo técnico da 

Linguística schwa. Como classificar o status fonotático dos contextos de frequência marginal, 

que não podem ser tomados nem como ausentes, nem como produtivos no Léxico da língua 

– e que traçam um paralelo com sequências como /tl, dl, vl/ em PB?  

 Endossando a complexidade do conhecimento implícito dos falantes sobre a fonotaxe 

da sua língua, o próprio conceito de presença/ausência de uma estrutura na língua pode ser 

questionado – não só ao se observar sílabas do tipo /tl, dl, vl/ em PB, /ʃw/ em Inglês ou mesmo 

padrões derivados de empréstimos (com alta proporção de tokens mas baixa proporção de 

types), mas também ao se observar contextos que podem não existir apesar de não serem 

impossíveis em uma língua (como, por exemplo, o caso da sequência /vɾ/ em início de palavra 

em PB), ou mesmo contextos existentes porém não produtivos ou até proibidos na língua, 

presentes no léxico por razões diversas, como empréstimos, formação de padrões defectivos, 

acidente diacrônico, etc (por exemplo, a recente entrada de diversos contextos de 

palatalização frente a vogais diferentes de [i, ɪ] no dialeto paulistano, como tchutchuca, djow 

(cf. Toni, 2020b)). Estes contextos inexistentes, mas possíveis e os contextos impossíveis, 

mas existentes fazem parte da dicotomia permitido/não permitido versus atestado/não 

atestado discutida por Algeo (1978) e Pensado (1985), experimentalmente corroborada pelos 

testes de imageamento cerebral de White & Chiu (2017) e Wiese et al (2015): medidas de 

EEG e ERP são capazes de identificar respostas cerebrais diferentes a estímulos que 

desobedecem a restrições fonotáticas (como combinações fonotáticas de sonoridade 

marcada) e estímulos que desobedecem a restrições probabilísticas (combinações possíveis 

mas não-atestadas na língua), apontando efeitos independentes da 

exposição/frequência/Léxico e da sonoridade/padrões universais de boa formação fonotática. 

 Em referência aos efeitos fonotáticos da frequência e do Léxico, cabe notar o 

surgimento de uma “questão Tostines”: como a frequência pode afetar a gramática fonotática 

se é a partir da gramática fonotática que o Léxico se molda? Diferentes formulações dessa 

questão podem ser observadas nos excertos abaixo: 

Is linguistic knowledge fully explicable by the properties of linguistic tokens, or are speakers 
equipped with preferences concerning the representation and processing of language–
preferences that shape learning, but are irreducible to their experience with specific 
linguistic expressions? Do speakers possess knowledge concerning linguistic structures 
that they have never encountered? 

(BERENT et al, 2006, p. 592) 
 

It is well known that speakers’ behavior in phonotactic and phonological behavioral tasks, 
such as acceptability judgments (...) or wug tests (...), is sensitive to the statistical patterns 
in the ambient language. At the same time, there is evidence that phonological learning 
may be constrained by biases [like the Sonority Sequencing Principle]: not all robust 
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statistical patterns are learned equally well (...). The existing evidence is therefore 
consistent with a combined influence of statistical learning and bias. 

(JAROSZ & RYSLING, 2017, p. 1) 

 
 

Este é um paradoxo complexo e ainda em aberto na literatura sobre a relação Fonotaxe-

Léxico, já que diversos estudos experimentais (Jarosz & Rysling, 2017; White & Chiu, 2017; 

Berent et al, 2007) apontam efeitos bidirecionais, Fonotaxe ↔ Léxico, e não somente na 

direção Fonotaxe → Léxico ou Léxico → Fonotaxe na gramática fonológica de adultos de 

diferentes línguas. Isso porque existem contextos opacos, em que as propriedades fonotáticas 

de uma língua podem ser violadas – superficialmente, num primeiro momento, mas a 

gramaticalização dessas violações é também concebível.  

 Veja-se o exemplo do Polonês (JAROSZ & RYSLING, 2017), em que se registram 

clusters de sonoridade crescente, como /ʐm, ʐr, xr/; plateaus de sonoridade, como /mn, ʂf, ʐv/ 

– lexicalmente tão frequentes quanto clusters de sonoridade crescente –; e mesmo contextos 

de sonoridade decrescente, como /rʐ, mʐ, lɲ/. Em um experimento de julgamento de 

aceitabilidade, os contextos decrescentes apresentam aceitabilidade significativamente 

menor que contextos não-marcados e plateaus. No entanto, contextos decrescentes 

igualmente marcados mas não-atestados na língua (como /ltʃ, mʑ, lʑ, ɲv/) apresentam 

aceitabilidade ainda menor, demonstrando um efeito de SSP mais robusto nos ataques não-

atestados que nos ataques atestados – o que indica que tanto a Hierarquia de Sonoridade 

quanto as probabilidades lexicais são recrutadas no conhecimento fonotático do falante.  

 Essa afirmação é corroborada pelo estudo de Jarosz (2017) sobre o percurso de 

desenvolvimento fonotático em Polonês: crianças apresentam maiores níveis de acurácia em 

combinações consonantais de sonoridade crescente, embora os plateaus sonoros 

representem quase metade das ocorrências CCV na língua (45%). Parte desses clusters 

apresenta a mesma qualidade consonantal (/wʐ/~/ʐw/, /rʐ/~/ʐr/, /mʐ/~/ʐm/), diferindo somente 

quanto ao seu contorno de sonoridade, não sendo possível atribuir as diferenças na produção 

infantil à aquisição segmental, por exemplo. Desse modo, embora plateaus sonoros sejam 

bastante frequentes no Polonês, os padrões combinatórios de sonoridade crescente são 

aqueles primeiramente mirados e estabilizados pela criança. Jarosz (2017) exemplifica o 

efeito dessas tendências universais utilizando dados também da aquisição do Inglês: embora 

o tipo silábico CVC seja majoritário no vocabulário da língua, nenhuma criança falante de 

Inglês inicia seu percurso de desenvolvimento via sílabas CVC, mas sim via o tipo silábico 

universal, CV. Esses resultados apontam que tendências universais são dominantes nos 

primeiros momentos da construção da gramática fonológica, sendo gradualmente permeadas 

pela frequência. E para ilustrar que a frequência é um fator suficientemente robusto para 

sobrepujar tendências universais ao longo do processo de aquisição, podemos citar como 
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exemplo o português: ataques vazios alçam-se à mesma posição não-marcada ocupada por 

CV devido à sua frequência e saliência no input em PB e PE (FREITAS et al, 2006). 

 As questões trazidas por combinações como /ʃw/, pela hierarquia blick ≻ bwick ≻ bnick 

≻ bdick, pela fonotaxe do Polonês e pelos efeitos da frequência demonstram que classificar 

uma combinação segmental como bem ou malformada (ou mesmo como presente ou 

ausente) é uma tarefa complexa. A aceitabilidade em graus intermediários indica que a 

intuição fonotática do falante não é categórica, mas sim gradiente, apresentando diferentes 

níveis de boa ou má-formação. O que leva a esta granularidade na intuição dos falantes? Em 

abordagens baseadas na Fonologia de Uso e na Teoria dos Exemplares, como a adotada por 

Coleman & Pierrehumbert (1997), a fonotaxe apresenta natureza probabilística, com 

restrições derivadas dos padrões observados no input e não de tendências universais, como 

o Princípio de Sequência de Sonoridade: “learning largely consists in storing the input 

(exemplars), and needs only a limited amount of abstraction. Phonotactic and other structural 

patterns are at best epiphenomenal results of memory traces of more or less frequent 

exposure” (WIESE et al, 2015, p. 3).  

 Já em modelos gerativos como o de Hayes & Wilson (2008), Albright (2009) e Gorman 

(2011, 2013), a gradiência na aceitabilidade fonotática é o produto de uma gramática 

categórica (não necessariamente binária) construída com base em generalizações sobre 

estruturas como sílabas, traços e grades métricas – entendendo-se o Princípio de Sequência 

de Sonoridade também como fruto de generalizações sobre as estruturas da língua. Nestes 

modelos, a gradiência deriva-se de fatores externos: conforme Goldrick (2014), assim como 

outras tarefas psicolinguísticas de tomada de decisão, os julgamentos de aceitabilidade que 

embasam escalas como blick ≻ bwick ≻ bnick ≻ bdick são fenômenos dinâmicos e sensíveis 

a diversos fatores contextuais – principalmente considerando a estreita relação entre 

Fonotaxe e Léxico. Um desses fatores é a vizinhança lexical: parecer-se com palavras 

existentes na língua pode tornar uma pseudopalavra mais aceitável, refletindo não 

propriamente o conhecimento fonotático, mas sim o conhecimento do falante sobre 

probabilidades lexicais – por exemplo, por assemelhar-se a palavras como ‘brick’, ‘dick’ e 

‘sick’, bdick seria relativamente mais aceitável que bdep, que apresenta poucos vizinhos na 

língua. Outro fator que pode afetar a aceitabilidade das palavras é a semelhança entre as 

vogais ou as consoantes da palavra, dentro de uma mesma sílaba (Moreton, 2002) ou mesmo 

em sílabas diferentes: Gama-Rossi & Madureira (2002) e Gama-Rossi & Almeida (2004) 

observam, por exemplo, que pseudopalavras CV.CV contendo C ou V semelhantes (p.ex. 

zassa) são julgadas como menos aceitáveis que palavras de qualidade segmental variada 

(guessa). Para Goldrick (2014), essas interferências na aceitabilidade de pseudopalavras 

apontam que tarefas de julgamento não refletem diretamente a Fonotaxe, mas sim uma 
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combinação de fatores fonotáticos e lexicais, em maior ou menor grau, que se mostram 

interconectados – mas independentes em sua natureza – no processamento lexical. 

  Na presente pesquisa, vamos assumir a posição defendida por Jarosz (2017), que 

argumenta em favor de um modelo de fonotaxe em que tendências universais de sonoridade 

moldam/enviesam as generalizações estruturais e estatísticas sobre o input (Substantively 

Biased Generalisation), equilibrando os efeitos da estatística/Léxico, da Fonologia e do 

Princípio de Sequência de Sonoridade. Com base no argumento trazido pelo Polonês – uma 

língua que não segue o SSP em sua superfície, mas que respeita este princípio durante a 

aquisição fonológica e em julgamentos de aceitabilidade a palavras não-atestadas na língua 

–, Jarosz (2017) demonstra via modelagem computacional que as restrições fonotáticas e o 

SSP não podem ser derivados somente por generalizações sobre a frequência e/ou sobre as 

estruturas fonológicas da língua. O Princípio de Sequência de Sonoridade se mostra, portanto, 

como uma pressão universal externa aos sistemas linguísticos, cuja natureza é ainda obscura, 

como descrito pela autora no trecho a seguir:  

[the results suggest that] some kind of universal pressure or bias is required to explain the 
robust effect of SSP on production. While the present findings support the need for 
universally biased phonological learning, they do not differentiate between various possible 
sources of this universal bias. (...) The results are equally compatible with a bias that makes 
direct reference to the SSP as a grammatical principle as they are with a constellation of 
lower-level phonetic pressures that give rise to a similar preference scale. The conclusion 
supported by these findings is that phonological learning makes reference to substance in 
some way. 

(JAROSZ, 2017, p. 289) 

 

 Tendo em vista o balanço entre tendências universais, frequência e generalizações 

estruturais que compõem o conhecimento fonotático dos falantes de uma língua, e 

considerando também as questões levantadas por Cristófaro-Silva (2003) e Yang 

(comunicação pessoal) sobre a gramaticalidade sincrônica de CCV em PB (dada sua baixa 

frequência de uso e tendência a processos de neutralização), reportamos na seção 2.5.2 a 

seguir três estudos experimentais exploratórios (TONI, 2020a; TONI, submetidoa; TONI, 

submetidob) que visam descrever as intuições fonotáticas de adultos brasileiros. Estas 

intuições sobre a estrutura CCV e suas diferentes combinações segmentais compõem o 

conhecimento fonotático que deve ser capturado pela criança.  

  

 

2.5.2 Explorando a Fonotaxe dos ataques ramificados em PB: Produtividade, 

aceitabilidade e percepção 

 

Ao explorar as propriedades fonotáticas de CCV, uma questão primária a se 

considerar são os efeitos da baixa frequência lexical. Se palavras contendo CCV representam 
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somente 5% da FDC, seria de fato necessário à criança postular a existência da ramificação 

de ataque em sua língua? Seria necessário postular todas as combinações consonantais /p, 

b, t, d, k, g, f, v/ + /l, ɾ/, levando em conta sua esparsa presença nos dados? Veja-se: /pɾ/, a 

sequência mais frequente, representa apenas 1,37% do total de palavras no input, contra 

0,03% do total de /gl/, a sílaba menos frequente. Os falantes efetivamente apresentam uso 

criativo da estrutura silábica CCV? Se sim, sílabas de menor frequência de uso seriam 

igualmente produtivas e bem formadas que sílabas de maior frequência? E em relação a 

sequências ausentes na língua, os falantes apresentam as mesmas intuições fonotáticas? 

Evidências negativas indiretas podem oferecer pistas à construção da fonotaxe? A resposta 

a estas perguntas é essencial para construir uma descrição detalhada sobre o sistema 

fonotático a ser adquirido pela criança. Vejamos estes tópicos com maior detalhe. 

Uso produtivo (e por extensão, o conceito de produtividade) é aqui entendido como a 

disponibilidade de uma estrutura à formação de novas palavras pelo falante, contrapondo-se 

ao conceito de cristalização/lexicalização, em que uma estrutura se mostra presente no Léxico 

mas não disponível à criação de novas palavras. Esse conceito se coloca em analogia à 

dicotomia inexistente vs. impossível de Algeo (1978) e Pensado (1985): um contexto pode 

não existir apesar de não ser impossível em uma língua, por um lado; e por outro lado existem 

também contextos existentes porém não produtivos, presentes no léxico por razões diversas 

(empréstimos, formação de padrões defectivos, acidente diacrônico, etc). Já o conceito de 

aceitabilidade é tomado em paralelo à gramaticalidade ou boa formação fonotática: aquilo que 

os falantes intuitivamente categorizam como possível ou impossível em sua língua. 

Para checar a produtividade de uma estrutura linguística – a produtividade de um afixo, 

por exemplo –, Cutler (1980) aponta duas possíveis linhas de investigação: medir a frequência 

relativa no uso daquela estrutura linguística, ou medir a aplicação dessa estrutura na formação 

de neologismos e palavras inventadas.  Ambas as frentes de investigação à produtividade são 

necessárias porque “Uma forma possível ao mesmo tempo inclui formas não existentes no 

léxico e exclui formas existentes, dado que o léxico é um ‘depósito de produtos, heranças e 

empréstimos e, portanto, não reflete a situação sincrônica da produtividade dos processos 

lexicais’ (BASILIO, 2002)” (VIARO, 2012, p. 276, destaques do autor).  

Seguindo Cutler (1980), e complementando os resultados sobre a distribuição lexical 

CCV apresentados na seção 2.3, Toni (2020a) investigou a criatividade lexical de 25 falantes 

universitários, analisando suas preferências por formar sílabas CCV ou CVC a depender de 

diferentes condições segmentais. Para discutir as propriedades combinatórias da estrutura 

CCV em PB, o estudo aproveita-se da versatilidade fonotática das consoantes líquidas – que 

tanto podem compor ramificações de ataque quanto ramificações de rima – para criar uma 

tarefa que examina em qual posição silábica os falantes tendem a alocar as consoantes /l, ɾ/ 

ao formar novas palavras, se em CCV ou CVC. Neste estudo, os participantes foram 
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solicitados a inventar palavras utilizando um conjunto específico de segmentos – 2 vogais, 2 

obstruintes e 1 líquida –, sendo espontaneamente conduzidos a uma escolha entre os 

esqueletos silábicos CV.CCV, CCV.CV, CV.CVC ou CVC.CV. Como condições 

experimentais, tem-se: 

i) segmentos que compõem CCVs de alta frequência na fala adulta (/tɾ, pɾ, bɾ/);  

ii) segmentos que compõem CCVs de baixa frequência na fala adulta (/dɾ, kl, gl/);  

iii) segmentos que compõem CCVs de frequência marginal na fala adulta (/tl, dl, vl/);  

iv) condição mista, alta + baixa frequência (/p, b, t, d/ + /ɾ/); 

v) condição mista, baixa + marginal (/k, g, t, d, v/ + /l/).  

 Isso permite analisar se um conjunto como /t, d/ + /l/ favoreceria a formação CVC, 

evitando a criação de CCVs marginais se comparado a /t, p/ + /ɾ/, por exemplo, ou se dentre 

/t, d/ + /ɾ/ os falantes prefeririam formar /tɾ/, de alta frequência, ou /dɾ/, ou mesmo se não 

haveria qualquer preferência. Assim, no aspecto estrutural, seria possível afirmar que sílabas 

CCV são tão produtivas quanto sílabas CVC? Já no aspecto segmental, seria possível afirmar 

que ataques ramificados de alta frequência, como /tɾ/ e /pɾ/, são igualmente produtivos que 

sequências consonantais de baixa frequência, como /dɾ/ e /gl/? E sequências raras do tipo /tl/, 

/dl/, /vl/, seriam produtivas ou evitadas?  

Respondendo à questão estrutural, a distribuição dos tipos silábicos encontrados foi 

de 28,5% para CCV (bapro, troba) e 47,6% para CVC (parbo, dolta).38 Embora existam 

diferenças significativas na produção de CCV e CVC, a preferência pela formação CVC não 

exclui a produtividade de CCV: os falantes de fato criam novas palavras contendo ataque 

ramificado, e essas criações representam mais de 1/4 do total de novas palavras. Ou seja, 

embora não seja tão frequente quanto CVC, CCV certamente não pode ser considerado como 

atípico ou mal formado na língua. Desse modo, é possível afirmar que a ramificação de ataque 

se mostra de fato produtiva em PB: a baixa frequência de ocorrência na fala espontânea não 

representa a realidade psicológica e fonotática da Fonologia.  

Respondendo à questão segmental, observou-se que a formação de sílabas CCV e 

CVC varia a depender das condições consonantais, especialmente comparando MARGINAL à 

ALTAFREQ e BAIXAFREQ: enquanto a produção CCV mantém-se ao redor de 30% nestas últimas 

e em ALTAFREQ + BAIXAFREQ, nas condições MARGINAL e MARGINAL + BAIXAFREQ a formação 

CCV é significativamente evitada, especialmente de /tl, dl, vl/. Para verificar se a distribuição 

segmental das criações CCV é um reflexo da formação histórica da língua ou um reflexo de 

 
38 Foram criados, ainda, exemplos como latov, ptaor, altdo, paorb, cloag, que formam combinações 
segmentais proibidas pela fonotaxe do PB, mas permitidas pela sua ortografia, assumindo a ocorrência 
de uma epêntese da vogal [ɪ]. Cf. Toni (2020a) para uma discussão desses casos. 
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preferências fonotáticas, veja-se o Gráfico 8, que compara a composição segmental dos 

CCVs criados no experimento versus a distribuição observada em fala espontânea: 

 Gráfico 8: Distribuição consonantal obtida no corpus ABG e no teste de produtividade de Toni (2020a) 

Nota-se no Gráfico 8 que a concentração observada na fala espontânea não se repete 

nos dados experimentais: há uma distribuição muito mais homogênea entre as combinações 

segmentais /tɾ, pɾ, bɾ/ e /dɾ, kl, gl/ no teste de produtividade que na língua oral. Isso indica que 

não há preferência por combinações consonantais específicas na criação de ataques 

ramificados. A distribuição consonantal observada na fala espontânea não reflete, portanto, a 

produtividade fonotática real das sequências consonantais CCV. A diferença na frequência de 

uso de /tɾ, pɾ, bɾ/ e /dɾ, kl, gl/ parece ser reconhecida pelos falantes, então, como um acidente 

histórico, circunstancial, e não como reflexo de intuições fonotáticas diferentes.  

O mesmo não se aplica, entretanto, às combinações marginais /tl, dl, vl/: embora sua 

presença nas criações lexicais do experimento (/tl, dl/: 10,19%; /vl/: 11,65%) seja também 

mais frequente que na língua em uso (/tl, dl/: 0,26%; /vl/: 0,02%), sua mobilização na criação 

lexical é significativamente inferior à das condições ALTAFREQ e BAIXAFREQ. Desse modo, /tl, 

dl, vl/ não são tão produtivas quanto as sílabas regularmente presentes na língua.  

Um ponto interessante a se destacar são os percentuais de formação /tl, dl/ versus /vl/: 

/vl/ se apresenta proporcionalmente em mais criações lexicais se comparada a /tl, dl/ – do 

total de 176 possíveis contextos de formação /vl/, 14,2% foram de fato formados, contra 4,5% 

do total de 179 possíveis contextos a /dl/ e 6,7% dos 149 possíveis contextos a /tl/. Mas ainda 

que essas diferenças sugiram uma distinção no uso de /vl/ e /tl, dl/, ambos os contextos ainda 

se mostram pouquíssimo produtivos se comparados a contextos regulares como /tɾ/ ou /dɾ/.  

Os resultados demonstram que apesar da baixa frequência de uso da estrutura CCV 

na fala espontânea se comparada a outros tipos silábicos ramificados, como CVC, a 
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ramificação de ataque ainda é produtiva em PB, se mostrando disponível à criatividade lexical 

dos falantes. CCV não é, no momento sincrônico, uma estrutura lexicalizada/fossilizada. No 

âmbito da aquisição, estes resultados indicam que CCV de fato faz parte do sistema-alvo a 

ser adquirido pela criança. Ou seja, CCV é uma estrutura silábica produtiva, que deve ser 

representada e adquirida apesar de sua baixa representatividade nos dados. 

Em vista da descrição acima, Toni (2020a) sugere que a formação fonotática da língua 

não reflete diretamente a distribuição estatística do tipo silábico CCV, construindo-se com 

base em generalizações. Contudo, o papel da frequência na composição do sistema 

fonotático da língua não pode ser descartado, já que se observa, por exemplo, que a rara 

presença de /vl/ na língua alvo afeta sua produtividade fonotática (já que diferentemente de 

/tl, dl/, /vl/ não apresenta restrições acústicas). Este é um caso de combinação possível mas 

não-atestada, nos termos de Pensado (1985) – destacando-se, com isso, que essa 

possibilidade fonotática não implica numa produtividade semelhante às sequências 

verdadeiramente possíveis e atestadas na língua. Mas certamente também não implica numa 

produtividade semelhante à de sequências impossíveis e não-atestadas. 

Resumindo as questões pontuais aventadas à produtividade de CCV, tem-se que: 

◂ Sílabas CCV são produtivas em PB? É possível criar palavras contendo CCV? 

Cerca de 30% das palavras criadas pelos participantes contêm sílabas CCV. Logo, é 

possível criar novas palavras contendo CCV, e essa é uma estrutura silábica produtiva 

em Português.  

◂ Sendo a estrutura CCV produtiva, é válido afirmar que todas as combinações segmentais 

CCV são igualmente produtivas? 

À exceção das combinações /tl, dl, vl/, combinações segmentais de alta ou baixa 

frequência são produtivas. 

◂ Combinações segmentais marginais /tl, dl, vl/ são empregadas pelos falantes na 

formação de novas palavras? Dentre as combinações segmentais marginais, /tl, dl/ e /vl/ 

são igualmente (im)produtivas? 

/tl, dl, vl/ apresentam proporção significativamente distinta das demais combinações 

segmentais. /vl/ se mostra mais produtivo que /tl, dl/ (embora também não apresente taxa 

de uso plenamente produtiva na língua). 

 

Tendo atestado a produtividade da estrutura CCV e de suas combinações segmentais, 

passamos agora a descrever os graus de boa formação silábica atribuídos por falantes às 

diferentes combinações obstruinte+líquida. Esta é uma questão que surge, por exemplo, ao 

observarmos que as combinações marginais /tl, dl, vl/ não podem ser consideradas nem tão 



100 
 

produtivas quanto /tɾ, pɾ, bɾ/ e /dɾ, kl, gl/, nem tão improdutivas quanto sequências 

fonotaticamente proibidas, como rtapo, gtaol. Assim, parece existir uma gradação fonotática 

que demarca a distinção entre sequências consonantais possíveis e presentes na língua 

(como /tɾ, dɾ/) versus sequências possíveis, mas praticamente ausentes (/vl, tl/), e entre estas 

e sequências plenamente ausentes e agramaticais (como /ɾt, gt/).  

Para determinar a aceitabilidade fonotática de CCV, reportamos o estudo de Toni 

(submetidoa), que observou o julgamento dos mesmos 25 falantes do teste anterior. Este 

experimento exploratório analisou a naturalidade ou estranheza de grupos consonantais de 

alta e baixa frequência, comparando-os a sequências CCV não atestadas em PB, marcadas 

e não-marcadas. Neste teste, tanto a nota dos julgamentos quanto a percepção (se ilusória 

ou condizente com os estímulos) pode ser tomada como resposta. Isso porque reparos 

fonotáticos automáticos – como a inserção vocálica, a inversão consonantal ou a substituição 

– são aplicados pelo sistema fonológico do falante a sequências mal-formadas na língua.  

Durante o experimento, os participantes foram solicitados a apontar a forma ortográfica 

mais adequada a um conjunto de estímulos auditivos e, em seguida, julgar se cada estímulo 

“soava bem” ou “soava estranho” em Português via uma escala Likert de 1 a 7. Seis tipos de 

sequências segmentais foram investigadas, adotando a Escala de Sonoridade de Clements 

(1990) – Vogais > Glides > Líquidas > Nasais > Obstruintes:  

i) sílabas CCV de alta frequência em PB: /tɾ, pɾ, bɾ/;  

ii) sílabas CCV de baixa frequência em PB: /dɾ, kl, gl/; 

iii) sílabas CCV de frequência marginal ou rara no léxico brasileiro: /tl, dl, vl/;  

iv) combinações consonantais ausentes em PB, com sonoridade ascendente /ʃɾ, bn/;  

v) combinações segmentais de sonoridade plateau, /xl, ft/ (considerando o rótico /x/ como 

fonologicamente uma líquida seguindo Miranda (1996), embora foneticamente tenha sido 

articulado como uma fricativa);39  

vi) combinações consonantais ausentes em PB, com sonoridade decrescente: /lb, řt/40.  

Com estas seis categorias, tanto a frequência do grupo CCV quanto sua existência na 

língua e sua obediência à escala de sonoridade foram fatores manipulados no teste.  

No âmbito da percepção, quanto mais fonotaticamente mal-formada, mais a percepção 

CCV tende a ser reparada. Os resultados de Toni (submetidoa) apontam que ALTAFREQ e 

BAIXAFREQ apresentam os maiores índices de percepção correta (acima de 90%), sem 

 
39 Para uma discussão sobre a indiferenciação de oclusivas e fricativas na escala de sonoridade do 
PB, e também sobre a interpretação fonética/fonológica de /x/, cf. Toni (submetidoa). 
40 Embora as combinações obstruinte+obstruinte ou soante+obstruinte em /ft, lb, řt/ sejam 
fonotaticamente proibidas na maior parte das línguas do mundo, as sequências aqui utilizadas foram 
extraídas do Russo (como em вто́рник ftórnik ‘terça-feira’, лоб lba ‘testa’, ртуть rtut ‘mercúrio’), de 
forma a assegurar que ainda que altamente marcadas, essas não são sequências consonantais 
fonotaticamente impossíveis. 
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diferenças significativas entre si. Quanto às sequências não-padrão, não existem diferenças 

significativas na percepção das categorias MARGINAL e DESCENDENTE, ambas com as piores 

taxas de percepção correta (57% e 50%, respectivamente), e entre ASCENDENTE e PLATEAU, 

(74% e 71%). Desse modo, a percepção demonstra que de fato os falantes de PB reconhecem 

diferenças entre combinações segmentais ausentes na língua que são marcadas ou não-

marcadas – um conhecimento advindo de evidências negativas indiretas. Isso porque, embora 

ASCENDENTE e PLATEAU não apresentem percepção comparável às combinações presentes 

na língua (ALTAFREQ e BAIXAFREQ), também não sofrem os mesmos efeitos de percepção 

ilusória que as combinações que ferem o Princípio da Sequência de Sonoridade. E 

demonstrando a ação do filtro fonológico da língua, as estruturas reparadas pela percepção 

fonotática apresentam julgamentos de aceitabilidade superiores às estruturas não reparadas: 

Gráfico 9: Diferenças no julgamento de aceitabilidade das sequências percebidas correta e 
incorretamente (Toni, submetido) 

 Observa-se no Gráfico 9 que as respostas corretas e incorretas das condições 

ALTAFREQ (/tɾ, pɾ, bɾ/) e BAIXAFREQ (/dɾ, kl, gl/) apresentam julgamentos médios semelhantes, 

indicando que a percepção incorreta levou à interpretação de outra sequência CC permitida 

na língua. Por sua vez, em /tl, dl/ tem-se notas médias semelhantes aos estímulos que foram 

incorretamente percebidos como [kl, gl] e os estímulos /kl, gl/ verdadeiros, sugerindo que a 

percepção desses pares é, de fato, ambígua, como descrito por Souza (2021). Já nas 

condições ASCENDENTE, PLATEAU e DESCENDENTE, os estímulos incorretamente percebidos 

pelos falantes apresentam notas médias bastante superiores àqueles corretamente 

percebidos, apontando que a percepção dessas sequências foi mediada e corrigida pela 

fonotaxe – as notas médias de /xl, ʃɾ, ft, lb, řt/ dobram na comparação entre percepção correta 

e incorreta, equiparando-se às notas de /tl, dl, vl/.  

É notável nesses resultados o papel da Escala de Sonoridade na percepção de 

clusters consonantais, considerando que as sequências ASCENDENTES e os PLATEAUS 
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apresentam percepção semelhante entre si e significativamente mais acurada que as 

sequências DESCENDENTES, embora todas sejam igualmente não-atestadas em PB. É 

interessante notar também que as baixas taxas de percepção correta da categoria MARGINAL 

se aproximam das taxas observadas às sequências DESCENDENTES. Entretanto, /tl, dl/ 

apresentam reparos distintos de /lb, řt/: enquanto aqueles majoritariamente direcionam-se a 

uma percepção [kl, gl], os reparos a /lb, řt/ caminham à percepção de vogais epentéticas, 

formando principalmente sílabas do tipo VC.CV. Estes reparos salientam, então, o papel da 

acústica de /tl, dl/, por um lado, e da Escala de Sonoridade, por outro: a fonotaxe de fato 

influencia a percepção e a interpretação de encontros consonantais não-atestados na língua. 

Embora o filtro nem sempre consiga transformar sequências mal-formadas em sequências 

tão bem formadas quanto /tɾ, dɾ/, consegue adequá-las o suficiente a um parâmetro 

marginalmente aceitável na língua. 

Passando a analisar a aceitabilidade das seis condições segmentais de Toni 

(submetidoa), vamos enfocar apenas os estímulos que foram corretamente percebidos pelos 

participantes. O Gráfico 10 ilustra a dispersão das notas em valores absolutos, por 

combinação segmental e por condição (representada pelas cores): 

Gráfico 10: Mediana dos julgamentos de aceitabilidade por sequência segmental 

O Gráfico 10 plota a distribuição em torno da mediana de cada sequência segmental. 

É possível observar um gradativo decréscimo de aceitabilidade, ALTAFREQ ≻ BAIXAFREQ ≻ 

MARGINAL ≻ ASCENDENTE ≻ PLATEAU | DESCENDENTE, com diferenças significativas na 
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comparação de todos os grupos – à exceção de PLATEAU versus DESCENDENTE.41 A diferença 

observada entre ALTAFREQ versus BAIXAFREQ sugere que a frequência de uso pode, de fato, 

afetar a aceitabilidade fonotática, corroborando a influência do Léxico na Fonotaxe. 

Entretanto, a diferença observada entre ASCENDENTE versus PLATEAU/DESCENDENTE, que se 

dá entre elementos não-atestados na língua, não pode ser atribuída ao Léxico – já que o 

esperado seria que toda a categoria de combinações não-atestadas fosse igualmente 

bloqueada. Aqui podemos observar, então, o papel da Escala de Sonoridade na fonotaxe, 

corroborando o observado por Jarosz & Rysling (2017): a escala se mostra ativa em línguas 

que violam o SSP e também naquelas que não admitem violações. 

Por sua vez, a proximidade entre as medianas das classes PLATEAU e DESCENDENTE 

sugere que, em Português, i) [x] de fato comporta-se fonologicamente como uma líquida 

apesar de sua natureza fonética fricativa, corroborando Miranda (1996); ii) plateaus sonoros 

não são admitidos como bem formados, diferentemente do observado ao Polonês; e iii) o PB 

lança mão de uma escala de sonoridade abrangente, não fazendo distinção entre fricativas e 

oclusivas (já que uma escala fina consideraria /ft/ como descendente, e /xl/ ascendente).  

Por fim, a condição MARGINAL apresenta médias distintas tanto de ALTAFREQ e 

BAIXAFREQ quanto das categorias não-atestadas. É possível notar, contudo, que os resultados 

dessa categoria se mostram mais próximos à BAIXAFREQ que a ASCENDENTE – o que sugere 

que, embora a condição MARGINAL esteja praticamente ausente da língua, /tl, dl, vl/ são 

considerados mais bem formados e mais aceitáveis que outras combinações também 

ausentes, como /bn, ʃɾ/. Duas explicações possíveis podem ser cogitadas a esses resultados. 

A primeira é que os 0,1% de frequência observados à /tl, dl, vl/ na fala adulta são suficientes 

para diferenciar essas sequências segmentais de combinações efetivamente ausentes na 

língua – mesmo considerando que 0,1% estaria mais próximo quantitativamente dos 0% de 

/bn, ʃɾ/ que dos 0,9% de /gl/. Isso indicaria que o sistema fonotático da língua não trabalha 

puramente com estatísticas distribucionais. Uma segunda explicação possível advém de uma 

extensão analógica: se /t, d, v/ são possíveis em C1 e /l/ também é possível em C2, logo o 

sistema fonotático deve admitir combinações /tl, dl, vl/ como a princípio possíveis, embora não 

existam evidências diretas dessas combinações na língua. Isto diferencia as ocorrências /tl, 

dl, vl/ de /bn, xl, ʃɾ/, pois nestas últimas apenas a consoante de C1 ou de C2 é atestada.42  

 
41 Um teste post-hoc aponta que /kl/ não se mostra significativamente distinto de /gl, dɾ/ – embora 
estabeleça relações significativamente distintas de /pɾ, tɾ/. Já /gl, dɾ/ não estabelecem diferença 
significativa contra o grupo ALTAFREQ. /vl/ não se mostra significativamente distinto de /tl,dl/. 
42 Para corroborar essa possível justificativa, seria interessante checar a produtividade de sílabas 
contendo /vɾ/ em posição inicial: embora não existam contextos /vɾ/ em início absoluto na língua (um 
acidente histórico com causas diacrônicas, segundo SOUZA, 2021), sua ocorrência seria provável 
considerando a presença de /v/ e de outros CCVs contendo /ɾ/ em posição inicial na palavra, tal como 
seria provável haver /tl, dl, vl/ considerando-se a existência de /t, d, v/ e de /l/ em CCV. Infelizmente, os 
contextos /vɾ/ não foram abordados nos experimentos aqui descritos. 
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Em conjunto, os resultados evidenciam que durante o processo de aquisição, as 

crianças precisam diferenciar o que é regular e o que é esporádico, o que é regra e o que são 

exceções toleráveis em sua língua. Conforme Pensado (1985, p. 320), “Linguistic structure is 

a result of several different forces working together. Linguists' formalizations are worked out from 

a jumble of data in which regularities can be the result of authentic working processes, but also of 

fossilized restrictions or even mere coincidences”. Desse modo, constata-se que a criança deve 

generalizar os dados obtidos em seu input, criando um sistema silábico abstrato e regular com 

base em dados concretos e irregulares. 

Resumindo as principais perguntas levantadas sobre a aceitabilidade de CCV, tem-se 

que: 

◂ A frequência de uso das sílabas CCV pode influenciar o julgamento de aceitabilidade dos 

falantes? 

A aceitabilidade das combinações de alta frequência de ocorrência se mostrou 

significativamente diferente das combinações de baixa frequência. No entanto, BAIXAFREQ 

é também significativamente da categoria MARGINAL, mesmo ambos os grupos 

apresentando frequência não tão díspar. Além disso, dentro da categoria não-atestados, 

existem diferenças baseadas no padrão de sonoridade da sílaba, indicando que a relação 

Fonotaxe↔Léxico é complexa e interdependente, não sendo capturável nem por fatores 

puramente distribucionais, nem por fatores puramente estruturais. 

◂ Sequências segmentais ausentes em PB apresentam diferentes graus de aceitabilidade 

a depender de sua marcação na escala de sonoridade?  

A aceitabilidade das combinações ASCENDENTE se mostrou significativamente superior às 

sequências PLATEAU e DESCENDENTE, indicando a influência do Princípio da Sequência 

de Sonoridade mesmo em encontros consonantais não-atestados na língua.  

◂ Como as sequências /tl, dl, vl/ são julgadas pelos falantes de PB? 

/tl, dl, vl/ apresentam aceitabilidade significativamente diferente das ocorrências 

atestadas e não-atestadas, consolidando-se como uma categoria à margem do sistema. 

Não há diferenças significativas entre /tl, dl, vl/, embora as causas para a sua ausência 

no Léxico sejam distintas.
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3 O QUE A CRIANÇA ADQUIRE AO ADQUIRIR A SÍLABA CCV? 

  

 As seções 2.1 a 2.5 acima tiveram como objetivo caracterizar o objeto linguístico 

“sílabas de ataque ramificado CCV” sendo adquirido pela criança. Tomando como guia as 

questões trazidas por Bertolo (2001), procuramos investigar detalhadamente quais 

“ingredientes” devem se associar no desenvolvimento de CCV e quais informações a criança 

dispõe para construir este alvo em seu sistema fonológico: o que deve ser adquirido na 

aquisição CCV? Como os dados se apresentam à criança? E com base nesses dados, quais 

hipóteses/gramáticas possíveis podem dar conta de CCV e de seu papel na língua? 

 Considerando que a sílaba apresenta minimamente três interfaces, fonética, 

fonológica e lexical, as discussões conduzidas até aqui apontam que ao adquirir CCV, a 

criança adquire não só um molde silábico e suas combinações segmentais possíveis, 

moldados com base no arcabouço mental provido pela Teoria da Sílaba; a sílaba CCV deve 

também ser incorporada como um novo “membro” do sistema silábico e fonotático 

previamente construído. Como tal, esse novo membro deve estabelecer relações contrastivas 

perante os demais elementos do sistema, construindo seu valor (na acepção saussureana). 

Desse modo, estrutura, combinação segmental e valor contrastivo, além da configuração 

motora, são os grandes “ingredientes” que constituem o objeto linguístico sendo adquirido 

pela criança.  

 Tendo esses ingredientes em vista, tratamos até aqui de especificar tanto a 

composição do molde silábico CCV e de seus filtros segmentais, como também sua carga 

funcional; sua frequência de uso; sua distribuição no ambiente linguístico da criança; sua 

produtividade e lacunas combinatórias; suas características acústicas, articulatórias e 

perceptuais; as propriedades fonotáticas que determinam o que pode ou não ser considerado 

como um CCV bem-formado na língua; e, por fim, os processos de neutralização segmental 

e estrutural que tornam o contraste entre CCV-CV e entre C/l/V-C/ɾ/V menos transparente. 

Retomando brevemente estes resultados, tem-se que: 

➢  Do ponto de vista lexical, a criança adquire uma estrutura pouco frequente em sua 

língua materna (seja na fala entre adultos, seja na fala dirigida à criança), com combinações 

consonantais concentradas em /tɾ, pɾ, bɾ/ (cerca 65% os types e 75% dos tokens da FDC e da 

fala adulta), mas que admite como produtivas e bem formadas mesmo combinações 

consonantais como /gl/ e /dɾ/, que representam menos de 5% dos encontros consonantais da 

língua (ou seja, menos de 0,5% do total de types e 0,1% do total de tokens nos dados). Do 

total de 7% de ocorrências CCV observadas na fala adulta, desconte-se que cerca de 20% 

dos tokens em posição postônica e das preposições ‘pra’, ‘pro’ simplificam-se a CV, 

apresentando variação – ou seja, um input que já é distribucionalmente enviesado e 
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quantitativamente bastante reduzido se mostra ainda mais reduzido pela aplicação de 

processos fonológicos de neutralização.  

 Sobre a simplificação CCV→CV na fala adulta, seu efeito no sistema fonológico da 

língua é a neutralização do contraste estrutural entre CCV e CV – um contraste que, como 

dito anteriormente, se mostra já pouco demarcado tanto sob o ponto de vista da quantidade 

de pares mínimos quanto sob o ponto de vista distribucional. Na perspectiva do Léxico, 

portanto, o alvo CCV se mostra à criança como pobre, variável e com um contraste pouco 

informativo – ou seja, seu não-uso não acarreta em grandes dificuldades comunicativas. Em 

relação ao contraste C/l/V-C/ɾ/V, constata-se também um input pobre e pouco informativo, 

mas invariável no dialeto paulistano (já que os processos de rotacismo e lambdacismo não 

foram constatados no estudo de corpora, à exceção de 3 casos isolados na fala de um mesmo 

informante). Entretanto, embora invariável, o contraste segmental entre C/l/V e C/ɾ/V se 

mostrou distribucionalmente bastante enviesado: cerca de 90% dos types e tokens CCV da 

FA e da FDC constituem-se por combinações obstruinte+rótico; e em contrapartida, somente 

9 pares mínimos entre C/l/V e C/ɾ/V foram encontrados em FA (contra nenhum na FDC e FI) 

– um resultado que enfraquece o contraste C/l/V e C/ɾ/V. Tal cenário contrasta com a 

frequência equilibrada e a alta carga funcional de /l/ e /ɾ/ em posição CV (1.334 pares 

mínimos), conforme Agostinho, Mendes e Soares (2020). Esta discrepância nos contextos 

silábicos CCV versus CV pode funcionar como uma pista (enganosa) para uma possível 

neutralização entre C/l/V e C/ɾ/V – ou seja, uma gramática que assume que o contraste entre 

/l/ e /ɾ/ é anulado em contexto CCV seria capaz de dar conta dos fatos acima delineados. 

Desse modo, mesmo na ausência de processos fonológicos como o rotacismo e o 

lambdacismo, o contraste entre /l/ e /ɾ/ se mostra frágil no dialeto paulistano. 

 Vale destacar, ainda, que a variação entre CCV e CV presente na fala adulta se reflete 

também na fala da criança, já que a taxa de produção correta de CCV nos dados de Toni 

(2016) se mostra diferente em sílabas tônicas e átonas, corroborando o encontrado por 

Miranda (2007) ao dialeto mineiro: sílabas pretônicas e postônicas apresentam cerca de 

metade da taxa de produção correta de sílabas tônicas. Considerando que a produção correta 

das sílabas CCV tônicas atinge 75% aos 5 anos, não é possível atribuir as menores taxas às 

sílabas átonas nesta mesma faixa etária a uma dificuldade fonética em articular as sílabas 

CCV, ou a uma dificuldade perceptual com CCV em contexto átono (já que nenhuma palavra 

se mostrou categoricamente simplificada a CCV), ou mesmo ao desenvolvimento incipiente 

da ramificação de ataque no sistema fonológico da criança. Com isso, constata-se que a 

criança reconhece e reproduz a variação CCV~CV no alvo adulto (embora em níveis 

percentuais mais altos) – especialmente considerando que os contextos postônicos, nos quais 

a regra de redução CCV→CV majoritariamente se aplica na fala adulta, apresentam 

desenvolvimento em passo diferente dos contextos pretônicos, por exemplo.  
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➢ Do ponto de vista fonológico, a baixa frequência, baixa informatividade, o 

enviesamento e a variabilidade do input não parecem afetar sincronicamente a produtividade 

e aceitabilidade da estrutura CCV e de suas combinações segmentais, já que testes 

experimentais com adultos demonstraram que sílabas CCV são mobilizadas à criação de 

novas palavras, e que sequências consonantais de alta e de baixa frequência se mostram 

produtivas e bem-formadas na língua. Em contrapartida, /tɾ, pɾ, bɾ/ e /dɾ, kl, gl/ se mostram 

fonotaticamente distintos de sequências marginais como /tl, dl, vl/ – e estas, por sua vez, 

também se mostram distintas de sequências plenamente ausentes, como /ʃɾ, bn, xl, řl/. A 

seção 2.5 discutiu também que apesar de /tl, dl/ e /vl/ se mostrarem ausentes do Léxico da 

língua por razões distintas – acústico-perceptuais para /tl, dl/, diacrônicas para /vl/ –, estas 

sílabas são ambas julgadas como pouco produtivas e (relativamente) mal-formadas, não 

partilhando das mesmas propriedades fonotáticas das sílabas CCV regulares língua. 

 A produtividade e aceitabilidade dos encontros consonantais se mostra, assim, 

independente de sua frequência de uso individual: encontros altamente frequentes, que 

concentram 60% dos types CCV da língua, e encontros pouco frequentes, que concentram 

somente 8% destes types, são semelhantemente produtivos e bem-formados. Isso revela a 

existência de processos de generalização na construção da fonotaxe – processos que 

interpretam como circunstancial a baixa frequência de algumas sequências consonantais da 

língua (que atinge tanto a qualidade de C1 quanto de C2). Estes resultados evidenciam que a 

fonotaxe não deve ser tomada como um decalque direto do input, mas sim como um sistema 

que exige generalizações/abstrações. A distribuição estatística dos dados não dá conta, por 

exemplo, de explicar como a língua categoriza uma combinação segmental como 

regular/produtiva ou irregular/marginalmente produtiva/não produtiva. Veja-se o exemplo de 

/gl/ versus /tl/ e /tɾ/: /gl/ se mostra quantitativamente mais próximo a /tl/ que a /tɾ/ apesar de 

fonotaticamente alinhar-se a este último – na fala dirigida à criança, types/tokens /tl/ e /gl/ se 

diferenciam por somente 0,6 pontos percentuais, contra cerca de 20 pontos entre /gl/ e /tɾ/. 

Além disso, a generalização que distingue /tl/ de /gl/ não pode se dar com base em induções 

do tipo “Se o segmento X é permitido em C1 e o segmento Y é permitido em C2, então a 

combinação XY é permitida em C1C2V”, já que a indução é válida tanto para /tl/ quanto para 

/gl/, mas a produtividade e aceitabilidade dessas combinações se mostra bastante distinta.  

 A perspectiva fonológica dita, portanto, que CCV é produtivo e bem-formado no 

momento sincrônico do PB, com todas as suas combinações segmentais sendo permitidas no 

sistema mesmo com o enviesamento observado em sua frequência.  

 

➢ Do ponto de vista fonético, a criança paulistana precisa descobrir que C[ɾ]V, C[ɹ]V, 

C[ɻ]V (com suas diferentes nuances de contato, vozeamento e amplitude de movimento) e por 
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vezes também C∅V podem representar uma mesma unidade fonológica, como em [pɾɪʹsi.zɐ] 

~ [pɾ̥ɪ̥ʹsi.zɐ] ~ [pɪ̥ʹsi.zɐ] ~ [pʹsi.zɐ] ‘precisa’, [ʹo.tɾʊ] ~ [ʹo.tɹʊ] ~ [ʹo.tɾ̥ʊ̥] ~ [ʹo.tʊ̥] ‘outro’. Variabilidade 

semelhante entre forma subjacente~forma de superfície também pode ser observada em PB 

a C/l/V, como em [eˈzẽ.plʊ]~[eˈzẽ.pl̥ʊ̥]~[eˈzẽ.pʊ̥] ‘exemplo’, embora sua variação segmental 

seja mais restrita (ao menos no dialeto aqui retratado). 

      Os estudos fonéticos apresentados no capítulo 2 visaram definir, de forma objetiva, 

quais fatores articulatórios, acústicos e perceptuais podem representar dificuldades à 

consistência e acurácia da produção infantil. Vejamos quais são eles. 

 Em relação à produção das consoantes líquidas em posição C2, foram observadas 

características distintas à lateral e ao tepe. Sobre C/ɾ/V, tem-se que o gesto articulatório 

balístico do tepe exige alto grau de precisão (movimento breve e constrito) e controle motor 

(ponta da língua rija) à sua produção, configurando-se como o movimento de língua menos 

consistente e acurado na produção infantil, conforme Esperandino (2018). Interessantemente, 

o estudo sociofonético de Costa (2013) aponta que existem alternativas segmentais 

disponíveis no próprio ambiente linguístico da criança que podem ser mobilizadas para evitar 

o gesto balístico de /ɾ/, como as aproximantes róticas – e tais alternativas não parecem trazer 

prejuízos fonológicos ou mesmo carregar informações sociolinguísticas, pois não são 

percebidas pelos falantes. Já sobre C/l/V, nota-se que embora a líquida lateral /l/ não 

apresente as mesmas dificuldades articulatórias que o tepe – seus gestos articulatórios não 

exigem um contato tão rápido e preciso da língua, e seu domínio na fala infantil é bastante 

anterior ao tepe e às demais líquidas –, seu ponto de atenção reside em como os efeitos 

coarticulatórios da soltura lateral do ar podem afetar as características acústico-perceptuais 

da obstruinte em C1. Isso porque os padrões de transição formântica entre C1 e /l/ distanciam-

se da transição observada entre C1 e vogal, neutralizando esta informação acústica que, 

somada às informações de frequência da explosão, são recrutadas à recuperação perceptual 

do ponto de articulação – e esta é uma das causas à restrição aos pares /kl, tl/ e /gl, dl/ 

comumente observada nas línguas do mundo.  

 Ainda em relação à posição C2, vale destacar que, corroborando a distância acústica 

observada por Berti (2017) às líquidas em CV, a identificação de /l/ e /ɾ/ se mostrou bastante 

clara e estável no teste de percepção com adultos. Desse modo, substituições C[l]V↔C[ɾ]V 

não devem ser atribuídas a fatores acústico-perceptuais. Dadas as distintas características 

articulatórias dessas líquidas, também não é possível atribuir substituições C/ɾ/V → C[l]V a 

tentativas malogradas de produção do tepe, já que a falha ou atenuação dos gestos 

articulatórios de /ɾ/ gera [j] ou [w]; a produção de [l], por sua vez, exige posicionamento de 

língua próprio, sugerindo um planejamento articulatório prévio distinto de [ɾ].  

 Considerando as características fonéticas acima, concluímos que produções infantis 

calcadas em dificuldades acústico-perceptuais devem voltar-se a modificar principalmente a 
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qualidade de C1 em alvos C/l/V, atingindo oclusivas, mas não fricativas (já que sua acústica 

não é afetada pela coarticulação lateral); já dificuldades articulatórias voltam-se a modificar a 

qualidade de C2, concentrando-se em C/ɾ/V. Falhas articulatórias caracterizadas pela não-

produção dos gestos de ponta e de dorso de língua das línguas devem gerar, 

respectivamente, [w] e [j]; a substituição C/ɾ/V → C[l]V não pode ser considerada como uma 

tentativa falha de produzir o tepe, devendo ocorrer em níveis anteriores do processamento.  

 Em relação à produção concomitante de C1 e C2, Goldstein (2003) aponta que o 

domínio na ordem labial > velar > alveolar é esperado, já que labiais e líquidas são produzidas 

por articuladores distintos e independentes; velares e líquidas são produzidas pelo mesmo 

articulador, em diferentes pontos da língua; e oclusivas alveolares e líquidas são produzidas 

pelo mesmo articulador no mesmo ponto de articulação, exigindo alto controle motor. Não são 

previstas, aqui, diferenças entre combinações C/l/V e C/ɾ/V, dado que ambas as líquidas 

apresentam os mesmos pontos de articulação. Entretanto, vale destacar que, se ambos os 

pontos de articulação coronal e dorsal das líquidas forem considerados (e não só o coronal), 

espera-se dificuldade motora semelhante ao domínio de velares e alveolares. Sobre esta 

relação C1C2, a reanálise dos dados de Toni (2016) na seção 2.3.8 apontou que a ordem labial 

> velar > alveolar de fato pode explicar a diferença na taxa de produções corretas na faixa 

etária entre 3;0-4;11 anos, com laterais apresentando acurácia superior aos tepes. O ponto 

de articulação dorsal das líquidas não parece, portanto, conflitar com a articulação de C1. É 

preciso destacar, entretanto, que na última faixa etária do estudo, 5;0-5;6 anos, a ordem de 

domínio articulatório deixa de ser capaz de explicar os dados, já que velares (especialmente 

/kl/) se mostram mais acuradas que labiais. Os dados naturalístico-longitudinais de Toni 

(2016) indicam, então, que dificuldades articulatórias relacionadas a C2 e sua relação com C1 

têm papel (em um momento específico) na produção CCV.  

  

 Retomando a questão sobre como os dados se apresentam à criança durante a 

aquisição – i. e., sobre quais informações a criança dispõe para sistematizar a sílaba CCV em 

sua Fonologia –, tem-se que, ao adquirir CCV, a criança adquire uma sílaba com base em um 

input marcadamente pobre, variável e pouco informativo: pobre porque a frequência de uso 

da estrutura CCV é bastante restrita, com distribuição segmental enviesada em direção a 

determinadas combinações segmentais; pouco informativo porque pares mínimos CCV-CV e 

C/ɾ/V-C/l/V são bastante escassos; e variável porque existem diferentes candidatos 

segmentais para ocupar a posição C2 e também, principalmente, porque existem processos 

fonológicos que neutralizam o contraste entre CCV e CV em posição átona (e entre C/ɾ/V e 

C/l/V em dialetos rotacizantes), criando um contexto de neutralização que torna esse contraste 

já pouco informativo também pouco transparente.  
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 Apesar de CCV construir-se dentro deste contexto, com informações escassas e por 

vezes conflitantes disponíveis no ambiente linguístico, ao final da aquisição deve-se chegar a 

um sistema fonotático congruente, em que a estrutura CCV e todas as suas combinações 

segmentais sejam igualmente produtivas e bem-formadas. Vê-se, então, que a aquisição CCV 

se desvela como um caso exemplar do Problema Lógico da Aquisição da Linguagem: “every 

child comes to know facts about language for which there is no decisive evidence from the 

environment. In some cases, there appears to be no evidence at all; in others the evidence is 

compatible with a number of alternative hypotheses (including false ones)” (CRAIN, 1991, p. 

598). A construção de uma hipótese improcedente durante o percurso de aquisição é 

precisamente a hipótese perseguida pela presente pesquisa: cogitamos que, inicialmente, 

CCV e CV podem ser classificados como não-constrastivos em PB. Mesmo partindo da 

Hipótese da Transparência (RINGE & ESKA, 2013) (what you hear is what you get, ou seja, 

forma superficial = forma subjacente, [CCV] = /CCV/ e [CV] = /CV/), é possível conceber que, 

dentro do reduzido conjunto de evidências disponíveis no ambiente linguístico da criança, 

existem pistas enganosas o suficiente para levar à categorização inicial de CCV e CV como 

funcionalmente equivalentes: a neutralização contextual observada em cerca de 20% das 

ocorrências de CCV no dialeto paulistano; a baixa frequência de CCV na língua e sua 

ocorrência tardia na FDC; e a escassez dos pares mínimos CCV-CV, que surgem somente 

entre as 400 palavras mais frequentes do ambiente linguístico da criança – o que implica que 

a informatividade do contraste CCV-CV somente pode ser alcançada com a aquisição de um 

Léxico relativamente grande (se comparado, por exemplo, à precocidade e à abundância de 

pares mínimos observados ao contraste V-CV). De forma análoga, o contraste entre C/l/V e 

C/ɾ/V também pode ser inicialmente cogitado como ausente ou tardiamente especificado, 

refletindo uma falaciosa neutralização silabicamente condicionada, motivada pelo 

enviesamento distribucional e pela abundância de pares mínimos /l/-/ɾ/ em posição CV, mas 

não em CCV.   

 

 Tendo em vista as informações até aqui levantadas, constata-se que a simplificação 

de CCV a CV na fala infantil pode se dar por três razões distintas: uma falha articulatório-

motora em alcançar o alvo CCV; o desenvolvimento da ramificação de ataque no molde 

silábico da criança; ou uma falha em reconhecer o valor contrastivo entre CCV e CV dentro 

do sistema fonológico da língua. O mesmo aplica-se às composições segmentais C/l/V e 

C/ɾ/V: erros do tipo C/ɾ/V→C[l]V podem revelar uma evitação da articulação do tepe; uma 

aquisição segmental ainda incipiente; ou uma falha em reconhecer o valor contrastivo entre 

/l/ e /ɾ/ na posição C2 de CCV.  

 Vê-se, assim, que estabelecer o valor de CCV perante CV e de C/l/V perante C/ɾ/V se 

mostra bastante desafiador. Adicione-se a isso a baixa frequência deste tipo silábico na FA, 
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FDC e FI e sua suscetibilidade a processos fonológicos neutralizadores e tem-se uma 

pequena constelação de fatores advindos do input – excluindo ainda aqueles relacionados 

aos âmbitos fonético e fonológico – que explicam por que CCV se mostra uma sílaba de 

percurso aquisitivo tão longo, que surge antes dos 2 anos na fala da criança, mas que se 

estabiliza somente aos 5 ou 6 anos. Tal constelação só se revela, contudo, por um estudo 

detalhado das medidas distribucionais de CCV na fala adulta, infantil e dirigida à criança. 

 Para discutir essas três possíveis causas às produções incorretas de CCV na fala 

infantil, o capítulo 4 traz um levantamento sobre a literatura em aquisição CCV, identificando 

que as questões aqui levantadas ainda carecem de ser aprofundadas. Em seguida, o capítulo 

5 traz uma formalização das hipóteses aventadas na presente pesquisa, e os capítulos em 

diante investigam experimentalmente COMO, QUANDO e POR QUE o objeto CCV – agora 

detalhadamente descrito – é adquirido pela criança da forma como é adquirido.  
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4 SOBRE A AQUISIÇÃO DO ATAQUE RAMIFICADO CCV 

  

 Considerando as características distribucionais, fonotáticas, acústicas e articulatórias 

descritas anteriormente, este capítulo tem como objetivo examinar como as questões 

levantadas nos Capítulos 2 e 3 são tratadas pela literatura sobre a aquisição CCV em PB.  

 Como apontado por Rose (2000), a discussão sobre em qual nível de representação 

as produções infantis devem ser interpretadas, se fonético ou fonológico, é uma das questões 

mais longevas da literatura desenvolvimental, com argumentos em favor de ambos os 

extremos (HALLE & REISS, 1998, para a visão fonética; STAMPE, 1973, para a visão 

fonológica) e também em favor de um meio termo, que considera que articulação e estrutura 

se permeiam no desenvolvimento do sistema fonológico – um sistema que, ao longo de sua 

construção, não necessariamente reflete o sistema adulto (ROSE, 2000). Sobre o papel da 

Fonética e da Fonologia na aquisição CCV, os estudos sobre a fala atípica nos informam um 

ponto-chave: a persistência de desvios pode decorrer tanto de fatores fonológicos (não 

reconhecer o contraste entre CCV versus CV, p.ex.) quanto de fatores fonéticos (não executar 

as exigências motoras necessárias à produção CCV) (GIACCHINI, MOTA & MEZZOMO, 

2011). Tendo em vista os resultados da caracterização fonológica de CCV e a literatura aqui 

trazida, concordamos com Rose (2000), assumindo que “[…] the system of phonological 

categories includes not only segments, but also other types of discrete entities in the 

phonological grammar, such as tones, syllables, and metrical feet” (PIERREHUMBERT, 2003: 

119), e entendendo que categorias fonológicas são gradualmente especificadas na gramática. 

 Para descrever o desenvolvimento de CCV, a seção 4.1 busca delinear o percurso 

percorrido pela criança durante a aquisição silábica: a duração do processo; a ordem de 

aquisição da ramificação de ataque perante as demais estruturas silábicas da língua; a ordem 

trilhada pelas próprias combinações segmentais permitidas em CCV; e as estratégias de 

reparo majoritariamente mobilizadas pela criança na produção de CCV, registrando a 

variedade de formas alternativas com que a ramificação de ataque se manifesta na fonologia 

infantil, bem como as modificações em seu uso ao longo do percurso aquisitivo. Tendo trilhado 

esta descrição desenvolvimental, passaremos a discutir em 4.2 o estabelecimento dos 

contrastes e generalizações exigidos na construção do sistema fonológico da criança, 

mobilizando, para tanto, as teorias de Yang (2016) e Dresher (2009). 

 

 

4.1 Descrevendo o percurso de aquisição CCV em PB 

 

Os primeiros estudos abrangendo a aquisição do ataque ramificado em PB surgem na 
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década de 80, imbrincados em pesquisas que visavam explorar o percurso de 

desenvolvimento fonológico global da fala infantil, como Yavas (1985, 1988) e Lamprecht 

(1993). Nestas pesquisas observou-se que CCV é a última sílaba a ser adquirida pela criança, 

por volta dos 5;0 anos, trilhando uma ordem CV~V>CVV>CVC>CCV. Esta ordem é atribuída 

pelos autores tanto à emergência das líquidas envolvidas no processo, /l, ɾ/, últimos 

segmentos estabilizados no inventário segmental da criança em contexto de ataque simples 

– somente por volta dos 3;0 e 4;2 anos, respectivamente (MEZZOMO & RIBAS, 2004) –, 

quanto devido ao próprio desenvolvimento fonético-fonológico da ramificação de ataque, que 

exigiria não só um planejamento articulatório-motor mais complexo, mas também o 

licenciamento de uma nova posição silábica. Esta nova ramificação, diferentemente da 

ramificação de rima que gera CVC, não apresenta papel morfológico na língua, também não 

se mostrando envolvida em nenhum processo fonológico obrigatório no PB, como na 

determinação do peso silábico ou em regras de acentuação, por exemplo – o que determina 

que as posições da rima precisam, de fato, ser primeiramente estabelecidas no sistema, e 

não o ataque ramificado (SANTOS, 1998). Por sua vez, o baixo papel lexical de CCV, 

representado pela sua baixa frequência na língua, é apontado por Miranda (2007) e Miranda 

& Cristófaro-Silva (2011) como um fator de interferência à aquisição silábica.43 Desse modo, 

a aquisição tardia de CCV é atribuída, na literatura, i) à complexidade articulatória; ii) à 

aquisição tardia das consoantes líquidas; iii) à complexidade estrutural do molde silábico 

ramificado; iv) à ausência de papéis morfológicos e fonológicos de CCV no sistema; e v) à 

baixa frequência de CCV. Nesta tese, defendemos que há ainda outros três fatores a serem 

considerados: a baixa carga funcional, a variabilidade de CCV (bem como de C/l/V em relação 

a C/ɾ/V) e a concentração/dispersão de palavras contendo CCV no Léxico em 

desenvolvimento da criança. 

A cronologia de aquisição apontada acima – aquisição de /l/ em CV simples por volta de 

3;0 anos e de /ɾ/ por volta de 4;2; aquisição de /l, ɾ/ em CCV somente após os 5 anos – indica 

que o processo de desenvolvimento CCV leva de 3 a 4 anos para completar-se, seguramente 

sendo uma das estruturas fonológicas de aquisição mais longa na língua. E considerando que 

a aquisição das líquidas /l, ɾ/ completa-se ao redor dos 4 anos, nota-se um hiato de 1 a 2 anos 

em que consoantes líquidas são corretamente produzidas em CV, mas não em CCV. Aqui 

vale destacar que, interessantemente, uma duração tão longa na aquisição CCV não é 

observada em línguas tipologicamente próximas ao PB, como o PE, o Francês e o Espanhol, 

 
43 Os estudos de Miranda (2007) e Miranda & Cristófaro-Silva (2011) também sugerem (ainda que não 
explicitamente) que a variação CCV~CV presente na língua-alvo em determinados dialetos também é 
um fator que deve ser considerado na aquisição CCV, especialmente em contexto átono. Esta variação, 
quando desconsiderada, por ser contabilizada na análise da fala infantil como um erro, artificialmente 
prolongando a duração do período de aquisição deste tipo silábico.  
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não sendo também observada em línguas tipologicamente mais distantes e que são 

consideradas articulatoriamente mais complexas, como o Árabe e o Berber. Ao que, afinal, se 

deve este descompasso na produção CV-CCV em PB? E por que este longo percurso de 

aquisição não se mostra em línguas próximas ou de articulação mais complexa? Parece-nos 

que responder a estas questões é um dos pontos-chave para elucidar e melhor compreender 

o processo de aquisição CCV em PB. Antes de dar seguimento a isso, entretanto, cumpre 

discutir o que a literatura descreve sobre a produção CCV na fala de crianças brasileiras. 

Embora seja uma estrutura de aquisição tardia, com estabilização das produções 

somente entre 5;0 e 6;0 anos em PB (YAVAS, 1988; LAMPRECHT, 1993; RIBAS, 2002), o 

surgimento das primeiras tentativas de produção de sílabas CCV é registrado já em fases 

iniciais da produção infantil, aos 1;8 anos no corpus de Ribas (2002) e 1;7 no corpus de Toni 

(2016), em alvos como ‘abrir’, ‘brinquedo’, ‘comprar’, ‘quebrar’. Interessantemente, parte 

destas ocorrências iniciais foi produzida tal como na forma adulta já aos 1;8 anos nos dados 

de Toni (2016), como em [kɛaʹbɾi] ‘quer abrir’ e [kɛaʹbɾiw] ‘quer abriu’. Estas produções 

delineiam um padrão de curva em U: as primeiras realizações-alvo do ataque ramificado são 

restritas a um conjunto de palavras específico, uma pista de tratar-se de uma repetição 

mecânica e fonologicamente não-analisada do alvo adulto – uma rotina articulatória 

“decorada” que não se expande a todas as palavras contendo /bɾ/ ou aos demais CCVs da 

língua. Conforme a sistematização da fonologia da língua avança, estes blocos fonéticos 

passam a ser analisados e decompostos, sofrendo diversas modificações na fala infantil para, 

então, se reaproximar da forma adulta com produções que agora refletem um sistema 

fonológico e fonotático semelhante ao da língua alvo. 

Sobre a emergência da sílaba CCV ao redor dos 2 anos e seu domínio ao redor dos 5;5, 

cabe destacar a grande variabilidade observada na literatura: nos dados de Yavas (1988), os 

primeiros alvos contendo ataques ramificados emergem aos 2;9 anos, com primeira produção 

correta aos 3;0 – entretanto, no corpus foram registradas crianças de 2;11 anos demonstrando 

realização CCV majoritariamente adequada ao alvo adulto, e também crianças com 3;10 anos 

apresentando redução categórica de CCV a CV. Essa flutuação etária também é observada 

no estudo longitudinal de Toni (2016): enquanto a criança Lz. apresentou seus primeiros alvos 

CCV aos 1;7 anos e as primeiras produções corretas já aos 1;8 anos, a criança Am. 

apresentou primeiro alvo aos 2;0 anos, com primeira produção correta somente aos 2;10 anos. 

Por sua vez, Queiroga et al (2011) apontam emergência CCV entre 2;0-2;5 anos e aquisição 

entre 3;0-4;0 para C/ɾ/V e 3;0-4;5 para C/l/V, enquanto Ribas (2002, 2006) e Staudt (2008) 

apontam aquisição aos 5;0 anos, sem distinção quanto ao tipo de líquida.  

Ainda tratando da ordem de domínio, ressalte-se que a produção estável de uma 

combinação consonantal não implica que todas as demais combinações CCV relacionadas 

àquelas consoantes serão também adquiridas: a emergência das primeiras produções 
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corretas de /bɾ/, por exemplo, não implica na emergência da contraparte lateral /bl/, tampouco 

na emergência de outras combinações contendo tepe, /pɾ, fɾ, tɾ, dɾ, kɾ, gɾ/. Observe-se, por 

exemplo, o Quadro 7, que compara a aquisição (i.e., produção correta acima de 80%) de cada 

combinação segmental em ataque complexo no dialeto paulistano e recifense: 

Quadro 7: Comparação entre as idades de aquisição de cada combinação consonantal de CCV nos 
estudos de Wertzner (2003) e Queiroga et al (2011). Adaptado de Queiroga et al (2011, p. 385) 

No Quadro 7 é possível notar não só grande variabilidade em relação à ordem de 

aquisição registrada em cada estudo, mas também em relação à aquisição de grupos 

segmentais: sílabas com a mesma líquida ou com a mesma obstruinte não são adquiridas em 

tempos semelhantes – uma constatação que é notada também em outras línguas, conforme 

Barlow (2001). Desse modo, tem-se que, da mesma forma que permitir /t, d/ em C1 e /l/ em 

C2 não implica na permissão de /tl, dl/ na fala adulta, e da mesma forma que permitir 

combinações com obstruinte + tepe ou obstruinte + lateral não implicam na permissão 

automática de quaisquer combinações obstruinte + tepe ou obstruinte + lateral, tal como 

observado aos clusters /ʃɾ/ e /xl/, também a aquisição de determinados segmentos em C1 ou 

C2 não se mostra atrelada à aquisição das demais combinações contendo tais segmentos. 

Em conjunto, esses resultados sugerem que o licenciamento segmental de cada combinação 

CCV ocorre um a um, tal como nas demais estruturas silábicas da língua.   

Variabilidade semelhante é observada também no próprio percurso traçado pela criança 

em direção à produção do alvo CCV e sua estabilização. Isso porque, para produzir palavras 

contendo contextos fonéticos e/ou fonológicos que ainda não foram plenamente dominados, 

a criança tipicamente apresenta estratégias para modificar a produção de determinados 

segmentos ou estruturas, suprimindo-os ou alterando-os de forma a gerar um output adaptado 

do input. De acordo com Lamprecht et al (2004: 29), essas modificações, chamadas 

estratégias de reparo, são aplicadas quando “a criança pequena depara-se com um conflito 

entre o sistema fonológico empregado em seu ambiente, (...) que é o alvo a ser atingido, e as 

limitações na sua capacidade de categorização, de articulação, de planejamento motor, de 

memória fonológica e de processamento auditivo” – e embora algumas adaptações sejam 
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regularmente encontradas na fala infantil, é possível observar preferências individuais por 

uma ou outra estratégia, sendo notável também que determinados reparos ocorrem somente 

em momentos específicos do desenvolvimento CCV. O Quadro 8 lista as estratégias de 

adaptação input-output comumente observadas na produção CCV infantil, que foram 

coletadas nas pesquisas de Yavas (1985, 1988), Teixeira (1988), Lamprecht (1993), Ribas 

(2002, 2006), Miranda (2007), Staudt (2008), Baesso (2009), Toni (2016) e Barbieri (2019):  

Estratégia de reparo Descrição Exemplo 

Apagamento de CCV Apagamento da sílaba contendo CCV ‘floresta’ → [‘ɛs.tɐ] 

Apagamento de C1 Produção dos segmentos em C2V ‘bicicleta’ → [‘bi.lɛ.tɐ] 

Apagamento de C2 Produção dos segmentos em C1V ‘bruxa’ → [‘bu.ʃɐ] 

Apagamento de C1+C2 Produção apenas da vogal do CCV ‘blusa’ → [‘u.zɐ] 

Substituição de C1 
Alteração de ponto de articulação, modo ou 
vozeamento do segmento em C1 

‘blusa’ → [‘plu.za] 

‘blusa’ → [‘vlu.za] 

Substituição de C2 Alteração da líquida em C2 ‘braço’ → [ʹbla.sʊ] 

Metátese44 Alteração da posição C1C2: CCV>>CVC ‘magro’ → [‘ma.goɾ] 

Transposição Movimento da líquida à sílaba adjacente ‘pedra’ → [‘pɾɛ.dɐ] 

Movimento recíproco 
Permuta entre segmentos ou traços de duas 
sílabas adjacentes 

‘dragão’ → [gɾa’dãw] 

Coalescência Assimilação de traços de C2 por C1 ‘trem’ → [‘sẽj] 

Epêntese vocálica Adição de uma vogal entre C1 e C2 ‘trem’ → [te’ɾẽj] 

Inserção consonantal Adição de uma posição C2 a um CV ‘pedra’ → [‘pɾɛ.dɾɐ] 

Alongamento 

compensatório 
Alongamento da sílaba CCV reduzida a C1V 

‘bruxa’ → [‘bu:ʃɐ] 

‘flor’→ [‘f:oɾ] 

Quadro 8: Tipos de estratégia de reparo na aquisição CCV em PB 

Nas estratégias listadas no Quadro 8 observam-se tanto reparos visando alterar o molde 

silábico da estrutura CCV – transformando-a em Ø, V, CV, CV.CV45 ou CVC – quanto visando 

alterar a qualidade das obstruintes em posição C1, das líquidas em C2 ou mesmo movendo C2 

a outras sílabas dentro da palavra. É possível, também, observar estratégias visando 

modificar a camada duracional das sílabas, valendo-se de um reparo de alongamento que 

tanto pode atingir a vogal como as fricativas /f, v/, representando na camada suprassegmental 

a produção da líquida C2 que se mostra ausente na camada segmental, conforme descrito por 

 
44 Seguindo Teixeira (1988) e Redmer (2007), diferenciaremos metátese em três fenômenos distintos: 
metátese, transposição (ou migração) e movimento recíproco. Embora sejam fenômenos de mesma 
natureza, cada um se caracteriza por diferentes modificações estruturais. 
45 Na epêntese vocálica que ocorre na aquisição CCV em PB, a vogal que categoricamente emerge 
para desfazer a sequência C1C2 não é a vogal default [ɪ], mas uma cópia da vogal no núcleo da sílaba 
– mesmo em encontros C/l/V, que naturalmente não apresentam a vogal de apoio observada em C/ɾ/V 
em razão do tepe. Essa vogal que emerge entre C1C2 apresenta mesmos valores de ponto, altura e 
arredondamento que a vogal núcleo. Desse modo, o tipo de vogal a emergir entre C1 e C2 pode também 
constituir uma evidência à aquisição CCV. 
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Miranda (2007). Dentre essas estratégias, a mais típica e produtiva é o Apagamento de C2, 

ou redução CCV→C1V, como em ‘prato’→[ˈpa.tʊ] – a principal estratégia de adaptação de 

CCV não só em PB, mas também na aquisição de diversas outras línguas do mundo, como 

em Inglês, Francês, Estoniano, Sérvio, Esloveno e Tcheco (GREENLE, 1974), Polonês 

(JAROSZ, 2016) e Hebraico (BLOCH, 2007).   

Embora a estratégia de simplificação CCV seja registrada como majoritária ao longo de 

todas as faixas etárias nos estudos acima listados, Toni & Santos (2021) apontam que, numa 

organização via Percentual de Produções Corretas, o emprego desta estratégia se mostra 

concentrado nos primeiros momentos do desenvolvimento silábico, como ilustra o Gráfico 11: 

 Gráfico 11: Percentual de estratégias de reparo na fala infantil (retirado de TONI & SANTOS, 2021, p. 24) 
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 O Gráfico 11 aponta a estratégia de Apagamento C2 como praticamente categórica na 

fala de crianças cuja produção atinge menos de 20% de realizações CCV corretas, 

apresentando desenvolvimento incipiente. Nota-se, contudo, que nos demais momentos 

desenvolvimentais, as estratégias de simplificação estrutural – i.e. que geram outputs CV ou 

CVC – competem com as estratégias de modificação segmental – i.e., que mantêm a estrutura 

CCV mas alteram sua composição consonantal. Não há, desse modo, um caminho dividido 

em estágios do tipo Simplificação estrutural >> Simplificação segmental >> Aquisição. Isso 

porque estratégias como a Epêntese, a Metátese e a Substituição C2 não apresentam ordem 

intrínseca ou mesmo uma prevalência em momentos específicos do desenvolvimento infantil, 

sendo possível ocorrer diretamente a passagem entre a produção reduzida do ataque 

complexo à sua produção correta (Redução CCV >> Produção correta) na fala de algumas 

crianças (TEIXEIRA, 1988; RIBAS, 2002; STAUDT, 2008), enquanto em outras as estratégias 

de substituição, metátese, transposição e epêntese se mostram mais presentes (TEIXEIRA, 

1988). Com isso, não se faz possível estabelecer um percurso único de aquisição, dividido 

em estágios regulares uniformemente observados na fala infantil – quer do ponto de vista 

segmental, quer do ponto de vista estrutural. 

Como ilustrado pelo Gráfico 11, o percentual de Apagamentos C2 decai conforme as 

produções CCV corretas aumentam, estabelecendo uma relação inversamente proporcional 

que sugere que a escolha da estratégia de reparo relaciona-se com o nível de 

desenvolvimento silábico da criança: quanto mais a criança aproxima-se do alvo CCV, mais a 

proporção de reduções CCV→C1V diminui, mobilizando reparos que tendem a manter a 

presença das consoantes C1 e C2 na palavra – seja por meio da alteração de sua qualidade 

consonantal, seja por meio da alteração da estrutura CCV. Durante essa aproximação, as 

estratégias de Substituição C1, Substituição C2 e Epêntese são as mais mobilizadas na fala 

infantil, atingindo principalmente sílabas com consoantes coronais em C1 (MIRANDA, 1996; 

RIBAS, 2002; MONTENEGRO, 2012; TONI, 2016) – o que pode ser explicado, de um ponto 

de vista articulatório, pela própria ordem de desenvolvimento motor de Goldstein (2003).  

A diferente mobilização motora entre as combinações segmentais em CCV pode 

justificar a maior proporção de estratégias de reparo observada às combinações coronais nos 

dados de Toni (2016), Montenegro (2012), Ribas (2002) e Miranda (1996), embasando 

também a preferência observada nesses estudos às combinações CCV labiais. De fato, além 

de apresentarem menor proporção de estratégias de reparo, as combinações labial+líquida 

são também preferencialmente buscadas como destino da estratégia de transposição 

(‘vidro’→[ʹvɾi.dʊ]), considerando que nessa estratégia não se observa uma evitação estrutural 

(já que a forma [ʹvɾi.dʊ] também contém uma sílaba CCV), mas sim uma evitação a 

determinadas combinações segmentais. Entretanto, embora a influência do domínio 

articulatório se mostre presente, é de se notar que a presença de outputs CCV mesmo em 
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momentos iniciais do desenvolvimento não seria esperada se a complexidade fonética da 

sílaba fosse uma propriedade evitada a todo custo pela criança. Além disso, dentro da 

estratégia de Substituição C2, nota-se que não só a direção simplificadora C/ɾ/V→C[l]V ocorre 

na fala infantil, mas também a direção rotacizante, C/l/V→C[ɾ]V. Nestas ocorrências, a 

facilidade articulatória parece ser sobrepujada pelo padrão combinatório mais frequente na 

língua. Vê-se, com isso, que outros fatores além da complexidade fonética parecem entrar na 

balança do desenvolvimento CCV, tal como apontado por Rose (2000). 

Vale destacar, por fim, que todas as estratégias listadas acima aproveitam-se da “janela 

de variação” permitida dentro do molde silábico da língua, tal como discutido na seção 2.1 

sobre a Teoria da Sílaba. Ou seja, nenhuma criança brasileira vai classificar uma das 

consoantes em CCV como um apêndice ou as duas consoantes como uma consoante 

complexa, mas pode aproveitar-se das posições silábicas do molde silábico da sua língua 

para “acomodar” CCV como CV, CVC ou CV.CV, aproveitando até mesmo a camada 

rítmica/duracional das posições elididas. O contraste entre estas estruturas silábicas precisa, 

contudo, ser também considerado na Fonologia infantil: ‘prado’, ‘pardo’ e ‘parado’, embora 

apresentem conjunto segmental idêntico, são palavras diferentes que se distinguem pela 

organização dos sons. Cogitamos, na presente pesquisa, que a construção desse contraste 

é um dos pontos centrais da aquisição CCV – um ponto que, de nosso conhecimento, ainda 

não foi abordado na literatura brasileira, e que é influenciado pela redução CCV que ocorre 

na fala adulta e pela baixa carga funcional de CCV.  

 

 

4.2 Estabelecendo o valor contrastivo do molde e dos filtros CCV 

  

 Remontando a Saussure, a noção de contraste institui-se como um conceito 

fundamental para a Linguística – e o reconhecimento do contraste como a força motriz que 

guia o modelamento fonológico da camada sonora da língua tem seus principais precursores 

em Jakobson, Fant & Halle (1952). Essa força motriz se mostra atuante tanto na diacronia – 

representada pela ação da entropia na mudança linguística, por exemplo (CEOLIN, 2021) – 

quanto na sincronia, em sistemas linguísticos adultos e também durante a aquisição (CUI, 

2021; FIKKERT, 2010; FIKKERT & LEVELT, 2008; dentre outros).  

 No âmbito da aquisição, Brown & Matthews (1997) recolhem diversos estudos 

demonstrando que o desenvolvimento fonológico implica uma construção gradual do valor 

das unidades fonológicas perante o sistema – construção essa que, como lembram So & Dodd 

(2007) e Pierrehumbert (2003), deve abranger tanto os traços (que são a unidade abordada 

nos estudos acima citados) como também sílabas, tons e pés. Nessa visão, as representações 
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lexicais vão sendo fonologicamente especificadas à medida que a criança domina o 

vocabulário e os contrastes da língua – não sendo, portanto, inicialmente idênticas às 

representações adultas. Conforme aponta Cui (2020),  

The need to represent lexical contrast is the driving force behind the creation and 
adjustment of phonological categories (...). As the model acquires words with distinct 
meanings, the need for abstract representations arises, and the model creates 
phonologically meaningful contrasts within the acoustic space to allow appropriate 
representations of the words in the learner’s lexicon. 

(CUI, 2020, p, 35) 

  Para construir e/ou ajustar categorias fonológicas, destacamos que o sistema deve 

também aprender a lidar com a variação. Ou seja, deve aprender a agrupar elementos 

foneticamente distintos dentro de uma mesma classe abstrata, estabelecendo-os como 

equivalentes – por exemplo, agrupando [t] e [tʃ] como formas possíveis do fonema /t/, como 

diferentes “sabores” de uma mesma unidade abstrata. Este agrupamento foneticamente mais 

abrangente e fonologicamente mais restrito deve considerar a distribuição e as alternâncias 

observadas na superfície da língua – seja em contextos de variação livre, seja em contextos 

de distribuição complementar –, que vão sendo capturadas pela criança à medida que seu 

vocabulário aumenta. Veja-se, aqui, que enquanto a variação livre exige conhecimento sobre 

o significado, já que é necessário perceber que diferentes formas da palavra podem veicular 

uma semântica equivalente (como, por exemplo, nas diferentes qualidades de róticos em 

coda, [ˈpɔɾ.tɐ] ~ [ˈpɔɹ.tɐ] ~ [ˈpɔɻ.tɐ] ~ [ˈpɔh.tɐ] ~ [ˈpɔx.tɐ]), a variação via distribuição 

complementar pode ser capturada com base na observação dos padrões combinatórios da 

língua – ou seja, com base na observação de que alguns elementos são mobilizados apenas 

em contextos específicos (como a variação [t] ~ [tʃ]) (AMORIM, 2014).  

 Sobre as alternâncias contidas na superfície do input, vale destacar que também é 

possível que um elemento seja não-contrastivo em determinados contextos mas contrastivo 

nos demais, estabelecendo uma neutralização condicionada do seu contaste – por exemplo, 

a variação vocálica em m[e]nino~m[ɪ]nino~m[ɛ]nino ocorre apenas em contextos átonos, 

mantendo-se a contrastividade de /e, i, ɛ/ em contexto tônico. Esta neutralização condicionada 

também pode, por sua vez, ser opcional: nem todos os contextos de ‘m/e/nino’ vão, 

necessariamente, ser pronunciados como ‘m[ɪ]nino’. Do ponto de vista da criança temos, 

então, um contraste vocálico que às vezes se aplica e que às vezes se neutraliza (em 

contextos previsíveis, mas inconsistentemente). Esta variabilidade representa grande desafio 

à aquisição vocálica, como constatado por Bohn & Santos (2018).  

 As alternâncias acima interessam-nos, aqui, porque contexto semelhante é observado 

à redução CCV→CV na fala adulta: somente contextos CCV átonos podem ser reduzidos a 

CV (‘outro’→[ʹo.tʊ], ‘precisa’→[pɪ̥ˈsi.zɐ]) no dialeto paulistano, mas esta redução é opcional. 

Considerando esta variação opcional, a baixa densidade fonológica, a baixa frequência de 
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uso e a distribuição enviesada de CCV, uma pergunta central que surge à aquisição CCV é: 

como o contraste entre CCV e CV e entre C/l/V e C/ɾ/V é estabelecido no sistema infantil? 

Vejamos, nas seções a seguir, uma descrição das propostas de Yang (2005, 2016) e Dresher 

(2003, 2004) sobre a construção de contrastes na língua. Defendemos que nestas teorias 

reside parte dos porquês aventados pela presente pesquisa à aquisição do ataque ramificado. 

 

 

4.2.1 Princípio da Tolerância (Yang, 2005, 2016, 2018) 

  

  Na perspectiva teórica trazida por Yang (2018a, p. 665), “Language acquisition is a 

computational process by which linguistic experience is integrated into the learner’s initial 

stage of knowledge”. Assumindo uma visão formalista e congruente à agenda minimalista 

chomskyana, o modelo de Yang baseia-se em três pilares: experiência linguística; uma 

Gramática Universal, que em seu estado inicial contém princípios linguísticos domain-

specific;46 e propriedades cognitivas mais gerais, como mecanismos de aprendizagem e 

princípios de computação/processamento eficientes (YANG, 2016, p. 1). Estes pilares são 

esquematizados em (8) por Biberauer (2018, p. 707): 

 

(8)       

Universal 
Grammar (UG) 

+ Primary Linguistic 
Data (PLD) 

+ general cognitive 
principles 

→ an adult (L1) 
grammar 

 

 O modelo de Yang busca dar conta de como a experiência linguística é generalizada 

de forma a contribuir para a fixação do sistema de regras que constitui a língua materna – 

respondendo, portanto, ao Problema Lógico da Aquisição da Linguagem. Para tanto, além de 

contar com a GU, o autor confere também um maior poder abdutivo ao processo de aquisição, 

propondo a existência de uma capacidade inata para computar e processar eficientemente o 

input: o Princípio da Tolerância.47 Com esse maior poder abdutivo, o modelo de Yang visa 

enxugar a carga inata contida na Gramática Universal, já que parte das propriedades previstas 

na teoria de Princípios & Parâmetros, por exemplo, agora passa a ser depreendida 

diretamente do input, sem intermediação da GU. Desse modo, costura-se uma reconciliação 

entre a data-driven learning e a abordagem gerativa.  Nas palavras de Yang, 

 
46 Para Yang (2016), seguindo Dresher & Kaye (1990), Fikkert (1994), dentre outros, no âmbito da 
Fonologia estariam contidas na GU as estruturas métricas e arbóreas que organizam os traços, sílabas, 
pés, etc., além de operações computacionais do tipo projeção, construção de pés e marcação de 
fronteiras (edge-marking). 
47 Por ser uma ferramenta de processamento computacional, o Princípio da Tolerância não limita sua 
aplicação à aquisição da linguagem; a interface entre linguagem e raciocínio matemático também 
parece se beneficiar da equação (cf. Yang, 2020, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nwKgM7anQMk).  

https://www.youtube.com/watch?v=nwKgM7anQMk
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The TP provides a new division of labor between what can be learned and what needs to 
be built in. As Rothman & Chomsky [(2018)] point out, this can eliminate “arbitrary 
stipulations of parameter values” and provides an account of the idiosyncractic properties 
of particular grammars without overburdening the biological requirement for language. 
Indeed, the minimalist approach (Berwick and Chomsky, 2016) encourages a return to an 
earlier, abductive, framework of language acquisition: “Having selected a permissible 
hypothesis, he [the child] can use inductive evidence for corrective action, confirming or 
disconfirming his choice. Once the hypothesis is sufficiently well confirmed, the child knows 
the language defined by this hypothesis; consequently, his knowledge extends enormously 
beyond his experience” (Chomsky, 1968, p. 80). The TP determines whether a hypothesis 
is “sufficiently well confirmed”. 

(YANG, 2018b, p. 10) 

 

 Para determinar quando uma hipótese está suficientemente bem confirmada – ou, em 

outras palavras, quantas evidências positivas são necessárias para atestar a produtividade 

de uma regra ou generalização –, Yang (2005, 2016, 2018) propõe uma equação, o Princípio 

da Tolerância. Esta equação baseia-se na seguinte intuição: para estabelecer uma 

generalização, é comum pensarmos em estatísticas – ou seja, observando apenas uma parte 

dos dados, podemos inferir se é provável que um fenômeno se estenda produtivamente à 

totalidade dos dados ou não. Por exemplo, se descobrimos uma nova espécie de animal e 

mais da metade dos 10 animais com os quais tivemos contato brilham no escuro (9 de 10 

indivíduos, por exemplo), podemos afirmar que esta nova espécie tem a luminescência como 

propriedade característica – ainda que não tenhamos observado 1 desses indivíduos 

brilhando no escuro. Entretanto, se somente 1 desses 10 indivíduos brilham no escuro e os 9 

demais não brilham, ou se não temos informações sobre os demais, é provável que não 

apressemos a conclusão de que a luminescência é uma propriedade de todos os 10 

indivíduos. Mas e se 5 ou 6 indivíduos, e não 9, apresentam a luminescência, podemos 

igualmente considerar essa característica como típica da nova espécie? Quantas 

observações devem minimamente ser feitas para desencadear uma regra? Mais da metade? 

Quantos indivíduos não brilhando no escuro podemos tolerar? 

 Ao transpormos o cenário acima à linguagem, uma outra pergunta também se coloca 

para a criança adquirindo sua língua: como determinar quando uma propriedade atinge “mais 

da metade dos casos” se essa totalidade for inatingível, infinita? É preciso, então, tomar 

generalizações com base na totalidade dos dados disponível à criança naquele momento. Ou 

seja, a produtividade dos fenômenos da língua deve ser calculada sobre um conjunto limitado 

de dados, mas que vai continuamente crescendo. O Princípio da Tolerância dedica-se, então, 

a determinar objetivamente a quantidade de dados necessária à generalização de uma regra 

de acordo com este conjunto limitado de dados, que aqui é definido como o tamanho do 

vocabulário receptivo da criança em um dado momento. Esta quantificação aplica-se de forma 

incremental e recursiva: se não há uma regra a ser generalizada no conjunto de dados, o 

sistema pode subdividir este conjunto e nestas subdivisões checar a possibilidade de 
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generalizações. É o que Yang (2016) defende acontecer, por exemplo, na generalização da 

regra de acento do Inglês, que apresenta padrões verbais e nominais diferentes. 

 Para calcular se uma generalização é produtiva, deve-se considerar o equilíbrio entre 

regularidades e exceções (observando, p. ex., quantos indivíduos seguem a regra de 

apresentar luminescência e quantos não). É importante ressaltar que estas exceções devem 

ser contadas em types e não em tokens (ou seja, devemos considerar quantos indivíduos não 

apresentam luminescência, e não em quantas observações um mesmo indivíduo deixou de 

apresentar luminescência). A formulação da generalização só será eficiente e útil, entretanto, 

se não houver muitas exceções – i.e., se poucos indivíduos deixarem de seguir a regra. Sobre 

quantas exceções considerar “muitas exceções”, o Princípio da Tolerância fornece uma 

resposta objetiva: uma equação derivada da Lei de Zipf48; da probabilidade de ocorrência das 

palavras-exceção na totalidade dos dados analisados; e do tempo de processamento da lista 

de exceções+regra versus da lista memorizada de palavras, ambas as listagens sendo 

ranqueadas pela frequência de ocorrência (tokens). Essa equação estipula quantas exceções 

podem ser toleradas por uma regra até que ela se torne computacionalmente ineficiente. 

Antes de descrever esta equação, entretanto, vejamos o que é tomado pelo modelo como 

“computacionalmente ineficiente”. 

 Conforme Yang (2016, 2018), podemos atestar se uma gramática tem organização 

eficiente com base em seu tempo de processamento. Para organizar a relação entre uma 

regularidade e seu conjunto de exceções, é comum pensar na Condição Elsewhere: um 

conjunto finito de exceções é tomado como caso especial, e nos demais casos há aplicação 

de uma regra geral. Estudos em psicolinguística comprovam que a aplicação de regras gerais 

ocorre somente após a checagem de suas exceções: se um dado contexto não consta na lista 

de exceções, a ele deve então ser aplicada a “regra básica” daquele fenômeno (SWINNEY & 

CUTLER, 1979; MARCUS et al, 1995; TAFT, 2004; FLEISCHHAUER & CLAHSEN, 2012). 

 
48 Conforme Yang (2016, p. 17), a Lei de Zipf (1949) representa um fato robusto (e ainda não muito 
bem compreendido) sobre a organização da língua e de outros sistemas naturais: a frequência de uma 
palavra é inversamente proporcional à sua posição num ranking de frequências lexicais. Por exemplo, 
a palavra mais frequente no Brown Corpus do inglês é the, com cerca de 60.000 ocorrências, ocupando 
a primeira posição do ranking. A segunda palavra mais frequente é a, com cerca de 30.000 palavras, 
ocupando a segunda posição do ranking e representando cerca de metade da frequência da palavra 
mais frequente. A terceira palavra mais frequente no ranking, and, representa cerca de 1/3 da 
frequência da palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A Lei de Zipf observa, então, que a 
multiplicação ranking x frequência é igual a uma constante (r x f = C). Esta regularidade implica que a 
maior parte das palavras da língua terá frequência baixa, enquanto poucos types terão frequência alta: 
cerca de 70% dos types do vocabulário ocorrem 3 vezes ou menos no total do corpus, e cerca de 40% 
ocorrem uma única vez. Em consequência, “Acquiring a reasonable vocabulary of a language takes a 
long time, and the learner will have to sit through a lot of boring repetitions” (YANG, 2016, p. 18). A 
constante de Zipf faz parte do cálculo que deriva o Princípio da Tolerância, levando em conta, então, 
essa propriedade das línguas. Desse modo, embora a equação de Yang seja aplicada sobre uma 
contagem de types, a medida de tokens está inserida na equação, dado que os types devem ser 
contabilizados por ordem de frequência de ocorrência. 
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Tomemos, por exemplo, a regra de formação do passado simples em inglês: se uma dada 

palavra não consta na lista de irregulares (como sing-sang, shake-shook, go-went, sleep-slept, 

etc), a ela deve ser aplicada a terminação regular {–ed}, que constitui a regra geral de 

formação do passado simples nessa língua. A checagem da lista de exceções antes da 

aplicação da regra geral implica, portanto, que o tempo de reação levado na recuperação 

lexical de uma palavra irregular deve ser menor que o tempo de reação exigido na aplicação 

regular da regra, já que toda a lista de exceções deve ser percorrida antes da aplicação da 

regra geral ser desencadeada.49  Uma lista de exceções muito extensa, então, acarreta em 

uma desvantagem no tempo de processamento de uma regra. É sobre este cálculo de 

custo/benefício que a eficiência (ou ineficiência) de uma generalização deve ser medida: se 

uma regra apresenta exceções demais, é mais eficiente para o sistema simplesmente deixar 

de aplicar a regra (ou reformulá-la, a fim de observar regularidades mais específicas dentro 

das exceções, como no caso dos “padrões irregulares” sing-sang, ring-rang, spring-sprang; 

think-thought, buy-bought, fitgh-fought, etc).  

 Desse modo, tem-se duas alternativas para organizar o input: i) estocar 

individualmente todas as formas lexicais (types) coletadas, organizando-as numa lista 

ranqueada pela sua frequência de ocorrência (tokens); ou ii) formular uma regra geral que se 

aplica à maior parte dos contextos, listando individualmente apenas os elementos que não se 

enquadram na regra, suas exceções. O Princípio da Tolerância se constitui, assim, como um 

“cálculo de produtividade”, constituindo “a learning model that quantifies the precise conditions 

for generalization during language acquisition. It hypothesizes that a general rule will be formed 

when doing so is computationally more efficient than storing lexical forms individually” 

(SCHULER, YANG & NEWPORT, 2016, p. 9). Essa quantificação é descrita como a equação 

em (9a), e seu corolário vem em (9b): 

 

(9a) Princípio da Tolerância: R é uma regra aplicável a N itens, dos quais e são exceções. R 

é produtiva se e somente se e ≤ θN = N/ln(N)   

(9b) Princípio da Suficiência: R é uma regra aplicável a N itens, dos quais M seguem R e não 

há informações sobre o restante dos dados, (N - M). R é produtiva se e somente se (N - M) ≤ 

θN = N/ln(N)   

 

As equações em (9ab) estipulam que se o número de exceções e a uma regra ou o número 

de itens de comportamento desconhecido (N – M) é maior que o limite θN, essa regra torna-

se então computacionalmente pouco eficiente, sendo mais proveitoso ao sistema linguístico 

 
49 Esta lista de exceções é organizada com base na frequência de ocorrência dos casos irregulares, já 
que se observa que palavras mais frequentes apresentam tempo de recuperação menor. 
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listar todas as ocorrências de um dado fenômeno que lidar com todas as exceções de uma 

regra que pouco representa o input. Na aplicação das equações acima, N constitui-se como 

o total de types contendo uma propriedade X dentro da(s) totalidade(s) do Léxico infantil (por 

exemplo, N é igual a todas as palavras conjugadas no passado simples dentro de um 

vocabulário de 50 palavras, ou de 100 palavras, ou de 500 palavras, sendo e o total de 

palavras de conjugação irregular neste vocabulário). O limite θN é calculado, por sua vez, pela 

divisão de N pelo seu logaritmo natural (ln(N)).50  

 É importante salientar que o limite θN de produtividade de uma regra é menor que os 

limites estatísticos do tipo “mais da metade”, retomando a pergunta deixada em aberto no 

exemplo da luminescência. “In particular, the Tolerance Principle asserts that a smaller 

vocabulary (i.e., smaller values of N) can tolerate a higher percentage of exceptions: all else 

being equal, productive rules are easier to detect for learners who have access to less input 

data” (YANG, 2016, p. 682, grifo do autor). O Quadro 9 ilustra essa propriedade: θN representa 

quantas exceções o Princípio da Tolerância dita que o vocabulário N é capaz de tolerar, e a 

coluna % apresenta o percentual que essas exceções representam no input: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9: Comparação entre percentual de exceções e o limite θN do Princípio da Tolerância 

 Observa-se no Quadro 9 que exceções beirando 40% são toleradas em um 

vocabulário de 10 itens, mas apenas uma proporção de 11,7% de exceções é tolerada em um 

vocabulário de 5.000 itens. Um vocabulário menor auxilia, portanto, a apreensão de padrões 

e regularidades no input, já que o sistema é capaz de tolerar proporcionalmente mais 

exceções em um vocabulário pequeno que em um vocabulário grande.  

 Para checar se a formação de regras de fato segue o Princípio da Tolerância ou uma 

estatística simples (a saber, as exceções devem ser menores que 50% do total de dados), 

 
50 O logaritmo natural é tomado, em verdade, como uma aproximação ao número harmônico do total N 
(HN = N∑i=1 1/i), que é de fato a medida a que se chega pela derivação da Lei de Zipf, a probabilidade 
e o tempo de processamento de N e de (N-e). Essa aproximação é tomada como uma simplificação e 
se aplica em outras áreas da matemática. Para mais detalhes sobre a derivação da equação, cf. Yang 
(2016, p. 60-66). 
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Schuler (2017) testou um grupo de adultos e crianças (5;0-7;0 anos) adquirindo uma regra de 

plural em uma língua artificial. Em um total de 16 types, 10 eram regulares e 6 irregulares. 

Pelo Princípio da Tolerância, a regra regular de plural não deveria ser adquirida, já que as 

exceções superam o θN = 16 = 5,77; já pela estatística da maioria, a regra deveria ser adquirida, 

já que 6 exceções representam menos da metade dos dados. Interessantemente, enquanto 

adultos regularizam a regra majoritária de plural, crianças falham em generalizar a regra, como 

pode ser observado no Gráfico 12: 

Gráfico 12: Generalização da regra de plural em teste de língua artificial com 10 formas regulares e 6 
formas irregulares. TP prediz a não-generalização da regra e regra da maioria prediz generalização. 
Legenda: R = marca regular; e = marcas irregulares; null = ausência de marcação de plural; other = 

qualquer outra marca (Retirado de SCHULER, 2017, p. 75) 

O Gráfico 12 demonstra experimentalmente que o cálculo aplicado pelas crianças se mostra 

diferente do cálculo aplicado por adultos: enquanto aquelas aplicam o Princípio da Tolerância, 

estes mobilizam estatísticas. Isto sugere, então, que tal como a GU, o Princípio da Tolerância 

também obedece a um período crítico/sensível. 

 A aplicação do Princípio da Tolerância cria um efeito semelhante ao de uma lupa, o 

que pode por vezes levar a hipergeneralizações (ou ao bloqueio de uma generalização 

correta) caso uma determinada propriedade se mostre concentrada em um dado momento no 

Léxico infantil. É o caso do passado simples do Inglês: embora verbos regulares {–ed} sejam 

maioria no vocabulário infantil e na língua como um todo, crianças americanas apresentam 

produtividade da regra ‘adicione {–ed}’ somente por volta dos 3 anos. É apenas neste 

momento que as crianças passam da fase conservadora/não-analisada da sua Curva em U à 

fase produtiva, apesar da alta frequência de {–ed} na língua. Isso ocorre, conforme Yang 

(2016), porque há uma grande concentração de verbos irregulares em regiões de alta 

frequência lexical: dentre os 200 verbos no passado mais frequentes na fala dirigida à criança, 

há 76 verbos irregulares – o que, apesar de constituir uma porção menor que a metade nos 

dados, ultrapassa o θN=200 = 37. Isso implica, então, que num primeiro momento da aquisição 

do passado simples (i.e., na primeira etapa da Curva em U), verbos regulares {–ed} e verbos 

irregulares são tratados da mesma maneira: como uma lista memorizada na qual não há 
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generalizações produtivas. É somente com o crescimento vocabular que os verbos {–ed} 

passam a ser tomados como regulares pelo sistema, pois com seu crescimento, cresce 

também o threshold de tolerância – permitindo, desse modo, que os verbos irrergulares sejam 

considerados exceções toleráveis da regra produtiva ‘adicione {–ed}’. É de se notar, aqui, que 

apesar da alta concentração de verbos irregulares, é raríssimo no inglês o movimento de 

hiperirregularização (como ‘wait’ > *‘wote’ no lugar de ‘waited’, ‘dream’ > *’drame’ no lugar de 

‘dreamed’). Isso ocorre porque nestes 76 verbos irregulares existem diferentes padrões de 

conjugação (sing-sang, fight-fought, put-put, etc) que, individualmente, não atingem um 

threshold de produtividade – cada diferente padrão mina a produtividade do outro. 

 Embora as hiperirregularizações sejam raras no Inglês, cogitar a possibilidade de 

haver padrões de regularidade mais restrita dentro de um padrão regular mais geral ilustra 

uma segunda propriedade do Princípio da Tolerância mencionada anteriormente: sua 

aplicação recursiva e cíclica. Se uma generalização não pode ser encontrada em um contexto 

geral, subdivisões podem ser aplicadas ciclicamente na busca por padrões de aplicação mais 

restrita: “Thus, the quantitative accumulation of exceptions can lead to the qualitative change 

in the productivity of rules” (YANG, 2016, p. 682). 51 É o que acontece, por exemplo, na regra 

de acentuação do inglês: pela análise quantitativa dos dados, uma hipótese trocaica sem 

sensibilidade ao peso silábico seria suficiente para dar conta de 85% das palavras inglesas. 

A distribuição das exceções no input leva, contudo, o sistema a buscar generalizações 

distintas dentro da classe dos nomes e da classe dos verbos, ali gerando, então, diferentes 

regras de acentuação. O Princípio da Tolerância se caracteriza, assim, como “a single 

mechanism responsible both for generalization, and for restricting these generalizations to 

items with particular semantic, pragmatic, phonological (and no doubt other) properties 

(Ambridge and Lieven, 2011, 267).” (YANG, 2016, p. 686). 

 Para aplicar as equações em (9ab) é preciso, portanto: detectar regularidades no input, 

que podem indicar a existência de uma possível regra; determinar quantas palavras seguem 

essa regularidade, e quantas palavras não a seguem; com base no balanço entre regularidade 

e exceção, determinar se existe uma regra produtiva no input – ou seja, se essa regularidade 

pode ser generalizada. Para realizar essa contagem de itens que seguem ou não uma 

regularidade, devemos considerar o momento do desenvolvimento lexical infantil, 

estabelecendo um conjunto finito. Mas como estabelecer esse conjunto? Yang (2016) aponta 

que uma boa aproximação do desenvolvimento lexical infantil pode ser obtida pela 

quantificação da fala dirigida à criança – contabilizando, especificamente, as palavras mais 

 
51 “If a grammar fails to reach productivity, it is rejected, which triggers learners to revise their grammar. 

If there are multiple grammars meeting the Tolerance threshold, learners select the grammar with the 
fewest exceptions. If no grammar is productive, the stress patterns of words are memorized as a 
lexicalized list.” (YANG, 2016, p. 97). 
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frequentes na fala dos cuidadores. Esta escolha metodológica calca-se na diferença entre a 

capacidade de produção e de compreensão infantil: a literatura robustamente comprova que 

as produções da criança não refletem de forma acurada seu conhecimento linguístico; o léxico 

receptivo infantil é, certamente, maior que seu léxico produtivo. Assume-se, então, que as 

palavras mais frequentemente dirigidas à criança são uma melhor aproximação ao seu 

vocabulário receptivo que, por exemplo, seu próprio vocabulário produtivo. 

 Tomar a fala dirigida à criança como uma aproximação ao vocabulário receptivo infantil 

exige discutir o tipo de input ao qual a criança tem acesso durante o percurso de aquisição. A 

criança está imersa em um ambiente linguístico que abrange tanto o discurso entre adultos 

quanto o discurso a ela dirigido – aqui distinguindo-se, também, o maternalês versus registros 

menos infantilizados de fala dirigida à criança. Conforme o estudo de Loukatou et al (2020), 

mais de 80% do input disponível à criança provêm de falas a ela dirigidas – seja num contexto 

ocidental, industrializado, rico, democrático e de educação superior (no termo em inglês, 

WEIRD - Western, Educated, Industrialised, Rich, Democratic), como na França, seja em 

contextos não-WEIRD, como em Sesotho. A diferença reside, nestes dois contextos, na 

proveniência da fala dirigida: na França, 79% do input provém da fala materna; em Sesotho, 

somente cerca de 25% do input tem origem materna, o restante compondo-se por enunciados 

provenientes de outros adultos (16%) e, principalmente, de outras crianças (39%). 

Interessantemente, os autores observaram semelhanças na fala materna, na fala de outros 

adultos e na fala de outras crianças em relação a características como razão type/token, 

quantidade de perguntas e MLU (Mean Length of Utterance). Vê-se, portanto, que a FDC 

compõe parte majoritária (embora não total) do input infantil; e o vocabulário infantil, por sua 

vez, se correlaciona às frequências lexicais da FDC (GOODMAN et al, 2008). 

Complementando essa observação, a comparação das frequências FA, FDC e FI trazidas na 

seção 2.3 do presente estudo demonstra, também, que propriedades como qualidade 

segmental, posição acentual e posição de CCV dentro da palavra são mais próximas entre FI 

e FDC que entre FI e FA. Estes dois fatores – exposição FDC majoritária e maior proximidade 

qualitativa entre FI e FDC – justificam a escolha metodológica de tomar as palavras mais 

frequentemente dirigidas à criança como uma aproximação do seu vocabulário receptivo.52  

 Para exemplificar como o Princípio da Tolerância pode ser aplicado para interpretar a 

aquisição de padrões variáveis e/ou excepcionais, remetemos aos estudos de Richter (2018, 

2021), sobre a aquisição do flapping em Inglês, e de Toni (2020b), sobre as africadas [tʃ, dʒ] 

em PB. Ambos os estudos assumem que a gramática da criança toma a Hipótese da 

Transparência (RINGE & ESKA, 2013) como ponto de partida para a construção fonológica. 

 
52 A aplicação do Princípio da Tolerância em contextos não-WEIRD seria interessante para validar esta 
assunção metodológica em contexto mais amplo. De nosso conhecimento, estudos aplicando o 
Princípio da Tolerância nessas populações ainda não foram conduzidos. 
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Esta hipótese assume que, num momento precoce, a superfície linguística é tomada pela 

criança como congruente à forma subjacente (ou seja, [ˈbɛɾɚ] = /bɛɾɚ/ ‘better’, [ˈtʃiɐ] = /tʃiɐ/).53 

O acúmulo de violações desta relação superfície-subjacência leva, contudo, à abstração das 

construções iniciais quando o limite de exceções toleráveis é ultrapassado. Tanto no caso do 

flapping quanto na palatalização, as violações revelam-se em face da variação provocada 

pela morfologia: eating [iɾɪŋ] ~ eat [it], daddy [dæɾi] ~ dad [dæd]; pa[tʃi]nho ~ pa[t]o, tape[tʃɪ] ~ 

tape[t]ão, assis[tʃi]r ~ assis[t]o. Ao notar que [iɾ] e [it] representam o mesmo radical eat, ou que 

[pat] e [patʃ] representam o mesmo radical pat-o, o sistema marca uma exceção, memorizando 

ambas as formas. Ao ultrapassar o limite tolerável de exceções num dado momento vocabular, 

entretanto, a Hipótese da Transparência é abandonada e [ɾ, t], [t, tʃ] passam a ser 

categorizados como alofones, como formas diferentes na superfície e na subjacência.  

 Vejamos com mais detalhe o exemplo de Toni (2020b). Uma discussão que emerge 

sobre a aquisição da palatalização em PB diz respeito às evidências disponíveis para mapear 

as formas fonéticas [tʃ, dʒ] em formas subjacentes /t, d/. Se a pronúncia de palavras como 

‘titia’, ‘leite’ é invariavelmente produzida como [tʃiʹtʃiɐ], [ʹlej.tʃɪ], como chegar a uma forma 

fonológica /titia/, /leite/? Embora a variação como [tʃiʹtʃiɐ] ~ [tiʹtiɐ] não se mostre presente no 

dialeto paulistano, existem fontes de variação paradigmática [t, d] e [tʃ, dʒ], como as ilustradas 

em (10), que se relacionam com a morfologia – muito produtiva na fala dirigida à criança e de 

desenvolvimento precoce, por volta dos 2-3 anos (ALBUQUERQUE et al, 2012): 

(10)    

grande [ʹgɾɐ̃.dʒɪ] grande+ão [gɾɐ̃ʹdɐw̃̃] pato [ʹpa.tʊ] pato+inho [paʹtʃi.ɲʊ] 

sorvete [soɾʹve.tʃɪ] sorvete+ria [soɾ.ve.teʹɾiɐ] morde+r [moɾʹde] morde [ʹmɔɾ.dʒɪ] 

 
 A seguir, a Tabela 21 aplica o Princípio da Tolerância, quantificando os contextos 

morfologicamente variáveis como em (10) na fala dirigida à criança.  

Frequência 
FDC 

N = Total 
/tʃ, dʒ/ 

e = [tʃ]~[t] θN tolerável para /tʃ, dʒ/ [tʃ]~[t] é tolerável? 

100 8 1 3.85 Sim 

300 22 6 7.12 Sim 

500 38 17 10.45 NÃO 

750 59 25 14.47 NÃO 

1500 148 56 29.62 NÃO 

Tabela 21: Princípio da Tolerância - contextos /tʃ, dʒ/ 

 A Tabela 21 quantifica a ocorrência de palavras (types) contendo a variação 

 
53 Segundo Richter (2018, p. 662), a Hipótese da Transparência “is a descriptive proposal from historical 
linguistics: learners posit abstract phonemes only when motivated to account for surface alternations in 
the data, and otherwise rely on projecting surface contrasts of the language’s distinctive features directly 
into underlying contrasts (RINGE & ESKA, 2013)”. Aqui vale destacar que esta hipótese assume uma 
abstração prévia da superfície do input, agrupando a grande diversidade acústica da camada sonora 
da língua em categorias discretas (recortando e interpretando, então, a materialidade “crua” dos sons).  
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morfológica [t, d] ~ [tʃ, dʒ] nas 1.500 palavras mais frequentes da fala dirigida à criança. Essas 

1.500 palavras são divididas na primeira coluna em faixas menores que refletem, de modo 

geral, os estágios vocabulares infantis. Na segunda coluna tem-se a quantidade de contextos 

palatalizados em cada faixa lexical; na terceira coluna tem-se as exceções recolhidas; na 

quarta coluna, o cálculo do limite θN, que indica o número de exceções tolerado de acordo 

com a quantidade de palatalizações em cada faixa; e na quinta coluna temos uma comparação 

entre a quantidade de exceções toleráveis e de exceções efetivamente encontradas no input.  

 Nota-se, nos dados apresentados, que inicialmente as crianças podem mapear as 

africadas como a forma fonológica de palavras como 'titia', ‘leite’. No entanto, a ocorrência de 

derivações e flexões como as listadas em (10) configura-se como uma exceção ao 

mapeamento biunívoco [tʃ, dʒ] >> /tʃ, dʒ/, forçando que a representação /tʃ, dʒ/ seja 

abandonada quando o vocabulário atinge 500 palavras (o que geralmente é atingido aos 2;0-

2;6 anos). Nesse momento, a criança busca recategorizar os segmentos africados, assumindo 

que /tʃ, dʒ/ não podem ser tomados como fonemas. Tal percurso de aquisição foi confirmado 

em Toni (2020b) por evidências psicolinguísticas (teste de priming) e desenvolvimentais (taxa 

de acertos e estratégias de reparo). Nota-se, assim, que a aquisição de processos alofônicos 

se dá em função da expansão do vocabulário da criança e da carga cognitiva representada 

por uma gramática fonológica inicial que se mostra ineficiente (RICHTER, 2017, p. 660). 

 Destacamos, por fim, que o Princípio da Tolerância se fundamenta em bases 

linguísticas idealizadas, como Yang (2018c) chama a atenção – quais sejam: FDC como 

aproximação ao vocabulário receptivo infantil; logaritmo natural como aproximação ao 

harmônico; Lei de Zipf como aproximação da distribuição do input; e a própria equação ser 

uma aproximação ao processo mental que ocorre na tomada de decisão entre formular uma 

regra e memorizar uma lista. Apesar dessas idealizações, as previsões à generalização 

produtiva de diferentes regras linguísticas foram empiricamente comprovadas em fenômenos 

sintáticos, morfológicos e fonológicos, em línguas naturais e também em línguas artificiais, 

com diferenças importantes observadas entre adultos e crianças. O Princípio da Tolerância 

se mostra, assim, como uma interessante ferramenta do sistema linguístico, capaz de 

mensurar a evidência positiva necessária à generalização de uma regra e que complementa 

as diretrizes estruturais trazidas por uma Gramática Universal minimalista. Como 

consequência, o TP é capaz de prever objetivamente como diferentes fenômenos linguísticos 

são organizados, armazenados e processados no sistema linguístico em construção da 

criança – prevendo objetivamente, também, que parte dessa construção deverá exigir 

reorganizações. Com base nesse princípio, defenderemos, nas próximas seções, que a 

variação CCV~CV em posição postônica presente no input pode levar a criança a 

incorretamente categorizar CCV e CV como “alofônicos”, sendo a realização CCV classificada 

como opcional em um momento intermediário da aquisição fonotática. 
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 Para dar conta das características observadas no plano segmental de CCV, vejamos 

a teoria de Dresher. Tal como o modelo de Yang, o modelo de Dresher também se enquadra 

em uma agenda minimalista, conferindo menor poder à GU e maior poder abdutivo ao 

processo de aquisição. 

 

 

4.2.2 Hierarquia Contrastiva de Traços (Dresher, 2003, 2009) 

 

 Nesta seção, vamos abordar a construção da Hierarquia Contrastiva de Traços (HCT) 

com base nos estudos de Dresher (2003, 2009, 2015), Bohn (2015) e Bohn & Santos (2018). 

Nosso objetivo, ao mobilizar esta teoria, é dar conta das substituições C[l]V↔C[ɾ]V 

encontradas pela literatura na fala infantil – que nem sempre seguem uma mesma ordem de 

aquisição ou direção preferencial de substituição, como observado pela discordância dos 

estudos de Hernandorena & Lamprecht (1990), Wertzner (2000), Ribas (2003) e Toni (2016) 

discutidos anteriormente. Visamos, também, montar uma base teórica para caracterizar o 

comportamento de /l, ɾ/ nas diferentes posições silábicas, CV e CCV, explicando a lacuna 

observada entre a aquisição das líquidas em ataque simples (que se dá aos 3;0-4;2 anos, 

respectivamente) e em ataque complexo (que se dá somente após os 5;0-6;0 anos).  

 Na proposta teórica trazida por Dresher, a construção de contrastes é tomada como a 

força motriz da Fonologia – remontando às ideias clássicas de valor (SAUSSURE, 2006 

[1916]; SAPIR, 1925) e de organização hierárquica de traços ativos e contrastivos 

(JAKOBSON, FANT & HALLE, 1952; TRUBETZKOY, 1939).54 É com base na relação entre 

sons, que pode ser entrevista pela sua atividade em processos fonológicos, que o sistema 

segmental deve ser organizado. Nestes termos, assume-se que o sistema de traços 

segmentais não é inato, mas sim emergente, sendo suscetível à variação e aos diferentes 

processos fonológicos existentes em diferentes línguas – e mesmo existentes no interior de 

uma mesma língua. Nas palavras do autor,  

 
54 Como apontado por Dresher (2009), os ingredientes que dão base ao modelo da Hierarquia 
Contrastiva de Traços há muito habitam a literatura. Entretanto, a construção das representações 
segmentais em abordagens como a de Trubetzkoy (1939), Jakobson, Fant & Halle (1952) e Chomsky 
& Halle (1968), Clements & Hume (1995), dentre outros, reservou um papel secundário aos conceitos 
de contraste, distintividade, redundância e hierarquia de contrastes ativos, priorizando a construção de 
hierarquias universais. Tais hierarquias não levam em consideração a ativação específica dos traços 
em uma dada língua. Além disso, tomar o contraste como o agente propulsor do desenvolvimento não 
exige, necessariamente, basear a construção da gramática fonológica em pares mínimos. Conforme 
Dresher (2003), duas vertentes metodológicas podem ser utilizadas para identificar e extrair os valores 
contrastivos de um sistema linguístico: métodos baseados em pares mínimos (minimal-pair based 
learning) e métodos baseados em hierarquias contrastivas (distribution-based learning). A escolha de 
um modelo baseado em distribution-based learning nos parece acertada, aqui, considerando a baixa 
quantidade de pares mínimos entre C/l/V-C/ɾ/V. Para uma discussão, cf. Dresher (2003) e Bohn (2015). 
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(...) the phonological component of the grammar computes features, but these features are 
not innate. Rather, they are created by the learner as part of the acquisition of phonology. 
Further, Universal Grammar (UG) requires that these features be organized into contrastive 
feature hierarchies that reflect phonological activity and the contrasts in the lexical 
inventory. 

(DRESHER, 2015, p. 165) 
 

 Tratando inicialmente do conceito de valor, Saussure e Sapir trazem que a 

representação de um segmento dentro do sistema fonológico se dá não só por suas 

características fonéticas, mas também pelas suas relações opositivas – ou seja, por aquilo 

que o segmento é e, principalmente, por aquilo que ele não é. Tais relações opositivas podem 

ser observadas em processos de paralelismo entre sons, contraste, combinação ou mesmo 

no bloqueio de combinações entre um e outro som (SAPIR, 1925, p. 42). Desse modo, para 

Saussure e Sapir – e para a HCT –, a observação de processos fonológicos e fonotáticos é 

crucial para estabelecer as relações que caracterizam o inventário segmental de uma língua.  

 A consideração das relações fonológicas na construção das representações 

segmentais leva à constatação de que um mesmo som – i.e., uma unidade com as mesmas 

características fonéticas – pode assumir lugares fonológicos diferentes em diferentes 

sistemas, a depender de sua relação com os demais sons da língua. Importantemente, estas 

relações apontam que nem todas as características de um som são, efetivamente, 

contrastivas em uma dada língua – o que nos aproxima dos conceitos de propriedade 

fonológica distintitiva e propriedade fonológica redundante de Trubetzkoy (1939). Para este 

autor, somente propriedades que exibem função dentro do sistema podem ser consideradas 

ativas/distintivas; são estas, e não as propriedades inativas/redundantes, quem compõem os 

traços de um fonema. Por exemplo, vejam-se os esquemas na Figura 7, que apresentam 

quatro formas possíveis de se estruturar fonologicamente o contraste entre as vogais /i, a, u/: 

Figura 7: Exemplo de Hierarquia Contrastiva de Traços (adaptado de DRESHER, 2015, p. 167-168) 
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Nas estruturas na Figura 7, observam-se diferentes relações contrastivas entre /i, a, u/. A 

questão para a criança é: qual dentre essas quatro possibilidades é a que ocorre na língua 

que está sendo adquirida? Conforme Dresher (2015), é através da observação dos processos 

fonológicos que ocorrem na língua que se estabelece (e, portanto, é possível descobrir) qual 

das estruturas ocorre. Tomando como exemplo as vogais /i, a, u/ da Figura 7, em (7a) temos 

um caso em que /a, u/ sofrem juntos processos envolvendo o traço [posterior] (como 

harmonias vocálicas ou neutralizações), enquanto em (7b) somente /u/ pode desencadear tais 

processos; por sua vez, em línguas do tipo (7cd) não devem existir fenômenos de 

posteriorização, já que o traço [posterior] não é ativo em sua especificação (embora a vogal 

[u] não deixe de ser foneticamente posterior).55 De forma análoga, fenômenos de abaixamento 

podem ser desencadeados pela vogal /a/ em (7ab), e fenômenos de alçamento podem ser 

desencadeados por /i, u/ em (7c), mas somente por /i/ em (7d). Por fim, em processos de 

perda de contraste, /a/ deve fundir-se com /u/ em (7a), mas com /i/ em (7d).  

 Note-se também nos esquemas na Figura 7 que os nós intermediários funcionam 

como arquifonemas, unindo sons distintos que partilham de um mesmo traço – o que é 

especialmente interessante para modelar a variabilidade e os segmentos alternantes 

observados no processo de aquisição, como propôs Bohn (2016): enquanto um contraste não 

for adquirido, /a, u/ devem se mostrar intercambiáveis numa língua de estrutura tipo (7a), 

enquanto uma criança adquirindo uma língua tipo (7d) deve mostrar alternâncias entre /a, i/. 

A aquisição segmental se dá, nessa perspectiva, por uma progressiva especificação dos 

traços, que gera uma crescente complexificação das representações fonológicas. Enquanto 

todas as especificações dos traços não forem adquiridas, tem-se um caso de alofonia.  

 Aqui vale destacar que, na presença de sistemas ambíguos – i.e., sistemas em que as 

pistas para determinar as relações entre os sons não são transparentes –, é possível que os 

falantes criem diferentes estruturas hierárquicas para uma mesma língua, ou mesmo que seja 

necessário reestruturar uma hierarquia que posteriormente se prova inadequada. Isso gera, 

então, diferentes hierarquias em competição – o que dá conta não só da variabilidade 

observada sincronicamente (tanto na fala adulta quanto na fala infantil), mas também de 

processos diacrônicos de mudança. Como condensam Bohn & Santos (2018, p. 200), “(...) 

hierarquias universais não dão conta da variabilidade de resultados ou de como sistemas com 

os mesmos fonemas podem estar sujeitos a processos diferentes”. O modelo trazido pela 

 
55 Dresher (2015, p. 167) define traço ativo/distintivo/contrastivo como segue: “A feature can be said to 
be active if it plays a role in the phonological computation; that is, if it is required for the expression of 
phonological regularities in a language, including both static phonotactic patterns and patterns of 
alternation. (...) if a feature is phonologically active, then it must be contrastive. This, then, is the basis 
of a heuristic for discovering contrastive features: look for phonologically active features, and 
hypothesize that they are contrastive in those segments in which they are active.” 
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HCT visa, então, “propor um sistema formal, uniforme, ao mesmo tempo que tenta dar conta 

da variabilidade tanto entre sistemas como entre indivíduos falantes de uma mesma língua”. 

 Com base no exposto acima vê-se que, em relação à organização hierárquica dos 

traços, o modelo de Dresher se distingue de outras propostas também baseadas em 

hierarquias de traços, como a Geometria de Traços de Clements & Hume (1995) e Clements 

(2009) por considerar que somente a hierarquia que organiza os traços deve ser inata, e não 

os traços per se – “the arch, not the stones”, na analogia proposta em Dresher (2015). A ideia 

de que somente a estrutura de organização dos traços é inata, mas não os traços per se, 

advém da observação de que traços inatos tais quais os observados no modelo de Clements 

(2009) ou de Chomsky & Halle (1968) representam propriedades biolinguisticamente muito 

específicas. Tais propriedades não dão conta de descrever línguas de sinais, línguas tonais 

ou mesmo línguas com segmentos menos comuns (cliques, por exemplo). Nenhum conjunto 

de traços proposto até o momento é capaz de satisfazer as propriedades distintivas das mais 

diversas línguas do mundo, sendo muitas vezes necessário postular que parte dos traços não 

é inata, mas sim emergente – o que leva Clements & Ridouane (2011) a reformular o modelo 

da Geometria de Traços, assumindo uma posição emergentista. 

 Como corolário da proposta de que a hierarquia é inata, mas não os traços, considera-

se que não há uma lista comum de traços entre as línguas e nem uma hierarquia universal, 

mas sim diferentes hierarquias para diferentes línguas. A escolha por [baixo] ou por [alto] na 

Figura 7 deve se dar, precisamente, pela observação de qual é o traço não-marcado na língua: 

ao tomar a divisão incluindo [baixo] em (7ab), tem-se vogais (não-baixo) como não-marcadas 

(nesse caso, /i/); mas tomando o traço [alto] em (7cd), tem-se (não-alto) como não-marcado 

(nesse caso, /a/). Além disso, não é o caso de que todas as vogais tenham todos os traços 

em sua representação. Na língua que utiliza a estrutura em (7a), a vogal /i/ só tem um traço, 

[não-posterior], enquanto que /u/ tem dois, [posterior, não-baixo]. Em resumo, além dos traços 

não serem universais, e nem a hierarquia ser universal, os fonemas têm traços diferentes 

especificando-os. E assim, por refletir as relações contrastivas estabelecidas no sistema 

segmental de uma língua, “torna-se raro encontrar um fonema com exatamente o mesmo 

conteúdo fonêmico em duas línguas diferentes” (BOHN, 2015, p. 60).  

 Embora diferentes ordens de estruturação e diferentes traços sejam permitidos pela 

HCT, é preciso questionar como a substância dos traços é definida pelo sistema. Aqui, o 

modelo de Dresher invoca a habilidade também inata (e não somente humana) de perceber 

e identificar correlatos acústicos, que naturalmente prioriza determinadas informações 

fonéticas em detrimento de outras para estabelecer um recorte digital à substância. Com base 

nestas habilidades, priorizamos, por exemplo, transições formânticas em detrimento da 
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frequência fundamental inerente a diferentes vozes para recortar um segmento.56 Após a 

identificação destes correlatos,   

I further assume that the contrastive features of a language are the ones that are 
phonologically active in that language [e não os traços advindos de correlatos fonéticos] 
(...). The connection between feature contrast and feature activity imposes constraints on 
the number of features that can be posited for a given phonological inventory, and to a 
large extent accounts for why phonological systems tend to look similar even without a set 
of innate features (...). For the content of features (or whatever primes are assumed), I 
assume that learners make use of the available materials relevant to the modality: for 
spoken language, acoustic and articulatory properties of speech sounds; and for sign 
language, hand shapes and facial expressions. On this view, the concept of a contrastive 
hierarchy is an innate part of UG, and is the glue that binds phonological representations 
and makes them appear similar from language to language.  

(DRESHER, 2015, p. 166-167) 

 
 Tendo em vista a alta especificidade dos traços, e tomando o conceito de traço 

distintivo/ativo como aquele que efetivamente participa dos processos fonológicos da língua, 

Dresher concede em seu modelo um alto poder abdutivo ao sistema – tal qual observado 

anteriormente no Princípio da Tolerância –, assumindo que apenas a organização de tais 

traços emergentes é trazida pela Gramática Universal. Ou, como resumem Bohn & Santos 

(2018, p. 201), os únicos universais são “a estrutura hierárquica e a forma de organização dos 

fonemas”, sendo “o conceito de uma hierarquia de traços (...) inerente à gramática fonológica, 

e não sua substância”. Para organizar os traços, Dresher toma a proposta de organização 

hierárquica em árvores binárias de Jakobson, Fant & Halle (1952), estabelecendo que 

divisões sucessivas devem ser feitas até que todos os fonemas estejam distinguidos um do 

outro na língua. Nesta divisão, a ordem e a escolha do traço marcado e não-marcado devem 

buscar refletir os traços ativos nos processos fonológicos e fonotáticos presentes na língua. 

O procedimento de Dresher (2009) foi traduzido por Bohn (2015) como se segue: 

a) Comece sem especificações: assuma que todos os sons são alofones de um mesmo 
fonema; 
b) Se o conjunto mostrar contraste entre um ou mais membros, selecione um traço e divida o 
conjunto em quantos subconjuntos forem possíveis; 
c) Repita o passo (b) em cada subconjunto: continue dividindo sucessivamente até que todo 
subconjunto criado tenha somente um segmento. 

(BOHN, 2015, p. 81)57 

 
56 Tal percepção inata é responsável pelas semelhanças entre os traços encontrados em diferentes 
línguas: ainda que estes possam representar diferentes entidades cognitivas, sua materialidade física 
e sua interpretação acústica é semelhante. “It is important to emphasize that, though phonological 
features may make use of innate auditory dispositions, they are not the same as those, but are cognitive 
entities created by learners. Thus, the contrasts indicated by [back] and [low] may be cross-linguistically 
common because our auditory perception is sensitive to formant transitions”. (DRESHER, 2015, p. 168) 
57 Adaptação do original de Dresher (2009, p. 22): 
“(16) Successive Division Algorithm (SDA)  
a. In the initial state, all tokens in inventory I are assumed to be variants of a single member. Set I = S, 
the set of all members. 
b. i) If S is found to have more than one member, proceed to (c). 
ii) Otherwise, stop. If a member, M, has not been designated contrastive with respect to a feature, G, 
then G is redundant for M.  
c. Select a new n-ary feature, F, from the set of distinctive features. F splits members of the input set, 
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 Em relação ao procedimento descrito acima, Bohn (2015) chama a atenção para três 

questões: como uma ou outra organização será escolhida – ou seja, como escolher de qual 

traço partir –; como a criança estabelece a subjacência de um segmento opaco, cujas 

características de superfície nem sempre refletem sua natureza fonológica (como no caso dos 

sons /e/→[e, ɐ, ɨ], /e, a/→[ɐ] e /e, ɛ/→[ɨ] do PE descritos anteriormente); e o que leva um traço 

a não receber determinadas especificações fonológicas mesmo apresentando correlatos 

fonéticos compatíveis. Escolher de onde partir exige a antecipação58 de algumas informações 

sobre o contraste dos segmentos, a fim de, na organização final, agrupar corretamente os 

fonemas que sofrem processos fonológicos juntos. É com base na observação das 

alternâncias morfofonológicas e das restrições fonotáticas, portanto, que a organização da 

hierarquia deve ser construída. E é também com base no comportamento morfofonológico e 

fonotático dos sons que se faz possível determinar sua subjacência – mesmo de contextos 

opacos –, especificando (ou deixando de especificar) seus traços. Para os contextos opacos, 

Bohn (2015) aponta, seguindo Fikkert & Freitas (2006) e Dresher & Van der Hulst (1995), que 

as relações alomórficas – aqui mobilizando o significado lexical – são uma importante 

ferramenta para relacionar distintas formas fonéticas de superfície a uma mesma forma 

fonológica subjacente ou vice-versa. Já para especificar ou não determinados traços basta 

observar se sons foneticamente semelhantes apresentam comportamento fonológico 

diferente: um é capaz de desencadear processos, mas o outro não. Veja-se o exemplo do 

Manchu Clássico (DRESHER, 2003, p. 2): embora as vogais /i, u, ə/ apresentem o traço 

[+ATR], somente /u, ə/ desencadeiam harmonia de ATR; de forma análoga, embora /u, o, ɔ/ 

sejam foneticamente labiais, somente /ɔ/ desencadeia o processo de labialização. Isso dá 

pistas de que o sistema do Manchu Clássico se organiza conforme a seguinte hierarquia: 

Figura 8: Hierarquia contrastiva do sistema vocálico do Manchu Clássico (adaptado de Dresher, 2003: 2) 

 
S, into n sets, F1 – Fn, depending on what value of F is true of each member of S. 
d. i) If all but one of F1 – Fn is empty, then loop back to (c). 
ii) Otherwise, F is contrastive for all members of S. 
e. For each set Fi, loop back to (b), replacing S by Fi.”  
58 Conforme aponta Bohn (2015), essa antecipação ainda carece de mais estudos, já que, como 
constata seu estudo sobre a aquisição vocálica, mesmo com essa antecipação a construção de 
hierarquias inadequadas é possível, exigindo posterior reestruturação. 
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Desse modo, nas palavras de Bohn,  

[É] o comportamento do segmento na língua que explica o porquê de optarmos por uma 
hierarquia em detrimento de outra e o porquê de ser possível que um segmento não receba 
especificação de um traço mesmo que esse o caracterize foneticamente. Além disso, o 
fato de a organização hierárquica ser dependente do sistema permite que ela varie de uma 
língua para outra: a maneira como os segmentos participam dos processos fonológicos 
determina como os traços devem ser especificados e ordenados.  

(BOHN, 2015, p. 86) 

 

 Aqui ainda vale notar, como destacam Bohn (2015) e Bohn & Santos (2018), que 

Dresher não determina quando/como/o que desencadeia a divisão contrastiva. Uma 

contribuição interessante para responder (parcialmente) a este ponto pode ser encontrada em 

contextos em que um som apresenta diferentes comportamentos contrastivos a depender de 

sua posição silábica, acentual ou morfológica. Bohn & Santos (2018) observam em relação 

às vogais que um mesmo segmento pode ter tempos de especificação diferentes em tônicas 

e átonas, já que o sistema átono é mais instável e mais sujeito a neutralizações que o sistema 

tônico. Para as autoras, a especificação de um segmento em contexto menos estável pode 

se mostrar defasada em relação ao seu contexto estável – embora nada além do princípio de 

economia impeça que diferentes hierarquias sejam criadas para um mesmo segmento em 

contextos prosódicos distintos, se necessário. Tal defasagem condiz também com o 

observado por Amorim (2018) e pelas referências trazidas na seção 2.3.6: sistemas altamente 

variáveis acarretam maior complexidade na tarefa de identificar a subjacência fonológica dos 

segmentos – especialmente daqueles que envolvem neutralização de contrastes ou variação 

alomórfica. Cogitamos que o mesmo raciocínio pode ser aplicado à especificação de /l, ɾ/ em 

CCV e CV na presente pesquisa, dando conta da lacuna observada à estabilização de /l/V-

C/l/V e /ɾ/V-C/ɾ/V (como será discutido na seção 7.2). Estas observações apontam que a 

divisão contrastiva leva em conta os diferentes contextos de realização dos fonemas – embora 

o gatilho que desencadeia a divisão contrastiva ainda permaneça em aberto.  

 Em resumo, a Hierarquia Contrastiva de Traços (HCT) considera que as propriedades 

distintivas dos fonemas de uma língua devem ser binariamente estruturadas, agrupando sob 

o mesmo nó traços que participam juntos de processos fonológicos e/ou que apresentam uma 

relação paradigmática. Esse agrupamento reflete a distribuição do sistema vocálico e 

consonantal da língua, e na aquisição, implica que segmentos agrupados sob o mesmo nó se 

mostrarão intercambiáveis enquanto não tiverem seu contraste estabelecido, numa relação 

alofônica. Veja-se o esquema ilustrativo de Dresher (2009: 54), traduzido por Bohn (2015: 87): 
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Figura 9: Hierarquia contrastiva ilustrando as relações alofônicas estabelecidas nos nós intermediários 
durante o processo de especificação dos contrastes segmentais (retirado de BOHN, 2015, p. 87) 

  

 O desenvolvimento do contraste segmental via hierarquias contrastivas defendido por 

Dresher foi aplicado por Maye & Gerken (2000), Bohn (2015, 2018) e Bohn & Santos (2018) 

na aquisição. O estudo de Maye & Gerken (2000) aponta que conhecer o significado de duas 

palavras não se mostra um fator decisivo para mapear o contraste entre dois fonemas: ao 

mapear a concentração e variação acústica de exemplares dentro do espaço fonético de uma 

língua, é possível obter pistas sobre sua relação fonológica. O exercício linguístico da criança 

não pode se embasar, então, somente na coleta e comparação de pares mínimos – embora 

tal comparação seja uma ferramenta possível para determinar o contraste e a alofonia, como 

discutido anteriormente quanto ao papel da vizinhança fonológica e da carga funcional. Isso 

explica, por exemplo, o estabelecimento de contrastes segmentais mesmo em contextos em 

que a existência de pares mínimos é escassa, como observado aos pares C/l/V-C/ɾ/V.   

 Por sua vez, Bohn (2015, 2018) demonstra que a observação das substituições 

fonéticas na fala infantil se constitui como uma pista robusta para acessar a construção das 

hierarquias contrastivas da criança. Com base nestas pistas e na ordem de 

aquisição/estabilização dos segmentos, Bohn (2015) constata não só que crianças podem 

construir diferentes hierarquias partindo de uma mesma língua, mas também que é possível 

haver reestruturação: se um falante chega a uma dada organização hierárquica e ela se prova 

inadequada para dar conta dos processos da língua, esta hierarquia pode ser modificada, 

gerando também uma modificação nos padrões de substituição da fala infantil. Uma hierarquia 

incorreta pode ser gerada porque a criança vai gradualmente sendo exposta aos processos e 

alternâncias presentes na língua, enquanto paralelamente constrói suas hierarquias e 
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organiza o sistema segmental. O Problema Lógico da Aquisição da Linguagem se mostra, 

portanto, também tratado por Dresher (2009) e Bohn (2015): evidências fragmentárias, e por 

vezes ambíguas e opacas podem afetar a organização fonológica da criança. 

 Assim, a construção das hierarquias contrastivas com base na proposta de Dresher 

adota “the ‘traditional’ view that phonological representations become more complex in the 

course of acquisition, and that learners acquire the contrasts of their language in stages” 

(DRESHER, 2015, p. 172). Tal como proposto por Rose & Inkelas (2009) e Pierrehumbert 

(2003), o detalhe fonético contido nas formas lexicais iniciais embasa a construção das 

categorias fonológicas abstratas: “phonological structure and specificational detail emerge 

gradually within the lexicon” (ROSE & INKELAS, 2009, p. 9). E é precisamente pela 

observação da alternância e das relações entre os diferentes sons contidos nestas 

representações que tais categorias abstratas são organizadas e construídas na Fonologia e 

atualizadas nas formas lexicais. Com isso, tem-se na Hierarquia Contrastiva de Traços de 

Dresher uma ponte entre as observações advindas do desenvolvimento fonológico infantil, do 

sistema adulto em momento sincrônico e das mudanças em momento diacrônico, dando conta 

da variabilidade característica da superfície linguística. 

 

 

 Este capítulo teve como objetivo descrever o estado da arte da literatura sobre a 

aquisição dos ataques ramificados em PB. Embora diversas questões tenham sido 

abordadas, um conjunto de perguntas pertinentes à pesquisa ainda permanece em aberto. A 

tais perguntas, pretendemos responder mobilizando o Princípio da Tolerância de Yang (2016) 

e a Hierarquia Contrastiva de Traços de Dresher (2009): 

◂ Como a pobreza de estímulos afeta a aquisição CCV? 

◂ Por que o PB apresenta aquisição CCV tardia se comparado ao PE, ao Francês ou 

mesmo ao Árabe? 

◂ Qual o papel do domínio motor na aquisição CCV em PB? E da carga funcional CCV? E 

da variabilidade encontrada nos diferentes dialetos da fala adulta? 

◂ As reduções CCV→CV comumente observadas na fala infantil podem ser (também) 

derivadas de uma falha em reconhecer o contraste entre essas estruturas? A 

neutralização do contraste CCV-CV na fala adulta pode levar a criança a categorizar CCV 

e CV como inicialmente equivalentes, ou a realização CCV como opcional? 

◂ Com base em quais pistas a criança constrói o contraste CCV e CV? E entre C/l/V e 

C/ɾ/V? 

◂ Como a criança generaliza as condições segmentais permitidas na língua, abstraindo de 

seu enviesamento na superfície do input? 
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◂ A representação de CCV é igual ou diferente daquela do adulto? 

◂ Como CCV é percebido e categorizado? 

 

 Vê-se, portanto, que COMO e POR QUE CCV é adquirido da forma como é adquirido são 

questões que ainda demandam uma investigação e aprofundamento – e mesmo a resposta a 

QUANDO CCV é adquirido talvez possa ser refinada se considerarmos a aquisição estrutural e 

segmental como objetos distintos. Estudos sobre a percepção da criança quanto aos seus 

próprios erros também carecem de investigação.  

 As seções que se seguem nesta tese têm como objetivo atender às questões acima. 
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5 HIPÓTESES E PREVISÕES 

  

 Considerando as informações acima examinadas, três hipóteses orientam o presente 

estudo: 

1) A estrutura fonológica CCV se desenvolve antes das capacidades articulatórias 

necessárias à sua produção-alvo na fala infantil; 

2)  A diferença entre sílabas CCV e CV é inicialmente categorizada como não-

contrastiva no sistema fonológico infantil; 

3)  A representação fonológica das consoantes líquidas que compõem o ataque 

ramificado é inicialmente não-especificada, sendo categorizada como não-

contrastiva. Ou seja, /l/ e /ɾ/ são inicialmente considerados como alofones de 

uma mesma categoria fonêmica quando em posição CCV.  

 Tomando por base as hipóteses 1-3, diferentes predições podem ser propostas ao 

comportamento linguístico infantil. Tem-se que: 

I) Se os reparos à CCV têm causa num descompasso entre sistema articulatório versus 

sistema fonológico – ou seja, o motivo reside na dificuldade em conciliar a produção de dois 

gestos articulatórios consonantais, ou mesmo em articular as líquidas /l, ɾ/ –, então esperamos 

observar uma diferenciação entre CCV e CV por meio da PERCEPÇÃO, mas não 

necessariamente por meio da PRODUÇÃO; 

Caso a posição C2 do CCV seja plenamente representada nas formas 

subjacentes de palavras, seria esperado que a criança distinguisse pares como 

[ʹbɾu.ʃɐ] ‘bruxa’ e [ʹbu.ʃɐ] ‘bucha’, por exemplo, embora em suas produções 

ambas as palavras possam apresentar a mesma forma fonética, [ʹbu.ʃɐ]. Nestes 

contextos, é possível a ocorrência de contrastes encobertos na fala da criança 

– a criança produz um contraste entre /bɾuʃa/ e /buʃa/, mas estas formas são 

percebidas pelo ouvido adulto como idênticas. 

II) Se os reparos à CCV têm causa na relação não-contrastiva entre CCV e CV, então 

esperamos comportamento semelhante na PERCEPÇÃO e PRODUÇÃO: a indistinção entre 

CV e CCV. 

Caso a posição C2 do CCV ainda não seja contrastiva na representação 

subjacente de palavras como ‘blusa’ ou ‘bruxa’, por exemplo, não seria 

esperado um reconhecimento por parte da criança das pronúncias incompletas 

[ʹbu.zɐ] e [ʹbu.ʃɐ] em comparação a [ʹblu.zɐ] e [ʹbɾu.ʃɐ].  
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Aqui, duas possibilidades se desdobram: 

a) A estrutura ramificada CCV pode ainda não ter sido adquirida, logo CCV é 

inicialmente representado/processado como CV; 

b) A estrutura ramificada CCV é especificada, porém CV é tomado como uma 

alternativa fonética aceitável de CCV, tal como observado no processo de redução 

CCV→CV em contexto átono na fala adulta. Aqui, tem-se que, assim como Ø pode ser 

considerado um alofone de /R/ em posição de coda (‘sai/R/’→ [ɾ, x, h, ɻ, ɹ, Ø], 

‘come/R/’→[ɾ, x, h, ɻ, ɹ, Ø]) (CRISTÓFARO-SILVA, 2009), é possível que Ø também 

seja considerado como um alofone válido de /ɾ/ em posição CCV (‘out/ɾ/o’→[ɾ, ɻ, ɽ, ɹ, 

Ø], ‘p/ɾ/ecisa’→[ɾ, ɻ, ɽ, ɹ, Ø]. Em outras palavras, CV seria inicialmente um “alofone” de 

CCV. 

Esquematicamente: 

II. a) CV é candidato aceitável a CCV e vice-versa; 

II. b) CV é candidato aceitável a CCV (mas não o contrário); 

 

III) Se os reparos à CCV têm causa na especificação segmental de C2 – ou seja, o motivo 

seria a não-especificação do traço [lateral] da líquida –, então existem dois contextos 

possíveis: 

 a) Se o segmento em C2 apresenta-se não-especificado para o traço [lateral] – um 

arquifonema líquido – então se espera indistinção entre C/l/V e C/ɾ/V – dado que sem 

a especificação do traço [lateral], a realização de ambas as líquidas seria permitida; 

Caso a posição C2 do CCV não apresente especificação para o traço [lateral] 

na forma fonológica infantil, a substituição entre as líquidas /l, ɾ/ não acarreta 

em mismatches na detecção de pares como [ʹblu.zɐ] e [ʹbɾu.zɐ] ‘blusa’; [ʹbɾu.ʃɐ] 

e [ʹblu. ʃɐ] ‘bruxa’ – embora deva haver, neste caso, um reconhecimento do 

mismatch nas produções reduzidas a C1V, [ʹbu.zɐ] ‘blusa’ e [ʹbu.ʃɐ] ‘bruxa’; 

 b) Se a não-especificação resultar no emprego de uma líquida default, a distinção entre 

C/ɾ/V e C/l/V ocorrerá somente numa única direção; 

Caso o traço [lateral] encontre-se especificado com um valor default na 

representação segmental de CCV, devem ocorrer mismatches na detecção 

entre a líquida default e a líquida não-default, como em [ʹblu.zɐ] >> [ʹbɾu.zɐ], 

não havendo detecção em direção contrária, [ʹbɾu.ʃɐ] >> [ʹblu.ʃɐ]. Caso não seja 

a lateral /l/ o default de CCV, mas sim o tepe, tem-se o quadro inverso. 
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Esquematicamente: 

III. a) C[l]V é candidato aceitável a C[ɾ]V e vice-versa; 

III. b) C[l]V é candidato aceitável a C/ɾ/V (mas não o contrário); 

III. b’) C[ɾ]V é candidato aceitável a C/l/V (mas não o contrário); 

 

 No caso I), o reconhecimento da distinção entre CCV e CV aponta para a presença da 

ramificação de ataque nas representações lexicais infantis, delineando-se um descompasso 

entre as capacidades articulatório-motoras da criança e o desenvolvimento de seu sistema 

fonológico – ou, caso sejam detectados contrastes encobertos na fala da criança, seria 

delineado não um descompasso fonético-fonológico, mas sim uma divergência entre as pistas 

fonéticas utilizadas pela criança e pelo adulto para demarcar o contraste fonológico CV x CCV 

e/ou C/l/V x C/ɾ/V. 

 Por outro lado, no caso II) haveria indícios de que CCV é inicialmente representado na 

fonologia infantil como um CV simples, posteriormente sendo retificado como uma estrutura 

ramificada, diferente de CV. Alternativamente, é possível cogitar que nesta primeira etapa do 

desenvolvimento fonológico CV poderia ser classificado como uma forma aceitável/variante 

de CCV, dada a ação de processos de neutralização na língua-alvo. 

 Já em III) e seus subcasos, existiriam pistas de que todos os segmentos de CCV 

seriam demarcados na representação subjacente das palavras da criança, não havendo, 

contudo, uma completa especificação dos traços dos segmentos licenciados a ocupar C2. 

Assim, em a), a posição C2 poderia ser representada como C/L/V; em b), a líquida default 

ocuparia a posição C2. 

 A confirmação ou rejeição de tais hipóteses e de suas previsões será testada com 

base na metodologia descrita em 6.0, utilizando dados advindos tanto da produção quanto da 

percepção linguística, por meio de um estudo experimental.  
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 6 METODOLOGIA GERAL 

 

Para atender aos objetivos e questões propostas pela presente pesquisa – a saber, 

investigar de que modo o ataque ramificado é percebido, representado e categorizado ao 

longo do desenvolvimento fonológico infantil, tanto em relação à estrutura silábica quanto à 

especificação segmental do CCV –, e visando checar as hipóteses acima delineadas, 

desenhamos um conjunto de experimentos fonológicos cujos critérios metodológicos gerais 

são descritos a seguir. O capítulo descreve os participantes (6.1), materiais (6.2) e os 

estímulos (6.3) usados nos testes de produção e detecção de erros aqui conduzidos, que 

visaram examinar a produção infantil dos encontros consonantais, bem como o seu 

comportamento frente a diferentes manipulações segmentais e estruturais. Já o 

desenvolvimento, a aplicação e a classificação dos dados de cada experimento, bem como 

seus resultados, será descrita no capítulo 7.   

 

 

6.1 Participantes 

 

Esta pesquisa foi registrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (CEPH-IPUSP) sob o 

número CAAE 83759518.8 0000.5561. Duas escolas participaram do estudo: o Baby Prime 

Berçário e Educação Infantil e o Colégio TCA, ambas localizadas na Zona Leste de São Paulo, 

pertencentes à rede particular de educação infantil e que atendem famílias de classe média. 

A faixa etária selecionada à pesquisa abrangeu idades entre 1;8 e 6;5 anos, intervalo 

embasado pelos estudos longitudinais de Lamprecht (1993), Ribas (2002) e Toni (2016) ao 

PB: i) é por volta dos 2 anos que os primeiros alvos lexicais contendo sílabas de ataque 

ramificado CCV surgem no vocabulário infantil; ii) a faixa dos 6 anos é apontada como o limiar 

típico (isto é, dentro da normalidade linguística) para a aquisição da ramificação de ataque em 

PB. Como critérios de exclusão, estabeleceu-se que a criança participante i) não deveria ser 

bilíngue; ii) não deveria apresentar diagnóstico de desvios fonoaudiológicos e/ou atrasos de 

aprendizagem; e iii) deveria participar das duas etapas de atividades da pesquisa. 

No total, 81 crianças que cursavam os níveis pré-escolares Maternal I, Maternal II, 

Jardim I ou Jardim II foram autorizadas pelos seus pais ou responsáveis a participar do estudo. 

Destas 81, 2 foram excluídas por apresentarem problemas fonoaudiológicos; 1 foi excluída 

por ser bilíngue; 4 foram excluídas por não concluírem as duas etapas de gravação; e 3 foram 

excluídas por se recusarem a participar. Deste modo, 71 crianças foram incluídas na pesquisa. 

A Tabela 22 resume a idade, sexo e nível escolar destes participantes. 
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Idade 
Instituição Baby Prime Colégio TCA 

Total 
Série Meninas Meninos Meninas Meninos 

2;0-2;11 
M1 6 4 0 0 10 

M2 2 0 3 0 5 

3;0-3;11 
M2 8 5 1 0 14 

J1 0 1 0 0 1 

4;0-4;11 
J1 6 3 5 4 18 

J2 4 0 0 0 4 

5;0-5;11 
J1 0 0 0 1 1 

J2 4 4 6 4 18 

Total     71 
Tabela 22: Total de crianças participantes por idade e gênero 

Embora a idade tenha sido utilizada como referência à coleta de dados, estabelecendo um 

mínimo de 15 participantes por faixa etária, ressaltamos que o critério de organização/análise 

do corpus foi o Desempenho na Tarefa (TONI & SANTOS, 2021, cf. 7.1.1).  

  

 

6.2 Materiais 

  

 Os jogos e brincadeiras propostos pela pesquisa foram realizados num ambiente 

silencioso das escolas participantes (a sala de leitura), em sessões individuais de 

aproximadamente 20 minutos: após as tarefas de produção e percepção, a criança era 

consultada se gostaria de continuar jogando, realizando a tarefa de detecção de erros, ou se 

preferia voltar à sua sala e terminar o jogo no dia seguinte. De modo geral, as crianças dos 

níveis Jardim I e II optaram por continuar jogando, realizando os testes de produção e 

detecção de erros numa única sessão, de duração média de 23 minutos; já as crianças do 

Maternal I e II majoritariamente realizaram as tarefas em duas sessões distintas, de duração 

média de 21 minutos na primeira sessão e 15 minutos na segunda sessão. 

 O material utilizado nas sessões experimentais compõe-se de 2 fantoches, 2 conjuntos 

de cartões plastificados, 4 bonecos de pelúcia, 1 mini guarda-roupas de madeira e 10 

dedoches, além de um notebook Acer com tela touchscreen, duas caixas de som Lenovo 

M0620 e um gravador de voz profissional portátil, conforme ilustrado pela Figura 10: 

Figura 10: Materiais utilizados na coleta de dados 
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 As respostas das crianças foram gravadas em formato .wav em resolução 96kHz/24-

bit por meio do gravador digital portátil Tascam DR-05 (dois microfones omnidirecionais de 

alta qualidade acoplados, com frequência de gravação entre 20Hz e 40kHz). Uma gravação 

secundária, usada como backup, foi também realizada diretamente no notebook (microfone 

stereo interno, formato .wav, 44,1kHz), por meio do software Audacity. Nesta gravação 

secundária a criança visualizava as ondas sonoras de sua fala sendo “desenhadas” no 

computador. Os áudios infantis foram transcritos em versão ortográfica e fonética.  

 

 

6.3 Estímulos experimentais 

 

Para remeter às questões descritas nesta pesquisa, dois testes foram conduzidos: 1) 

produção; 2) detecção de erros, nesta ordem. O teste de produção foi fixado como a primeira 

tarefa do experimento visando: i) garantir a familiarização aos estímulos utilizados no teste de 

percepção; e ii) capturar a atenção da criança, pois continha tarefas de instrução simples. 

Dado o caráter complementar das informações linguísticas acessadas em cada teste, 

foi utilizado um mesmo subconjunto de estímulos lexicais nos testes de detecção e produção, 

de forma a torná-los comparáveis e possibilitar a observação de diferentes aspectos do 

desenvolvimento silábico infantil em contextos linguísticos equivalentes. Um total de 74 

palavras foram apresentadas às crianças no teste de produção e em média 30 palavras foram 

empregadas no teste de detecção de erros. O conjunto de estímulos experimentais foi 

selecionado segundo os critérios fonológicos resumidos no Quadro 10 e é listado no Quadro 

11 adiante (as imagens que ilustram cada item do estudo são trazidas no Apêndice): 

Aspectos fonológicos manipulados 

Qualidade da oclusiva 
Coronal 
Labial 

Qualidade da líquida 
Lateral 
Não lateral 

Densidade fonológica 
Presença de pares mínimos 
Ausência de pares mínimos 

Aspectos fonológicos controlados 

Estrutura prosódica ‘CCV.CV 

Classe gramatical 
Substantivo 
Verbo 
Adjetivo 

Familiaridade lexical 
Familiar 
Não Familiar 

Quadro 10: Aspectos fonológicos controlados nos estímulos experimentais 

 
 
 



147 
 

Produção 

Condição Labial + /ɾ/ Labial + /l/ Coronal + /ɾ/ Coronal + /l/ Controle CV 

Pares 
mínimos 
CCV | CV 

prato | pato 
prata | pata 

bruxa | bucha 
branco | banco 

fraca | faca 

placa | paca 
pluma | puma 
flecha | fecha 
plano | pano 
flauta | falta 

traça | taça 
drama | dama 

troco | toco 
troca | toca 

tromba | tomba 

Tleco 
Tlepo 
Tlupo 
Tluto 
Tlóbi 
Tlopo 
Tlufo 
Tlato 
Tlabi 
Tlata 

salada 
balanço 
galinha 
baleia 
geleca 
relógio 
piloto 
barata 
aranha 
pirata 

Sem pares 
mínimos 

briga 
braço 
preto 
bravo 
praia 

bloco 
Pluto 
planta 
blusa 
flores 

tronco 
trevo 
trave 
triste 
trono 

     

girafa 
gorila 
cereja 
xarope 
coruja 
caroço 

Detecção de erros 

Condição Labial + /ɾ/ Labial + /l/ Coronal + /ɾ/ Coronal + /l/ 

CV → CCV           

bomba > bromba 

panda > pranda 

burro > brurro 

banho > branho 

Pepa > Prepa 

pente > plente 

boca > bloca 

bico > blico 

pipa > plipa 

peixe > pleixe 

dente > drente 

dedo > dredo 

doce > droce 

tênis > trênis 

touro > trouro 

dado > dlado 

touca> tlouca 

Dunga > Dlunga 

terra > tlerra  

teia > tleia 

CCV → CV           

(com par 

mínimo) 

prato > pato 

prata > pata 

bruxa > bucha 

branco > banco 

fraca > faca 

placa > paca 

pluma > puma 

flecha > fecha 

plano > pano 

flauta > falta 

traça > taça 

drama > dama 

troco > toco 

troca > toca 

tromba > tomba 

 

CCV → CV           

(sem par 
mínimo) 

preto > peto 

briga > biga 

braço > baço 

bravo > bavo 

praia > paia 

Pluto > Puto 

blusa > busa 

planta > panta 

bloco > boco 

flores > fores 

trono > tono 

trave > tave 

treze > teze 

trevo > tevo 

tronco > tonco 

 

C/l/V → C[ɾ]V 

 C/ɾ/V → C[l]V 

briga > bliga 

preto > pleto 

braço > blaço 

branco > blanco 

bruxa > bluxa 

Pluto > Pruto 

blusa > brusa 

planta > pranta 

flecha > frecha 

bloco > broco 

triste > tliste 

tronco > tlonco 

tromba > tlomba 

trave > tlave 

trevo > tlevo 

 

Controle CV 

/l/V → [ɾ]V /ɾ/V → [l]V   

salada > sarada 

galinha > garinha 

baleia > bareia 

geleca > gereca 

relógio > rerógio 

peludo > perudo 

piloto > piroto 

barata > balata 

pirata > pilata 

girafa > gilafa 

xarope > xalope 

coruja > coluja 

gorila > golila 

 

CCV ↔ CVC 

CCV Labial CCV Coronal CVC Labial CVC Coronal 

preto > perto 

briga > birga 

braço > barço 

bravo > barvo 

bruxa > burxa 

trave > tarve 

treze > terze 

trevo > tervo 

traça > tarça 

troco > torco 

perna > prena 

barco > braco 

porco > proco 

porta > prota 

Barbie > Brabie 

torta > trota 

torce > troce 

turma > truma 

terça > treça 

tarde > trade 

Quadro 11: Palavras utilizadas no estudo experimental 
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Conforme observado na lista de palavras acima, cada contexto experimental foi 

representado nos testes por 5 diferentes itens lexicais dissílabos paroxítonos, que deveriam 

pertencer ao vocabulário infantil e ser retratáveis por figuras.59 Na medida do possível, 

procuramos manter a mesma classe gramatical em ambos os elementos do par, dando 

preferência a substantivos (por exemplo, ‘pato’ x ‘prato’, ‘bruxa’ x ‘bucha’, ‘plano’ x ‘pano’). No 

entanto, devido à baixa ocorrência destes pares na língua-alvo, fez-se necessário também 

adicionar duplas contendo verbos ou adjetivos (a saber, ‘fraca’ x ‘faca’, ‘branco’ x ‘banco’, 

‘flecha’ x ‘fecha’, ‘flauta’ x ‘falta’, ‘troca’ x ‘toca’, ‘tromba’ x ‘tomba’).  

Ainda em virtude do número restrito de pares mínimos CCV x CV presente em PB, não 

foi possível controlar a frequência lexical dos estímulos utilizados no experimento. Desse 

modo, a frequência lexical de alguns dos pares selecionados à pesquisa é bastante distinta: 

há itens ʹCCV.CV muito mais frequentes que ʹCV.CV, como em ‘bruxa’ x ‘bucha’, ou vice-

versa, como em ‘flauta’ x ‘falta’. Outros pares, como ‘drama’ e ‘dama’, ‘pluma’ e ‘puma’, não 

estavam presentes no vocabulário de algumas das crianças. Idealmente, analisaríamos 

duplas de palavras familiares para a criança, empregando pares mínimos homogêneos quanto 

à sua ocorrência na língua. Conforme discutido no capítulo 2, a familiaridade lexical é 

reportada por Swingley & Aslin (2002) e Fennel & Werker (2004) como um fator essencial ao 

acesso a detalhes fonéticos: palavras não familiares podem não ser representadas de forma 

detalhada pela criança, enquanto palavras familiares apresentam detalhes fonéticos 

acessíveis à recuperação lexical. Mas dado o baixo número de pares mínimos CCV x CV na 

língua, esse controle não foi possível. Reconhecemos que esse fator pode interferir na análise 

dos dados aqui coletados, e por esse motivo apresentaremos nossos resultados também via 

item lexical. Desse modo, se palavras não familiares apresentarem padrão distinto das 

palavras familiares, esta interferência poderá ser descrita e mapeada. 

Tratando das características fonológicas dos estímulos do Quadro 11, foi estabelecida 

uma estrutura prosódica comum a todos os estímulos contendo ataque ramificado: dissílabas 

paroxítonas, assentando as sílabas-alvo do estudo em posição tônica e na borda inicial da 

palavra – ʹCCV.CV. A opção por dissílabos deu-se por ser essa a extensão lexical mais 

frequente na fala de crianças a partir dos 2;0 anos, segundo Silveira (2006). Por sua vez, a 

seleção por sílabas tônicas iniciais como portadoras das estruturas-alvo do estudo justifica-se 

por denotar um contexto experimental fonologicamente mais proeminente e estável 

(LAMPRECHT ET AL, 2004; KARNI, 2012).60 Os estímulos selecionados ocorreram 

 
59 As palavras selecionadas foram buscadas com auxílio do site 
https://www.dicionarioinformal.com.br/caca-palavras/ 
60 Por ser uma posição de proeminência prosódica, estes são também contextos metodologicamente 
mais conservadores: “Cross linguistically, phonological units in certain positions tend to maintain 
contrast and resist processes of neutralization. Such positions include roots, initial position (in syllable, 
foot or word), and stressed positions, and are perceived as more salient” (KARNI, 2012, p. 84).  

https://www.dicionarioinformal.com.br/caca-palavras/


149 
 

majoritariamente em fronteiras prosódicas de Frase Entoacional (I) ou Enunciado Fonológico 

(U), sendo apresentados como palavras isoladas ou em início de sentença, uma posição 

enunciativa também proeminente.61 Deste modo, a ocorrência de estratégias de reparo em 

determinados contextos silábicos não poderia ser atribuída, por exemplo, a um relaxamento 

articulatório causado por um contexto prosódico átono ou mesmo pelo próprio caráter 

perceptualmente menos proeminente da posição dos alvos em análise. Pelo contrário, num 

contexto fonológico tônico e inicial faz-se possível observar que as estruturas CCV podem ser 

manipuladas pela criança mesmo num ambiente desfavorável a modificações. 

Cabe notar que os estímulos controle não puderam seguir o mesmo padrão ‘CV.CV 

devido à restrição ao tepe /ɾ/ em posição de início de palavra. Por conta dessa restrição, as 

palavras-controle selecionadas seguiram um padrão trissílabo paroxítono, CV.‘CV.CV, como 

‘aranha’, ‘barata’. Estímulos contendo a lateral /l/ como controle CV também foram 

selecionados segundo o molde CV.‘CV.CV a fim de manter o mesmo padrão prosódico 

utilizado ao tepe. Os demais quesitos fonológicos manipulados mantiveram-se os mesmos 

que nas palavras-teste CCV. Estes estímulos têm o papel de verificar a influência da estrutura 

silábica, CV ou CCV, sobre a produção e percepção das líquidas. Com isso, se faz possível 

verificar se substituições segmentais teriam causa, propriamente, na realização de uma 

estrutura complexa ou se teriam causa num gap do inventário consonantal da criança.62   

No quesito segmental, controlamos a qualidade das consoantes em C1C2, gerando 

combinações segmentais labial + /l/, labial + /ɾ/, coronal + /l/, coronal + /ɾ/, sem distinção de 

vozeamento.63 Somente os pontos de articulação coronal e labial foram selecionados em 

posição C1, excluindo-se as consoantes de ponto velar, a fim de diminuir o número de 

combinações segmentais diferentes enfocadas pela pesquisa. Tomamos como argumento o 

estudo experimental de Toni (2016), que aponta que, enquanto os contextos labiais e coronais 

são significativamente mais e menos realizados conforme o input-alvo, respectivamente, os 

 
61 Os estímulos que não foram produzidos em fronteira de (I) ou de (U) pela criança foram também 
somados aos dados, já que o estudo de Toni (2021b) observou que o domínio prosódico não foi um 
fator significativo nas produções infantis. 
62 Embora o núcleo vocálico não tenha se mostrado relevante na produção CCV em Toni (2016), 
estudos como Barberena, Keske-Soares & Berti (2014) apontam que, em posição de ataque simples, 
a realização das líquidas parece ser influenciada pela qualidade da vogal. Seguindo um caminho 
metodologicamente conservador, optamos por controlar a qualidade vocálica das palavras-controle, 
selecionando em CV palavras contendo as mesmas vogais observadas nos estímulos-alvo CCV – 
assim, a realização da líquida /ɾ/ em ‘bruxa’ pode ser comparada, por exemplo, com um controle como 
‘coruja’; ‘braço’ compara-se a palavras como ‘blusa’; ‘pirata’ compara-se a ‘peludo’; ‘placa’, ao controle 
‘salada’. Com isso, faz-se possível observar se um eventual apagamento da líquida em CCV ocorreria 
concomitantemente ao apagamento da líquida em CV quando frente à mesma qualidade vocálica. 
63 Os resultados de Toni (2016) também apontaram que o vozeamento da oclusiva em C1 não influi de 
forma significativa na realização-alvo ou na modificação dos ataques ramificados.  Na literatura, Demuth 
& McCullough (2009) também não consideram o vozeamento como um fator relevante à aquisição dos 
ataques complexos em Francês, dado que “young speakers often have difficulty controlling voicing in 
an adult-like manner” (DEMUTH & MCCULLOUGH, 2009, p. 438). 
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contextos velares revelam-se como intermediários, não demonstrando tendências 

significativas à realização-alvo, ao apagamento ou à aplicação de estratégias de reparo. Por 

esse caráter intermediário, optamos por não incluir consoantes velares na pesquisa. 

Vale destacar a inclusão do contexto /tl/ no Quadro 11, não permitido em início de 

palavra na fonotaxe do PB e muito restrito nas demais posições lexicais. Este contexto fez-se 

necessário no experimento como um controle às possíveis substituições infantis /tɾ/ > [tl]: sua 

inclusão nos estímulos-teste objetiva checar se esta combinação segmental restrita poderia 

ser aceita pela criança não só como uma alternativa articulatória a /tɾ/, mas também como um 

alvo fonológico. Além disso, sua presença se faz interessante no teste por dialogar com os 

estudos sobre a produtividade, a aceitabilidade e a percepção CCV na fala adulta: /tl/ 

configura-se como uma combinação segmental fonologicamente marcada, articulatoriamente 

complexa e praticamente ausente do ambiente linguístico da criança, sendo própria à 

observação de generalizações fonotáticas: afinal, se /t/ é permitido em posição C1 e /l/ é 

permitido em posição C2 do CCV, seria /tl/ tratado como fonotaticamente possível na língua?  

Por fim, observa-se no Quadro 11 que além das palavras contendo ataques 

ramificados ʹCCV.CV e seus pares mínimos ʹCV.CV, foi também adicionado um conjunto de 

estímulos ʹCCV.CV que não apresenta pares mínimos. Isto porque, conforme Luce & Pisoni 

(1998), Swingley & Aslin (2002) e Jusczyk, Luce & Luce (1994), a maior densidade fonológica 

dos estímulos pode influenciar na especificação das propriedades fonológicas. Assim, é 

possível cogitar que [ʹpa.tʊ] não seria uma forma aceitável ao alvo ‘prato’, por exemplo, pois 

‘pato’ já se configura como uma outra palavra na língua-alvo; por outro lado, [ʹpe.tʊ] poderia 

ser aceito como uma realização de ‘preto’, dado que uma palavra como ‘peto’ não faz parte 

do Léxico do PB, não sendo necessário especificar a forma ‘preto’ de modo pleno. Deste 

modo, controlar a densidade lexical das palavras que constituem os experimentos dispõe-se 

a verificar se itens sem pares mínimos apresentariam mesmo padrão de realização que os 

itens lexicais de pares mínimos conhecidos na fala infantil. De nosso conhecimento, este não 

foi um fator já considerado nos estudos anteriores sobre a aquisição CCV em PB.  

Em resumo, foram utilizados no presente experimento estímulos contendo: 

• Sílabas CCV com C1 composto por plosivas [labial] ou [coronal] e C2 composto pelas 

líquidas [lateral] e [não-lateral], relacionados ou não relacionados a pares mínimos; 

• Sílabas CV compostas por plosivas [labial] e [coronal] em ataque simples; 

• Sílabas CV compostas pelas líquidas [lateral] e [não-lateral] em ataque simples. 

Como fatores que não puderam ser controlados no experimento, mas que podem 

influenciar as respostas infantis – sendo, portanto, analisados com cautela – tem-se a classe 

gramatical dos estímulos e sua frequência/familiaridade à criança. A aplicação de cada 

experimento é descrita a seguir. 
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7 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

O objetivo central desta tese é melhor entender como a criança interpreta e classifica 

as sílabas CCV ao longo do seu percurso de aquisição, já que palavras contendo esse tipo 

silábico podem figurar como alvos na produção infantil mesmo antes dos 2 anos. Para não 

deixar de produzir em sua fala palavras-alvo que contêm CCV, a criança faz uso de diversas 

estratégias de reparo, que visam “adaptar a realização do sistema alvo – a língua falada pelos 

adultos de seu grupo social – ao seu sistema fonológico” (LAMPRECHT, 2004, p. 28). Estas 

adaptações input-output podem ser aplicadas tanto visando modificar a estrutura CCV quanto 

visando alterar a combinação segmental da sílaba CCV: 

Modificação estrutural 

[ˈbi.ʎʊ] ‘brilho’ APAGAMENTO C2 

[ˈla.kɐ] ‘placa’ APAGAMENTO C1 

[ˈpul.tʊ] ‘Pluto’ METÁTESE 

[buˈɾu.ʃɐ] ‘bruxa’ EPÊNTESE 

 

Modificação segmental 

[ˈbɾu.zɐ] ‘blusa’ SUBSTITUIÇÃO C/l/V >> C[ɾ]V 

[ˈblu.ʃɐ] ‘bruxa’ SUBSTITUIÇÃO C/ɾ/V >> C[l]V 

[ˈvɾu.ʃɐ] ‘bruxa’ SUBSTITUIÇÃO C1 

[graˈdãw̃] ‘dragão’ MOVIMENTO RECÍPROCO 

[tõˈbɾɐ] ‘tromba’ TRANSPOSIÇÃO 

 

Com base nestas modificações impostas às palavras-alvo pelo sistema linguístico da 

criança, faz-se possível observar o modo como as propriedades das sílabas CCV são 

desenvolvidas e categorizadas ao longo da aquisição do ataque ramificado. Isso porque, ao 

analisar o emprego destas modificações na fala da criança e a forma como a criança reage a 

estas modificações, tem-se um rico canal para investigar os múltiplos percursos linguísticos 

que podem ser trilhados durante esse período. Afinal, quais propriedades de CCV a criança 

busca contornar? Quais são as ferramentas e caminhos disponíveis a este contorno? O que 

motiva a criança a aplicar estratégias de reparo, modificando suas palavras alvo? Nesta 

seção, vamos apresentar a aplicação e os resultados das tarefas de produção e de detecção 

de erros, buscando, com isso, para responder às perguntas delineadas na pesquisa. 

 

 

7.1 Teste de produção 

 

Com este experimento, pretendemos i) calcular as taxas de realização-alvo das 

sílabas de ataque ramificado CCV em caráter transversal, estabelecendo grupos interfalantes 

para uma análise linguística via percentual de produções corretas; ii) observar as estratégias 

de reparo utilizadas em cada grupo de desenvolvimento, bem como examinar se haveria um 

reparo preferencial em cada grupo; iii) verificar possíveis tendências à realização-alvo (ou à 

reparação) vinculadas a combinações segmentais específicas, à familiaridade e/ou à 
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densidade fonológica; iv) estabelecer os diferentes caminhos segmentais trilhados na 

aquisição CCV; e v) discutir o conhecimento fonotático da criança. 

 

 

7.1.1 Procedimentos e classificação dos dados 

 

O experimento de produção foi realizado por meio da elicitação de palavras contendo 

sílabas CCV e, como controle, seus pares mínimos CV (quando presentes na língua), além 

de palavras contendo as líquidas /l, ɾ/ ou as oclusivas /p, b, t, d/ em posição de ataque simples 

– visando, com este controle, verificar se as consoantes /l, ɾ/ já seriam atestadas no inventário 

segmental da criança, assim como se as oclusivas /p, b, t, d/ sofreriam também em posição 

de ataque simples os mesmos reparos observados em CCV.  

O teste contou com três tipos de tarefas: repetição lexical (palavras e pseudopalavras) 

e nomeação espontânea – ambas exigindo da criança uma produção ou “reconstrução” lexical 

com base em estímulos visuais e/ou auditivos. Pascoe et al (2016, p. 1) apontam que tanto 

tarefas de nomeação como de repetição exigem acesso à representação fonológica estocada 

no Léxico do falante – diferenciando-se pela presença ou não de uma etapa de 

processamento auditivo prévia à produção: “Naming is an output task involving access of 

stored lexical knowledge and production. Repetition tasks involve all components of the 

system: auditory processing, access of word knowledge (if the word is known), and production 

of the word”. Deste modo, embora diferentes, ambas as tarefas de nomeação e repetição de 

palavras apresentam acesso comparável à produção e às representações lexicais infantis – e 

por esse motivo, os dados de nomeação espontânea e repetição de palavras foram somados 

e analisados em conjunto. Já os dados de repetição de pseudopalavras foram analisados 

separadamente, tanto pelo comportamento distinto de palavras e pseudopalavras quanto pelo 

caráter marginal de /tl/.  

A tarefa de nomeação espontânea se constituiu pelo jogo do “Que bicho é esse?”. 

Utilizando um conjunto de 25 cartões plastificados contendo figuras de animais, a 

pesquisadora perguntava à criança o nome de cada animal do monte de cartas. Caso a 

criança não soubesse o nome de algum dos animais ilustrados – como, por exemplo, ‘paca’, 

‘puma’, ‘traça’ –, a pesquisadora o nomeava, solicitando sua repetição. Algumas figuras do 

jogo necessitavam de contextos para sua produção, apresentados pela pesquisadora após a 

primeira tentativa da criança em nomear a figura – como no item ‘toca’, representado pela 

figura de um macaco tocando violão, ao qual a criança deveria responder: “Toca uma música 

pra mim?”, ou o item ‘pata’, uma figura de cachorros com curativos nas patas, “Onde está 

dodói no cachorro?”. Os estímulos utilizados na tarefa são apresentados no Quadro 12: 
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Tarefa 1: Nomeação espontânea 

Paca Toco Barata Galinha Peludo 

Pata Traça Bico Girafa Peppa Pig 

Pato Tromba Bravo Gorila Porco 

Puma Aranha Burro Panda Triste 

Toca Baleia Coruja Peixe Touro 

Quadro 12: Palavras utilizadas no teste de Produção - Tarefa de nomeação espontânea 

Na tarefa de repetição de palavras a criança era solicitada a ensinar o nome de 44 

figuras a dois fantoches. Foi utilizado um conjunto de slides do programa Power Point para 

apresentar as figuras à criança.  Num primeiro momento, a criança deveria escolher qual dos 

fantoches ela desejava manejar. O fantoche não escolhido, sendo manejado pela 

pesquisadora, era responsável por ditar o nome das palavras que a criança deveria repetir ao 

seu próprio fantoche. Ao longo da tarefa, o fantoche da pesquisadora interagia com a criança 

e com as imagens apresentadas, conversando sobre algumas das comidas e brincadeiras 

ilustradas nas figuras. Nestes momentos de interação, a pesquisadora procurava também 

frisar as palavras menos familiares à criança, criando um contexto para sua produção, como, 

por exemplo, nos estímulos ‘troca’ (“Olha só, esse menino se sujou todinho de lama! Fala pra 

ele: ‘Troca de roupa!’”), ‘troco’ (“Você tem um cofrinho pra guardar o troco que você ganha? 

O que você vai comprar com tanto troco?”), ‘drama’ (“Olha, essa brincadeira chama ‘drama’, 

é tipo um teatrinho, só que com máscaras!”), ‘dama’ (“Você conhece esse desenho? Essa é 

a Dama e esse o Vira-Lata, é de um desenho cheio de cachorros!”), ‘falta’ (“Ih, olha só, fala 

pra ele: ‘falta desenhar o olhinho do gatinho!’ Não pode deixar o gatinho sem desenhar o 

olhinho, né?”), ‘pluma’ (“Isso chama pluma, é uma peninha colorida, tipo a pena da peteca”), 

‘fecha’ (“Olha, um monstro! Avisa o menino: ‘Fecha! Fecha a porta!’”), ‘tomba’ (“Você já jogou 

esse jogo? Chama tomba-latas, é um jogo de festa junina. Você joga uma bolinha e tomba 

todas as latas”). As palavras utilizadas nesta tarefa são listadas no Quadro 13, sublinhados 

os contextos-alvo. Palavras consideradas pouco familiares são trazidas em cinza: 

Tarefa 2: Repetição de palavras 

Banco Drama Placa Taça Balanço 

Bloco Faca Plano Tomba Caroço 

Blusa Falta Planta Trave Cereja 

Braço Fecha Pluma Trevo Geleca 

Branco Flauta Pluto Tronco Piloto 

Briga Flecha Praia Trono Pirata 

Bruxa Flores Prata Troca Relógio 

Bucha Fraca Prato Troco Salada 

Dama Pano Preto  Xarope 

Quadro 13: Palavras utilizadas no teste de Produção - Tarefa de repetição de palavras 
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Observe-se que os pares mínimos ́CCV.CV x ́CV.CV, as palavras ́CCV.CV sem pares 

mínimos na língua e os estímulos-controle ʹCV.CV (oclusivas em ataque simples) e CVʹCV.CV 

(líquidas em ataques simples) foram mesclados nas Tarefas 1 e 2, sendo apresentados à 

criança em ordem aleatorizada, cuidando para que palavras do mesmo par mínimo não 

fossem exibidas em sequência. Devido a esta variedade de contextos estruturais, optamos 

por não inserir palavras distratoras no experimento de produção. Destacamos também que as 

palavras espontaneamente produzidas pela criança e que se enquadravam nos critérios 

prosódicos estipulados aos estímulos foram também incluídas na pesquisa – palavras como 

‘parece’, ‘palito’, ‘barulho’, ‘laranja’, ‘bronca’, ‘pronto’.  

Já na tarefa de repetição de pseudopalavras, abordamos a combinação segmental /tl/. 

Utilizando 10 dedoches representando monstrinhos e um mini-guarda-roupa de madeira, a 

criança era convidada a prender os monstrinhos no armário. Seguindo o procedimento 

realizado em Toni (2016), era explicado aos participantes que, por serem monstros, estes 

personagens apresentavam nomes bem esquisitos, pois monstros não podem ter nome de 

gente. Para conhecer o nome dos monstros, uma fotografia de cada personagem era 

apresentada em slides no notebook. Apontando para a fotografia no slide, a pesquisadora 

instruía a criança, inicialmente, a identificar quem era o monstro fotografado, apresentando 

seu nome (“Acha pra mim o Tleco”); em seguida, a criança era solicitada a colocar o dedoche 

no armário, repetindo a seguinte frase: “[Nome do monstro], já pro armário! E fica aí!”. Os 

nomes utilizados na atividade são listados no Quadro 14: 

Tarefa 3: Repetição de pseudopalavras 

Tlabi Tlóbi Tlupo Tleco Tlodo 

Tlata Tlopo Tluto Tlepo Tlato 

Quadro 14: Palavras utilizadas no teste de Produção - Tarefa de repetição de pseudopalavras 

 Para classificar as produções infantis nas tarefas experimentais, adotamos o critério 

de Desempenho na Tarefa, e não Idade, tal como utilizado em Toni (2016) e discutido em 

Toni & Santos (2021). Em vista das diferenças naturais encontradas no desenvolvimento 

individual, consideramos que a idade não pode ser tomada como um critério adequado à 

organização dos dados, pois admitiria a comparação de diferentes momentos do 

desenvolvimento silábico, mascarando os padrões observados no percurso de aquisição. 

Para agrupar as produções de diferentes crianças em conjuntos homogêneos, a fim de 

promover uma comparação adequada inter e intragrupos, adotamos o Desempenho na Tarefa 

(medido via percentual de produções corretas) como critério de organização das produções 

infantis. Tal critério visa viabilizar a comparação entre dados de diferentes crianças, buscando 

observar possíveis padrões na produção CCV e na aplicação de estratégias de reparo ao 
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longo do desenvolvimento silábico. Assim, a taxa de produção CCV correta guiou a divisão 

dos dados coletados em cinco grupos, tal como descrito no Quadro 15: 64 

Grupo  % de produções CCV corretas 

1 de 0 a 20% 

2 de 21 a 40% 

3 de 41 a 60% 

4 de 61 a 80% 

5 81 a 100% 

Quadro 15: Divisão das produções infantis em faixas pelo percentual de realizações-alvo CCV 

No Grupo 1 são classificadas as produções infantis com ramificação CCV ausente, 

assumindo-se que produções corretas em menos de 20% do total de dados produzidos pela 

criança representam um processo ou estrutura ainda não ativo na Fonologia infantil (KARNI, 

2012) – ou seja, neste grupo apresentam-se crianças que esporadicamente produzem as 

estruturas CCV tal como na forma adulta, mas tais produções ainda não podem ser 

consideradas sistemáticas ou constantes. No Grupo 2 são classificados os dados em que a 

ramificação CCV já emergiu na fala infantil, porém ainda com baixa frequência de produções 

corretas. No Grupo 3 observa-se que em torno da metade das produções infantis são 

realizadas com a ramificação de ataque produzida tal como na língua alvo. No Grupo 4 estas 

produções caminham para a estabilização, com altos percentuais de produção correta e, por 

fim, no Grupo 5 temos as produções consideradas já estabilizadas na fala infantil. Seguindo 

Lamprecht et al (2004), assumimos uma taxa de acerto menor que 100% como estável porque 

certas produções inadequadas podem ser consideradas simples lapsos linguísticos ou 

articulatórios, passíveis de ocorrer mesmo na fala adulta.65 

 A consistência dos grupos formados via percentual de produções corretas CCV pode 

ser constatada analisando-se o baixo desvio-padrão e a semelhança entre as médias e as 

medianas CCV em cada um dos cinco grupos formados. Esta consistência intersujeitos é 

essencial à observação de possíveis padrões de desenvolvimento na fala infantil. Ilustrando 

o descompasso entre a idade e o desempenho linguístico, observamos em nossos dados que 

crianças com 3 anos de idade podem já apresentar produção CCV semelhante à forma-alvo, 

tal como seus colegas da faixa etária de 5 anos a 6 anos; por outro lado, crianças que também 

se encontram na faixa etária de 5 anos podem também apresentar menos de 40% de suas 

 
64 Nesta classificação, optamos por não considerar os contextos /tl/, já que suas diferentes realizações 
poderiam levar a uma categorização enviesada, agrupando crianças cuja produção CCV mostra-se 
reduzida somente nestes contextos /tl/ junto a crianças cujas reduções CCV abrangem também as 
combinações fonotáticas produtivas na língua alvo. 
65 Um revés da divisão via percentual de produções corretas é a imprevisibilidade sobre o número de 
participantes classificado em cada grupo desenvolvimental. Para contornar o desbalanceamento 
constatado entre o total de sujeitos em cada grupo na tabela, realizamos um tratamento estatístico 
inferencial dos dados. 
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produções CCV realizadas tal como na forma adulta, tal como seus colegas 3 anos de idade.  

Em relação à classificação do tipo de produção de fala, os estímulos produzidos pelas 

crianças foram divididos em 3 categorias iniciais: PRODUZIDO (em que se observa uma 

produção tal como na fala adulta, como em ‘preto’ [ˈpɾe.tʊ], ‘Pluto’ [ˈplu.tʊ]); NÃO PRODUZIDO 

(em que se tem o ataque ramificado CCV reduzido a ataque simples CV, como em ‘preto’ 

[ˈpe.tʊ], ‘Pluto’ [ˈpu.tʊ]); e OUTROS (em que se tem o uso de estratégias de reparo diferentes 

de CCV>C1V). Os reparos em OUTROS foram classificados utilizando-se os mesmos termos e 

definições usualmente empregados na literatura sobre a fala infantil, conforme descrito nos 

capítulos anteriores. O Quadro 16 traz as classificações primárias aplicadas a todos os dados 

e as classificações qualitativas aplicadas às produções OUTROS:  

Categorização primária das produções de ataque ramificado 

Classificação Descrição Exemplo 

PRODUZIDO Produção tal como no alvo adulto ‘Pluto’ [ˈplu.tʊ] 

NÃO PRODUZIDO Apagamento de C2 (CCV→ C1V) preto’ [ˈpe.tʊ] 

OUTROS Aplicação de estratégias de reparo (cf. abaixo) 

Categorização detalhada das estratégias de reparo ao ataque ramificado 

Classificação Descrição Exemplo 

Apagamento do CCV Apagamento da sílaba contendo CCV ‘bruxa’ → [‘ʃɐ] 

Apagamento de C1 Produção dos segmentos em C2V ‘planta’ → [‘lã.tɐ] 

Apagamento de C1+C2 Produção apenas da vogal do CCV ‘bruxa’ → [‘u.ʃɐ] 

Substituição de C1 
Alteração de ponto de articulação, modo ou 
vozeamento do segmento em C1 

‘blusa’ → [‘pu.za] 
‘blusa’ → [‘vlu.za] 

Substituição de C2 Alteração da líquida em C2 
‘braço’ → [ʹbla.sʊ] 
‘placa’ → [‘pɾa.kɐ] 

Metátese Alteração da posição C1C2: CCV>>CVC ‘fraca’ → [‘faɾ.kɐ] 

Transposição Movimento da líquida à sílaba adjacente ‘tromba’ → [‘tõ.bɾɐ] 

Movimento recíproco 
Permuta entre segmentos de duas sílabas 
adjacentes 

‘Tlupo’ → [‘plu.tʊ] 

Epêntese vocálica Adição de uma vogal entre C1 e C2 ‘flores’ → [fʊ’lo.ɾɪs] 

Inserção consonantal Adição de uma posição C2 a um CV ‘Pluto’ → [‘plu.tlʊ] 

Quadro 16: Classificação da produção de fala no Teste de Produção 

Cabe destacar as decisões tomadas nos casos em que uma mesma palavra sofre 

simultaneamente mais de uma estratégia de reparo. Observa-se no corpus produções como 

[ˈtɛ.ʃɐ] à palavra ‘flecha’, em que se tem tanto o apagamento da líquida em C2 quanto uma 

modificação na qualidade da consoante em C1; de forma análoga, estas mesmas 

modificações podem ser aplicadas em posição contrária na sílaba, como em ‘trevo’ [ˈle.vʊ], 

em que se tem o apagamento de C1 e uma modificação na qualidade da consoante em C2; já 

em ‘tronco’ [ˈplõ.kʊ] tem-se modificações na articulação tanto da consoante em C1 quanto em 

C2. Nestes casos de múltiplos reparos numa única palavra, optamos por contabilizar a 

produção de duas formas: i) como um único token na categorização primária (OUTROS), para 

realizar a contagem e divisão nos grupos por percentual de produções corretas; ii) como um 
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token por reparo na classificação detalhada (ou seja, ‘tronco’ [ˈplõ.kʊ] contabiliza 2 tokens), 

para explorar os tipos de estratégias de reparo coletados nas produções infantis.  

Por fim, para classificar a produção infantil de forma consistente nas categorias acima, 

foi realizada uma verificação acústica dos dados utilizando-se o software Praat (versão 6.0.14, 

view range especificado entre 0-9000 Hz e window lenght de banda larga 0,005 segundos). 

Por meio da inspeção visual do espectograma e da forma de onda das respostas da criança 

fez-se possível detectar de modo preciso a presença ou ausência da líquida em posição C2 

nas sílabas, assim como determinar também a natureza da consoante produzida nesta 

posição, baseados na descrição acústica trazida anteriormente na seção 2.4.   

Nas próximas seções, apresentamos os resultados dos testes aqui conduzidos. Em 

7.1.2 trazemos os dados de nomeação espontânea e de repetição de palavras. A seção 7.1.3 

trata das produções /tl/ coletadas no teste de repetição de pseudopalavras. Por fim, a seção 

7.1.4 discute a perspectiva fonético-articulatória das produções infantis.  

 

 

7.1.2 Resultados das tarefas de nomeação espontânea e repetição de palavras 

 

Esta seção analisa as produções infantis coletadas nas tarefas de repetição de 

palavras, de nomeação e também os alvos espontaneamente produzidos durante o teste de 

detecção de erros. Seguindo o percurso de exploração de dados sugerido por Eisenbeiss 

(2010), apresentamos inicialmente uma análise distribucional, procurando observar se os 

seguintes fatores podem afetar a produção CCV: qualidade da consoante em C2 ou em C1; 

itens lexicais específicos; familiaridade; densidade fonológica. Tais fatores serão 

primeiramente examinados por meio de análises univariadas, para ao fim do capítulo terem 

sua interação conjunta checada via um modelo de efeitos mistos. Com isso, buscamos 

investigar se algum item e/ou combinação segmental é majoritariamente evitado pelas 

crianças, ou se há preferência pela produção de determinados contextos. Em seguida, na 

seção 7.1.2.1, conduzimos uma análise multivariada e em 7.1.2.2 delineamos os caminhos 

percorridos pelos falantes, identificando sua(s) ordem(ns) de aquisição, suas estratégias de 

reparo e a(s) curva(s) desenvolvimental(is) do molde e do filtro silábico de CCV.  

 

Inicialmente, a Tabela 23 traz a divisão de cada criança nos grupos G1-G5, baseada 

em seu percentual de produções CCV corretas – divisão que baseará a organização das 

demais tabelas e gráficos desta seção.66  A tabela contém informações sobre a idade (em 

 
66 Por suas características próprias, as produções /tl/ da tarefa de repetição serão analisadas 
separadamente, na seção 7.1.1.2, não sendo aqui incluídas. 
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meses) e série pré-escolar (M1, M2: Maternal 1 e 2; J1, J2: Jardim 1 e 2) de cada participante; 

o total de tokens/ alvos coletados em seus dados; e o percentual de tokens CCV corretamente 

produzidos (%Produzido), reduzidos a C1V (%Reduzido a C1V) ou que sofreram outras 

estratégias de reparo além da redução CCV>C1V (%Outros). Nas quatro colunas à direita tem-

se, ainda, informações a respeito do contexto controle de líquidas em ataque simples CV: 

produção correta (%Produzido), apagamento da líquida (%Não produzido) e demais reparos, 

como a substituição por glide (%Outros). Note-se que a identificação e a posição dos 

participantes nas Tabelas 23-27 são também informativas: o código de identificação foi 

atribuído de acordo com a idade, sendo o participante P01 a criança mais nova do estudo e 

P71 a criança mais velha. Já a posição/ordem dos informantes indica seu percentual de 

produções corretas, do menor (cima) ao maior (baixo): por exemplo, a criança P29 se encontra 

ordenada antes da criança P02 porque o percentual de acertos de P02 foi superior ao de P29. 

Esta informação será útil quando, por exemplo, passarmos a explorar os aspectos 

distribucionais da produção CCV. 
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INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE ALVO: ATAQUE RAMIFICADO ALVO: ATAQUE SIMPLES 

GRUPO CRIANÇA IDADE SÉRIE 
TOKENS 

CCV 
%PRODUZIDO 

%REDUZIDO A 

C1V 
%OUTROS 

TOKENS /l, ɾ/ 
CV 

%PRODUZIDO 
%NÃO 

PRODUZIDO 
%OUTROS 

Grupo 1 

P01 20 M1 22 0 100 0 22 0 9,09 90,91 

P03 24 M1 41 0 100 0 23 8,70 56,52 34,78 

P04 24 M1 19 0 94,74 5,26 15 0 66,67 33,33 

P05 24 M2 10 0 100 0 6 50 0 50 

P06 25 M1 11 0 100 0 15 26,67 6,67 66,67 

P10 30 M1 22 0 100 0 24 16,67 41,67 41,67 

P11 31 M2 33 0 90,91 9,09 21 33,33 19,05 47,62 

P12 31 M1 37 0 100 0 25 0 44 56 

P13 33 M1 50 0 92 8 27 81,48 0 18,52 

P16 36 M2 25 0 96 4 14 71,43 14,29 14,29 

P21 37 M2 25 0 92 8 16 56,25 0 43,75 

P23 41 M2 24 0 100 0 19 94,74 0 5,26 

P25 42 M2 29 0 93,10 6,90 21 76,19 0 23,81 

P27 44 M2 41 0 97,56 2,44 21 47,62 0 52,38 

P34 51 J1 36 0 100 0 17 29,41 17,65 52,94 

P47 57 J1 28 0 100 0 19 36,84 0 63,16 

P29 45 M2 61 1,64 98,36 0 74 85,14 0 14,86 

P02 24 M1 41 2,44 97,56 0 30 50 6,67 43,33 

P08 29 M1 30 3,33 83,33 13,33 8 87,50 12,50 0 

P15 35 M2 43 4,65 93,02 2,33 18 44,44 5,56 50 

P24 41 M2 58 5,17 84,48 10,34 27 96,30 3,70 0 

P07 27 M1 27 7,41 88,89 3,70 18 44,44 5,56 50 

P22 41 M2 27 11,11 88,89 0 12 100 0 0 

Total CCV: 740  Média de acertos: 1,76% (2,88)  Mediana: 0% Total CV: 492 Média de acertos: 52,03% (31,8) Mediana: 47,62% 

Grupo 2 

P20 37 M2 41 26,83 63,41 9,76 21 42,86 4,76 52,38 

P09 30 M2 56 30,36 64,29 5,36 30 100 0 0 

P63 65 J2 34 32,35 0 67,65 19 42,11 0 57,89 

P28 44 M2 55 32,73 58,18 9,09 25 48 0 52 

P61 64 J2 30 36,67 26,67 36,67 24 58,33 8,33 33,33 
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INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE ALVO: ATAQUE RAMIFICADO ALVO: ATAQUE SIMPLES 

GRUPO CRIANÇA IDADE SÉRIE 
TOKENS 

CCV 
%PRODUZIDO 

%REDUZIDO A 

C1V 
%OUTROS 

TOKENS /l, ɾ/ 
CV 

%PRODUZIDO 
%NÃO 

PRODUZIDO 
%OUTROS 

P41 55 J1 47 38,30 40,43 21,28 24 50 0 50 

Total CCV: 263  Média de acertos: 32,7% (3,81)  Mediana: 32,54% Total CV: 143 Média de acertos: 59,44% (31,8) Mediana: 49% 

Grupo 3 

P33 49 J1 52 46,15 1,92 51,92 43 97,67 0 2,33 

P66 67 J2 36 47,22 33,33 19,44 22 95,45 0 4,55 

P30 47 J1 50 48 16 36 22 50 0 50 

Total CCV: 138 Média de acertos: 47,1% (0,76)  Mediana: 47,22% Total CV: 87 Média de acertos: 85,06% (31,8) Mediana: 95,45% 

Grupo 4 

P19 37 M2 39 61,54 10,26 28,21 28 53,57 0 46,43 

P26 43 M2 21 66,67 0 33,33 10 60 0 40 

P38 54 J1 51 72,55 1,96 25,49 22 100 0 0 

P36 53 J1 30 73,33 3,33 23,33 16 87,50 6,25 6,25 

P14 34 M2 42 78,57 11,90 9,52 22 95,45 0 4,55 

Total CCV: 183  Média de acertos: 71,04% (5,87)  Mediana: 72,55% Total CV: 98 Média de acertos: 80,61% (31,8) Mediana: 87,5% 

Grupo 5 

P50 59 J1 17 82,35 5,88 11,76 8 100 0 0 

P35 52 J1 44 84,09 4,55 11,36 31 83,87 0 16,13 

P32 49 J1 34 85,29 8,82 5,88 17 100 0 0 

P39 54 J1 41 85,37 9,76 4,88 19 100 0 0 

P40 54 J1 44 88,64 6,82 4,55 26 100 0 0 

P18 37 M2 45 88,89 0 11,11 30 100 0 0 

P59 63 J2 47 89,36 0 10,64 20 100 0 0 

P49 58 J2 43 90,70 4,65 4,65 17 100 0 0 

P68 69 J2 33 90,91 9,09 0 19 94,74 5,26 0 

P51 59 J2 45 91,11 6,67 2,22 24 100 0 0 

P44 56 J1 36 91,67 5,56 2,78 20 100 0 0 

P37 53 J1 51 92,16 3,92 3,92 28 96,43 0 3,57 

P62 65 J2 56 92,86 7,14 0 20 100 0 0 

P64 67 J2 57 92,98 1,75 5,26 40 90 0 10 
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INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE ALVO: ATAQUE RAMIFICADO ALVO: ATAQUE SIMPLES 

GRUPO CRIANÇA IDADE SÉRIE 
TOKENS 

CCV 
%PRODUZIDO 

%REDUZIDO A 

C1V 
%OUTROS 

TOKENS /l, ɾ/ 
CV 

%PRODUZIDO 
%NÃO 

PRODUZIDO 
%OUTROS 

P70 71 J2 30 93,33 3,33 3,33 15 100 0 0 

P69 70 J2 32 93,75 3,13 3,13 16 93,75 0 6,25 

P57 62 J2 33 93,94 3,03 3,03 19 100 0 0 

P45 57 J1 56 94,64 3,57 1,79 15 100 0 0 

P60 64 J2 41 95,12 4,88 0 20 100 0 0 

P17 37 M2 42 95,24 4,76 0 22 95,45 0 4,55 

P71 77 J2 23 95,65 4,35 0 16 100 0 0 

P31 48 J1 56 96,43 1,79 1,79 19 94,74 0 5,26 

P56 62 J2 59 96,61 1,69 1,69 20 100 0 0 

P52 59 J1 32 96,88 0 3,13 16 93,75 0 6,25 

P58 63 J1 33 96,97 3,03 0 19 100 0 0 

P54 61 J2 36 97,22 0 2,78 19 100 0 0 

P43 56 J2 47 97,87 0 2,13 17 100 0 0 

P55 61 J2 47 97,87 0 2,13 18 100 0 0 

P67 68 J2 53 98,11 0 1,89 27 100 0 0 

P48 57 J2 63 98,41 1,59 0 24 100 0 0 

P42 55 J1 36 100 0 0 24 95,83 0 4,17 

P46 57 J1 45 100 0 0 21 100 0 0 

P53 60 J2 56 100 0 0 21 100 0 0 

P65 67 J2 36 100 0 0 19 100 0 0 

Total CCV: 1.449 Média de acertos: 94% (4,71)  Mediana: 94,29% Total CV: 706 Média de acertos: 97,59% (31,8) Mediana: 100% 

Tabela 23: Classificação das produções CCV em Grupos via percentual de produções corretas 

 



162 
 

 A Tabela 23 permite observar que a maior variabilidade no desenvolvimento linguístico 

infantil se dá na faixa etária de cerca de 3;0 a 4;0 anos, em que temos crianças de produção 

classificada tanto em G1 (Grupo 1) quanto G2, G3, G4 e G5 – abaixo dos 3 anos tem-se 

majoritariamente crianças pertencentes ao grupo G1 (à exceção de P14 e P09), e acima de 

4;0 anos tem-se majoritariamente crianças nos grupos G4 e G5 (exceções: P61, P63, P66), o 

que indica que o período entre 3 e 4 anos representa uma fase crítica na aquisição silábica. 

 É interessante ressaltar que este período corresponde justamente ao início da 

estabilização das consoantes da classe das líquidas na fala infantil, que são adquiridas entre 

3;0 (/l/) e 4;2 (/ɾ/) anos em ataque simples (LAMPRECHT et al, 2004). Diferentemente da 

homogeneidade alcançada a CCV, analisando a produção das consoantes /l, ɾ/ no contexto 

controle de nosso corpus observam-se grandes valores de desvio-padrão, com cerca de 10% 

de diferença entre os valores da média e da mediana nos grupos G2, G3 e G4, o que indica 

importante variação na produção individual dos sujeitos. Ou seja, no início da aquisição CCV, 

as crianças podem se encontrar em diferentes estágios de desenvolvimento em relação às 

líquidas: em G1, tem-se participantes com líquidas ausentes ou muito incipientes em seu 

inventário segmental (como P01, P03, P12); participantes que já completaram a aquisição /l, 

ɾ/ (P08, P13, P22); e participantes que apresentam líquidas em processo de desenvolvimento, 

com alto percentual de Outros (P02, P21, P47) – o que pode sugerir um alto emprego de 

estratégias de substituição, indicando que somente uma das líquidas /l, ɾ/ se encontra 

adquirida. A partir de G2, quando a produção CCV deixa de ser esporádica, observa-se que 

alguns participantes ainda apresentam líquidas instáveis, como P20 do grupo G2, P30 do G3 

e P19 do G4 – o que implica que a aquisição da posição CCV não se inicia somente após o 

término da aquisição das líquidas em C1, mas sim concomitantemente para alguns falantes.  

Nos parágrafos adiante, vamos analisar a qualidade das líquidas para determinar se a 

instabilidade observada na produção do ataque ramificado relaciona-se à estabilização da 

estrutura silábica CCV ou à estabilização das consoantes líquidas, propriamente. A Tabela 24 

e o Gráfico 13 trazem os resultados produzidos aos inputs C/ɾ/V e C/l/V, individualmente e por 

grupos. Os dados são apresentados de acordo com o output da criança ao alvo CCV, em 

valores percentuais: outputs CCV realizados como CV (apagamento de C2) são contabilizados 

na coluna C+Ø; na coluna C+[l] tem-se os outputs produzidos com líquida lateral e em C+[ɾ], 

com o tepe, que representam as produções corretas (destacadas em negrito) e as produções 

em que houve substituição da líquida em C2; por fim, a coluna Outros traz os dados produzidos 

com estratégias de reparo diferentes do Apagamento C2 e Substituição C2 (metátese, 

epêntese, transposição, substituição C1, estratégias que serão discutidas na seção 7.1.2.2):67 

 
67 Nas Tabelas 24 a 27, cada reparo aplicado pela criança foi contabilizado como uma entrada distinta 
(ou seja, um output como [ˈpa.vʊ] ‘bravo’ contém 2 dados, Substituição C1 e Apagamento C2), 
totalizando 59 dados a mais que a tabela anterior.  
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   ALVO: C/ɾ/V ALVO: C/l/V 

   OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens C+Ø C+[ɾ] C+[l] C+[j, w] Outros Tokens C+Ø C+[ɾ] C+[l] C+[j, w] Outros 

Grupo 1 

P01 17 88,24 0 0 0 11,76 10 70 0 0 0 30 

P03 29 93,10 0 0 0 6,90 19 73,68 0 0 0 26,32 

P04 13 84,62 0 0 0 15,38 9 77,78 0 0 0 22,22 

P05 6 100 0 0 0 0 5 80 0 0 0 20 

P06 10 80 0 0 0 20 3 100 0 0 0 0 

P10 15 100 0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 

P11 26 92,31 0 0 0 7,69 9 66,67 11,11 0 11,11 11,11 

P12 30 100 0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 

P13 33 93,94 0 0 0 6,06 19 78,95 0 10,53 0 10,53 

P16 16 100 0 0 0 0 11 72,73 0 0 0 27,27 

P21 17 82,35 0 0 0 17,65 11 81,82 0 0 0 18,18 

P23 14 100 0 0 0 0 10 100 0 0 0 0 

P25 20 95 0 0 0 5 9 88,89 0 0 0 11,11 

P27 29 96,55 0 0 0 3,45 14 85,71 7,14 0 0 7,14 

P34 30 90 0 0 0 10 10 90 0 0 0 10 

P47 19 100 0 0 0 0 9 100 0 0 0 0 

P29 39 94,87 2,56 0 0 2,56 23 100 0 0 0 0 

P02 29 96,55 3,45 0 0 0 12 100 0 0 0 0 

P08 21 90,48 0 0 0 9,52 10 70 0 10 0 20 

P15 31 93,55 3,23 0 0 3,23 12 91,67 0 8,33 0 0 

P24 40 92,50 0 0 5 2,50 22 54,55 0 13,64 18,18 13,64 

P07 22 81,82 4,55 4,55 0 9,09 9 66,67 0 11,11 0 22,22 

P22 17 82,35 11,76 0 0 5,88 11 90,91 0 9,09 0 0 

Tokens C/ɾ/V: 523 Média de acertos: 1,15% (2,63) Mediana: 0% Tokens C/l/V: 261 Média de acertos: 3,45% (4,67) Mediana: 0% 

Chi-quadrado C/ɾ/V versus C/l/V: χ2 = 1,6619(1), p-value = 0,1973 (ns) 
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   ALVO: C/ɾ/V ALVO: C/l/V 

   OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens C+Ø C+[ɾ] C+[l] C+[j, w] Outros Tokens C+Ø C+[ɾ] C+[l] C+[j, w] Outros 

Grupo 2 

P20 30 73,33 6,67 10 3,33 6,67 14 28,57 0 64,29 0 7,14 

P09 39 89,74 2,56 0 0 7,69 18 5,56 0 88,89 0 5,56 

P63 25 0 4 92 0 4 10 0 0 100 0 0 

P28 39 82,05 7,69 10,26 0 0 17 0 0 94,12 0 5,88 

P61 22 36,36 9,09 45,45 0 9,09 10 0 0 90 0 10 

P41 34 52,94 26,47 2,94 17,65 0 13 7,69 7,69 69,23 15,38 0 

Tokens C/ɾ/V: 189 Média de acertos: 9,52% (7,93) Mediana: 7,18% Tokens C/l/V: 82 Média de acertos: 84,15% (13,06) Mediana: 89,44% 

Chi-quadrado C/ɾ/V versus C/l/V: χ2 = 138,87(1), p-value < 0.0001 (***) 

Grupo 3 

P33 37 0 27,03 72,97 0 0 15 6,67 0 93,33 0 0 

P66 23 39,13 30,43 0 30,43 0 13 23,08 0 76,92 0 0 

P30 39 17,95 43,59 25,64 5,13 7,69 11 9,09 18,18 63,64 9,09 0 

Tokens C/ɾ/V: 99 Média de acertos: 34,34% (7,14) Mediana: 30,43% Tokens C/l/V: 39 Média de acertos: 79,49% (12,15) Mediana: 76,92% 

Chi-quadrado C/ɾ/V versus C/l/V: χ2 = 21,108 (1), p-value < 0.0001 (***) 

Grupo 4 

P19 26 11,54 46,15 42,31 0 0 13 7,69 0 92,31 0 0 

P26 9 0 88,89 0 0 11,11 12 0 50 50 0 0 

P38 36 0 97,22 0 0 2,78 15 6,67 80 13,33 0 0 

P36 20 0 70 10 0 20 11 9,09 9,09 81,82 0 0 

P14 33 9,09 81,82 6,06 3,03 0 9 22,22 0 66,67 11,11 0 

Tokens C/ɾ/V: 124 Média de acertos: 77,42% (17,74) Mediana: 81,82% Tokens C/l/V: 60 Média de acertos: 58,33% (27,71) Mediana: 66,67% 

Chi-quadrado C/ɾ/V versus C/l/V: χ2 = 5,6643 (1), p-value < 0.05 (.) 

Grupo 5 

P50 10 0 90 0 0 10 7 14,29 14,29 71,43 0 0 

P35 31 6,45 70,97 12,90 0 9,68 15 0 0 100 0 0 

P32 21 4,76 85,71 0 4,76 4,76 13 15,38 0 84,62 0 0 

P39 28 14,29 75 0 0 10,71 14 0 0 100 0 0 

P40 30 3,33 90 0 3,33 3,33 14 14,29 0 85,71 0 0 

P18 29 0 96,55 0 0 3,45 16 0 12,50 75 0 12,50 

P59 35 0 88,57 2,86 0 8,57 13 0 15,38 84,62 0 0 
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   ALVO: C/ɾ/V ALVO: C/l/V 

   OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens C+Ø C+[ɾ] C+[l] C+[j, w] Outros Tokens C+Ø C+[ɾ] C+[l] C+[j, w] Outros 

P49 28 7,14 85,71 0 0 7,14 15 0 0 100 0 0 

P68 24 8,33 91,67 0 0 0 9 11,11 0 88,89 0 0 

P51 30 0 100 0 0 0 15 20 0 73,33 0 6,67 

P44 24 0 100 0 0 0 12 16,67 0 75 8,33 0 

P37 32 0 93,75 0 0 6,25 19 10,53 0 89,47 0 0 

P62 37 2,70 97,30 0 0 0 19 15,79 0 84,21 0 0 

P64 39 0 92,31 0 0 7,69 18 5,56 0 94,44 0 0 

P70 20 0 100 0 0 0 10 10 10 80 0 0 

P69 17 5,88 94,12 0 0 0 15 0 6,67 93,33 0 0 

P57 23 0 95,65 0 0 4,35 10 10 0 90 0 0 

P45 38 0 97,37 0 0 2,63 18 11,11 0 88,89 0 0 

P60 28 3,57 96,43 0 0 0 13 7,69 0 92,31 0 0 

P17 31 0 100 0 0 0 11 18,18 0 81,82 0 0 

P71 14 7,14 92,86 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P31 39 0 100 0 0 0 17 5,88 5,88 88,24 0 0 

P56 40 2,50 92,50 2,50 0 2,50 20 0 0 100 0 0 

P52 23 0 95,65 0 0 4,35 10 0 0 100 0 0 

P58 23 0 100 0 0 0 10 10 0 90 0 0 

P54 26 0 100 0 0 0 10 0 10 90 0 0 

P43 33 0 96,97 0 0 3,03 14 0 0 100 0 0 

P55 32 0 96,88 0 0 3,13 15 0 0 100 0 0 

P67 32 0 96,88 0 0 3,13 21 0 0 100 0 0 

P48 42 2,38 97,62 0 0 0 21 0 0 100 0 0 

P42 25 0 100 0 0 0 11 0 0 100 0 0 

P46 33 0 100 0 0 0 12 0 0 100 0 0 

P53 37 0 100 0 0 0 19 0 0 100 0 0 

P65 26 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

Tokens C/ɾ/V: 980 Média de acertos: 94,59% (6,8) Mediana: 96,71% Tokens C/l/V: 475 Média de acertos: 91,79% (8,98) Mediana: 91,15% 

Chi-quadrado C/ɾ/V versus C/l/V: χ2 = 3,4607 (1), p-value = 0,06284 (ns) 
Tabela 24: Distribuição das respostas infantis a alvos C/ɾ/V e C/l/V – médias individuais 
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Gráfico 13: Percentual de respostas infantis a alvos C/ɾ/V e C/l/V – por grupo 

 Na distribuição dos dados referentes à qualidade da líquida em C2 na Tabela 24, um 

primeiro ponto a se destacar é a diferença nas medidas de tendência central de C/ɾ/V e C/l/V 

nos cinco grupos de desenvolvimento: enquanto G1 e G5 apresentam percentuais 

congruentes em relação a ambas as líquidas, com diferença não significativa, os grupos 

intermediários demonstram tendências antagônicas, com G2 e G3 apresentando maiores 

taxas de produção correta a C/l/V e G4 a C/ɾ/V (com declínio da produção C/l/V) – o que indica 

que os valores gerais apresentados a G2, G3 e G4 na Tabela 23 anteriormente podem 

sustentar-se na produção correta de somente uma única qualidade de líquida em C2. 

Interessantemente, em G4 há uma inversão nos padrões majoritários de produção, 

corroborando o observado nos dados de Teixeira (1988) e Toni (2016), que atribuem este 

padrão a uma hipergeralização C/l/V→C[ɾ]V. Mesmo em G5 nota-se um descompasso na 

produção C/l/V e C/ɾ/V na fala de alguns participantes, com variação entre 70% a 90% a 

depender da qualidade da líquida – por exemplo, P50 e P18 apresentam produção C/ɾ/V acima 

de 90% mas C/l/V entre 70-75%, enquanto P35 e P39 apresentam o padrão inverso, 70-75% 

para C/ɾ/V e 100% para C/l/V, havendo ainda crianças com produção mais balanceada, como 

P32 e P59. Esta diferenciação sugere que as crianças podem percorrer distintos caminhos 

segmentais ao longo da aquisição CCV, emergindo inicialmente com a lateral, mas 

diferenciando-se em relação à primeira líquida a ser estabilizada – o que explicaria, por 

exemplo, a discordância entre os resultados de Ávila (2000), Ribas (2002), Baesso (2009) e 

Wertzner et al (2005, 2012) sobre a ordem de aquisição de /l, ɾ/ em CCV. 

 Analisando os grupos individualmente, observa-se em G1 um padrão majoritário de 

apagamento C2 (C+Ø) ao input CCV, que se aplica igualmente a C/l/V e a C/ɾ/V. Já em G2 

nota-se um aumento significativo na produção C/l/V, com média de acertos saltando de 3,45% 

em G1 para 84,15% em G2 – salto não observado a C/ɾ/V, que apresenta um aumento de 

somente cerca de 10% entre G1 (1,15%) e G2 (9,52%) e de 25% entre G2 e G3 (34,34%), 

continuando a apresentar altas taxas de apagamento C2. Nos dados das crianças P61 e P63 

de G2 nota-se, ainda, uma tendência à substituição C/ɾ/V→C[l]V – uma estratégia categórica 

na fala de P63, também observada na fala de P33 do grupo G3. Este salto unidirecional na 

produção C/l/V em G2 (e de C/ɾ/V→C[l]V) aponta que a estabilização do molde silábico CCV 

se dá em um momento bastante anterior ao reportado pela literatura: entre 2;0 e 3;0 anos em 

nossos dados – apresentando, contudo, maior dificuldade em relação ao licenciamento do 

filtro segmental C/ɾ/V, mas não à produção tautossilábica de duas consoantes em posição de 

onset. É preciso, entretanto, questionar a natureza fonológica desta líquida lateral produzida 
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em C/l/V e C/ɾ/V: seria uma líquida plenamente especificada, uma líquida subespecificada (ou 

não-especificada) ou uma líquida default? Estas alternativas serão investigadas com o teste 

de detecção de erros, que pode lançar luzes sobre a representação fonotática destas crianças 

que consistentemente produzem C/l/V, mas não C/ɾ/V neste momento precoce da aquisição.  

 Na Tabela 24 nota-se, ainda, que diferentemente do observado por Teixeira (1988), 

não há um expressivo emprego de glides em substituição às líquidas em CCV – somente as 

crianças P24, P41 e P66 fazem uso desta estratégia, utilizando tanto o glide palatoalveolar [j] 

quando o labiovelar [w] para substituir [l, ɾ], sem visível preferência por um ou outro contexto. 

Os exemplos em (11) ilustram as produções C/ɾ/V→C[l]V de P61 e P63, que também 

emergem combinadas às estratégias de transposição e inserção consonantal: 

 

 A respeito da preferência pela produção lateral nos grupos G1-G3 na Tabela 24, vale 

destacar também a existência de percursos de produção mais balanceados, como o de P22 

em G1, P41 em G2 e P30 em G3, que apresentam taxas de produção C/l/V e C/ɾ/V menos 

discrepantes. Corroborando este maior balanceamento, nos dados destes dois últimos 

sujeitos notam-se tanto substituições em direção C/ɾ/V→C[l]V quanto em direção oposta, 

C/l/V→C[ɾ]V – o que suscita dúvidas sobre, neste momento do desenvolvimento, atribuir as 

substituições C2 a causas articulatórias. Seguindo este mesmo percurso em direção à 

produção do tepe, tem-se ainda os resultados do grupo G4: dos cinco integrantes deste grupo, 

dois (P26 e P38) apresentam padrão de reparos e de produção em direção a C[ɾ]V, com cerca 

de 50-80% de seus alvos C/l/V modificados a C[ɾ]V; P19 apresenta padrão em direção a C[l]V, 

em congruência com o observado em G2 e G3; e P14 e P36, demonstram produção 

semelhante à do grupo G5, com uma das combinações CCV já adquiridas (percentual acima 

de 80%) e a outra em vias de aquisição (entre 61-80%) – e tal como em G5, a líquida 

estabilizada em C2 tanto pode ser /l/ (P36) quanto /ɾ/ (P14), como pode ser notado nos 

exemplos em (12): 

 

 Para checar se a preferência pela líquida não-lateral em G4 se reflete também nas 

sílabas de ataque simples CV, e também verificar se a categórica redução CCV→CV tem 

raízes na ausência ou instabilidade das líquidas /l, ɾ/, ou mesmo se as substituições 

C/ɾ/V→C[l]V observadas em G1 podem ser atribuídas a uma limitação do inventário segmental 

infantil, que ainda não apresenta o tepe, vejamos a Tabela 25: 

(11)     

G1 P24 [ˈfwa.kɐ] 'fraca'  [ˈfwaw.tɐ] 'flauta' [ˈfwɐ̃.tɐ] 'planta' 

G2 P41 [ˈpʲe.tʊ] 'preto' [ˈfʲaw.tɐ] 'flauta' [ˈtʲõ.nʊ] 'trono'  

G2 P61 [ˈfla.kɐ] ‘fraca’  [ˈtla.sɐ] ‘traça’ [ˈtlõ.blɐ] ‘tromba’ 

G2 P63 [ˈblɐ̃ŋ.kʊ] ‘branco’  [ˈtlo.kʊ] ‘troco’ [ˈtõ.blɐ] ‘tromba’ 

(12)     

G3 P30 [ˈtla.sɐ] ‘traça’  [ˈbɾɔ.kʊ] ‘bloco’ [ˈtwɔ.kɐ] ‘troca’ 

G4 P38 [ˈpɾu.tʊ] ‘Pluto’  [ˈfɾɛ.ʃɐ] ‘flecha’ [ˈbɾɛ.kɪ] ‘black’ (dado espontâneo) 

G4 P14 [ˈpʲe.tʊ] 'preto' [ˈtle.vʊ] 'trevo' [ˈtɾõ.bɐ] 'tromba'  

G5 P51 [ˈblɔ.kʊ] ‘bloco’ [ˈlɔ.kʊ] ‘bloco’ [ˈfɛ.ʃɐ] ‘flecha’ 

G5 P35 [ˈtɾis.tʃɪ] 'triste'  [ˈtõ.blɐ] 'tromba'  [ˈtlõ.bɐ] 'tromba'  
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  ALVO: /ɾ/V ALVO: /l/V 
  OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens Ø+V [ɾ]+V [l]+V [j, w]+V Outros Tokens Ø+V [ɾ]+V [l]+V [j, w]+V Outros 

Grupo 1 

P01 11 18,18 0 9,09 0 72,73 11 0 0 0 0 100 

P03 12 58,33 0 0 25 16,67 11 54,55 0 18,18 0 27,27 

P04 8 62,50 0 12,50 12,50 12,50 7 71,43 0 0 28,57 0 

P05 4 0 50 50 0 0 2 0 0 50 0 50 

P06 7 14,29 0 57,14 28,57 0 7 0 0 57,14 42,86 0 

P10 13 46,15 0 23,08 30,77 0 11 36,36 0 36,36 27,27 0 

P11 14 28,57 0 71,43 0 0 7 0 0 100 0 0 

P12 14 50 0 7,14 42,86 0 11 36,36 0 0 54,55 9,09 

P13 14 0 64,29 35,71 0 0 13 0 0 100 0 0 

P16 8 0 75 25 0 0 6 33,33 0 66,67 0 0 

P21 9 0 33,33 66,67 0 0 7 0 14,29 85,71 0 0 

P23 12 0 100 0 0 0 7 0 14,29 85,71 0 0 

P25 13 0 84,62 7,69 0 7,69 8 0 25 62,50 0 12,50 

P27 11 0 0 100 0 0 10 0 0 100 0 0 

P34 9 22,22 11,11 22,22 22,22 22,22 8 12,50 0 50 37,50 0 

P47 11 0 0 100 0 0 8 0 12,50 87,50 0 0 

P29 44 0 75 25 0 0 30 0 0 100 0 0 

P02 17 11,76 11,76 76,47 0 0 13 0 0 100 0 0 

P08 4 25 75 0 0 0 4 0 0 100 0 0 

P15 11 9,09 27,27 36,36 27,27 0 7 0 0 71,43 28,57 0 

P24 16 0 100 0 0 0 11 9,09 0 90,91 0 0 

P07 9 0 11,11 88,89 0 0 9 11,11 0 77,78 0 11,11 

P22 5 0 100 0 0 0 7 0 0 100 0 0 

Tokens /ɾ/V: 276 Média de acertos: 38,77% (38,32) Mediana: 11,75% Tokens /l/V: 215      Média de acertos: 69,3% (34,22)      Mediana: 77,78% 

Grupo 2 

P20 13 7,69 7,69 76,92 7,69 0 8 0 0 100 0 0 

P09 17 0 100 0 0 0 13 0 0 100 0 0 

P63 12 0 8,33 83,33 0 8,33 7 0 0 100 0 0 

P28 13 0 0 100 0 0 12 0 0 100 0 0 

P61 10 20 0 80 0 0 14 0 0 100 0 0 

P41 11 0 0 100 0 0 13 0 0 92,31 0 7,69 

Tokens /ɾ/V: 76 Média de acertos: 25% (36,25) Mediana: 3,85% Tokens /l/V: 67      Média de acertos: 98,51% (2,87)      Mediana: 100% 
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  ALVO: /ɾ/V ALVO: /l/V 
  OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens Ø+V [ɾ]+V [l]+V [j, w]+V Outros Tokens Ø+V [ɾ]+V [l]+V [j, w]+V Outros 

Grupo 3 

P33 24 0 95,83 4,17 0 0 19 0 0 100 0 0 

P66 14 0 100 0 0 0 8 0 12,50 87,50 0 0 

P30 10 0 60 10 0 30 12 0 33,33 41,67 0 25 

Tokens /ɾ/V: 48 Média de acertos: 89,58% (17,95) Mediana: 95,83% Tokens /l/V: 39    Média de acertos: 79,49% (25,08)    Mediana: 87,5% 

Grupo 4 

P19 19 0 36,84 63,16 0 0 9 0 11,11 88,89 0 0 

P26 6 0 83,33 16,67 0 0 4 0 50 50 0 0 

P38 11 0 100 0 0 0 11 0 0 100 0 0 

P36 9 11,11 77,78 11,11 0 0 7 0 0 100 0 0 

P14 15 0 100 0 0 0 7 0 14,29 85,71 0 0 

Tokens /ɾ/V: 60 Média de acertos: 75% (23,14) Mediana: 83,33% Tokens /l/V: 38    Média de acertos: 89,47% (18,39)    Mediana: 88,89% 

Grupo 5 

P50 5 0 100 0 0 0 3 0 0 100 0 0 

P35 18 0 72,22 27,78 0 0 13 0 0 100 0 0 

P32 6 0 100 0 0 0 11 0 0 100 0 0 

P39 10 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P40 13 0 100 0 0 0 13 0 0 100 0 0 

P18 16 0 100 0 0 0 14 0 0 100 0 0 

P59 14 0 100 0 0 0 6 0 0 100 0 0 

P49 8 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P68 10 10 90 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P51 16 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P44 10 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P37 15 0 93,33 0 0 6,67 13 0 0 100 0 0 

P62 13 0 100 0 0 0 7 0 0 100 0 0 

P64 26 0 84,62 0 0 15,38 14 0 0 100 0 0 

P70 9 0 100 0 0 0 6 0 0 100 0 0 

P69 11 0 90,91 0 0 9,09 5 0 0 100 0 0 

P57 10 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P45 9 0 100 0 0 0 6 0 0 100 0 0 

P60 12 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P17 14 0 100 0 0 0 8 0 0 87,50 0 12,50 

P71 9 0 100 0 0 0 7 0 0 100 0 0 
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  ALVO: /ɾ/V ALVO: /l/V 
  OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens Ø+V [ɾ]+V [l]+V [j, w]+V Outros Tokens Ø+V [ɾ]+V [l]+V [j, w]+V Outros 

P31 9 0 100 0 0 0 10 0 10 90 0 0 

P56 12 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P52 9 0 88,89 11,11 0 0 7 0 0 100 0 0 

P58 11 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P54 10 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P43 9 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P55 10 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P67 19 0 100 0 0 0 8 0 0 100 0 0 

P48 14 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P42 12 0 100 0 0 0 12 0 8,33 91,67 0 0 

P46 12 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P53 11 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P65 12 0 100 0 0 0 7 0 0 100 0 0 

Tokens /ɾ/V: 404 Média de acertos: 96,78% (5,87) Mediana: 100% Tokens /l/V: 301    Média de acertos: 99% (2,96)    Mediana: 100% 

 
Tabela 25: Distribuição das respostas infantis aos controles /ɾ/ e /l/ – médias individuais 
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Gráfico 14: Percentual de respostas infantis a alvos /ɾ/V e /l/V – por grupo 

 Analisando inicialmente as produções /l, ɾ/ per se trazidas na Tabela 25 e Gráfico 14, 

observa-se grande variabilidade intragrupos, especialmente no grupo G1, que agrupa i) 

crianças com ambas as líquidas ausentes de seu inventário segmental (P04, P12); ii) crianças 

com melhores taxas de produção /l/ em comparação a /ɾ/ (P10, P27) ou iii) de /ɾ/ em 

comparação a /l/ (P23, P25); iv) e crianças com ambas as líquidas já adquiridas em G1 (P02, 

P11). Nos demais grupos, tem-se majoritariamente produções estáveis de ambas as líquidas 

(como P09 em G2; P33 e P66 em G3; P38 e P14 em G4) ou produções em que a líquida 

lateral apresenta melhores taxas de realização-alvo na fala infantil (como todas as demais 

crianças de G2; P19, P36 em G4; P35 em G5). Como exceções, tem-se P30 em G3 e P26 

em G4, que demonstram preferência pelo tepe tanto em suas realizações-alvo quanto em 

substituição a /l/.  

 Em relação aos padrões de substituição aplicados a /l/ e /ɾ/ em CV, observa-se que, 

diferentemente de CCV, tem-se um uso mais expressivo dos glides como candidatos à 

produção das líquidas – uma estratégia que se concentra principalmente em G1. Além desta, 

a estratégia de apagamento também se mostra bastante mobilizada em reparo às líquidas, 

mesmo gerando a produção de sílabas V ou (C)VV, fonologicamente mais marcadas em 

comparação a CV. Outras estratégias de substituição segmental em G1 modificam as líquidas 

também a nasais (respeitando o traço soante desses segmentos), a oclusivas alveolares 

(respeitando o traço [coronal]) ou o tepe ao R-forte (respeitando, talvez, a ausência do traço 

[lateral]), produções classificadas na coluna Outros.  
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 Quanto à substituição [l]↔[ɾ], nota-se uma predominância pela direção tepe→lateral, 

embora ocorrências isoladas de lateral→tepe possam ser encontradas na fala de P21, P23, 

P25 e P47, contrariamente ao esperado – especialmente considerando, ainda, que P47 e P21 

apresentam pouca ou nenhuma realização-alvo dos estímulos /ɾ/V em sua fala. Substituições 

lateral→tepe são também produtivas na fala da maior parte das crianças em G2, que 

apresentam /l/ já estabilizado mas /ɾ/ ainda incipiente, e em G3 e G4 somente as crianças P30 

e P19 apresentam uso produtivo da estratégia de substituição (principalmente em direção à 

lateral para P19, e em direção ao tepe para P30).  Em (13), tem-se alguns exemplos de alvos 

/l, ɾ/ recolhidos nos dados: 

 

 Para atender às três questões levantadas anteriormente sobre a inter-relação entre 

/l, ɾ/ e as estruturas CV e CCV, apresentamos a seguir o Gráfico 15, que contrapõe a média 

de produção correta destes quatro contextos. Testes de chi-quadrado foram aplicados entre 

as qualidades de ataque simples e ramificados de cada grupo: 

Gráfico 15: Percentual de formas-alvo produzidas a C/ɾ/V e C/l/V e aos controles /ɾ/ e /l/. 
Legenda: ***: <0,0001; **: <0,001; *: <0,01; . <0,05 

 

 

(13)     

G1 P06 [kaˈjo.sʊ] ‘caroço’  [baˈjɐ̃.sʊ] ‘balanço’ [se'e.ʒɐ] ‘cereja’ 

G1 P34 [xeˈwɔ.zʊ] ‘relógio’  [baˈwɐ̃.sʊ] ‘balanço’ [se'je.ʒɐ] ‘cereja’ 

G1 P47 [baˈɾe.jɐ] 'baleia' [se'le.ʒɐ] ‘cereja’ [go'li.lɐ] ‘gorila’ 

G1 P01 [koˈnu.ʒɐ] ‘coruja’ [se'ne.ʒɐ] ‘cereja’ [go'ni.nɐ] ‘gorila’ 

G1 P07 [neˈnɔ.ʒiw] 'relógio'  G1 P25 [piˈha.tɐ] 'pirata'  G1 P03  [baˈde.jɐ] 'baleia'  
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 Como um panorama geral, nota-se no Gráfico 15 que em G1 em média 70% dos 

alvos /l/ e 40% dos alvos /ɾ/ são corretamente produzidos em CV, apesar de em CCV serem 

produzidos em menos de 5% dos estímulos – ou seja, a média de produção de ataques 

ramificados não é proporcional à média de produção das líquidas em ataque simples. A partir 

de G2, /l/ se mostra adquirido em estrutura CV e majoritariamente estável em posição CCV, 

enquanto a produção de /ɾ/ se mostra estável a partir de G3 em contexto CV e em vias de 

estabilização a partir de G4 para CCV. Ainda existem, contudo, diferenças significativas entre 

a produção lateral em CV e CCV em G5. 

 Destacamos, aqui, que o início da produção CCV não se dá após o término da 

aquisição de /l, ɾ/ em CV, mas sim de modo concomitante: em G2 tem-se produções 

incipientes do tepe tanto em CV quanto em CCV e, por outro lado, em G1 o alto percentual 

de produções /l/ não implica na produção de CCV em taxas semelhantes – ao contrário, em 

G1 tem-se uma ausência categórica de CCV apesar da alta produção /l/V –, o que aponta que 

este desenvolvimento concomitante não parece se dar de modo paralelo. De fato, mesmo o 

desenvolvimento de C/l/V e de C/ɾ/V se mostra também concomitante mas não paralelo, com 

percursos distintos às diferentes qualidades das líquidas: enquanto C/ɾ/V demonstra um 

desenvolvimento mais linear, C/l/V delineia um padrão mais próximo à curva em U no gráfico, 

considerando a média geral dos grupos. Tais percursos não necessariamente se aplicam à 

fala individual de cada criança, especialmente considerando que um recorte transversal como 

o conduzido pela presente pesquisa não permite visualizar este movimento na fala infantil, 

mas sim analisar um conjunto de momentos estáticos do desenvolvimento, de “fotografias”, 

esperando que o seu encadeamento revele um caminho comum. Na seção 7.1.2.2, este 

encadeamento será focalizado, procurando discutir se os padrões revelados à média podem 

se aplicar também ao percurso individual de desenvolvimento da fala. Por ora, note-se que a 

ausência de produções CCV nem sempre está atrelada à ausência das líquidas em CV ou a 

um gap no inventário segmental da criança: veja-se por exemplo os dados dos participantes 

P22, P23 e P24 do G1, que apresentam ambas as líquidas adquiridas em CV mas ausentes 

em CCV, tal como ilustrado em (14): 

(14)     

P22 [ˈba.sʊ] ‘braço’ [ˈpa.kɐ] ‘placa’ [seˈɾe.zɐ] ‘cereja’ [piˈlo.tʊ] ‘piloto’ 

‘piloto’ [piˈo.tʊ] P23 [ˈta.vɪ] ‘trave’ [ˈfɛ.ʃɐ] ‘flecha’ [ʒiˈɾa.fɐ] ‘girafa’ [saˈla.dɐ] ‘salada’ 

P24 [ˈβɐ.̃kʊ] ‘branco’ [ˈfwaw.tɐ] ‘flauta’ [ʃaˈɾɔ.pɪ] ‘xarope’ [baˈle.jɐ] ‘baleia’ 

 

 Ainda sobre a inter-relação entre CV e CCV, é interessante também pontuar os dados 

de P01, P04 e P12, que não apresentam nenhuma produção correta de /l/ ou /ɾ/ em CV, 

realizando glides, nasais ou mesmo o apagamento de /l, ɾ/ em reparo a essas consoantes – e 
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em ocorrências isoladas, produzindo também [l] em substituição a /ɾ/. Como esperado, estes 

participantes não exibem produção corretas CCV, categoricamente reduzindo o ataque 

complexo a C1V – a única exceção se encontra na fala de P04, que aplica uma metátese 

transformando CCV em CVC (/l/ não semivocalizado). Os reparos mobilizados à produção 

CV, que representam cerca de metade dos dados destas crianças, não são transferidos à 

produção CCV: 

(15)     

P01 [ˈbu.sɐ] ‘bruxa’ [ˈβu.sɐ] ‘blusa’ [gaˈni.ɲɐ] ‘galinha’ [piˈna.tɐ] ‘pirata’ 

‘piloto’ [piˈo.tʊ] P04 [ˈpul.mɐ] ‘pluma’ [ˈpa.kɐ] ‘fraca’ [ˈɔ.ʃiw] ‘relógio’ [piˈla.tɐ] ‘pirata’ 

P12 [ˈta.vɪ] ‘trave’ [ˈfaw.tɐ] ‘flauta’ [kʊˈju.zɐ] ‘coruja’ [kaˈlo.sʊ] ‘caroço’ 

 

 De forma análoga ao discutido sobre a presença das líquidas em CV e sua ausência 

em CCV, note-se que a queda das produções C/l/V em G4 não é um reflexo da produção /l/ 

em CV, sendo, portanto, um resultado do percurso de aquisição silábica, e não da aquisição 

segmental: como se observa no gráfico, a queda nas realizações-alvo de palavras como 

‘blusa’, ‘planta’, ‘pluma’ não é transferida também a alvos como ‘baleia’, ‘galinha’, ‘salada’, que 

mantêm sua produção correta em taxas acima de 80%.  

 Sobre as substituições, vejamos nos exemplos em (16) se reparos como C/ɾ/V→C[l]V 

se relacionam à ausência ou instabilidade do tepe em CV, e se as trocas lateral→tepe em 

CCV também se refletem em CV: 

(16)     

P63 [ˈpla.jɐ] ‘praia’ [ˈtlo.kʊ] ‘troco’ [baˈla.tɐ] ‘barata’ [piˈla.tɐ] ‘pirata’ 

‘piloto’ [piˈo.tʊ]  [ˈfla.kɐ] ‘fraca’ [ˈdlɐ̃.mɐ] ‘drama’ [kʊˈlu.zɐ] ‘coruja’ [kaˈlo.sʊ] ‘caroço’ 

P20 [ˈfa.kɐ] ‘fraca’ [ˈtõ.kʊ] ‘tronco’ [aˈlɐ̃.ɲɐ] ‘aranha’ [seˈle.ʒɐ] ‘cereja’ 

 [ˈbɐ̃.kʊ] ‘branco’ [ˈtõ.bɐ] ‘tromba’ [kʊˈlu.zɐ] ‘coruja’ [ʃaˈlɔ.pɪ] ‘xarope’ 

P33 [ˈbli.gɐ] ‘briga’ [ˈtla.vɪ] ‘trave’ [ʒiˈɾa.fɐ] ‘girafa’ [piˈɾa.tɐ] ‘pirata’ 

 [ˈbla.sʊ] ‘braço’ [ˈtlõ.kʊ] ‘tronco’ [ʃaˈɾɔ.pɪ] ‘xarope’ [seˈɾe.ʒɐ] ‘cereja’ 

P38 [ˈpɾɐ̃.nʊ] ‘plano’ [ˈfɾɛ.ʃɐ] ‘flecha’ [saˈla.dɐ] ‘salada’ [baˈle.jɐ] ‘baleia’ 

 [ˈbɾɔ.kʊ] ‘bloco’ [ˈfɾaw.tɐ] ‘flauta’ [paˈli.tʊ] ‘palito’ [piˈlo.tʊ] ‘piloto’ 

P26 [ˈpɾu.tʊ] ‘Pluto’ [ˈfɾɛ.ʃɐ] ‘flecha’ [ʃaˈɾɔ.pɪ] ‘xarope’ [puˈɾɐ̃.dʊ] ‘pulando’ 

 [ˈpɾɐ̃.tɐ] ‘planta’ [ˈbɾɔ.kʊ] ‘bloco’ [heˈɾɔ.ʒiw] ‘relógio’ [seˈle.ʒɐ] ‘cereja’ 

 

 Para observar se as trocas entre líquidas se mantém em diferentes estruturas 

silábicas, trazemos acima os dados de P63, P20 e P33, que representam padrões bastante 
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distintos entre si: enquanto P63 e P33 exibem trocas sistemáticas em direção C/ɾ/V→C[l]V, 

somente na fala de P63 estas trocas se mostram produtivas também em sílabas CV, já que 

P33 tem produção /l, ɾ/ estável em ataque simples. Por sua vez, P20 também modifica tepes 

a laterais em ataques simples, mas este padrão não se reflete em seus ataques ramificados, 

que majoritariamente são reduzidos a CV.  O que se nota, então, é que o comportamento das 

líquidas em CCV nem sempre se espelha no comportamento de CV: a substituição ou 

apagamento categóricos de C/ɾ/V não é um indício da ausência do tepe no inventário 

segmental infantil. De forma análoga, as substituições lateral→tepe observadas nos dados de 

P38 e P26 tanto são observadas em percursos cuja aquisição /l/ em CV se mostra estável 

(P38) quanto em percursos em que ambas as líquidas se mostram instáveis, embora somente 

a lateral seja alvo de reparos (P26). 

 Tendo confrontado a relação entre CV e CCV na produção das líquidas, passemos a 

seguir a caracterizar também a produção das obstruintes. Para tanto, trazemos abaixo a 

Tabela 26, que organiza os mesmos dados infantis apresentados anteriormente agora 

conforme o ponto de articulação [labial] ou [coronal] dos estímulos. Os outputs infantis foram 

arranjados de acordo com o ponto de articulação produzido à consoante C1 pela criança, se 

labial ou coronal, e também em relação à sua estrutura silábica, se produzida como um CCV 

ou se reduzida a CV concomitantemente à produção C1 correta ou à substituição C1. Assim, 

nas colunas C+Ø [cor] e C+Ø [lab] têm-se os outputs CCV reduzidos a C1V e produzidos com 

consoante coronal ou labial; e nas colunas CCV [cor] e CCV [lab] têm-se os outputs 

produzidos com a posição C2 preenchida. Para facilitar a visualização, a produção correta de 

cada contexto CCV é destacada em negrito. Além disso, em Outros têm-se as demais 

estratégias de reparo aplicadas pela criança, tais como a transposição, epêntese, metátese e 

substituição C2.  
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  ALVO: CCV [CORONAL] ALVO: CCV [LABIAL] 
  OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens C+Ø [cor] C+Ø [lab] CCV [cor] 
CCV 

[lab] 

Subst 

MoA 
Outros Tokens C+Ø [cor] C+Ø [lab] CCV [cor] CCV [lab] 

Subst 

MoA 
Outros 

Grupo 1 

P01 9 77,78 0 0 0 22,22 0 18 5,56 83,33 0 0 11,11 0 

P03 13 92,31 7,69 0 0 0 0 35 17,14 82,86 0 0 0 0 

P04 4 75 0 0 0 0 25 18 5,56 83,33 0 0 5,56 5,56 

P05 3 100 0 0 0 0 0 8 0 87,50 0 0 12,50 0 

P06 4 100 0 0 0 0 0 9 11,11 77,78 0 0 11,11 0 

P10 7 100 0 0 0 0 0 15 0 100 0 0 0 0 

P11 10 90 0 0 0 0 10 25 0 84 0 0 4 12 

P12 11 100 0 0 0 0 0 26 0 100 0 0 0 0 

P13 11 100 0 0 0 0 0 41 0 85,37 0 0 9,76 4,88 

P16 8 100 0 0 0 0 0 19 5,26 84,21 0 0 5,26 5,26 

P21 7 85,71 0 0 0 0 14,29 21 14,29 80,95 0 0 0 4,76 

P23 5 100 0 0 0 0 0 19 0 100 0 0 0 0 

P25 8 87,50 0 0 0 0 12,50 21 0 95,24 0 0 0 4,76 

P27 8 100 0 0 0 0 0 35 0 91,43 0 0 2,86 5,71 

P34 14 78,57 0 0 0 0 21,43 26 0 96,15 0 0 3,85 0 

P47 7 100 0 0 0 0 0 21 0 100 0 0 0 0 

P29 14 92,86 0 7,14 0 0 0 48 2,08 97,92 0 0 0 0 

P02 13 100 0 0 0 0 0 28 0 96,43 0 3,57 0 0 

P08 8 75 0 0 0 0 25 23 13,04 82,61 0 4,35 0 0 

P15 9 88,89 0 11,11 0 0 0 34 0 94,12 0 2,94 0 2,94 

P24 17 100 0 0 0 0 0 45 0 71,11 0 6,67 8,89 13,33 

P07 13 76,92 7,69 7,69 0 0 7,69 18 5,56 77,78 0 5,56 11,11 0 

P22 6 83,33 0 16,67 0 0 0 22 4,55 86,36 0 9,09 0 0 

Tokens [COR]CCV: 209 Média de acertos: 1,91% (4,33) Mediana: 0% Tokens [LAB]CCV: 575 Média de acertos: 1,57% (2,58) Mediana: 0% 

Chi-quadrado CCV[LABIAL] versus CCV[CORONAL]: χ2 = 0,0004745 (1), p-value= 0,9826 (ns) 
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  ALVO: CCV [CORONAL] ALVO: CCV [LABIAL] 
  OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens C+Ø [cor] C+Ø [lab] CCV [cor] 
CCV 

[lab] 

Subst 

MoA 
Outros Tokens C+Ø [cor] C+Ø [lab] CCV [cor] CCV [lab] 

Subst 

MoA 
Outros 

Grupo 2 

P20 10 90 0 10 0 0 0 34 0 50 0 29,41 8,82 11,76 

P09 18 94,44 0 5,56 0 0 0 39 0 48,72 0 41,03 2,56 7,69 

P63 11 0 0 0 0 0 100 24 0 0 0 45,83 0 54,17 

P28 18 77,78 0 11,11 0 0 11,11 38 0 47,37 5,26 42,11 0 5,26 

P61 11 45,45 0 9,09 0 0 45,45 21 0 14,29 0 47,62 0 38,10 

P41 17 88,24 0 5,88 0 0 5,88 30 0 13,33 0 56,67 0 30 

Tokens [COR]CCV: 85 Média de acertos: 7,06% (3,71) Mediana: 7,49% Tokens [LAB]CCV: 186 Média de acertos: 43,01% (8,18) Mediana: 43,97% 

Chi-quadrado CCV[LABIAL] versus CCV[CORONAL]: χ2 = 33,168 (1), p-value < 0,0001 (***) 

Grupo 3 

P33 15 0 0 0 0 0 100 37 0 2,70 0 64,86 0 32,43 

P66 11 72,73 0 9,09 0 0 18,18 25 0 16 0 64 0 20 

P30 14 28,57 0 35,71 0 0 35,71 36 0 11,11 0 52,78 0 36,11 

Tokens [COR]CCV: 40 Média de acertos: 15% (15,15) Mediana: 9,09% Tokens [LAB]CCV: 98 Média de acertos: 60,2% (5,5) Mediana: 64% 

Chi-quadrado CCV[LABIAL] versus CCV[CORONAL]: χ2 = 21,517 (1), p-value < 0,0001 (***) 

Grupo 4 

P19 12 8,33 0 41,67 0 0 50 27 0 11,11 0 70,37 0 18,52 

P26 4 0 0 75 0 0 25 17 0 0 0 64,71 0 35,29 

P38 22 0 0 95,45 4,55 0 0 29 0 3,45 0 55,17 0 41,38 

P36 10 0 0 30 50 0 20 21 0 4,76 4,76 90,48 0 0 

P14 14 14,29 0 71,43 0 0 14,29 28 0 10,71 0 82,14 0 7,14 

Tokens [COR]CCV: 62 Média de acertos: 67,74% (23,71) Mediana: 71,43% Tokens [LAB]CCV: 122 Média de acertos: 72,13% (12,5) Mediana: 70,37% 

Chi-quadrado CCV[LABIAL] versus CCV[CORONAL]: χ2 = 0,1996 (1), p-value= 0,655 (ns) 

Grupo 5 

P50 4 0 0 100 0 0 0 13 0 7,69 7,69 76,92 0 7,69 

P35 17 5,88 0 58,82 0 0 35,29 29 0 3,45 0 93,10 0 3,45 

P32 9 11,11 0 66,67 11,11 0 11,11 25 0 8 0 92 0 0 

P39 15 20 0 66,67 0 0 13,33 27 0 3,70 0 92,59 3,70 0 

P40 13 7,69 0 76,92 7,69 0 7,69 31 0 6,45 0 93,55 0 0 

P18 15 0 0 100 0 0 0 30 0 0 3,33 83,33 0 13,33 

P59 17 0 0 76,47 0 0 23,53 31 0 0 0 93,55 0 6,45 

P49 13 7,69 0 76,92 0 0 15,38 30 0 3,33 0 96,67 0 0 
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  ALVO: CCV [CORONAL] ALVO: CCV [LABIAL] 
  OUTPUT E PORCENTAGENS OUTPUT E PORCENTAGENS 

Grupo Criança Tokens C+Ø [cor] C+Ø [lab] CCV [cor] 
CCV 

[lab] 

Subst 

MoA 
Outros Tokens C+Ø [cor] C+Ø [lab] CCV [cor] CCV [lab] 

Subst 

MoA 
Outros 

P68 8 25 0 75 0 0 0 25 0 4 0 96 0 0 

P51 12 0 0 100 0 0 0 33 0 9,09 0 87,88 0 3,03 

P44 10 0 0 100 0 0 0 26 0 7,69 0 88,46 0 3,85 

P37 14 0 0 92,86 0 0 7,14 37 0 5,41 0 91,89 0 2,70 

P62 16 0 0 100 0 0 0 40 0 10 0 90 0 0 

P64 17 0 0 82,35 0 0 17,65 40 0 2,50 0 97,50 0 0 

P70 9 0 0 100 0 0 0 21 0 4,76 0 90,48 0 4,76 

P69 7 0 0 100 0 0 0 25 0 4 0 92 0 4 

P57 11 0 0 90,91 0 0 9,09 22 0 4,55 0 95,45 0 0 

P45 16 0 0 93,75 0 0 6,25 40 0 5 0 95 0 0 

P60 11 0 0 100 0 0 0 30 0 6,67 0 93,33 0 0 

P17 13 0 0 100 0 0 0 29 0 6,90 0 93,10 0 0 

P71 6 16,67 0 83,33 0 0 0 17 0 0 0 100 0 0 

P31 13 0 0 100 0 0 0 43 0 2,33 0 95,35 0 2,33 

P56 22 4,55 0 95,45 0 0 0 38 0 0 0 94,74 0 5,26 

P52 10 0 0 100 0 0 0 23 0 0 0 91,30 8,70 0 

P58 10 0 0 100 0 0 0 23 0 4,35 0 95,65 0 0 

P54 9 0 0 100 0 0 0 27 0 0 0 96,30 0 3,70 

P43 14 0 0 92,86 0 0 7,14 33 0 0 0 100 0 0 

P55 14 0 0 92,86 0 0 7,14 33 0 0 0 100 0 0 

P67 17 0 0 94,12 5,88 0 0 36 0 0 0 100 0 0 

P48 21 4,76 0 95,24 0 0 0 42 0 0 0 100 0 0 

P42 13 0 0 100 0 0 0 23 0 0 0 100 0 0 

P46 15 0 0 100 0 0 0 30 0 0 0 100 0 0 

P53 16 0 0 100 0 0 0 40 0 0 0 100 0 0 

P65 12 0 0 100 0 0 0 24 0 0 0 100 0 0 

Tokens [COR]CCV: 439 Média de acertos: 91,12% (11,69) Mediana: 97,73% Tokens [LAB]CCV: 1016 Média de acertos: 94,69% (5,09) Mediana: 94,87% 

Chi-quadrado CCV[LABIAL] versus CCV[CORONAL]: χ2 = 5,9428 (1), p-value= 0,01478 (.) 
Tabela 26: Distribuição das respostas infantis a alvos CCV [labial] e [coronal] 
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 Tratando da influência da qualidade da obstruinte em posição C1 no CCV reportada na 

Tabela 26, notam-se produções bastante congruentes nos grupos G1, G4 e G5, com taxas de 

realização-alvo semelhantes entre coronais e labiais (diferenças não significativas em G1 e 

G4, e significativas em G5, puxadas principalmente pela produção individual das crianças 

P32, P35 e P39). Já em G2 e G3 observa-se uma tendência significativa à produção correta 

de alvos labiais em comparação aos coronais. É preciso ressaltar, entretanto, que as 

produções C1[coronal] listadas na tabela referem-se somente a estímulos /tɾ, dɾ/, já que, por 

suas características fonotáticas específicas, os contextos /tl/ foram excluídos dessa análise 

para serem analisados separadamente. Desse modo, não se faz possível desassociar a 

produção C1[coronal] das produções C2[tepe], que naturalmente apresentam percentuais de 

produção correta menores, como discutido anteriormente – e de fato, as produções-alvo de 

CCV[coronal] equiparam-se às produções CCV[labial] somente em G4, no mesmo momento 

em que se observa um aumento nas taxas de produção correta C/ɾ/V e uma queda nas taxas 

C/l/V. Sendo assim, acreditamos que o caminho mais transparente à análise dos efeitos da 

qualidade de C1 na produção CCV reside na observação não das taxas de realização correta, 

mas sim das estratégias de reparo aplicadas a C1 – especialmente a substituição. Vejamos, 

então, como a aplicação de reparos se comporta em contexto coronal e labial. 

 Em relação à redução CCV→CV, um primeiro ponto a se destacar é que a estratégia 

de Apagamento C1, categorizada na coluna Outros, foi pouquíssimo produtiva na fala das 71 

crianças participantes: somente 4 ocorrências puderam ser coletadas nas cerca de 3000 

palavras do corpus, sendo trazidas em (17). Nestas ocorrências, o tepe em posição inicial 

absoluta foi produzido pela criança P21, indicando que esta proibição fonotática se dá não por 

causas articulatórias, mas sim fonológicas, num padrão fonotático que parece ainda não ter 

sido consolidado por P21; já a criança P61 realizou uma substituição /ɾ/→[l] neste contexto: 

 Quanto ao Apagamento C2, nota-se uma maior proporção de reparos [coronal], que 

podem também estar associada à qualidade da líquida em C2. É necessário, então, realizar 

um cruzamento entre as Tabelas 26 e 24 para comparar o comportamento das consoantes 

labiais e coronais controlando o tipo de líquida (e também o contrário, comparando tepes e 

laterais controlando o tipo de obstruinte). Esta comparação é trazida no Gráfico 16:  

Gráfico 16: Efeitos da consoante C1 em CCV – produção [coronal] e [labial] por tipo de líquida 

(17)     

G1 P21 [ˈɾi.gɐ] 'briga'    

G2 P61 [ˈle.vʊ] ‘trevo’  [ˈlɐ̃.tɐ] ‘planta’   

G5 P51 [ˈlɔ.kʊ] 'bloco'   
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 No Gráfico 16, nota-se semelhança entre as taxas de produção-alvo /tɾ, dɾ/ e /pɾ, bɾ, fɾ/ 

nos grupos G1, G2 e G5, com uma maior diferença nos grupos G3 e G4. Além disso, nos 

grupos G2 e G3 há prevalência das combinações labiais nas produções corretas da criança – 

e dentre as labiais, da combinação [labial] + [lateral]. Interessantemente, em G4 a produção 

[labial] + [lateral] é desfavorecida em detrimento da produção [coronal] + [tepe] e [labial] + 

[tepe].  Diferentes causas podem ser aventadas para este padrão de produção labial >> 

coronal e lateral >> tepe: o maior número de palavras pouco familiares contendo /tɾ, dɾ/; a 

demanda articulatória, já que /t, d/ e /ɾ/ são produzidos no mesmo ponto de articulação pelo 

mesmo órgão articulador, diferentemente de /p, b, f/ e /ɾ, l/, que apresentam articuladores 

distintos (GOLDSTEIN, 2003); ou mesmo o Princípio do Contorno Obrigatório, se admitirmos 

o tepe como uma consoante [-contínua]. Estas opções serão retomadas e discutidas ao fim 

desta seção.  

 Relativamente à estratégia de Substituição C1, observa-se na Tabela 26 (corroborada 

também pelo Gráfico 16) a baixa produtividade dos reparos sobre o ponto e o modo de 

articulação segmental, estratégias que se mostram como uma característica idiossincrática e 

restrita à fala de alguns informantes, ilustrados em (18). Reparos modificando coronais a 

velares (que podem ter sido causados por uma reduplicação da consoante da segunda 

sílaba), classificados na coluna Outros, se mostraram mais produtivos que a substituição 

coronal→labial no grupo G1. De forma análoga, substituições no modo de articulação de 

produções CCV→C1V em G1 são também mais frequentes que as substituições de ponto – 

ainda assim representando menos de 5% do total de dados de cada grupo: 

 

 O que se observa na Tabela 26 e no Gráfico 16, em resumo, é que a estratégia de 

Substituição C1 (combinada ou não à redução CCV→CV) é muito pouco produtiva na fala 

infantil: as obstruintes não são, portanto, um alvo visado pela criança em reparo à produção 

CCV, diferentemente das líquidas em posição C2. A fim de checar se este é um efeito causado 

pelo tipo silábico CCV ou um padrão comum à produção das obstruintes neste momento do 

desenvolvimento infantil, apresentamos a Tabela 27 referente à produção coronal e labial em 

contexto CV: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 Esta pode ser uma produção influenciada pela palavra ‘praça’, mais frequente no vocabulário infantil 
que o alvo ‘traça’. Vale lembrar, contudo, que todos os estímulos foram apresentados junto a imagens 
ilustrativas (no caso, a imagem de uma lagarta). A interpretação deste dado como uma ocorrência 
/coronal/→[labial] ou como uma influência lexical é, portanto, ambígua. 

(18)    

G4 P36 [ˈpɾe.vʊ] ‘trevo’ [ˈpɾis.tʃɪ] 'triste' [ˈpɾa.sɐ] ‘traça’68 

G1 P01 [ˈse.vʊ] ‘trevo’ [ˈsɔ.kɐ] ‘troca’ [ˈpɛ.ʃɐ] ‘flecha’ 

G1 P34 [ˈkõ.kʊ] ‘tronco’ [ˈkɔ.kɐ] ‘troca’ [ˈko.ko] ‘troco’ 

G2 P20 [ˈβu.zɐ] ‘blusa’ [ˈfa.tɐ] ‘prata’ [ˈsiw] ‘frio’ 

G1 
P21 

P03 
[ˈtɛ.ʃɐ] ‘flecha’ [ˈta.tɐ] ‘flauta’ [ˈta.tɐ] ‘fraca’ 

G2 P28 [ˈtlu.tʊ] ‘Pluto’  G5  P18  [ˈtɾa.tɐ] ‘prata’ G5 P50 [ˈkɾa.tɐ] ‘prata’ 
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  ALVO: CV [coronal] ALVO: CV [labial] 
  Output e porcentagens Output e porcentagens 

Grupo Criança Tokens Ø+V [cor]+V [lab]+V Subst MoA Outros Tokens Ø+V [cor]+V [lab]+V Subst MoA Outros 

Grupo 1 

P01 3 33,33 0 33,33 0 33,33 7 0 0 85,71 0 14,29 

P03 5 0 80 0 0 20 14 0 21,43 78,57 0 0 

P04 4 0 25 75 0 0 9 11,12 0 77,78 11,11 0 

P05 0 - - - - - 1 0 0 0 0 100 

P06 1 0 100 0 0 0 3 0 0 100 0 0 

P10 3 0 100 0 0 0 8 0 0 75 25 0 

P11 3 0 66,67 0 33,33 0 7 0 0 100 0 0 

P12 3 0 100 0 0 0 8 0 12,5 87,5 0 0 

P13 1 0 100 0 0 0 4 0 0 100 0 0 

P16 7 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P21 4 0 100 0 0 0 5 0 0 80 20 0 

P23 3 0 100 0 0 0 6 0 0 100 0 0 

P25 5 0 60 40 0 0 17 0 0 100 0 0 

P27 5 0 80 20 0 0 8 12,5 0 87,5 0 0 

P34 8 0 62,5 37,5 0 0 10 0 0 100 0 0 

P47 4 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P29 8 0 100 0 0 0 22 0 0 100 0 0 

P02 4 0 75 0 0 25 12 0 0 100 0 0 

P08 2 0 0 50 0 50 2 0 0 100 0 0 

P15 8 0 87,5 0 0 12,5 13 0 0 100 0 0 

P24 6 0 100 0 0 0 11 0 9,09 90,91 0 0 

P07 6 0 100 0 0 0 17 0 0 70,59 5,88 23,53 

P22 3 0 100 0 0 0 6 16,67 0 83,33 0 0 

Tokens [COR]CV: 96 Média de acertos: 81,25% (31,3) Mediana: 100% Tokens [LAB]CV: 210 Média de acertos: 90,95% (21,09) Mediana: 100% 
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  ALVO: CV [coronal] ALVO: CV [labial] 
  Output e porcentagens Output e porcentagens 

Grupo Criança Tokens Ø+V [cor]+V [lab]+V Subst MoA Outros Tokens Ø+V [cor]+V [lab]+V Subst MoA Outros 

Grupo 2 

P20 10 0 100 0 0 0 15 0 0 100 0 0 

P09 6 0 83,33 0 0 16,67 11 0 0 72,73 0 27,27 

P63 6 0 100 0 0 0 9 0 0 88,89 0 11,11 

P28 6 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P61 6 0 83,33 16,67 0 0 13 0 15,38 84,61 0 0 

P41 4 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

Tokens [COR]CV: 38 Média de acertos: 94,74% (7,85) Mediana: 100% Tokens [LAB]CV: 67 Média de acertos: 91,04% (10,18) Mediana: 94,44% 

Grupo 3 

P33 6 0 83,33 0 0 16,67 12 0 0 100 0 0 

P66 5 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P30 12 0 100 0 0 0 30 0 0 96,67 0 3,33 

Tokens [COR]CV: 23 Média de acertos: 95,65% (7,85) Mediana: 100% Tokens [LAB]CV: 52 Média de acertos: 98,08% (1,57) Mediana: 100% 

Grupo 4 

P19 8 0 87,5 0 0 12,5 16 0 0 100 0 0 

P26 3 0 66,67 0 0 33,33 5 0 0 40 0 60 

P38 9 0 88,89 11,11 0 0 22 0 0 95,45 0 4,54 

P36 7 0 85,71 14,29 0 0 15 0 0 100 0 0 

P14 8 0 87,5 0 0 12,5 16 0 0 93,75 0 6,25 

Tokens [COR]CV: 35 Média de acertos: 85,71% (8,35) Mediana: 87,5% Tokens [LAB]CV: 74 Média de acertos: 93,24% (23,05) Mediana: 95,45% 

Grupo 5 

P50 0 - - - - - 6 0 0 100 0 0 

P35 6 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P32 3 0 100 0 0 0 7 0 0 100 0 0 

P39 4 0 100 0 0 0 15 0 0 100 0 0 

P40 7 0 100 0 0 0 19 0 5,26 89,47 5,26 0 

P18 10 0 80 0 0 20 15 0 0 93,33 0 6,67 

P59 7 0 100 0 0 0 16 0 0 100 0 0 

P49 14 0 100 0 0 0 25 0 0 92 0 8 

P68 8 0 100 0 0 0 15 0 0 100 0 0 
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  ALVO: CV [coronal] ALVO: CV [labial] 
  Output e porcentagens Output e porcentagens 

Grupo Criança Tokens Ø+V [cor]+V [lab]+V Subst MoA Outros Tokens Ø+V [cor]+V [lab]+V Subst MoA Outros 

P51 6 0 100 0 0 0 19 0 0 100 0 0 

P44 7 0 100 0 0 0 16 0 0 100 0 0 

P37 7 0 100 0 0 0 10 0 10 90 0 0 

P62 14 0 100 0 0 0 25 0 0 100 0 0 

P64 11 0 100 0 0 0 20 0 0 100 0 0 

P70 4 0 100 0 0 0 11 0 0 100 0 0 

P69 7 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P57 5 0 80 0 0 20 10 0 0 80 0 20 

P45 5 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P60 6 0 100 0 0 0 16 0 0 100 0 0 

P17 5 0 100 0 0 0 10 0 0 90 0 10 

P71 3 0 100 0 0 0 7 0 0 100 0 0 

P31 9 0 100 0 0 0 14 0 0 100 0 0 

P56 9 0 100 0 0 0 20 0 0 90 0 10 

P52 5 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P58 4 0 100 0 0 0 10 0 0 100 0 0 

P54 5 0 100 0 0 0 13 0 0 100 0 0 

P43 7 0 100 0 0 0 14 0 0 100 0 0 

P55 5 0 100 0 0 0 17 0 0 94,12 0 5,88 

P67 10 0 100 0 0 0 17 0 0 100 0 0 

P48 7 0 100 0 0 0 17 0 0 100 0 0 

P42 6 0 100 0 0 0 11 0 0 100 0 0 

P46 5 0 100 0 0 0 9 0 0 100 0 0 

P53 7 0 100 0 0 0 16 0 0 100 0 0 

P65 7 0 85,71 0 0 14,28 11 0 0 100 0 0 

Tokens [COR]CV: 225 Média de acertos: 98,22% (5,26) Mediana: 100% Tokens [LAB]CV: 468 Média de acertos: 97,44% (4,72) Mediana: 100% 

Tabela 27: Distribuição das respostas infantis a alvos CV [labial] e [coronal] 
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Gráfico 17: Média de respostas infantis aos alvos CCV [labial] e [coronal] e CV [labial] e [coronal] 

 Observa-se na Tabela 27 a estabilidade das obstruintes coronal e labial também em 

contexto CV: diferentemente das líquidas em ataque simples, as consoantes que podem 

ocupar a posição C1 do CCV já podem ser consideradas adquiridas e presentes no inventário 

segmental de todos os participantes do experimento, mesmo no grupo G1. Assim, tem-se 

diferenças significativas em quase todas as comparações CCV-CV no gráfico, conduzidas via 

testes de chi-quadrado. Tendo isso em vista, poucas foram as ocorrências de substituição 

[coronal]↔[labial] coletadas em contexto CV, tal como observado em CCV: do total de 30 

ocorrências contidas nos dados, a maior parte se concentra em G1 (22 tokens), dividindo-se 

igualmente entre [coronal]→[labial] e [labial]→[coronal]. Vale ressaltar, contudo, que algumas 

crianças que apresentaram Substituições C1 em CCV também aplicaram os mesmos reparos 

em CV, sugerindo uma instabilidade da própria obstruinte: 

 

 Por fim, destacamos que, tal como ilustrado pelo Gráfico 17, nota-se uma distribuição 

igualitária das produções-alvo de /t, d/ e /p, b, f/ em CV, um padrão que não reflete a 

(19)    

P03, P21 ‘fraca’ [ˈta.tɐ] ‘faca’ [ˈta.tɐ] 

 ‘flecha’ [ˈtɛ.sɐ] ‘fecha’ [ˈtɛ.sɐ] 

 ‘flauta’ [ˈta.tɐ] ‘fauta’ [ˈta.tɐ] 

P01 [ˈsɔ.kɐ] ‘troca’ [ˈso.kʊ] ‘Toco’ 

P36 [ˈpɾa.sɐ] ‘traça’ [ˈpa.sɐ] ‘taça’ 

P34 [ˈkɔ.kɐ] ‘troca’ [ˈkɔ.kɐ] ‘toca’ 
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preferência por sílabas CCV de ponto de articulação labial em G3 e G4, que deve, assim, ser 

atribuída aos efeitos da estrutura silábica ramificada – um resultado que concorda com a 

literatura fonoaudiológica representada por Ribas (2002, 2006) e Mezzomo & Ribas (2004), 

dentre outros, que tomam as combinações labiais como “facilitadoras” à introdução da 

estrutura CCV na fala atípica. O quadro geral delineado pelas Tabelas 26 e 27 e pelos Gráficos 

16 e 17 aponta, entretanto, que uma divisão dos dados segundo a qualidade da consoante C1 

nos ataques ramificados não se mostra tão marcadamente distinta quanto a divisão por tipo 

de líquida em C2 em nosso corpus. Este é um padrão esperado ao se considerar não só a 

maior complexidade fonológica e articulatória das consoantes líquidas, mas também a maior 

instabilidade da posição silábica que está sendo construída pela criança em CCV. 

  

 Passando a descrever a influência de fatores não-fonológicos no desenvolvimento 

infantil, apresentamos o Gráfico 18, que traz um panorama das produções CCV de acordo 

com a familiaridade da criança aos itens lexicais utilizados no experimento:69 

Gráfico 18: Média de respostas infantis aos alvos CCV familiares e não familiares 

 O Gráfico 18 demonstra que o fator familiaridade apresenta efeitos expressivos na 

produção das crianças dos grupos mediais: palavras familiares (‘bruxa’, ‘tromba’) apresentam 

taxas de produção superiores às palavras não familiares (‘pluma’, ‘traça’). Estes resultados 

são corroborados pela Tabela 28, em que se observa a média de produções corretas de cada 

 
69 Para o Gráfico 18, consideramos a seguinte divisão, com base no reconhecimento das crianças que 
observamos ao longo da aplicação do experimento: 
Palavras familiares: prato, branco, fraca, tromba, bruxa, flecha, flauta, prata, flores, placa, plano, blusa, 
braço, bravo, Pluto, briga, planta, praia, preto, triste, treze.  
Não-familiar: pluma-puma, drama-dama, traça-taça, troco-Toco, troca-toca, bloco, trave, trevo, tronco, 
trono. 
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estímulo lexical do experimento, bem como o total de tokens em cada item: 

  Produção correta 

  Geral %Média por grupos 

 Item Tokens %Média G1 G2 G3 G4 G5 

F
a
m

il
ia

r 

praia 55 74,55 0 25 50 100 97,14 

plano 73 71,23 0 66,67 75 75 95,45 

flauta 97 71,13 8 91,67 66,67 66,67 98,04 

triste 58 70,69 9,09 0 100 62,5 100 

placa 97 69,07 7,69 88,89 100 60 94,44 

planta 108 66,67 8,11 88,89 100 83,33 100 

flores 42 61,90 0 66,67 50 100 87,50 

prato 102 61,76 0 0 40 85,71 100 

fraca 90 61,11 0 10 50 100 100 

bravo 83 60,24 0 37,50 75 83,33 100 

branco 113 60,18 0 11,11 33,33 100 100 

flecha 108 59,26 0 88,89 75 42,86 94,34 

prata 94 57,45 0 0 50 100 93,88 

preto 115 56,52 0 0 50 66,67 100 

Pluto 100 55 0 66,67 100 55,56 83,33 

braço 108 54,63 0 22,22 57,14 50 94,34 

blusa 105 53,33 0 70 100 40 79,25 

briga 148 52,70 1,96 13,33 57,14 80 95,71 

bruxa 132 51,52 0 15,38 30 85,71 96,61 

tromba 95 43,16 0 9,09 0 83,33 63,64 

N
ã
o

 f
a
m

il
ia

r 

treze 18 66,67 0 0 - - 100 

bloco 104 65,38 0 100 83,33 57,14 92,59 

troco 89 64,04 8,33 0 80 80 97,92 

pluma 76 63,16 0 83,33 33,33 80 92,68 

Drica 23 60,87 0 0 - 90,91 80 

trono 32 59,38 0 0 0 50 90 

tronco 89 56,18 0 25 0 40 97,83 

trave 93 54,84 3,45 16,67 0 66,67 95,74 

drama 74 54,05 0 0 14,29 50 90,24 

traça 63 53,97 0 0 0 50 96,97 

trevo 96 51,04 0 9,09 0 33,33 93,88 

troca 91 50,55 0 0 0 80 93,33 

Tabela 28:  Média de respostas infantis aos alvos CCV – por item lexical 

 Descrevendo primeiramente a média geral de produções corretas de cada estímulo 

experimental, nota-se que nenhum item foi majoritariamente evitado, rejeitado ou apresentou 

dificuldades à produção infantil – a palavra com menor taxa de acertos, ‘tromba’, foi 

prontamente identificada e nomeada pela maior parte dos informantes, devendo seu baixo 

percentual de produções corretas à alta taxa de ocorrência de transposições, que geraram 

outputs como [ʹtõ.bɾa] ou mesmo [ʹtõ.bla] – o que pode ser explicado pela preferência pela 



187 
 

produção CCV [labial], como constatado por Toni (2016). Num contexto geral, a produção dos 

demais itens lexicais apresentou percentuais entre 50% (‘troca de roupa’) a 75% (‘praia’).  

 Já em relação à produção nos grupos G1 a G5 nota-se que, especialmente entre G2 

e G4, algumas palavras apresentam melhores taxas de produção que outras. Vale destacar, 

entretanto, que a familiaridade não parece ser o único fator a reger essa variação: veja-se por 

exemplo o baixo percentual de formas-alvo a itens como ‘prato’ e ‘braço’ em G2, contra o alto 

percentual produção em ‘pluma’ e ‘placa’; a baixa produção de ‘tromba’ e ‘bruxa’ contra ‘plano’ 

e ‘troco’ em G3; ‘blusa’ e ‘Pluto’ em G4 contra ‘pluma’ e ‘plano’; e ‘tromba’ contra ‘traça’ em 

G5. Aqui vale notar que a qualidade consonantal – especificamente de encontros /tɾ/ – parece 

exercer influência principalmente em G2 e G3, em congruência com o discutido às Tabelas 

26 e 28. Vejamos a seguir se outro fator não segmental, a densidade fonológica, pode também 

exercer efeitos sobre os dados de nosso corpus. 

 Conforme Luce & Pisoni (1998), Swingley & Aslin (2002), Coady & Aslin (2003) e 

Jusczyk, Luce & Luce (1994), a presença de vizinhos lexicais pode influenciar a especificação 

das propriedades fonológicas da palavra, já que exige o estabelecimento de contrastes 

precisos entre pares mínimos. Uma questão aventada em nosso levantamento bibliográfico 

procurava investigar se a presença ou ausência de pares CV-CCV poderia afetar a fala infantil: 

afinal, pares bastante familiares à criança, como ‘prato’-‘pato’, apresentariam menores taxas 

de apagamento C2 que pares ausentes (‘preto’-*’peto’) ou mesmo pares presentes na língua, 

porém provavelmente desconhecidos pela criança (‘pluma’-‘puma’)? Ainda, pares em que só 

um membro do par é familiar à criança (‘bruxa’-‘bucha’) apresentariam o mesmo 

comportamento que pares familiares? Para discutir essas questões, trazemos o Gráfico 19:  

   Gráfico 19: Média de respostas infantis aos alvos CCV – por densidade fonológica  
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 Na plotagem acima nota-se um efeito positivo nas produções infantis quando CCV 

estabelece um par mínimo CCV-CV na língua, especialmente quando ambos os membros do 

par são familiares à criança ou apenas um deles. Nos contextos Par familiar e Parte do par 

familiar, os estímulos são mais produzidos tal como o alvo em comparação aos CCVs 

familiares sem pares mínimos – que, por sua vez, são mais produzidos que os CCVs não 

familiares. Com base em um conjunto de testes chi-quadrado, determinamos que existem 

diferenças significativas na produção de pares familiares/parte do par familiar perante os 

pares não familiares ou ausentes em G2, G4 e G5. Essa relação par familiar, parte do par 

familiar > par ausente (que são majoritariamente familiares) > par não familiar aponta que a 

vizinhança fonológica influencia a produção infantil, agindo em conjunto com a familiaridade. 

Desse modo, palavras familiares que não apresentam par mínimo CCV-CV, como ‘praia’, 

apresentam taxa de produção correta inferior a exemplos igualmente familiares como ‘prato’ 

e ‘branco’, que possuem pares mínimos. Isso sugere que, tal como Luce & Pisoni (1998), 

Swingley & Aslin (2002) e Jusczyk, Luce & Luce (1994), a construção de redes lexicais e das 

islands of reliability de fato pode influenciar a especificação das propriedades fonológicas das 

palavras na língua. Tendo isso em vista, é de nosso especial interesse checar, no teste de 

detecção, se o reconhecimento de erros aplicados a pares como ‘branco’-‘banco’ se mostra 

superior a erros aplicados em palavras como ‘praia’. Ainda, pela baixíssima quantidade de 

pares mínimos C/l/V-C/ɾ/V na língua, esperamos encontrar um maior reconhecimento de erros 

do tipo CCV→CV que erros do tipo C[l]V↔C[ɾ]V em nosso teste. Crucialmente, tal influência 

da densidade fonológica pode contribuir para justificar por que a estrutura ramificada CCV se 

mostrou mais estável que a qualidade segmental nas produções infantis aqui descritas. 

 

 

7.1.2.1 Fatores influentes na produção CCV: Análise de efeitos mistos 

 

 Tendo explorado os padrões e significâncias individuais dos fatores segmentais e não-

segmentais acima, passemos por fim a analisar sua significância conjunta, incluindo também 

a variação individual de cada criança e dos estímulos lexicais utilizados no experimento. Para 

tanto, um modelo de efeitos mistos (regressão logística) foi ajustado aos dados de produção 

infantil tomando o Percentual de produções corretas como a variável dependente, os fatores 

Tipo de C1, Tipo de C2, Familiaridade, Densidade fonológica e Grupo como variáveis 

previsoras e Participante e Item Lexical como efeitos aleatórios (função glmer do pacote lme4 

do R). Uma comparação com modelos aninhados mostrou que o fator Item Lexical (χ2 = 

28,296, df = 1, p-value < 0,0001) é significativo ao modelo, mas não o fator Participante (χ2 = 

0,1667, df = 1, p-value = 0,683) – o que é natural dada a maior homogeneidade intersujeitos 



189 
 

conseguida via organização por grupos de desempenho.70 Vejamos o Quadro 17, com os 

resultados completos do modelo de efeitos mistos com Participante e Item como variáveis 

aleatórias e o modelo sem variáveis aleatórias. Para melhor visualização, o efeito das 

variáveis previsores é plotado na Figura 11 adiante: 

glmer – efeitos fixos e aleatórios Estimate SE z-value p-value  

Random effects: (1 | PARTICIPANTE) + (1 | ITEM LEXICAL) 

(Intercept)               -4,32     0,77 -5,57 <0,0001  *** 

TIPOdeC2 = Tepe               -0,5     0,34    -1,46 0,1441      

TIPOdeC1 = Labial              0,62     0,34    1,82    0,0682  . 

FAMILIARIDADE = NaoFamiliar    0,23   0,33    0,69    0,4878     

PARMINIMO = ParAusente            -0,24     0,47     -0,5 0,6122      

PARMINIMO = NaoFamiliar            -0,38 0,65 -0,58 0,5608  

PARMINIMO = ParteFamiliar            -0,37 0,52 -0,7 0,4807  

GRUPO = G2                     3,59 0,33 10,71 <0,0001 *** 

GRUPO = G3                     4,32 0,36 11,79 <0,0001 *** 

GRUPO = G4                     5,38 0,35 15,07 <0,0001 *** 

GRUPO = G5                     7,35 0,34 21,64 <0,0001 *** 
 

glm – somente efeitos fixos Estimate SE z-value p-value  

(Intercept)               -4,06    0,47 -8,6 <0,0001  *** 

TIPOdeC2 = Tepe               -0,65   0,19   -3,44   0,00057 *** 

TIPOdeC1 = Labial              0,72    0,19    3,7 0,00016 *** 

FAMILIARIDADE = NaoFamiliar    0,16    0,18   0,86    0,384  

PARMINIMO = ParAusente            -0,24    0,25 -0,55 0,581 
 

PARMINIMO = NaoFamiliar            -0,19 0,36 -1,29 0,077 . 

PARMINIMO = ParteFamiliar            -0,48 0,27 -1,76 0,05185 . 

GRUPO = G2                     3,44   0,31   11,03   <0,0001 *** 

GRUPO = G3                     4,11 0,33 12,35 <0,0001 *** 

GRUPO = G4                     5,19 0,33 15,73 <0,0001 *** 

GRUPO = G5                     7,02 0,3 22,86 <0,0001 *** 

Quadro 17: Resultados do Modelo de Efeitos Mistos 

  

 
70 Ao rodar o modelo excluindo o fator Grupo e incluindo o fator Idade, a variável aleatória Participante 
se mostra altamente significativa numa comparação aninhada (χ2 = 1045, df = 1, p-value < 0,0001). 
Isso demonstra que Idade não é capaz de dar conta da variabilidade individual dos dados, ao contrário 
da medida de Desempenho na Tarefa. 
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Figura 11: Resultados do modelo de efeitos mistos completo 

 Relativamente às variáveis previsoras (Tipo de C1, Tipo de C2, Grupo, Familiaridade e 

Par Mínimo), nota-se que Grupo é um fator altamente significativo, e todos os grupos 

diferenciam-se significativamente em relação a G1. Já o fator Familiaridade não apresentou 

papel no poder explicativo dos dois modelos. Interessantemente, ao comparar os modelos 

com e sem os efeitos aleatórios (glmer versus glm), obtém-se diferentes significâncias aos 

fatores Tipo de C2, Tipo de C1 e Densidade fonológica – significativos quando os efeitos 

aleatórios não são incluídos na análise, e não significativos após a adição de Item e 

Participante. Isto indica que a qualidade consonantal de CCV e sua vizinhança fonológica ou 

só se configuram como um elemento significativo para um subconjunto de participantes 

específicos (que podem concentrar sistemáticas reduções ou substituições de C/ɾ/V) ou para 

um subconjunto de itens lexicais específicos (que podem concentrar melhores taxas de 

produção correta em relação aos demais). Para checar a qual dos efeitos aleatórios estas 

significâncias se correlacionam, realizamos uma comparação entre modelos mistos tomando 

somente Participante ou Item como efeito aleatório. Como observado no Quadro 18, ao se 

retirar o fator Item, o modelo apresenta valores significativos em relação ao Tipo de C1 e Tipo 
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de C2 das sílabas; já subtraindo o efeito Participantes, não se observam padrões significativos 

que poderiam ser causados pela produção de determinadas crianças. Desse modo, a 

significância da qualidade segmental se correlaciona aos itens lexicais – mas um teste post-

hoc revela que somente os itens ‘flauta’, ‘flecha’ e ‘planta’ apresentam diferenças significativas 

em relação aos demais, não sendo, portanto, um efeito pontual, e sim generalizado. 

glmer – efeito aleatório de Participante Estimate SE z-value p-value  

(Intercept)               -4,07 0,47 -8,5 <0,0001 *** 

TIPOdeC2 = Tepe               -0,65 0,19 -3,44 <0,0001 *** 

TIPOdeC1 = Labial              0,72 0,19 3,77 <0,0001 *** 

FAMILIARIDADE = NaoFamiliar    0,16 0,18 0,86 0,3888  

PARMINIMO = ParAusente            -0,24 0,25 -0,94 0,3433  

PARMINIMO = NaoFamiliar            -0,19 0,36 -0,54 0,5890  

PARMINIMO = ParteFamiliar            -0,48 0,27 -1,7 0,0801 . 

GRUPO = G2                     3,44 0,32 10,77 <0,0001 *** 

GRUPO = G3                     4,12 0,34 11,92 <0,0001 *** 
GRUPO = G4                     5,2 0,33 15,34 <0,0001 *** 
GRUPO = G5                     7,04 0,31 22,04 <0,0001 *** 

glmer – efeito aleatório de Item Estimate SE z-value p-value  

(Intercept)               -4,34 0,77 -5,6 <0,0001 *** 

TIPOdeC2 = Tepe               -0,48 0,34 -1,4 0,159  

TIPOdeC1 = Labial              0,64 0,34 1,8 0,062 . 

FAMILIARIDADE = NaoFamiliar    0,23 0,33 0,69 0,489  

PARMINIMO = ParAusente            -0,22 0,47 -0,46 0,639  

PARMINIMO = NaoFamiliar            -0,34 0,65 -0,5 0,594  

PARMINIMO = ParteFamiliar            -0,37 0,52 -0,6 0,504  

GRUPO = G2                     3,58 0,32 11,12 <0,0001 *** 

GRUPO = G3                     4,30 0,34 12,43 <0,0001 *** 
GRUPO = G4                     5,38 0,34 15,63 <0,0001 *** 
GRUPO = G5                     7,33 0,32 22,50 <0,0001 *** 
Quadro 18: Resultados do Modelo de Efeitos Mistos – comparação entre os efeitos Item e Participante 

 Ainda em relação aos fatores Tipo de C1 e Tipo de C2, dois modelos foram ajustados 

a fim de comparar somente dados labial+/ɾ/ e labial+/l/ e os dados coronal+/ɾ/ e labial+/ɾ/. Veja-

se a Figura 12 para medir a influência da qualidade da líquida mantendo neutra a obstruinte; 

e a Figura 13 para medir isoladamente a influência da obstruinte mantendo a líquida neutra 

(em ambas, os demais fatores fixos e aleatórios foram incluídos). Observou-se no contexto 

coronal+/ɾ/ e labial+/ɾ/ a manutenção da significância de Tipo de C1, enquanto em labial+/ɾ/ e 

labial+/l/ o fator Tipo de C2 deixa de ser significativo. Além de corroborar os resultados 

anteriores, esta comparação demonstra não só que as obstruintes coronais apresentam 

menores taxas de realização-alvo se comparadas às labiais, mas também que o tepe somente 

demonstra produção significativamente desfavorecida em contexto coronal. Para explicar 

esse fato, podemos lançar mão tanto do viés articulatório defendido pela Fonologia 

Articulatória (BROWMAN & GOLDSTEIN, 1992; GOLDSTEIN, 2003), quanto pelo Princípio 

de Contorno Obrigatório – agora já excluindo o fator familiaridade mencionado anteriormente.  
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Figura 12: Resultado do modelo de efeitos mistos para os dados labial + líquida 

Figura 13: Resultado do modelo de efeitos mistos para labial, coronal + tepe 
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 Resumindo os resultados obtidos no teste de produção de palavras, tem-se que: 

 

◂ /l, ɾ/ não emergem em CCV somente após sua estabilização em CV; 

◂ Não há, necessariamente, um paralelismo entre os fenômenos aplicados em /l, ɾ/ em CCV 

e CV: é possível haver substituições sistemáticas em CCV mas não em CV, ou em CV 

mas não em CCV; 

◂ O apagamento categórico de /ɾ, l/ nem sempre é causado por lacunas ou instabilidades 

no inventário segmental da criança; 

◂ Ambas as direções de substituição segmental, C/ɾ/V→C[l]V e C/l/V→C[ɾ]V (e mesmo 

C[l]V↔C[ɾ]V), podem ser sistemáticas na produção líquida infantil; 

◂ Grupos iniciais (G1, G2) favorecem a produção C[l]V; em G4 pode haver preferência por 

[ɾ], com hiperaplicação C/l/V→C[ɾ]V; em G5 há variação quanto à primeira combinação 

estabilizada, C/l/V ou C/ɾ/V; 

◂ Entre G1 e G2 há um salto na produção C/l/V; C/ɾ/V apresenta desenvolvimento linear; 

◂ Obstruintes labiais apresentam maior acurácia em comparação às coronais; 

◂ O principal alvo dos reparos infantis é a posição C2 do CCV; reparos em C1 são pouco 

produtivos. Em especial, a combinação /tɾ/ representa um alvo importante de reparos; 

◂ Idade entre 3;0 e 4;0 registra a maior variabilidade individual intersujeitos. 

  Nas seções a seguir, estes resultados serão interpretados e discutidos à luz da 

literatura e dos estudos sobre a fala adulta conduzidos na presente pesquisa. 

 

  

7.1.2.2 Caminhos possíveis na aquisição CCV 

 

 Nesta seção, vamos delinear as “fotografias” desenvolvimentais capturadas durante o 

Teste de Produção das 71 crianças do estudo, examinando os caminhos percorridos por /l, ɾ/ 

em CCV e em CV e caracterizando também os reparos classificados como Outros, a fim de 

estabelecer seu papel nestes percursos em PB. Ao comparar as médias de produção de C/l/V 

e C/ɾ/V e de suas contrapartes CV, a seção 7.1.2 observou que a ausência/instabilidade de 

uma das líquidas em posição CCV nem sempre espelha uma ausência/instabilidade também 

em CV. Além disso, padrões de substituição segmental nem sempre se mostram de forma 

análoga em ambas as estruturas CV e CCV. Nota-se, então, que diferentes caminhos podem 

ser observados quanto ao início da produção CCV em relação a CV e quanto à preferência 

por determinadas líquidas em cada estrutura. Vejamos no Gráfico 20 o quão esses caminhos 

podem ser tomados como representativos no âmbito individual do desenvolvimento: 
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Gráfico 20: Produções corretas /l, ɾ/ na aquisição CV e CCV – por criança 
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 Embora o recorte transversal da pesquisa não permita acompanhar o desenvolvimento 

de uma mesma criança, o encadeamento de “fotografias desenvolvimentais” de diferentes 

grupos de crianças pode trazer informações panorâmicas sobre o percurso geral de aquisição 

e suas variações possíveis, especialmente tendo em vista que a organização de dados via 

desempenho permite “fotografar” momentos de desenvolvimento semelhantes. 

Diferentemente das tabelas anteriores, o Gráfico 20 permite uma comparação direta 

entre as proporções de /l, ɾ/ em CV e CCV, esquematizando suas diferenças. Chamamos 

atenção para três tipos de informação nas plotagens: a distância entre as linhas contínua e 

tracejada, que demarca a diferença percentual entre CV e CCV; a inclinação de cada reta, se 

ascendente ou descendente, que demarca a diferença entre /l/ e /ɾ/; e a posição das retas 

contínua e tracejada, se paralela ou angular, que demarca o comportamento das líquidas nos 

contextos silábicos CCV e CV. Tendo essas informações em vista, notamos o traçado de 

quatro padrões: retas paralelas, com produção equivalente das contrapartes CV e CCV de /l, 

ɾ/, como P05, P22, P14, P40, P59; retas sobrepostas, sem diferenças percentuais na produção 

CV e CCV (P01, P26, P35); retas concorrentes, em que a proporção de /l/ e/ou /ɾ/ se mostra 

dessemelhante em CCV comparado a CV (P11, P38, P66); e mesmo percursos cruzados, 

como P41 e P30, que indicam padrões opostos de produção CV-CCV de /l, ɾ/. Nestas quatro 

formas observa-se também tanto produções semelhantes entre /l, ɾ/, com retas a 0º, quanto 

produções que favorecem uma ou outra líquida, evidenciando que, diferentemente do previsto 

pela literatura, o tepe pode apresentar percentuais superiores à sua contraparte lateral, tanto 

em CV (P25, P66) quanto em CCV (P38, 18).  

Pela variedade de formas delineadas nas plotagens, tem-se evidências de que 

diferentes caminhos podem ser tomados rumo à aquisição CCV – especialmente 

considerando que alguns dos percursos fotografados são incongruentes ou contraditórios 

entre si mesmo dentro de um mesmo grupo desenvolvimental: mesmo crianças que 

apresentam percentuais de produções corretas semelhantes demonstram diferenças em sua 

produção /l/V, /ɾ/V, C/l/V e C/ɾ/V, variando quanto à ordem de estabilização entre /l/ e /ɾ/ e 

quanto à ordem de estabilização entre as estruturas CV e CCV (se intercalada, 

CV>CCV>CV>CCV, ou sequencial, CV>CV>CCV>CCV).  

Antes de mensurar a frequência destes caminhos, vejamos como as estratégias de 

reparo comumente mobilizadas na fala infantil também devem ser incorporadas aos percursos 

acima. Além dos padrões de substituição C[l]V↔C[ɾ]V e da redução CCV→CV, outras 

estratégias de reparo também podem ser sistematicamente incorporadas ao percurso de 

desenvolvimento CCV: Teixeira (1988) defende a ocorrência de epênteses e transposições 

(/planta/ → [ʹpɐ̃n.ta.ɾɐ]) como fases intermediárias; Freitas (1997), relativamente ao PE, 

observa o emprego regular de epênteses antes da estabilização da estrutura CCV (/tɾeʃ/ → 

[tɨʹɾeʃ]); e Fikkert (1994) observa ao Holandês um período em que CCV é sistematicamente 
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reduzido a C2V (/klɔk/ → [lok]) antes de sua completa aquisição. Para verificar a produtividade 

destas estratégias no percurso de aquisição CCV em PB, apresentamos abaixo o Gráfico 21 

e a Tabela 29. Nestes dados, não estão inclusos os percentuais de Apagamento C2, já que 

este é o reparo mais produtivo observado na língua (e também em diversas outras línguas): 

 

Gráfico 21: Distribuição de reparos classificados como Outros 

 coronal + /ɾ/ labial + /ɾ/ labial + /l/ Total 

G1 4 7 17 28 

G2 19 34 6 59 

G3 22 27 3 52 

G4 16 6 20 42 

G5 27 7 13 47 

Total 88 81 59 228 

Tabela 29: Total de reparos Outros por grupo e por tipo de C1C2 

Destaca-se, inicialmente, que poucas foram as estratégias além do Apagamento C2 

coletadas nos dados: 228 – e se descontarmos as substituições C1 e C2 deste total, tem-se 

somente 47 ocorrências de reparos como epêntese, metátese, produção C2V e transposição, 

um número que já indica que estes fenômenos não podem ser tomados como sistemáticos 

ou mesmo produtivos. Tais estratégias puderam ser observadas na fala de 30 das 71 crianças 

17,6 16,7

35,3

5 3,8

42,9

25 28,6

41,2
84,2

100

50

100 96,3 100

58,8

100
95

26,9

14,3

76,925

5,3

16,7

50

14,3

14,3

5,3 16,7

7,7

25

14,3

11,8

5,9

7,7
14,3

15,4
25

28,6
11,8

7,7 14,3

5,3 7,7

14,3 17,6 3,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

co
ro

n
al

 +
 /

ɾ/

la
b

ia
l +

 /
ɾ/

la
b

ia
l +

 /
l/

co
ro

n
al

 +
 /

ɾ/

la
b

ia
l +

 /
ɾ/

la
b

ia
l +

 /
l/

co
ro

n
al

 +
 /

ɾ/

la
b

ia
l +

 /
ɾ/

la
b

ia
l +

 /
l/

co
ro

n
al

 +
 /

ɾ/

la
b

ia
l +

 /
ɾ/

la
b

ia
l +

 /
l/

co
ro

n
al

 +
 /

ɾ/

la
b

ia
l +

 /
ɾ/

la
b

ia
l +

 /
l/

G1 G2 G3 G4 G5

%

Estratégias de reparo - Outros

Substituição C1 Substituição C2 Transposição Apagamento C1 Apagamento C1C2

Epêntese Metátese Inserção Léxico Diversos



197 
 

do estudo, majoritariamente concentrando-se em sílabas C/ɾ/V, em realizações 

pontuais/esporádicas – isto é, que não se estendiam a todos os contextos /tɾ, dɾ/ ou /pɾ, bɾ, fɾ/ 

coletados em sua fala, comumente também não se estendendo à repetição de uma mesma 

palavra e nem se concentrando em palavras específicas: ‘tromba’, o estímulo mais atingido 

pelas estratégias de reparo, representa somente 34% do total de Outros do corpus. 

Analisando as proporções trazidas pela plotagem acima, observa-se que o grupo G1 

concentra as ocorrências de Apagamento C1C2 e Metáteses em relação aos demais grupos, 

registrando também Apagamentos C1 (Produção C2V) e Transposições. Já em Outros tem-se 

ocorrências menos comuns, com substituições segmentais pouco usuais. Exemplos destes 

reparos são trazidos em (20): 

 

 Em G2, nota-se alta proporção de Substituições C2, registrando-se também 

Transposições e Apagamentos C1, em continuidade ao observado em G1. Tem-se neste 

grupo, também, ocorrências de inserções /l, ɾ/, num movimento contrário à redução CCV→CV: 

 

Já em G3 e G4 dois únicos reparos diferentes da Substituição C1 e/ou C2 são 

registrados, a saber, uma ocorrência de epêntese na fala de P26, em [tʊˈɾõ.kʊ] ‘troco’, e uma 

substituição esdrúxula na fala de P30, [ˈtsa.tɐ] ‘prata’, que talvez tenha sido causada por uma 

percepção incorreta do estímulo alvo. Por fim, em G5 observa-se uma alta proporção de 

transposições, epênteses e metáteses, além de alguns reparos que parecem aproximar a 

produção dos estímulos-alvo a outras palavras semelhantes existentes no léxico infantil, como 

ilustrado em (22): 

(20) G1    

Metátese P04 [ˈpul.tʊ] ‘Pluto’ P13 [ˈbiɾ.gɐ] 'briga' P25 [ˈtɔh.kɐ] ‘troca’ 

Apagamento P16 [ˈu.tʊ] ‘Pluto’ P15 [ˈu.sɐ] ‘bruxa’ P21 [ˈɾi.gɐ] 'briga' 

Transposição P08 [ˈto.tlʊ] ‘troco’   

Outros P25 [ˈhaw.tɐ] ‘flauta’ P08 [ˈma.sʊ] ‘braço’ P08 [ˈmɔ.tʊ] ‘bloco’ 

(21) G2    

Apagamento P61 [ˈle.vʊ] ‘trevo’ P61 [ˈlɐ̃.tɐ] ‘planta’  

Transposição P09 [ˈpa.klɐ] ‘placa’ P63 [ˈtõ.blɐ] ‘tromba’  

Inserção P61 [ˈtlõ.blɐ] ‘tromba’   

(22) G5    

Epêntese P18[fʊˈlo.ɾɪs] ‘flores’ P35 [teˈɾɛ.kʊ] ‘treco’ P59 [tɐˈɾɐ̃.mɐ] ‘drama’ 

Transposição P49 [ˈtõ.bɾɐ] ‘tromba’ P59 [ˈtõ.blɐ] ‘tromba’ P64 [ˈtõ.bɾɐ] ‘tromba’ 

Metátese P43[ˈtɔɾ.kɐ] ‘troca’ P35 [ˈbiɾ.gɐ] 'briga'  

Apagamento C1 P08 [ˈlɔ.kʊ] ‘bloco’   
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Dada a baixa produtividade dos resultados descritos acima, a existência de estágios 

intermediários em que CCV seria produzido como CVC, CV.CV ou C2V em PB não é 

corroborada pela presente pesquisa. Cabe notar, contudo, que a Substituição C2 se destaca 

como reparo majoritário nos grupos G2, G3 e G4, sendo sistematicamente aplicada em mais 

de 70% dos alvos C/ɾ/V das crianças P63 e P33 e dos alvos C/l/V de P38, conforme a Tabela 

24 da seção anterior. Sendo assim, é possível afirmar que, no percurso de aquisição de 

algumas crianças, a Substituição C2 de fato se mostra como um estágio intermediário – 

embora não se configure como uma etapa “obrigatória” na aquisição CCV. Ressaltamos, aqui, 

que resultados semelhantes foram também observados no estudo naturalístico de Toni 

(2016): enquanto a criança Ar. apresentou a redução CCV→C1V como reparo majoritário em 

sua fala, a criança Lz. valeu-se também da substituição C2, demonstrando percursos 

individuais distintos tal como os observados no recorte transversal da presente pesquisa. 

Discutindo os caminhos delineados nos Gráficos 20 e 21, nota-se que estratégias além 

da redução CCV→C1V e da substituição entre líquidas não são sistematicamente 

incorporadas no percurso de aquisição CCV em PB. Tem-se, então, 6 possibilidades lógicas 

ao percurso de aquisição71 /l/ x /ɾ/ x CV x CCV, assumindo que CCV nunca será adquirido 

antes de sua contraparte CV. Estas possibilidades são dobradas com a adição da substituição 

C2 como intermediário opcional, como listado em (23): 

(23)        

 
 

C/l/V C/ɾ/V  
 

C/l/V Substituição C2 C/ɾ/V 
 

/ɾ/V C/ɾ/V C/l/V 
 

/ɾ/V C/ɾ/V Substituição C2 C/l/V 

/l/V     /l/V     

 C/l/V /ɾ/V C/ɾ/V  C/l/V /ɾ/V Substituição C2 C/ɾ/V 

         

 
 

C/l/V C/ɾ/V  
 

C/l/V Substituição C2 C/ɾ/V 
 

/l/V C/ɾ/V C/l/V 
 

/l/V C/ɾ/V Substituição C2 C/l/V 

/ɾ/V    /ɾ/V     
 

C/ɾ/V /l/V C/l/V  C/ɾ/V /l/V Substituição C2 C/l/V 

 

Para quantificar a representatividade destes padrões de produção no corpus, 

desmembramos os caminhos acima em três elementos: i) a ordem/preferência de produção 

entre /l/ e /ɾ/ em CV, se lV>ɾV ou ɾV>lV; ii) a ordem/preferência de produção entre /l/ e /ɾ/ em 

 
71 Estes percursos não se referem à emergência de /l, ɾ/, mas sim à sua estabilização na fala infantil. 
Isso porque não se atesta na literatura a emergência do tepe antes da lateral em CV, o que pode ser 
atribuído ao próprio refinamento articulatório necessário ao movimento balístico de /ɾ/. 

Léxico P32 [ˈbɾɐ̃.mɐ] ‘drama’ P40 [ˈbɾɐ̃.mɐ] ‘drama’  
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CCV, se ClV>CɾV ou CɾV>ClV; e iii) a ordem/preferência de produção estrutural, se 

CV,CV>CCV,CCV ou CV>CCV>CV>CCV. Para estas categorias, tem-se: 

Gráfico 22: Divisão dos percursos de aquisição CCV por tipo de líquida e por sequência estrutural 

Na divisão percentual do Gráfico 22 nota-se uma tendência próxima de 2:1 à ordem 

de estabilização lateral>tepe. A mesma proporção se aplica à distribuição entre CV e CCV, 

que preferencialmente assume um percurso CV,CV>CCV,CCV, desfavorecendo o caminho 

que intercala a aquisição de estruturas simples e ramificadas de uma mesma líquida. Já em 

relação a CCV, constata-se uma divisão segmental mais igualitária – isso porque se /l/ e /ɾ/ já 

estão adquiridos em CV, é natural que CCV possa emergir como C/l/V ou C/ɾ/V.  

Os gráficos desta seção 7.1.2.2 destacam a existência de um leque de percursos 

individuais que podem ser trilhados pela criança em direção a um mesmo alvo: a aquisição 

CCV. Conforme defendido por Rose & Inkelas (2011), a escolha por um ou outro caminho, e 

mesmo a escolha pelas estratégias de reparo majoritárias e minoritárias identificadas acima 

deve ser atribuída não a fatores individuais, mas sim a uma constelação de coeficientes que 

envolvem tanto a construção da gramática fonológica da criança quanto fatores externos ao 

sistema, como a articulação, a percepção, as pressões estatístico-distribucionais do ambiente, 

ou mesmo contextos internos condicionantes, como a interação entre as camadas prosódica 

e segmental, dentre muitos outros:  

While the most central object of study in both phonology and phonological development 

should evidently be the grammatical system, this system is connected to a series of 

perception and production-related mechanisms, each of which has a potential influence on 

the shape of the developing lexicon and its manifestation in child speech. In light of this, 

we suggest that the ideal approach to phonological development should encompass all 

relevant considerations. 

(ROSE & INKELAS, 2011: 18) 

 

Sobre a ação destes fatores, note-se, por exemplo, que a facilidade articulatório-

motora de /l/ em comparação a /ɾ/ (PAGAN-NEVES, 2008) ou mesmo a frequência de CV em 
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relação a CCV seriam argumentos possíveis para explicar os padrões majoritários observados 

no Gráfico 22, com a lateral sendo estabilizada antes do tepe e ambas as qualidades líquidas 

sendo estabilizadas em CV antes de CCV; no entanto, tais fatores, isoladamente, não dão 

margem para explicar a existência dos percursos opostos atestados na fala infantil, /ɾ/>/l/ e 

CV>CCV>CV>CCV. Além disso, existem contextos em que direções conflitantes podem ser 

observadas: enquanto a facilidade articulatória prevê tendências em direção a C/l/V, a 

distribuição estatística do input prevê preferências por C/ɾ/V – e ambos os fatores não são, a 

rigor, excludentes. Além disso, o maior balanceamento entre os percursos C/l/V>C/ɾ/V e 

C/ɾ/V>C/l/V também pode ser atribuído a fatores intrínsecos à gramática, como à baixa 

frequência de pares mínimos e pistas distribucionais apontando o contraste entre C/l/V e C/ɾ/V. 

De forma análoga, fatores intrínsecos e extrínsecos à gramática fonológica também 

podem ser invocados para justificar a produtividade da redução CCV→C1V na aquisição 

silábica, que tanto pode ser atribuída à ausência da estrutura CCV na fonotaxe infantil; às 

habilidades motoras da criança – tanto em relação à articulação das líquidas quanto à sua 

coarticulação tautossilábica; ou mesmo a um estabelecimento tardio do contraste entre CCV 

e CV – [pɾa]to~pØato seriam variantes possíveis de uma mesma palavra tal como 

canta[ɾ]~cantaØ, ou[tɾo]~outØo, [pɾa]~pØa, [pɾe]cisa~pØecisa. Para considerar estes fatores 

dentro de um contexto amplo, que toma a aquisição fonológica como “an emerging system 

influenced by a variety of independent factors, whose combined effects may at times yield 

phonologically unexpected, yet entirely logical outcomes” (ROSE & INKELAS, 2011: 18), 

discutimos abaixo, em maior detalhe, os conhecimentos fonotáticos da criança.  

 

 

7.1.3 Resultados da tarefa de repetição de pseudopalavras: a contribuição de 

/tl/ sobre a fonotaxe CCV na fala infantil 
 

 Continuando a detalhar a produção CCV, passemos agora a discutir se a produção 

infantil é sensível a contextos fonotáticos não-padrão na língua – contextos que se mostram 

marginalizados ou mesmo ausentes do vocabulário da criança e de seu ambiente linguístico. 

Visamos, com isso, explorar o conhecimento linguístico construído pela criança com base em 

evidências negativas indiretas. Para acessar este conhecimento, um teste de repetição de 

pseudopalavras contendo sequências /tl/ foi conduzido com 49 dos 71 participantes do 

experimento anterior.72 O teste teve como objetivos investigar: 

i) se a produção de /tl/ na fala infantil apresenta percentual de produções corretas e 

estratégias de reparo semelhante às sequências consonantais padrão na língua;  

 
72 12 crianças do G1, 2 do G2, 2 de G4 e 6 de G5 não completaram esta tarefa porque precisaram 
retornar para suas salas ou porque solicitaram encerrar as atividades do experimento. 
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ii) se as estratégias de reparo empregadas pelas crianças também tendem à percepção de 

/tl/ como [kl], tal como observado por Toni (submetidob) e previsto por Souza (2021) e Halle, 

Best & Bachrach (2003). Ou, contrariamente, se por apresentar um desenvolvimento 

fonotático ainda incipiente, as crianças tenderiam a produzir e perceber /tl/ fielmente, tal como 

ocorre no processamento prelexical de adultos, conforme Breen, Kingston & Sanders (2013);  

iii) se a produção de /tl/ é condizente com o julgamento de aceitabilidade dos adultos de Toni 

(submetidob). Este artigo apontou /tl, dl, vl/ como menos aceitáveis que /tɾ, dɾ/, mas mais 

aceitáveis que sequências de sonoridade ascendente porém proibidas pela fonotaxe do PB, 

como /ʃɾ/ – um cluster que foi elicitado na fala infantil por meio do item lexical ‘Shrek’73.  

 Desse modo, dois caminhos possíveis são cogitados à produção de /tl/ na fala infantil: 

produção baixa/ausente, considerando a ausência de /tl/ no ambiente linguístico da criança e 

sua marginalidade fonotática; ou produção congruente à dos demais CCVs da língua, 

considerando que o desenvolvimento fonotático ainda incipiente da criança pode, num 

primeiro momento, não restringir a produção de /tl/ (especialmente porque, individualmente, 

/t/ é permitido em C1 e /l/ em C2). Nesse contexto de desenvolvimento incipiente, não se espera 

a assimilação perceptual de /tl, dl/ como [kl, gl], dada sua dependência fonotática. 

 A distribuição dos 433 tokens /tl/ coletados nos dados é apresentada no Gráfico 23: 

 
73 Embora não tenha sido propositalmente inserido no experimento, esta palavra foi produzida como 
resposta ao estímulo ‘burro’, que trazia a imagem do personagem Burro do filme Shrek. 

/tl/ /tɾ,dɾ/C/l/V /tl/ /tɾ,dɾ/C/l/V /tl/ /tɾ,dɾ/C/l/V /tl/ /tɾ,dɾ/C/l/V /tl/ /tɾ,dɾ/ C/l/V

G1 (0-20%) G2 (21-40%) G3 (41-60%) G4 (61-80%) G5 (81-100%)

Aproximação Lexical 1 0 0 3,2 0 0 0 0 0 5 0 0 5,2 0,5 0

Reparo na estrutura 0 1,0 1,5 12,9 2,4 1,2 0 0 0 0 1,6 0 6,4 0,7 0,6

Reparo em C2 0 1,0 2,7 6,5 18,8 3,7 15,2 55 7,7 15 15,9 32,8 18,1 1,6 2,1

Reparo em C1 26 0,5 3,1 22,6 1,2 3,7 24,2 0 0 35 9,5 1,6 26,9 3,2 0

Redução CCV→C1V 72 95,7 90 38,7 70,6 8,5 21,2 30 12,8 40 4,8 8,2 16,5 3,0 5,5

Forma correta 1 1,9 2,7 16,1 7,1 82,9 42,4 15 79,5 5 68,3 57,4 27,7 91,1 91,8
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Gráfico 23: Média de respostas infantis às pseudopalavras contendo /tl/ 

 O Gráfico 23 retoma as produções [coronal] + /ɾ/ e [labial] + /l/ apresentadas 

anteriormente para propiciar uma comparação entre o comportamento individual de /t, l/ e de 

/tl/. Observando inicialmente o percentual de produções corretas de /tl/, nota-se que dois 

padrões de produção distintos se delineiam: nos grupos G4 e G5, /tl/ é produzido com taxas 

inferiores à média dos demais CCVs – e também em comparação individual a /tɾ, dɾ/ e a C/l/V. 

Isso indica que a ausência de /tl/ na língua-alvo de fato é reconhecida pela criança e exerce 

influência em suas produções. Por outro lado, o grupo G3 – e também G2, por aproximação 

– apresentam taxas de produção /tl/ dentro da faixa percentual esperada à média dos demais 

CCVs da língua, contando com percentual de produções corretas até mesmo superior a /tɾ, 

dɾ/. Tal resultado sugere, por sua vez, que a produção de /tl/ não é a princípio fonotaticamente 

restrita no sistema incipiente da criança. Nota-se, com isso, que as duas possibilidades acima 

cogitadas parecem ocorrer na fala infantil: no início da aquisição CCV, /tl/ parece ser 

considerado como uma sequência consonantal possível, em seguida sendo reconsiderada 

como uma sequência atípica, que é penalizada e reparada nos momentos finais da aquisição. 

 Ainda sobre os padrões de produção do Gráfico 23, observa-se que a diferença nas 

taxas de produção correta de /tɾ/ versus /tl/ e o percentual de reparos em C1 e em C2 

corroboram os resultados da seção 7.1.2. Esse padrão de produção indica que a consoante 

coronal em C1 se mostra mais suscetível a reparos em comparação à labial, e que a lateral 

se mostra menos suscetível a reparos em comparação ao tepe – mesmo num contexto 

fonotaticamente atípico na língua alvo. Sobre estas produções, vale ainda destacar que, do 

ponto de vista articulatório, a maior taxa de produção de /tl/ em relação a /tɾ/ é inesperada, já 

que conforme o estudo palatográfico de Toni (em preparação), /t/ é homorgânico a /l/, mas 

não a /ɾ/ sob um detalhamento fonético fino, escapando à observação sobre a dificuldade 

articulatória associada à realização de duas consoantes homorgânicas com modos de 

articulação distintos. E de fato, pelo alto emprego de [tl] em reparo a /tɾ/ observado no Gráfico 

23, nota-se que a realização articulatória de [tl] não parece ser evitada pela criança.  

 Analisando o modo como a criança adapta as produções /tl/ em sua fonotaxe, observa-

se que as estratégias de reparo aplicadas a /tl/ nos cinco grupos de participantes – mesmo 

em G1 – apresenta importantes diferenças quantitativas e qualitativas em relação aos demais 

CCVs da língua. Do ponto de vista quantitativo, /tl/ sofre uma maior diversidade de estratégias 

de reparo que suas contrapartes [coronal] + /ɾ/ e [labial] + /l/, que são majoritariamente 

reduzidas a C1V. Já do ponto de vista qualitativo, a posição C1 se mostra como o alvo 

majoritário das substituições, enquanto nos demais CCVs o alvo majoritário às substituições 

é a posição C2. Vejamos no Gráfico 24 um detalhamento sobre as adaptações aplicadas pela 

criança à /tl/, exemplificadas em (24), desdobrando Reparos em C1 entre Substituição C1, 
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Transposição e Movimento Recíproco; Reparos em C2 em Substituição C2; e Reparos na 

estrutura entre Apagamento C1, Epêntese e Inserção: 

Gráfico 24: Estratégias de reparo aplicadas à sequência marginal /tl/ 

(24)     

Produzido P07 [ˈtlu.pʊ] ‘Tlupo’ P30 [ˈtlɛ.kʊ] ‘Tleco’ P69 [ˈtla.tɐ] ‘Tlata’ 

Apagamento C1 P56 [ˈlɛ.kʊ] ‘Tleco’ P56 [ˈla.bɪ] ‘Tlabi’  

Apagamento C2 P11 [ˈtu.pʊ] ‘Tluto’ P41 [ˈtɛ.pʊ] ‘Tlepo’ P04 [ˈto.tʊ] ‘Tloto’ 

Apagamento C1C2 P37 [ˈu.pʊ] ‘Tlupo’   

Substituição C1 
P31 [ˈkla.bɪ] ‘Tlabi’ P66 [ˈplɛ.pʊ] ‘Tlepo’ P54 [ˈpla.tʃɪ] ‘Tlati’ 

P04 [ˈpɛ.kʊ] ‘Tleco’ P51 [ˈko.kʊ] ‘Tloto’ P03 [ˈpu.pʊ] ‘Tlupo’ 

Substituição C2 P70 [ˈtɾu.pʊ] ‘Tlupo’ P18 [ˈtɾɛ.tʊ] ‘Tleto’ P52 [ˈtwɔ.blɪ] ‘Tlobi’ 

Substituição C1C2 P42 [ˈpɾu.kʊ] ‘Tlupo’ P30 [ˈkɾɛ.kʊ] ‘Tleco’ P53 [ˈkɹɛ.kʊ] ‘Tleco’ 

Epêntese P09 [tʊˈlu.fʊ] ‘Tlufo’ P17 [teˈɾɛ.kʊ] ‘Tleco’ P71 [tɐˈla.tʊ] ‘Tlato’ 

Inserção P64 [ˈtɾɔ.blɪ] ‘Tlobi’ P09 [ˈtla.bɪ.lɪ] ‘Tlabi’ P18 [ˈtɾo.dɾʊ] ‘Tlodo’ 

Transposição P09 [ˈtɛ.klʊ] ‘Tleco’ P35 [ˈta.blɪ] ‘Tlabi’ P36 [ˈtɛ.blʊ] ‘Tledo’ 

G1 G2 G3 G4 G5

Transposição 0,0 12,9 6,1 15,0 10,8

M. Recíproco 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aproximação lexical 1,0 3,2 0,0 5,0 5,2

Inserção 0,0 6,5 0,0 0,0 3,6

Epêntese 0,0 6,5 0,0 0,0 1,6

Substituição C1 16,0 9,7 15,2 20,0 15,3

Substituição C2 0,0 6,5 12,1 15,0 17,3

Substituição C1C2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,8

Apagamento C1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Apagamento C2 72,0 38,7 21,2 40,0 16,5

Apagamento C1C2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Produzido 1,0 16,1 42,4 5,0 27,7
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 Detalhando o tipo de reparo aplicado às sequências /tl/, o Gráfico 24 aponta além da 

redução CCV→C1V, também as substituições C1, C2 e a transposição como as estratégias 

mais utilizadas pela criança para adaptar /tl/ à fonotaxe da língua-alvo. Em especial, 

Substituição C1 e Transposição apresentam percentuais bastante superiores em relação às 

sílabas CCV prototípicas. Já as taxas de Substituição C1 e Substituição C2 são próximas entre 

si, indicando que a criança “hesita” entre reparar as consoantes em C1 ou em C2 de /tl/, 

apresentando mais reparos em C1 que sua contraparte /tɾ/ e também mais reparos em C2 que 

sua contraparte /pl/. Isso não seria esperado se exclusivamente a qualidade de /t/ em C1 ou a 

qualidade de /l/ em C2 fossem as causas motivadoras à aplicação dos reparos. Tal resultado 

sugere novamente que a sequência /tl/ per se é reconhecida pela criança como diferente das 

demais sílabas CCV da língua – o que é corroborado pela observação de que algumas 

crianças aplicam reparos /tɾ/→[tl] mas não produzem corretamente os alvos /tl/ (P19, P33), 

enquanto outras crianças produzem corretamente as pseudopalavras contendo /tl/ mesmo 

sem empregar [tl] em substituição aos alvos /tɾ/ (P37, P43). Em alguns casos, foi possível 

observar até mesmo um padrão semelhante ao puzzle-puddle-pickle de Smith (1973), como 

na fala de P30 e P63, em que /tl/ é modificado a [tɾ] mas /tɾ/ é modificado a [tl] (embora não 

categoricamente). 

 Sobre as Substituições C1, nota-se que, interessantemente, os reparos aplicados a /tl/ 

não vão em direção à percepção adulta, /tl/→[kl], mas sim em direção a [pl]: 

Reparos C1 (%) G1 G2 G3 G4 G5 

/tl/→[kl, gl] 7,69 33,33 24,32 

/tl/→[pl, bl] 53,85 26,67 32,43 

Transp/ M. Recíp →[kl, gl] 3,85 6,67 0 

Transp/ M. Recíp →[pl, bl]  34,62 33,33 40,54 

Outros 0 0 2,7 

Total n 26 15 74 

Tabela 30: Direção segmental dos reparos em C1 do alvo /tl/ 

Considerando que [tl] e [pl] não apresentam características acústicas ou articulatórias 

semelhantes (Barbosa & Madureira, 2015), não é possível atribuir este padrão de substituição 

à assimilação perceptual. Este resultado difere do que ocorre na fala adulta, em que [tl] é 

majoritariamente percebido como [kl], gerando, por exemplo, formas como ‘aclético’ para 

‘atlético’, ‘acleta’ para ‘atleta’, muitas vezes também se refletindo em erros de escrita 

(Cristófaro-Silva, 2003). A tendência das crianças em adaptar [tl] como [pl] sugere uma 

natureza majoritariamente fonotática (e não somente acústica) a estes reparos, em direção 

M. Recíproco P12 [ˈpu.tʊ] ‘Tlupo’ P04 [ˈbu.tʊ] ‘Tlupo’ P23 [ˈpu.dʊ] ‘Tlupo’ 

Léxico P12 [ˈpa.tɐ] ‘Tlata’ P19 [ˈplu.tʊ] ‘Tlupo’ P46 [ˈpɾa.tɐ] ‘Tlata’ 
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ao proposto por Souza (2021). Os baixos percentuais de /tl/→[kl, gl] em relação aos adultos 

também sugerem que as restrições fonotáticas que marginalizam /tl/ em PB ainda não estão 

plenamente presentes no sistema fonológico da criança (mesmo em G5). Mas, afinal, por que 

a preferência por /tl/→[pl]? Vejamos na Tabela 31 se as produções labiais podem ser um 

reflexo da consoante na segunda sílaba da pseudopalavra (C3, como em Tlabi, Tleco, Tlata): 

% G1 G2 e G3 G4 e G5 

C3 
Reparos 

Labial Dorsal Coronal Labial Dorsal Coronal Labial Dorsal Coronal 

Cópia de C3 47,06 0 0 30 33,33 0 22,64 40 0 

M. Recíproco 47,06 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transposição 0 0 0 50 33,33 0 54,72 0 6,2574 

[p, b] 
espontâneo 

- 100 60 - 33,33 0 - 60 56,25 

[k, g] 
espontâneo 

5,88 - 40 20 - 100 22,64 - 37,50 

Total n 17 4 5 10 3 2 53 5 16 

Tabela 31: Direção segmental dos reparos em C1 do alvo /tl/ por tipo de consoante em C3 

 Com base na Tabela 31, questionamos se as ocorrências /tl/ → [pl] coletadas nos 

dados são substituições “espontâneas” da coronal à labial ou se seriam derivadas de uma 

reorganização dos sons da pseudopalavra, ou mesmo uma cópia da obstruinte em C3. Os 

resultados apontam que embora parte das substituições possa de fato ser atribuída à 

qualidade de C3, cerca de 40% do total de dados corresponde a substituições “espontâneas” 

de /tl/ a [pl] (17,4%) e também de /tl/ a [kl] (21,7%). Desse modo, observa-se que parte dos 

dados /tl/ de fato é produzida (e talvez percebida) como [kl] – mas, no geral, tem-se uma 

preferência por reparos em direção à labial, principalmente nas estratégias de Transposição 

e Movimento Recíproco – uma tendência observada também nos dados típicos, segundo Toni 

(2016). Essa preferência geral pela produção labial pode ser atribuída às maiores taxas de 

realização correta de /pl/ na fala infantil – e embora inesperada do ponto de vista fonético, 

essa preferência parece demonstrar um refinado conhecimento fonológico da criança: 

- Se a substituição /tl/ → [pl] não vai em direção à assimilação perceptual adulta;  

- Se a labialização não é um reparo comum nos demais CCVs da língua;  

- Se [p] nem sempre é semelhante a C3 para justificar uma possível assimilação segmental;  

- Se não há vizinhos fonológicos próximos para justificar a substituição por via lexical;  

- E se /pl/ apresenta produção estável na fala infantil já a partir de G2,  

então podemos cogitar que [labial] + /l/ seja tomada como a combinação CCV prototípica, 

sendo a melhor candidata fonotática para reparar uma combinação que a criança parece 

 
74 Nesta ocorrência, a transposição foi aplicada na palavra Tledo juntamente à substituição de C3, 
formando [ʹtɛ.blʊ] (P36). 
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reconhecer não ser permitida na língua. A variação entre /tl/ → [pl] e /tl/ → [kl] representa uma 

flutuação entre a escolha de um candidato foneticamente mais distante, mas fonotaticamente 

mais estável versus o candidato foneticamente mais próximo, mas fonotaticamente mais 

instável (especialmente considerando a aquisição tardia de /kl, gl/ conforme Toni, 2016). 

Desse modo, o emprego dos reparos acima – a Substituição C2, formando principalmente [tɾ]; 

a Substituição C1, formando principalmente [pl] e [kl]; e a Transposição, formando 

principalmente [pl] – evidencia que a criança é capaz de reconhecer quais sílabas são bem 

formadas ou não em sua língua, manipulando a pseudopalavra a fim de respeitar sua 

gramática fonotática. 

 Combinando os resultados dos Gráficos 23 e 24 sobre a produção correta e os reparos 

aplicados a /tl/, temos dois padrões contrários. Por um lado, a taxa de aplicação de estratégias 

de reparo e a própria qualidade dos reparos apontam que /tl/ não é tratado como uma sílaba 

CCV típica pela criança. Por outro lado, a correspondência percentual da produção de /tl/ 

perante os demais CCVs nos grupos G2 e G3 e sua posterior queda nos grupos G4 e G5, 

combinada à ausência da assimilação perceptual de /tl/→[kl], indicam que esta sílaba pode 

inicialmente ser tratada como um CCV aceitável na língua. Parece, então, que tal como os 

adultos do teste de aceitabilidade, a criança também trata a sequência /tl/ de modo ambíguo: 

nem como um CCV pleno, nem como um CCV proibido na língua. Esta afirmação é 

corroborada analisando-se o padrão de produção da sequência /ʃɾ/ do item ‘Shrek’, 

plenamente proibida na língua, trazida na Tabela 32:  

Tipo de produção Exemplo Distribuição 

Produção acurada [ʹʃɹɛk] ou [ʹʃɹɛ.kɪ] 4,35% 

Substituição por glide labial [ʹʃwɛk] ou [ʃiʹwɛ.kɪ] ou [ʃuʹwɛ.kɪ] 43,48% 

Substituição por glide palatal [ʹʃjɛk] ou [ʹʃjɛ.kɪ] ou [ʃiʹjɛ.kɪ] 26,07% 

Epêntese [ʃiʹɾɛk] ou [ʃiʹɾɛ.kɪ] ou [ʃeʹɾɛ.kɪ] 8,7% 

Metátese [ʹʃɛɹ.kɪ] ou [ʹʃkɛj] 8,7% 

Produção C2V [ʹɹɛk] ou [ʹnɛk] 8,7% 

Total 23 

Tabela 32: Produções à sequência proibida na língua /ʃɾ/, do item ‘Shrek’ 

 Enfatizamos, inicialmente, que na dublagem dos três filmes Shrek o nome do 

personagem principal é pronunciado tal como no original em Inglês, [ʹʃɹɛk] (ou [ˈʃɽɛk]), sem a 

adição de epênteses ou modificação da qualidade do rótico. Esta pronúncia original foi 

realizada por uma única criança, P65; nas demais produções coletadas nos dados, o item 

‘Shrek’ teve sua pronúncia adaptada principalmente pela substituição do rótico por um glide, 

mas também por epênteses, metáteses e produção C2V. Sobre estes reparos, dois pontos 

devem ser destacados: diferentemente do observado em CCVs típicos e mesmo em /tl/, a 

substituição CCV→C1V – a estratégia mais típica da produção CCV na língua – não foi 

aplicada ao item ‘Shrek’, formando algo como [ʹʃɛk] ou [ʹʃɛ.kɪ]; e as epênteses que separam as 
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consoantes C1 e C2 de /ʃɹ/ não são uma cópia da vogal-núcleo da sílaba, mas sim a vogal 

epentética default do PB, [ɪ], demonstrando que /ʃ/ e /ɹ/ não são agrupados sob o mesmo nó 

silábico (nos termos de COLLISCHONN, 1996) – diferentemente do observado a /tl/ nos 

exemplos em (24). Estas duas pistas evidenciam que /ʃɹ/ não foi interpretado pela criança 

como um CCV aceitável em PB, em oposição a /tl/, apesar de ambos apresentarem uma 

distribuição restrita porém presente na língua. 

 Retomando as questões-guia desta seção, os resultados aqui discutidos apontam que 

a produção das sequências marginais /tl/ parece inicialmente se conformar às demais 

produções CCV na fala infantil, apresentando percentual de produção correta até mesmo 

superior a /tɾ, dɾ/ (grupos G2 e G3), sendo em seguida refreada por uma maior aplicação de 

estratégias de reparo, distanciando-se das demais sílabas CCV (grupos G4 e G5). Desse 

modo, o caminho traçado pela criança em relação a /tl/ não parece começar por uma restrição 

inicial provocada pela ausência dessa combinação segmental na fala dirigida à criança, 

seguida de uma reorganização para acomodar itens lexicais tardios como ‘atleta’, ‘atlas’, 

‘Atlético’. Pelo contrário, o caminho indicado pelos dados acima inicia-se com uma aceitação 

de /tl/ (que, cogitamos, advém da aceitação individual de /t/ em C1 e /l/ em C2), seguida por 

uma reorganização que restringe/penaliza sua produção, decorrente do reconhecimento de 

que /tl/ é muito pouco produtivo na língua. A queda na produção /tl/ em G4 e G5 indica, assim, 

que a criança reconhece o caráter atípico de /tl/ na fonotaxe da língua-alvo ao longo de seu 

percurso de desenvolvimento, mas não desde os primeiros momentos da aquisição CCV. 

Nesse caso, itens como ‘atleta’, ‘atlas’, ‘Atlético’ devem ser tomados como exceções toleráveis 

(nos termos de Yang, 2018abc), como contextos (fonotaticamente) impossíveis mas 

(marginalmente) existentes, conforme Pensado (1985) – embora inicialmente eles sejam 

tratados como um contexto possível mas inexistente (ou marginalmente existente), como 

atribuído, por exemplo, a gaps fonotáticos acidentais e a lacunas históricas. 

 Apesar deste cenário que inicialmente aproxima /tl/ dos demais CCVs da língua, o uso 

de estratégias de reparo sugere que, tanto de um ponto de vista quantitativo quanto 

qualitativo, a produção de /tl/ guarda diferenças em relação a, por exemplo, /tɾ/ ou /pl/, também 

se mostrando fundamentalmente distinta de sequências consonantais de fato proibidas na 

língua, como /ʃɾ/: enquanto /tl/ apresenta maiores taxas de transposição e substituição em 

comparação a /tɾ/ ou /pl/ (substituições que não vão em direção à percepção adulta /tl/→[kl], 

mas sim dividem-se entre [kl], [tɾ] e [pl], este último que parece ser o CCV mais prototípico e 

precoce na fala infantil),  /ʃɾ/ apresenta epênteses com a vogal default [ɪ] e reparos que não 

são comuns a /tl/ ou aos demais CCVs da língua. Desse modo, tal como observado em Toni 

(no prelo), as sequências /tl/ demonstram status fonotático intermediário e marginal também 

na fala infantil – nem plenamente aceitas como CCVs regulares, nem categoricamente 
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bloqueadas como CCVs proibidos. A ausência de assimilações perceptuais /tl/→[kl] mesmo 

no grupo G5 indica, entretanto, que o sistema fonotático infantil e suas categorias fonológicas 

parecem ainda não se impor à percepção fonética/concreta como ocorre a fala adulta – e este 

é um tópico interessante para estudos futuros: a assimilação perceptual de base fonotática 

ocorre categoricamente somente após a completa aquisição do sistema fonotático da língua? 

Seria após o fechamento do período crítico da Fonologia? Ou ainda devido a outros fatores? 

 Por fim, vale destacar a contribuição geral trazida pela observação de /tl/, relacionando 

o papel de um CCV não-padrão na língua ao panorama da presente pesquisa: a queda na 

produção de /tl/ nos grupos G4 e G5 demonstra que evidências negativas indiretas de fato 

são levadas em consideração pela criança na construção de seu sistema fonológico. Isso 

porque a diferença observada no padrão de reparos a /tl/ em comparação a /tɾ/, /pl/ e também 

a /ʃɾ/ evidencia que a fonotaxe não é tomada pela criança como um decalque direto do input, 

mas sim como um sistema que exige generalizações. Por exemplo, /tl/ e /ʃɾ/ apresentam 

comportamentos bastante distintos na fala infantil apesar de ambos exibirem baixíssima 

frequência na língua; de forma análoga, a produção de /tl/ se mostra também distinta de outras 

sílabas de baixa frequência mas que são regulares/bem-formadas, como /gl/ – e a 

generalização que distingue /tl/ de /gl/ não pode se dar com base em analogias do tipo “Se o 

segmento X é permitido em C1 e o segmento Y é permitido em C2, então a combinação XY é 

permitida em C1C2V”, como aquela que parece distinguir /tl/ e /ʃɾ/. Além disso, o mecanismo 

utilizado para categorizar uma combinação segmental como regular/produtiva ou 

irregular/marginalmente produtiva/não produtiva demonstra-se bastante fino, já que na fala 

dirigida à criança types/tokens /tl/ e /gl/ se diferenciam por somente 0,6% pontos percentuais. 

Desse modo, a presente seção vem contribuir com dados empíricos à observação de Crain 

(1991, p. 598) sobre o Problema Lógico da Aquisição da Linguagem: “every child comes to 

know facts about language for which there is no decisive evidence from the environment. In 

some cases, there appears to be no evidence at all; in others the evidence is compatible with 

a number of alternative hypotheses (including false ones)”. Nesta tese, a observação de Crain 

(1991) se aplica tanto à intuição fonotática de crianças e adultos construída com base na 

ausência de evidências – como no caso de /tl/, /gl/ e /ʃɾ/ – quanto à construção do contraste 

funcional entre as sílabas CCV e CV – uma construção permeada por neutralizações, 

contextos opacos e a própria baixa frequência do input. 

 

 

7.1.4 O papel da fonética na produção CCV: Articulação versus estrutura 
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 Nesta seção, vamos discutir a influência das propriedades fonéticas da sílaba CCV 

nas produções infantis, procurando observar se os contextos apontados pela literatura em 2.4 

como de maior complexidade acústica e articulatória são também aqueles a apresentar 

menores taxas de produção correta pela criança.  

 Retomando os tópicos descritos anteriormente, espera-se que as seguintes 

propriedades fonéticas representem maior dificuldade na produção CCV infantil: 

I. Pelo movimento balístico rápido, preciso e tenso do tepe, espera-se que [ɾ] represente 

maior dificuldade articulatória que a lateral, já que [l] apresenta maior duração do gesto 

articulatório e maior área de contato entre articuladores;  

II. Pela ação de simplificações articulatórias, espera-se que a substituição /l, ɾ/ → [w, j] 

seja produtiva principalmente nos momentos mais precoces da produção CCV, pois a 

falha em realizar os movimentos de ponta e de dorso de língua das líquidas aproxima-

se da articulação dos glides. Já a substituição /ɾ/→[l] exige reconfiguração articulatória 

e não pode ser tomada como uma falha na realização do tepe; 

III. Conforme a ordem de desenvolvimento do controle articulatório de Goldstein (2003), 

espera-se que CCVs contendo C1 alveolar representem maior dificuldade, e CCVs com 

C1 labial representem menor dificuldade; 

IV. Pela forte perturbação acústica que a lateral exerce sobre a obstruinte, é possível que 

as combinações C/l/V apresentem maior variabilidade de produções em C1; 

V. Pela ação de sobreposições coarticulatórias, esperam-se mais erros /ɾ/→[l] frente a 

vogais com maior movimento dorsal ou com consoantes C1 dorsais, e mais erros /l/→[ɾ] 

frente a vogais anteriores ou oclusivas alveolares;75 

VI. Dadas as alternativas segmentais [ɹ, ɻ, r] observadas em posição C2 por Costa (2013) 

mesmo na fala adulta, espera-se que aproximantes róticas sejam mobilizadas como 

candidatos fonéticos ao tepe, já que estas alternativas evitam o movimento balístico 

da produção [ɾ] ainda mantendo a fidelidade ao input C/ɾ/V. 

 

  A observação dos pontos acima é importante para discutir o argumento de que as 

produções infantis são guiadas pela facilitação articulatória, visando contornar dificuldades no 

desempenho linguístico. 

 Os pontos I, II, III e IV já foram apresentados anteriormente na seção 7.1.2, quando os 

Gráficos 13 e 16 foram apresentados. Brevemente retomando seus resultados, tem-se para 

os pontos I e II que, de fato, CCVs contendo líquidas laterais apresentam maiores taxas de 

 
75 A vogal /a/ não será aqui analisada dado seu caráter ambíguo, foneticamente sendo articulada como 
anterior/central mas fonologicamente comportando-se em PB como dorsal, já que sofre o processo de 
elisão junto das vogais /o, u/ (SANTOS, 2021).  



210 
 

acerto que aqueles contendo o tepe, e a direção de substituição C/ɾ/V→C[l]V se mostra 

também mais produtiva que a direção contrária – especialmente na fala de crianças com 

percentual de produções corretas até 40% (G1 e G2). Nota-se, com isso, que a aquisição 

CCV obedece às tendências de facilitação articulatória descritas às consoantes líquidas – 

mesmo com o baixíssimo input C/l/V presente no vocabulário infantil e na FDC. Tal facilitação, 

contudo, não se dá via processos de simplificação gestual, já que um baixo uso de glides em 

substituição a /l, ɾ/ foi registrado. Não parece haver, então, uma falha em alcançar o 

movimento do alvo /ɾ/, mas sim uma reconfiguração consonantal visando o emprego da lateral.  

 É de se notar, entretanto, que na faixa G4 este quadro de favorecimento às laterais se 

inverte: as taxas de acerto de C/ɾ/V se mostram superiores a C/l/V, dada a ocorrência regular 

de substituições C/l/V→C[ɾ]V. Além disso, parte das crianças em G5 demonstram estabilizar 

C/ɾ/V antes de C/l/V. Este favorecimento da produção C[ɾ]V em detrimento de C[l]V nos 

momentos G4 e G5 não pode ser explicado por uma argumentação fonética. Uma maior 

influência dos padrões fonotáticos mais frequentes na língua parece, aqui, suplantar os efeitos 

da facilitação articulatória. 

 Sobre os pontos III e IV, que tratam da qualidade da consoante em C1, tem-se uma 

confirmação ao previsto por Goldstein (2003): a mobilização de articuladores diferentes à 

realização de C1 e de C2 leva a maiores taxas de produção correta. Desse modo, tem-se mais 

produções-alvo quando CCV é composto por C1 labial, e maior variabilidade nas produções 

com C1 alveolar. A previsão do ponto IV, entretanto, não se confirma: não há diferenças 

notáveis na taxa de substituições C1 frente a laterais ou frente a tepes, sendo esta uma 

estratégia de reparo em geral pouco produtiva em nossos dados.  

 A questão em V, por sua vez, toma os pontos de articulação dos segmentos adjacentes 

como possível fator de influência às substituições C[l]V↔C[ɾ]V. Por meio da sobreposição 

coarticulatória, prevê-se que vogais e consoantes dorsais adjacentes às líquidas favorecerão 

a produção de [l], e vogais e consoantes coronais favorecerão a produção de [ɾ], dada a 

configuração dos pontos de articulação primários e secundários dessas líquidas. De acordo 

com o Gráfico 16 da seção 7.1.2, a comparação entre as substituições C2 realizadas em 

contexto coronal + /ɾ/ e labial + /ɾ/ apresenta pouca diferença percentual, não revelando 

qualquer influência da qualidade de C1 sobre as substituições em C2.76 Já para mensurar a 

influência vocálica, a Tabela 33 toma apenas os contextos labial + /l, ɾ/, já que i) a consoante 

labial não afeta a produção da líquida por ser realizada em outro articulador; e ii) ambas as 

combinações líquidas, /pl, bl, fl/ e /pɾ, bɾ, fɾ/ são fonotaticamente permitidas (diferentemente 

 
76 A comparação coronal + /l/ e labial + /l/ não foi realizada por envolver questões fonotáticas que podem 
enviesar os resultados. 
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de /tl, dl/). Os valores totais contendo cada vogal não são balanceados porque este não foi 

um fator controlado no estudo. 

 P/l/V→P[ɾ]V P/ɾ/V→P[l]V 
Total contendo V 

 n % n % 

[i, e, ɛ] 2 0,54 13 3,5 371 

[u, o, ɔ] 19 3,4 6 1,1 560 

[a] 7 0,68 29 2,8 1020 

Tabela 33: Influência da qualidade vocálica nas Substituições C2 – somente contextos de C1 labial 

 A Tabela 33 traz o percentual de substituições C2 em relação ao total de produções 

contendo a qualidade vocálica em análise. Apesar da baixa quantidade de dados, nota-se que 

não há relação aparente entre o tipo de vogal e a direção da substituição C2. De fato, tem-se 

pequena diferença percentual em direção contrária ao esperado: no contexto C/l/V→C[ɾ]V há 

mais substituições com vogais dorsais, e em C/ɾ/V→C[l]V mais substituições com vogais 

coronais. Efeitos de sobreposição coarticulatória não foram, portanto, encontrados em nossos 

dados. 

 Tratando do ponto VI, por fim, Costa (2013) e Rennicke (2015) observam que a líquida 

não-lateral em posição CCV pode se apresentar na fala adulta não só como tepe alveolar, 

mas também como aproximantes alveolares e retroflexas. Estas alternativas fonéticas são 

interessantes porque constituem um alvo C2 que não contêm as propriedades articulatórias 

mais desafiadoras do tepe – seu movimento balístico, rápido e preciso. Vejamos na Tabela 

34 quais qualidades róticas foram recolhidas nos dados infantis: 

 
Tepe alveolar Aproximante alveolar Retroflexo Vibrante Múltipla Total 

G1 83,33% 16,67% 0% 0% 6 

G2 72,22% 27,78% 0% 0% 18 

G3 79,41% 17,65% 0% 2,94% 34 

G4 95,83% 3,13% 1,04% 0% 96 

G5 97,19% 1,3% 0,11% 1,4% 926 
Tabela 34: Qualidades róticas em C/ɾ/V na fala infantil 

 A Tabela 34 constata a realização de aproximantes alveolares, aproximantes 

retroflexas e mesmo de vibrantes múltiplas como concorrentes fonéticos do tepe alveolar nas 

produções C/ɾ/V.77 Interessantemente, o tepe se mostrou a principal realização rótica de C2, 

seguido pela aproximante alveolar. Desse modo, embora alternativas fonéticas existam no 

 
77 Além destas realizações fonéticas, foram observadas também produções intermediárias entre o rótico 
e a lateral, e mesmo contrastes encobertos contendo paradas glotais, pequenas oclusivas alveolares e 
alongamentos do VOT da oclusiva e da duração vocálica. Tais ocorrências demandam um estudo futuro 
mais aprofundado para melhor estabelecer suas características acústicas, sua regularidade e seu 
comportamento perante os testes de detecção. A decisão metodológica aqui tomada sobre estas 
ocorrências foi de as considerar como substituições ou apagamentos. (cf. VASSOLER & BERTI, 2018). 
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input e sejam de fato capturadas e produzidas pelas crianças – principalmente aquelas de 

produção CCV inicial ou intermediária –, uma evitação à complexidade articulatória do tepe 

alveolar não se mostrou ativamente mobilizada em nossos resultados. 

 

 Em resposta aos tópicos I-VI), e tendo em vista os padrões de produção delineados 

acima, nota-se que a emergência de CCV – o início de sua aquisição – de fato vincula-se a 

questões articulatórias, como as apontadas por Goldstein (2003), e também às limitações 

consonantais do inventário segmental da criança: C[l]V emerge em momento anterior a C[ɾ]V 

porque a líquida lateral se mostra disponível no sistema da criança em momento anterior ao 

tepe – o que pode ser creditado, em parte, à sua menor complexidade de articulação. Mas 

existem, entretanto, outros fatores além da facilitação articulatória agindo ao longo do 

desenvolvimento CCV. Isso porque i) há reparos aplicados pela criança que não acarretam 

em facilitação articulatória; ii) a substituição C2 não se revela como uma falha em atingir o alvo 

consonantal, mas sim como uma alteração de alvo; e iii) existem alternativas segmentais que 

poderiam ser mobilizadas à produção CCV sem prejuízo acústico, como a aproximante [ɹ], 

mas que são pouco empregadas na fala infantil. Importantemente, tais outros fatores que 

agem na produção infantil (possivelmente fonotáticos, fonológicos e/ou lexicais) subjugam as 

restrições biomecânicas. Estes resultados corroboram a discussão em 2.4.1: contrariamente 

ao desenvolvimento articulatório homogêneo que seria esperado se fatores biomecânicos 

apresentassem papel majoritário no desenvolvimento infantil, línguas com maior índice de 

complexidade fonética, como o Árabe e o Tashelhyt Berber, apresentam FDC e FI também 

com maior complexidade fonética. 

 Dado o papel atribuído à complexidade fonética na aquisição CCV, esta seção buscou 

discutir a influência do desenvolvimento articulatório-motor e do desenvolvimento fonológico 

nas produções infantis, concluindo que ambos exercem peso no percurso linguístico infantil. 

Não pretendemos, aqui, esgotar esta questão tão intrincada e tão produtiva da literatura 

desenvolvimental. Fundamentalmente, nosso objetivo com as questões trazidas acima foi 

demonstrar que a complexidade fonética per se não pode ser tomada como a principal causa 

das produções tipicamente observadas na fala infantil: outros fatores, intrínsecos aos 

sistemas fonológicos sendo adquiridos pela criança, devem ser considerados pelo 

pesquisador.78 As próximas seções visam melhor discutir a influência de tais fatores nos 

outputs infantis. 

 
78 O projeto Paidologos: Cross-language investigation of phonological development 
(https://www.ling.ohio-state.edu/pdlg/) conduzido por Jan Edwards e Mary Beckman na Ohio State 
University tem como objetivo investigar a influência da facilitação fonética na constituição fonotática do 
sistema linguístico infantil. Esperamos, num estudo futuro, discutir de forma mais aprofundada as 
interessantes questões fonéticas que se desvelaram na presente pesquisa. 

Paidologos:
https://www.ling.ohio-state.edu/pdlg/
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7.2 Teste de detecção de erros 

  

Tendo descrito os padrões de produção do ataque ramificado na fala infantil, 

passamos a analisar, nesta seção, os padrões de detecção de erros das mesmas 71 crianças 

da seção anterior. O teste de detecção solicita que os participantes comparem o input recebido 

via percepção à sua representação subjacente estocada no Léxico, caracterizando-se como 

uma interessante janela de acesso à constituição fonológica das palavras da criança, 

conforme Stackhouse et al (2007). Isso porque “To complete this task the child has to access 

his or her own lexical representations, first to access the name of the pictures involved, and 

second to match what he or she has heard to his or her phonological representation for that 

word” (STACKHOUSE et al, 200, p. 73). Desse modo, na tarefa de detecção de erros a criança 

é solicitada a examinar a representação fonológica de uma palavra e compará-la à forma 

pronunciada pelo pesquisador. Esta comparação pode evidenciar possíveis 

subespecificações ou não-especificações na palavra, já que “Accepting similar-sounding non-

words as the real word implies that the child’s phonological representation of that word is ‘fuzzy’ 

or inaccurate” (STACKHOUSE et al, 2007, p. 74).79 

O teste de Detecção de Erros foi aqui planejado para observar se a criança é capaz 

de reconhecer os erros tipicamente encontrados na fala infantil. A criança deve comparar se, 

por exemplo, uma produção como [‘pa.tʊ] é compatível ou não à representação da palavra 

/pɾato/ em seu léxico mental. Caso a criança reconheça a diferença entre esses pares mínimos 

CCV e CV, mas a natureza da consoante C2 ainda não tenha sido especificada ou detalhada 

em sua representação fonológica, seria aceitável nomear o objeto ‘prato’ como p[l]ato, mas 

não como [pa]to. Ou seja, a criança reconhece a presença de um elemento entre a consoante 

C1 e a vogal, mas as propriedades deste elemento ainda não foram plenamente determinadas 

e, portanto, não são reconhecidas como erros ou mispronunciations. De forma análoga, se a 

criança identifica ‘prato’ e ‘pato’ como diferentes, mas aceita a pronúncia ‘pa[ɾ]to’ como uma 

alternativa possível à palavra ‘prato’, isso pode apontar que a presença de duas consonantes 

em contexto tautossilábico já é suficiente para satisfazer a representação fonológica inicial de 

um alvo CCV. Ou seja, alocar todos os segmentos presentes na representação subjacente da 

palavra se mostraria mais importante que sua organização em estruturas silábicas 

específicas. Nosso objetivo, com isso, é investigar as propriedades contidas na representação 

 
79 Uma outra explicação possível para a falha em detectar determinadas modificações pode ser 
encontrada no âmbito da fonética, via assimetria perceptual: determinadas modificações são 
perceptualmente mais salientes que outras por suas características acústicas. Nestes casos espera-se 
detecção sempre em uma mesma direção, X-->Y mas não Y-->X, sem diferenças causadas pelo 
momento de desenvolvimento infantil – já que tal falha na detecção é motivada por fatores físicos. Já 
no caso da subespecificação/não-especificação, é possível haver detecção bidirecional, sendo 
esperados efeitos desenvolvimentais. 
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fonológica CCV ao longo do desenvolvimento linguístico da criança, analisando sua 

especificação consonantal e a construção dos contrastes silábicos presentes na língua.  

 

 

7.2.1 Procedimentos e classificação dos dados 

 

O procedimento de aplicação do teste de detecção de erros solicitou que a criança 

assumisse o papel de professor e verificasse se o fantoche “falou direitinho” as palavras 

previamente apresentadas na etapa de produção. A tarefa da criança era julgar se o fantoche 

pronunciou de forma correta ou não uma determinada palavra, e corrigi-lo se necessário.   A 

cada erro a criança deveria apertar o nariz do fantoche, e a pesquisadora prontamente 

produziria o barulho “fom-fom”; já os acertos eram sinalizados fazendo um carinho no 

fantoche, que abanava sua cauda. Esse sistema foi considerado divertido pelas crianças, que 

em geral preferiam jogar com dois fantoches, criando uma competição entre eles.  

Os estímulos foram apresentados por meio de cartões plastificados, que eram 

mostrados aos fantoches. A pesquisadora interpretava a voz do fantoche respondendo a cada 

cartão, inserindo o erro a que a criança deveria reagir.80 Por exemplo, a criança mostra a carta 

‘prato’ e fantoche diz: “Já sei! Isso é um p[l]ato?”, ao que a criança deveria responder fazendo 

fom-fom ou fazendo carinho no fantoche, corrigindo-o se necessário.81 Quatro condições 

experimentais foram examinadas via teste de detecção de erros. Cada criança participou de 

uma das condições experimentais listadas no Quadro 19: 

  Detecção de erros 

Condição experimental Objetivo do teste Exemplo 

ʹC/l/V.CV → ʹC[ɾ]V.CV 
ʹC/ɾ/V.CV → ʹC[l]V.CV 

Checar os efeitos de C2 

no reconhecimento CCV 

‘blusa’ [ʹblu.zɐ] x [ʹbɾu.zɐ] 

‘bruxa’ [ʹbɾu.ʃɐ] x [blu.ʃɐ] 

ʹCCV.CV → ʹCV.CV 
(par mínimo inexistente) 

ʹCCV.CV → ʹCV.CV 
(par mínimo existente) 

Checar os efeitos da 
densidade fonológica 

‘trave’ [ʹtɾa.vɪ] x [ʹta.vɪ] 

‘bruxa’ [ʹbɾu.ʃɐ] x ‘bucha’ [ʹbu.ʃɐ] 

ʹCCV.CV → ʹCV.CV 
ʹCV.CV → ʹCCV.CV 

Checar os efeitos da 
substituição estrutural 

‘preto’ [ʹpɾe.tʊ] x [ʹpe.tʊ] 
‘peixe’ [ʹpe.ʃɪ] x [ʹpɾe.ʃɪ] 

ʹCCV.CV → ʹCVC.CV 
ʹCVC.CV → ʹCCV.CV 

Checar os efeitos da 
quantidade segmental 

‘troco’ [ʹtɾo.kʊ] x  [ʹtor.kʊ] 

‘porco’ [ʹpoɾ.kʊ] x  [ʹpro.kʊ] 

Quadro 19: Condições experimentais do teste de detecção de erros 

 
80 Em um primeiro momento, pretendíamos usar uma gravação de fala contendo os erros. Entretanto, 
parte das crianças recusou-se a usar fones de ouvido na tarefa, também não aguardando a fala do 
fantoche para nomear os cartões. Por esse motivo, optamos por um formato mais dialógico. 
81 Para lidar com o fato de a criança se sentir acanhada em corrigir o fantoche, tomamos três medidas: 
explicar que a criança assumiria o papel de professor; criar uma competição entre os dois fantoches, 
colocando a criança em posição de juiz para decidir quem receberia pontos ou não; e criar um contexto 
em que tanto a sinalização do erro (fazer fom-fom no nariz do fantoche) e do acerto (fazer carinho no 
fantoche, que abanava sua cauda) seriam igualmente divertidos e positivos. 
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Na Tabela 35 descrevemos o número de crianças que realizou cada condição 

experimental.82 O total difere do número de participantes da pesquisa porque parte das 

crianças realizou duas condições experimentais numa mesma sessão, combinando as 

condições CCV>CV (com par mínimo existente), CCV>CV (sem par mínimo existente) ou 

CV>CCV, pois estas apresentam um número menor de estímulos se comparadas à condição 

[l]↔[ɾ], enquanto outras crianças não participaram dessa tarefa pois já estavam cansadas ou 

foram chamadas de volta à aula. 

 Número de participantes por condição experimental 

 G1 G2 G3 G4 G5 Total 

C[l]V↔C[ɾ]V/ [l]V↔[ɾ]V 13 5 3 3 22 46 

CCV→CV com par mínimo 11 2 1 1 15 30 

CCV→CV sem par mínimo 10 3 0 1 12 26 

CV→CCV 8 2 2 2 15 29 

CCV↔CVC 4 4 0 2 12 22 

Tabela 35:  Número de participantes no teste de detecção de erros83 

Nota-se, especialmente, o baixo número de crianças alocadas nos grupos mediais, 

G2-G4 – um desbalanceamento esperado quando mobilizamos medidas de desempenho para 

classificar a produção infantil, em detrimento de medidas pré-estabelecidas como a idade. 

Para contornar esse desbalanceamento, reagrupamos os grupos G1-G5 de acordo com os 

padrões de produção CCV observados na seção 7.1: produção CCV estável (grupo 

Controle); reduções CCV→CV sistemáticas84 (grupo C0V)85; trocas sistemáticas entre 

líquidas no CCV (grupo C?V)86; produção C/l/V e redução sistemática de C/ɾ/V (grupo C_V)87, 

conforme o Quadro 20. 

 

 

 
82 Algumas condições experimentais foram usadas como distratoras de outras condições, como uma 
forma de variar o jogo (por exemplo, CCV↔CVC como distrator da condição CCV→CV). Assim, embora 
suas respostas sejam esporádicas, optamos por não as deixar de fora da análise e contabilizá-las. 
83 A condição CCV↔CVC apresenta um número reduzido de participantes pois ao observar que a tarefa 
de detecção demandava mais das crianças, optamos por priorizar a aplicação das condições 
experimentais que investigam a subespecificação entre as líquidas, [l]↔[ɾ], e as condições relativas à 
possível indistinção inicial entre as estruturas CV e CCV (CCV↔CV). 
84 Consideramos como sistemáticos padrões de reparo que se aplicam em ao menos 40% das 
produções da criança. 
85 C0V agrupa tanto crianças que apagam /l, ɾ/ em CCV e só apresentam /l/ em CV quanto crianças 
que apagam /l, ɾ/ em CCV mas apresentam ambas as líquidas estabilizadas em CV. 
86 C?V abriga crianças que substituem /ɾ/→[l] em CCV e CV, ou somente em CCV; e crianças que 
substituem /l/→[ɾ] em CCV (não há crianças substituindo /l/→[ɾ] em CV). 
87 C_V agrupa crianças que sistematicamente reduzem C/ɾ/V mas produzem C/l/V de forma correta, 
parecendo configurar um momento intermediário entre C0V e C?V.  
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Grupo Crianças 

Controle G5: P17, P18, P31, P32, P35, P37, P39, P40, P42, P43, P44, P45, P46, P48, P49, 

P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P62, P64, P65, P67, P68, 

P69, P70, P71 

G4: P36, P14 

C0V G1: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P15, P16, P21, 

P22, P23, P24, P25, P27, P29, P34, P47 

C?V G2: P61, P63 

G3: P30, P33 

G4: P19, P26, P38 

C_V G2: P09, P20, P28, P41 

G3: P66 

Quadro 20: Crianças reagrupadas no teste de detecção 

A condição experimental a ser realizada na sessão era atribuída a cada criança 

aleatoriamente. Os cartões correspondentes a cada condição eram previamente selecionados 

pela pesquisadora, e cerca de 15 cartões contendo estímulos distratores eram adicionados 

aos contextos-teste. Os distratores funcionavam como um contraponto às respostas infantis: 

se a criança corretamente detectava os erros produzidos pelo fantoche, os distratores 

deveriam então ser corretamente produzidos, para assim ser possível variar as respostas do 

jogo; já se a criança não detectava os erros produzidos pelo fantoche, os distratores deveriam 

ser produzidos pela pesquisadora contendo erros mais grosseiros ou perceptíveis, realizando 

alterações mais drásticas no estímulo (por exemplo, o distrator ‘peixe’ seria produzido como 

[ˈʃe.ʃɪ]; ‘pipa’ como [ˈpu.pɐ]).  

Dois exemplos eram fornecidos ao participante antes do início da tarefa. Os exemplos 

utilizavam o nome de cada criança, inserindo erros que demonstrassem a dinâmica do jogo 

mas que não fossem relativos a CCV. Caso a criança não reconhecesse as modificações em 

seu nome, a pesquisadora explicitamente indicava o tipo de erro produzido pelo fantoche. 

Exemplos contendo o nome da criança foram também utilizados ao longo da tarefa se a 

criança sistematicamente não detectasse as pronúncias incorretas nos estímulos-alvo. Estas 

intervenções visavam checar se a criança continuava ou não seguindo as regras do jogo: caso 

a criança reconhecesse o erro em seu nome, mas não reconhecesse o erro no estímulo-teste, 

isto indicaria que o participante entendeu corretamente a dinâmica da tarefa e que a ausência 

de detecções se devia propriamente ao não reconhecimento da diferença entre o estímulo e 

sua representação lexical; por outro lado, se a criança não reconhecesse as modificações em 

seu nome, isto indicaria que a tarefa não estava sendo corretamente realizada.  

 Vale destacar, também, que os estímulos do teste foram apresentados de forma 

isolada – isto é, não inseridos numa frase. Esta opção metodológica foi tomada considerando 

o observado por Cole (1973) e Cole & Perfetti (1980) sobre a percepção em crianças e adultos: 

segmentos considerados distintos em tarefas discriminatórias deixavam de ser reconhecidos 
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como diferentes quando inseridos numa sentença ou contexto discursivo (connected speech), 

pois as pistas contextuais contidas nas sentença podem facilitar um processamento lexical 

top-down, que toma por base um reconhecimento global fundado na expectativa do falante 

em relação ao estímulo, em detrimento de se basear nos detalhes fonéticos do alvo per se.  

Para detalhar os estímulos presentes em cada condição da tarefa, apresentamos os 

Quadros 21-24:  

Detecção de erros 

Condição: ʹC/l/V.CV → ʹC[ɾ]V.CV; ʹC/ɾ/V.CV → ʹC[l]V.CV 

CONTEXTOS-TESTE CCV 

C1[LABIAL] + C2[LATERAL] C1[LABIAL] + C2[NÃO-LATERAL] C1[CORONAL] + C2[NÃO-LATERAL] 

Pluto > Pruto briga > bliga triste > tliste 

blusa > brusa preto > pleto tronco > tlonco 

planta > pranta braço > blaço tromba > tlomba 

flecha > frecha branco > blanco trave > tlave 

bloco > broco bruxa > bluxa trevo > tlevo 

CONTEXTOS-CONTROLE CV 

salada > sarada geleca > gereca barata > balata xarope > xalope 
balanço > baranço relógio > rerógio aranha > alanha coruja > coluja 
galinha > garinha peludo > perudo pirata > pilata caroço > caloço 

baleia > bareia piloto > piroto girafa > gilafa gorila > golila 

   cereja > celeja 

Quadro 21: Estímulos utilizados no teste de detecção de erros – condição ʹC[l].CV ↔ ʹC[ɾ]V.CV 

As modificações do tipo C/l/V → C[ɾ]V e C/ɾ/V → C[l]V do Quadro 21 foram planejadas 

a fim de checar o grau de especificação da consoante C2 na representação CCV, examinando 

se todas as propriedades das líquidas /l/ e /ɾ/ estariam presentes na forma subjacente de 

palavras como ‘bruxa’ e ‘blusa’ ou se estas conteriam inicialmente uma representação 

segmental não-especificada. Possíveis efeitos da direção das modificações – se em direção 

à líquida lateral ou ao tepe – podem também indicar a presença de um segmento default. No 

PB, Hernandorena & Lamprecht (1997) defendem a lateral /l/ como líquida default, com base 

em suas propriedades distribucionais na fala infantil: [l] é utilizado em reparo às 3 outras 

líquidas do PB, /ɾ, ʎ, R/. Mas tal estudo não discute as possíveis interferências da estrutura 

silábica no padrão de substituições segmentais; cogitamos, aqui, ser possível haver uma 

assimetria estrutural: [l] não é utilizado, por exemplo, em substituição aos róticos em posição 

de coda. Deste modo, a condição experimental C[ɾ]V↔C[l]V permitirá não só detectar a 

especificação, mas também a direcionalidade do reconhecimento das substituições entre 

líquidas, podendo sugerir uma outra líquida default em PB a depender do tipo de sílaba.  
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Detecção de erros 

Condição: ʹCCV.CV → ʹCV.CV com par mínimo existente 

C1[LABIAL] + C2[LATERAL] C1[LABIAL] + C2[NÃO-LATERAL] C1[CORONAL] + C2[NÃO-LATERAL] 
placa > paca prato > pato traça > taça 

pluma > puma prata > pata drama > dama 

flecha > fecha bruxa > bucha troco > toco 

plano > pano branco > banco troca > toca 

flauta > falta fraca > faca tromba > tomba 

Condição: ʹCCV.CV → ʹCV.CV sem par mínimo existente 

C1[LABIAL] + C2[LATERAL] C1[LABIAL] + C2[NÃO-LATERAL] C1[CORONAL] + C2[NÃO-LATERAL] 

Pluto > Puto preto > peto trono > tono 

blusa > busa briga > biga trave > tave 

planta > panta braço > baço treze > teze 

bloco > boco bravo > bavo trevo > tevo 

flores > fores praia > paia tronco > tonco 

Quadro 22: Estímulos utilizados no teste de detecção de erros – condição ʹCCV.CV → ʹCV.CV com pares 
mínimos e sem pares mínimos 

Para a descrever o efeito de diferentes modificações estruturais no reconhecimento 

CCV, trazemos no Quadro 22 os estímulos da condição ʹCCV.CV→ʹCV.CV, que representa o 

Apagamento C2, a estratégia de reparo mais produtiva na fala infantil. Esta condição 

subdivide-se no quadro acima entre “modificação com par mínimo existente”, quando 

ʹCCV.CV→ʹCV.CV modifica o significado da palavra (como em /pɾato/→[ˈpa.tʊ] ‘prato’/’pato’); 

e em “modificação sem par mínimo existente”, quando ʹCCV.CV→ʹCV.CV não gera uma nova 

palavra (como em /tɾave/→ [ʹta.vɪ] ‘trave’). Esta divisão visa examinar os efeitos da densidade 

fonológica no reconhecimento CCV, já que, conforme Swingley (2003), a representação 

lexical é especificada a depender do número de vizinhos fonológicos dos quais a palavra 

necessita se diferenciar. Nestes casos seria esperado que contextos como /prato/→[ˈpa.tʊ] 

apresentassem maior taxa de detecção de erros que um contexto como /bɾavo/→[ˈba.vʊ]. 

Já na condição contrária à redução CCV, em ʹCV.CV→ʹCCV.CV, tem-se a adição de 

uma líquida e a consequente formação de uma estrutura CCV, conforme listado no Quadro 

23: 

Detecção de erros 

Condição: ʹCV.CV → ʹCCV.CV 

CONTEXTOS-TESTE CCV 

C1[LABIAL] + 

C2[LATERAL] 
C1[LABIAL] +  

C2[NÃO-LATERAL] 
C1[CORONAL] + 

C2[LATERAL] 
C1[CORONAL] +  

C2[NÃO-LATERAL] 

pente > plente bomba > bromba dado > dlado dente > drente 

boca > bloca panda > pranda touca> tlouca dedo > dredo 

bico > blico burro > brurro Dunga > Dlunga doce > droce 

pipa > plipa banho > branho terra > tlerra tênis > trênis 

peixe > pleixe Pepa > Prepa teia > tleia touro > trouro 

Quadro 23: Estímulos utilizados no teste de detecção de erros – ʹCV.CV → ʹCCV.CV 
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O Quadro 23 traz uma condição experimental que tem como objetivo examinar se CV 

e CCV são categorizados como distintos pela criança nos momentos iniciais da aquisição. Se 

a sílaba CCV é categorizada como fonologicamente equivalente a CV, é possível pressupor 

que tanto substituições CCV→CV quanto CV→CCV deveriam ser igualmente aceitas pela 

criança. Diferentemente da redução CCV→CV, a inserção consonantal CV→CCV não 

representa uma estratégia de reparo típica da fala infantil, o que cria um contexto não 

enviesado pela frequência de uso para observar se CV e CCV seriam inicialmente percebidos 

como uma mesma estrutura pela criança.  

Detecção de erros 

Condição: ʹCCV.CV → ʹCVC.CV; ʹCVC.CV → ʹCCV.CV; 

CONTEXTOS-TESTE CCV CONTEXTOS-CONTROLE CVC 

C1[LABIAL] +  
C2[NÃO-LATERAL] 

C1[CORONAL] +  
C2[NÃO-LATERAL] 

C1[LABIAL] +  
C2[NÃO-LATERAL] 

C1[CORONAL] +  
C2[NÃO-LATERAL] 

preto > perto trave > tarve perna > prena torta > trota 

briga > birga treze > terze barco > braco torce > troce 

braço > barço trevo > tervo porco > proco turma > truma 

bravo > barvo traça > tarça porta > prota terça > treça 

bruxa > burxa troco > torco Barbie > Brabie tarde > trade 

Quadro 24: Estímulos utilizados no teste de detecção de erros – condição ʹCCV.CV ↔ ʹCVC.CV 

Por fim, no Quadro 24 a condição ʹCCV.CV→ʹCVC.CV e sua direção contrária, 

ʹCVC.CV→ʹCCV.CV, visam checar a relação entre a quantidade de consoantes e a estrutura 

silábica na representação lexical da criança. Tal condição tem como objetivo observar os 

possíveis efeitos causados ao se modificar a estrutura silábica, mantendo a mesma 

quantidade e a mesma qualidade de consoantes que no alvo original. Cabe notar, no entanto, 

que devido ao processo de vocalização de codas /l/ → [w], somente contextos contendo o 

tepe /ɾ/ puderam ser testados nesta condição experimental. Seguindo esta mesma razão, 

destacamos que a coda rótica produzida nesta condição experimental foi sempre o tepe [ɾ], e 

não outros dos demais alofones possíveis em CVC – ou seja, um contexto como ‘briga’ foi 

pronunciado como [ˈbiɾ.gɐ], e não como o retroflexo [ˈbiɻ.gɐ] ou o aspirado [ˈbih.gɐ], por 

exemplo.  

Para categorizar as respostas produzidas no teste de detecção de erros utilizamos os 

rótulos DETECTADO (que representa os contextos em que a criança explicitamente demonstrou 

detectar o erro produzido pelo fantoche) e NÃO DETECTADO (que representa os contextos em 

que o erro contido no estímulo não foi reconhecido, sendo considerado uma forma aceitável 

de nomear o alvo sendo elicitado). Os exemplos e estímulos distratores também foram 

categorizados nas respostas infantis a fim de verificar se a tarefa estava sendo corretamente 

realizada pela criança. Produções em que não fica claro se a criança de fato detectou ou não 

o erro na fala do fantoche foram descartadas, assim como também foram descartadas 
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produções em que a criança modifica o alvo ilustrado nas figuras, não corrigindo a forma de 

falar do fantoche, propriamente (p. ex. EXP: ”Isso é o planeta Tlerra?” CÇA: “Não, é a Lua”). 

 Ao longo da condução do teste, sete diferentes padrões de resposta foram 

observados, sendo interpretados como segue, tomando a entonação da resposta da criança 

como guia:  

i) correção ao alvo lexical pronunciado (“Isso é um ca[l]oço?” P33: “Melancia, é a semente”): 

resposta descartada por não responder ao estímulo solicitado; 

ii) detecção da substituição somada à correção do alvo (“Isso é ba[l]ata?” P64: “Mas é 

ba[ɾ]ata e não ba[l]ata”): substituição classificada como detectada;  

iii) repetição incorreta do alvo (“Isso é p[l]eto?” P03: “[pe]to. [pe]-to!”): com base na 

entonação, substituição pode ser classificada como detectada; 

iv) aceitação da pronúncia incorreta, sem correção (“Ce[l]eja. Se eu falar ce[l]eja, tá 

esquisito ou tá certo?” P03: “ce[ʔe]ja. Tá certo!”: substituição classificada como não detectada; 

v) aceitação da pronúncia incorreta, mas repetição correta (“Se eu chamar ele de P[ɾ]uto 

tá certo ou tá errado?” P18: “é P[l]uto, tá certo”): substituição classificada como detectada, já 

que a criança pode ficar constrangida em apontar as substituições; 

vi) repetição direta do alvo, sem sinalizar entonação de correção, continuando o tópico 

conversacional (“Isso é uma co[l]uja?” P12: “co[j]uja, tem lá na minha casa”; “Isso é xa[l]ope?” 

P20: “o meu pai sempre dá o xa[ɾ]ope de mo[ɾ]ango pra mim”): resposta descartada porque é 

ambígua, já que a criança tanto pode estar ignorando o erro por não detectá-lo quanto pode 

ser uma correção indireta; 

vii) sem resposta: descartado; 

 A partir da classificação acima, apresentamos na Tabela 36 o total de dados coletados, 

descartados e analisados em cada condição experimental: 

  Descartados  

Condição 
Respostas 

coletadas 

Contexto 

incorreto
88 

Alvo 

incorreto 

Resposta 

ambígua/ausente 

Respostas 

utilizadas 

C[l]V↔C[ɾ]V 327 6 13 35 273 

[l]V↔[ɾ]V 292 7 14 53 218 

CCV → CV (parmin) 244 4 14 18 208 

CCV → CV (*parmin) 223 4 7 10 202 

CV → CCV 265 8 8 49 200 

CCV↔CVC 159 7 3 9 139 

Coronal↔Labial 218 Contexto utilizado como distrator/checagem de atenção89 

Tabela 36: Total de dados utilizados na Tarefa de Detecção de Erros 

 
88 Por erro da experimentadora, algumas palavras foram apresentadas em meio a sentenças (e.g. “esse 
é um t[ɾ]ouro (= /touɾo/) muito bravo?”), o que dificulta sua detecção, conforme Cole & Perfetti (1980). 
89 Durante a aplicação dos contextos [labial]↔[coronal] percebemos uma taxa de detecção de erros 
bastante superior em comparação às demais condições, o que nos levou a tomar essa condição como 
distrator controle, usando-a para checar a compreensão e o nível de atenção da criança à tarefa. 
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A Tabela 36 salienta que em média 200-250 respostas foram analisadas em cada 

condição segmental – cerca de 9 palavras válidas por criança (i.e., 60% dos 15 estímulos de 

cada condição experimental). Isto se deve ao fato de que parte das crianças não 

compreenderam ou não se engajaram nesta tarefa, ou mesmo se cansaram durante sua 

execução – de fato, a tarefa exigia maior concentração se comparada à nomeação de 

palavras, por exemplo. As crianças P25, P01, P03, P12 (G1) e P52 (G5) não entenderam a 

tarefa e foram descartadas da análise: apesar de reconhecerem erros em seus nomes, P25 e 

P52 aceitaram todas as produções incorretas como corretas; já P01, P03 e P12 não 

demonstram ter entendido o jogo. Veja-se, a esse respeito, o exemplo (25) de P03: 

(25) 
E: Esse aqui é ca[l]oço?  
P03: [sia] (= melancia). 
E: É a melancia! Muito bem, P03! É a me[ɾ]ancia? 
P03: [sia] (= melancia). 
E: Esse aqui é o re[ɾ]ógio? 
P03: [iʹlɔ.zo] (= relógio). 
E: Esse aqui é f[ɾ]echa do índio? 
P03: Índio. 
E: É a f[ɾ]echa? 
P03: [ʹtɛ.sɐ]. 
E: Esse aqui é a f[l]echa? 
P03: [ʹtɛ.sɐ]. 
E: Esse é a sa[ɾ]ada? 
P03: [ʹa.dɐ] (= salada). 
E: Ah é? Esse é a sa[l]ada? 
P03: [ʹa.dɐ] (= salada). 
E: E esse, é b[l]usa? 
P03: [ʹbu.tsɐ] (= blusa). 
E: É b[ɾ]usa? 
P03: É essa. 
E: Esse é o t[l]evo? 
P03: [ʹpe.vo]. 
E: Esse é o t[ɾ]evo? 
P03: [ʹte.do]. 
 

 Esta criança, embora corrija o alvo sendo pronunciado pela experimentadora (ou, ao 

menos, perceba que a imagem não condiz, do seu ponto de vista, com a palavra dita pela 

pesquisadora), não parece perceber a diferença entre laterais e tepes, seja em CCV, seja em 

CV. A criança age, aqui, como se ainda estivesse participando do teste de repetição de 

palavras anteriormente jogado, não manifestando reconhecer que a pronúncia das palavras 

estava incorreta. Vale destacar que, se para a criança não há diferença fonológica entre /l/ e 

/ɾ/, de fato o jogo não faria sentido.90 Optamos, então, por não utilizar seus dados, que foram 

classificados na tabela como Resposta ambígua/ausente.91  

 
90 Curiosamente, no caso da palavra ‘trevo’ – uma palavra provavelmente não familiar – a produção da 
criança muda a depender da líquida, se [l] ou [ɾ], o que não ocorre com ‘salada’ ou ‘bruxa’. Isso sugere 
que a criança de fato ouve a diferença entre [l] e [ɾ], mas sua representação fonológica destas líquidas 
ainda não é funcional. Cf. a discussão no capítulo 9. 
91 Vale notar que este teste não exige que a criança pronuncie corretamente os estímulos: para 
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 A tabela e o exemplo acima mostram que a aplicação desta tarefa se mostrou bastante 

desafiadora. Apesar do número de crianças analisadas, os resultados obtidos (especialmente 

fora do grupo Controle) não podem ser considerados robustos – tanto pelo menor número de 

crianças em C0V, C?V e C_V quanto pelo alta quantidade de respostas descartadas por 

serem ambíguas. Essa ambiguidade deve-se à dificuldade em comprovar que a criança 

entendeu a dinâmica do jogo apesar de não detectar as trocas nas palavras-alvo, já que a 

aceitação do erro pode se dever a uma real interpretação indistinta das estruturas em análise, 

mas também a fatores externos, como falta de atenção, condescendência, vergonha em 

corrigir o fantoche ou mesmo atenção ao significado do alvo, e não ao som. Consideramos, 

com base nesses fatores, não ser seguro tomar a correção ao alvo e a continuidade do tópico 

conversacional como indicadores seguros. Destacamos, então, que outras alternativas 

metodológicas devem ser buscadas para confirmar que as crianças entendem a tarefa e 

demonstram detectar algumas trocas segmentais/estruturais, mas outras não. Sugerimos, por 

exemplo, a tarefa de olhar preferencial (para as crianças mais novas), um jogo de 

computador92 ou mesmo o livro de colorir digital de Zuckerman et al (2016) e Pinto & 

Zuckerman (2018), que tem se mostrado um bom meio de testar a compreensão infantil. 

 

 

7.2.2 Resultados do teste de detecção de erros 

  

 As seções a seguir apresentam o efeito das modificações segmentais e estruturais na 

detecção CCV infantil. 

 

 

7.2.2.1 Qualidade segmental 

  

 Aqui trazemos os resultados da substituição entre líquidas ([l]↔[ɾ]) em contexto CCV 

e CV, obtidos na sessão experimental de 46 crianças. As tabelas a seguir exibem na coluna 

Tokens o total de estímulos respondidos por cada criança (lateral e não-lateral; CCV e CV); e 

na coluna Detecção, tem-se o percentual de detecção das substituições. Para permitir uma 

comparação entre a fala e a percepção, a ordem em que as crianças são arranjadas na tabela 

vai da menor taxa produção correta CCV (parte superior da tabela) à maior (parte inferior da 

tabela), como nas tabelas anteriores. Os Gráficos 25 e 26 ilustram as médias de cada grupo.  

 
demarcar o reconhecimento da pronúncia incorreta, bastava apertar o nariz do fantoche. 
92 Uma versão como jogo de computador foi apresentada às crianças para testar sua discriminação 
perceptual CCV versus CV, mas foi descartada. Esta alternativa não se mostrou aplicável porque as 
crianças não esperavam o término do áudio gravado para clicar nas respostas.  
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INFORMAÇÕES PARTICIPANTES 

ALVO: CCV ALVO: CV 

%Detecção de erros:  
C/ɾ/V→C[l]V 

%Detecção de erros: 
C/l/V→C[ɾ]V 

%Detecção de erros: 

/ɾ/V→[l]V 

%Detecção de erros: 

/l/V→[ɾ]V 

 Criança Idade Série Tokens % Detecção Tokens % Detecção Tokens % Detecção Tokens % Detecção 

C
0

V
 

P01 20 M1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P03 24 M1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P10 30 M1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P11 31 M2 0 0 0 0 2 50 0 0 

P12 31 M1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P13 33 M1 4 0 1 0 4 0 4 50 

P16 36 M2 2 0 0 0 1 0 2 0 

P27 44 M2 4 0 2 0 2 0 3 33,33 

P34 51 J1 6 16,67 2 0 6 0 5 60 

P29 45 M2 8 50 3 100 7 85,71 6 83,33 

P15 35 M2 3 0 0 0 2 0 3 0 

P24 41 M2 1 0 0 0 0 0 1 100 

P22 41 M2 0 0 0 0 2 50 1 100 

TOTAL C0V 
C/ɾ/V→C[l]V: n = 28 

Média de detecção: 17,86% 
C/l/V→C[ɾ]V: n= 8 

Média de detecção: 37,5% 
/ɾ/V→[l]V: n = 26 

Média de detecção: 30,77% 
/l/V→[ɾ]V: n = 25 

Média de detecção: 52% 

C
_

V
 

P20 37 M2 1 0 0 0 0 0 0 0 

P09 30 M2 4 0 4 50 1 0 4 50 

P28 44 M2 6 50 2 100 3 0 5 100 

P41 55 J1 13 46,15 5 20 5 40 3 33,33 

P66 67 J2 1 100 0 0 0 0 0 0 

Total C_V 
C/ɾ/V→C[l]V: n = 25 

Média de detecção: 40% 

C/l/V→C[ɾ]V: n= 11 

Média de detecção: 45,45% 

/ɾ/V→[l]V: n = 9 

Média de detecção: 22,22% 

/l/V→[ɾ]V: n = 12 

Média de detecção: 66,67% 

C
?

V
 

P61 64 J2 9 44,44 4 0 4 50 6 100 

P33 49 J1 2 50 4 25 9 77,78 7 100 

P30 47 J1 2 50 0 0 0 0 0 0 

P19 37 M2 5 100 4 75 5 100 3 66,67 

P38 54 J1 11 54,55 4 0 6 83,33 5 60 

TOTAL C?V 
C/ɾ/V→C[l]V: n = 29 

Média de detecção: 58,62% 

C/l/V→C[ɾ]V: n= 16 

Média de detecção: 25% 

/ɾ/V→[l]V: n = 24 

Média de detecção: 79,17% 

/l/V→[ɾ]V: n = 21 

Média de detecção: 85,71% 
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INFORMAÇÕES PARTICIPANTES 

ALVO: CCV ALVO: CV 

%Detecção de erros:  
C/ɾ/V→C[l]V 

%Detecção de erros: 
C/l/V→C[ɾ]V 

%Detecção de erros: 

/ɾ/V→[l]V 

%Detecção de erros: 

/l/V→[ɾ]V 

 Criança Idade Série Tokens % Detecção Tokens % Detecção Tokens % Detecção Tokens % Detecção 

C
o

n
tr

o
le

 

P36 53 J1 3 0 2 0 1 100 2 100 

P35 52 J1 10 90 5 20 5 100 5 80 

P32 49 J1 10 90 2 50 4 100 7 85,71 

P40 54 J1 6 16,67 5 40 4 75 4 50 

P18 37 M2 9 55,56 7 71,43 5 100 5 100 

P59 63 J2 7 85,71 2 50 0 0  0 

P49 58 J2 1 100 0 0 0 0  0 

P51 59 J2 2 50 1 0 6 100 1 100 

P37 53 J1 10 100 5 100 3 100 4 100 

P62 65 J2 1 100 0 0 0 0 0 0 

P64 67 J2 11 100 5 100 7 100 7 85,71 

P70 71 J2 1 0 0 0 0 0 0 0 

P57 62 J2 10 100 5 100 4 100 5 100 

P60 64 J2 0 0 0 0 1 100 1 0 

P17 37 M2 0 0 1 100 2 50 0 0 

P71 77 J2 10 100 4 100 5 100 5 80 

P31 48 J1 1 100 0 0 0 0 0 0 

P58 63 J1 1 100 0 0 1 0 0 0 

P54 61 J2 1 0 1 0 0 0 0 0 

P55 61 J2 0 0 1 100 0 0 0 0 

P67 68 J2 9 100 2 100 2 100 2 100 

P42 55 J1 2 100 2 100 2 100 2 100 

Total Controle 
C/ɾ/V→C[l]V: n = 105 

Média de detecção: 82,86% 

C/l/V→C[ɾ]V: n= 50 

Média de detecção: 70% 

/ɾ/V→[l]V: n = 52 

Média de detecção: 94,23% 

/l/V→[ɾ]V: n = 50 

Média de detecção: 86% 

Tabela 37: Distribuição das respostas na tarefa de detecção de erros: substituição C[l]V↔C[ɾ]V e [l]V↔[ɾ]V 
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Gráfico 25: Percentual de detecção de erros por tipo de produção93: substituição C[l]V↔C[ɾ]V 

 

Gráfico 26: Percentual de detecção de erros por tipo de produção: substituição [l]V↔[ɾ]V 

Para discutir os resultados acima, traçaremos duas comparações: o 

comportamento das diferentes direções de substituição entre líquidas, C/ɾ/V→C[l]V 

versus C/l/V→C[ɾ]V e /ɾ/V→[l]V versus de /l/V→[ɾ]V; e o comportamento das líquidas 

nas diferentes estruturas silábicas, C/ɾ/V→C[l]V versus /ɾ/V→[l]V e C/l/V→C[ɾ]V versus 

/l/V→[ɾ]V. Estas comparações foram estatisticamente verificadas por meio de testes chi-

quadrado. Considerando, entretanto, o baixo número de dados por grupo, optamos por 

 
93 Retomando a classificação dos participantes, tem-se: Controle - produção CCV estável; C0V 
- reduções CCV→CV sistemáticas; C?V, trocas sistemáticas entre líquidas no CCV, com 
produção estável das líquidas em CV; C_V - produção estável da lateral em CCV e CV; produção 
instável/ausente do tepe em CCV e CV. 
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fixar o nível de significância em 0,1 (i.e., intervalo de confiança foi baixado de 95% para 

90%), visando assim evitar erros do Tipo II (não rejeitar uma hipótese nula falsa).  

Traçando o comportamento das líquidas nos Gráficos 25 e 26, vejamos 

inicialmente os grupos extremos, de aquisição incipiente e de aquisição finalizada. No 

grupo C0V, que abriga crianças que sistematicamente não produzem líquidas em CCV 

– também não produzindo, portanto, a estrutura de ataque ramificado –, temos as 

menores taxas de detecção de erros, especialmente na direção [tepe]→[lateral], tanto 

em CCV quanto em CV. Crianças que não produzem líquidas em seus ataques 

ramificados – e que majoritariamente também não apresentam as consoantes /l, ɾ/ 

estabilizadas em ataque simples – parecem, portanto, não detectar substituições 

segmentais nestas posições silábicas. Já o grupo Controle, como esperado, apresenta 

comportamento inverso: detecção produtiva das substituições [l]↔[ɾ] em CCV e em CV. 

Vejamos, por sua vez, o comportamento dos grupos mediais, C_V e C?V, que 

traz proporções de detecção distintas às substituições [tepe]→[lateral] e [lateral]→[tepe]. 

As crianças do grupo C_V não produzem o tepe em CCV ou CV, mas produtivamente 

produzem a líquida lateral em ambas as posições silábicas, utilizando [l] como reparo a 

/ɾ/ em CV, mas não em CCV. Interessantemente, o padrão de detecção do grupo C_V 

reflete este padrão de produção: as crianças não parecem detectar a diferença entre 

/ɾ/V→[l]V, que vai em direção aos reparos de sua fala, e nem a diferença entre 

C[l]V↔C[ɾ]V; já a direção contrária, que leva ao segmento ainda não adquirido pela 

criança, /l/V→[ɾ]V, é reconhecida, sendo significativa (p < 0,06) a diferença nos valores 

de detecção [l]V↔[ɾ]V. Em relação ao grupo C?V, tem-se crianças que 

sistematicamente trocam a qualidade das líquidas em CCV mas não deixam de produzir 

a estrutura ramificada C1C2; em CV, as líquidas estão adquiridas. Na detecção deste 

grupo observa-se que em CV ambas as direções da troca das líquidas são detectadas, 

tal como no grupo Controle. O mesmo já não se aplica ao contexto CCV: existem 

diferenças significativas (p < 0,09) no reconhecimento de C/ɾ/V→C[l]V, mais detectado 

que a direção contrária, C/l/V→C[ɾ]V. Aqui é interessante questionar se o padrão menos 

detectado, C/l/V→C[ɾ]V, reflete preferências individuais de produção das crianças no 

grupo C?V: 

  
%Detecção 
C/ɾ/V→C[l]V 

%Detecção 
C/l/V→C[ɾ]V 

Crianças que tendem a produções 
C/l/V→C[ɾ]V 

P38 54,5% 
n = 11 

0% 
n = 4 

Crianças que tendem a produções 
C/ɾ/V→C[l]V 

 

P19 100% n = 5 75% n = 4 

P33 50% n = 2 25% n = 4 

P61 44,44% n = 9 0% n = 4 

Total 62,5% n = 16 33,33% n = 12 

Tabela 38: Detecção da substituição C[l]V↔C[ɾ]V por padrão individual de produção do grupo C?V 
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 Na Tabela 38 nota-se, por exemplo, que enquanto a criança P38 de fato não 

percebe substituições que se conformam à sua estratégia de reparo majoritária, o 

inverso se observa às crianças P19, P33 e P61, que majoritariamente substituem alvos 

C/ɾ/V→C[l]V mas ainda assim detectam em proporção menor as trocas C/l/V→C[ɾ]V. 

Esse contexto sugere que as trocas que se conformam não ao padrão de produção da 

criança, mas sim ao padrão CCV majoritário na língua – ou seja, em direção ao tepe – 

são menos detectadas por aquelas crianças que não apresentam qualidade segmental 

estabilizada em seus CCVs – mesmo aquelas que preferem C[l]Vs em reparo a C/ɾ/V. 

Passando a examinar a relação entre a estrutura silábica e a detecção da 

qualidade das líquidas, comparemos agora o comportamento de /ɾ, l/ em CCV versus 

em CV. Aqui chamamos atenção, novamente, ao comportamento do grupo intermediário 

C?V: diferentemente dos grupos C0V e C_V (que não apresentam todas as líquidas 

adquiridas em CV), as crianças do grupo C?V apresentam padrões de detecção 

significativamente distintos a depender do tipo de sílaba em que a líquida está inserida. 

Observe-se, por exemplo, que enquanto modificações como b/l/usa→b[ɾ]usa são 

reconhecidas em 25% de suas ocorrências, trocas em CV do tipo ga/l/inha→ga[ɾ]inha 

são detectadas em mais de 85% dos alvos (p < 0,001). A direção segmental contrária, 

p/ɾ/ato→p[l]ato e co/ɾ/uja→co[l]uja, também apresenta importante diferença em sua 

proporção de detecções (embora não significativa, p = 0,1938). Tais resultados indicam 

que a mesma troca segmental apresenta diferentes níveis de detecção a depender de 

sua estrutura silábica. 

Nesta comparação, mesmo o grupo controle apresenta diferenças significativas: 

substituições [l]↔[ɾ] são mais detectadas em contexto silábico CV que em contexto CCV 

para ambas as direções consonantais (/l/→[ɾ] em CCV vs. CV: p < 0,09; /ɾ/→[l] em CCV 

vs. CV: p < 0,09). E ainda que não significativamente, mesmo os grupos C0V e C_V 

apresentam um aumento na detecção CV em comparação a CCV – especialmente 

quando as modificações transformam a lateral, sua líquida mais estável, em um tepe. 

Tais resultados apontam, então, para um efeito da estrutura silábica na detecção da 

qualidade consonantal – tal como os efeitos de percepção fonotática observados no 

experimento com adultos.  

 Para ilustrar o panorama delineado acima, trazemos em (26) e (27) um trecho 

da sessão experimental das crianças P34 (C0V) e P38 (C?V): 

(26) 
E: Isso é uma b[l]iga? 
P34: [ʹbi.gɐ]. 
E: Ele falou certo ou falou errado? 
P34: Certo! 
E: Isso aqui é um xa[l]ope? 

(27) 
E: Isso é uma ga[ɾ]inha? 
P38: Tá errado!  
E: Isso é uma a[l]anha? 
P38: É uma a[ɾ]anha! 
E: E isso é uma gi[l]afa! Tá certo ou tá errado? 
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P34: Certo. 
E: Ele falou certo? 
P34: Certo! 
E: O seu nome é [p]iago? 
P34: [tʃiʹa.gʊ]! 
E: Isso é ce[l]eja? 
P34: [seʹe.ʒɐ] 
E: E isso é ba[ɾ]anço? 
P34: Sim. Tá certo. 
E: Ah! E isso aqui é sa[ɾ]ada? 
P34: Sim!... Tá errado! 
E: Que que é? 
P34: [saʹla.dɐ] (tom de correção) 
E: Isso é b[l]aço? 
P34: Tá errado, vocês está fora do jogo! 
 (...) 
E: Ah, ele é fortão assim? 
E: E essa é a [p]oruja? 
P34: Errado! 
E: E como é? 
P34: [koʹuɾ.ʒɐ] (= coruja)! (tom de correção) 
E: E isso aqui é uma [k]arata? 
P34: [baʹla.tɐ]! (tom de correção) 
E: Ah! Isso é uma ba[l]ata? 
P34: (sem resposta) 
E: E isso aqui, é uma ga[ɾ]inha? 
P34: [gaʹi.ɲɐ]! (tom de correção) 
E: Como é? 
P34: [gaʹi.ɲɐ]! (tom de correção) 

 

P38: (fez fomfom no nariz do fantoche) 
E: Isso é uma b[l]iga? 
P38: Fomfom! 
(...) 
E: Essa tinta é a cor p[l]eta? 
P38: Sim. 
E: Tá certo falar p[l]eto? 
P38: T[ɾ]á! 
E: Isso é um t[l]evo? 
P38: Sim! 
E: Tá certo? 
P38: O que é isso? 
E: Isso é um t[ɾ]evo. 
P38: É, tá certo! 
E: Essa é a f[ɾ]echa? 
P38: (colocando no monte de cartas 
classificado por ela como corretas) 
E: Isso é uma t[l]ave? 
P38: Tá certo. 
E: Isso é um re[ɾ]ógio? 
P38: É me(s)mo. 
 

 No exemplo em (26), observa-se que a criança entende a dinâmica do jogo e 

reconhece erros substituindo oclusivas, como [p]oruja e [k]arata. Sua detecção quanto 

às líquidas, entretanto, é mais instável: embora reconheça os erros em palavras como 

‘salada’, ‘braço’ e ‘galinha’, em outros alvos as susbtituições parecem ser aceitas (como 

em ‘briga’, ‘xarope’, ‘gorila’). Já no exemplo (27) nota-se que as modificações em CV 

são majoritariamente capturadas pela criança, embora nos contextos CCV as trocas se 

mostrem mais toleráveis.  

 Os dados acima apontam, assim, que a detecção tanto de [ɾ] em relação a [l] 

quanto de CCV em relação a CV dependem do momento de desenvolvimento da 

criança. Vejamos, na seção a seguir, se a redução CCV→CV e sua direção contrária, 

CV→CCV, são capturadas pelos diferentes grupos de crianças. 

 

7.2.2.2 Estrutura silábica 

 

 Passamos agora a discutir os resultados relativos ao reconhecimento da 

diferença entre as estruturas silábicas CV e CCV na fala de 46 crianças. A Tabela 39 

traz os resultados individuais à percepção CCV→CV, com e sem pares mínimos; e à 

percepção CV→CCV. Em seguida, os gráficos plotam os valores médios da detecção: 
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INFORMAÇÕES 

PARTICIPANTES 

ALVO: Estrutura CCV 
%Detecção de erros: CCV→CV 

PAR MÍNIMO 
%Detecção de erros: CCV→CV  

SEM PAR MÍNIMO 
%Detecção de erros: CV→CCV 

 Criança Idade Série Tokens % Detecção Tokens % Detecção Tokens % Detecção 

C
0

V
 

P11 31 M2 0 0 0 0 1 100 
P12 31 M1 0 0 0 0 1 0 
P13 33 M1 7 14,29 2 0 0 0 
P16 36 M2 6 0 2 0 0 0 
P23 41 M2 0 0 0 0 2 0 
P27 44 M2 5 0 4 0 1 100 
P47 57 J1 14 78,57 16 68,75 1 0 
P29 45 M2 0 0 3 0 0 0 
P02 24 M1 0 0 6 16,67 6 83,33 
P08 29 M1 0 0 2 50 0 0 
P15 35 M2 2 0 2 0 0 0 
P24 41 M2 8 12,5 17 23,53 0 0 
P22 41 M2 5 60 1 0 7 71,43 

TOTAL C0V 
CCV→CVPMIN: n = 47 

Média de detecção: 34,04% 

CCV→CV: n = 55 

Média de detecção: 30,9% 

CV→CCV: n = 19 

Média de detecção: 63,16% 

C
_

V
 

P20 37 M2 0 0 4 50 12 100 
P28 44 M2 9 77,78 4 25 0 0 
P66 67 J2 0 0 0 0 24 100 

TOTAL C_V 
CCV→CVPMIN: n = 9 

Média de detecção: 77,78% 

CCV→CV: n = 8 

Média de detecção: 37,5% 

CV→CCV: n = 36 

Média de detecção: 100% 

C
?

V
 

P63 65 J2 12 75 15 66,67 2 100 
P30 47 J1 0 0 0 0 11 100 
P38 54 J1 0 0 1 0 2 100 

TOTAL C?V 
CCV→CVPMIN: n = 12 

Média de detecção: 75% 

CCV→CV: n = 16 

Média de detecção: 62,5% 

CV→CCV: n = 15 

Média de detecção: 100% 
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INFORMAÇÕES 

PARTICIPANTES 

ALVO: Estrutura CCV 
%Detecção de erros: CCV→CV 

PAR MÍNIMO 
%Detecção de erros: CCV→CV  

SEM PAR MÍNIMO 
%Detecção de erros: CV→CCV 

 Criança Idade Série Tokens % Detecção Tokens % Detecção Tokens % Detecção 

C
o

n
tr

o
le

 

P14 34 M2 2 100 0 0 0 0 
P36 53 J1 0 0 0 0 2 100 
P39 54 J1 0 0 0 0 1 100 
P59 63 J2 4 100 0 0 19 89,47 
P49 58 J2 9 100 0 0 16 100 
P51 59 J2 0 0 0 0 2 100 
P44 56 J1 0 0 0 0 11 81,82 
P37 53 J1 10 100 3 100 0 0 
P62 65 J2 3 100 11 100 16 100 
P70 71 J2 12 16,67 15 26,67 1 0 
P69 70 J2 0 0 0 0 1 100 
P57 62 J2 0 0 0 0 1 100 
P45 57 J1 11 90,91 15 93,33 0 0 
P17 37 M2 5 100 0 0 2 100 
P71 77 J2 0 0 1 100 0 0 
P31 48 J1 9 88,89 0 0 4 75 
P56 62 J2 0 0 10 80 15 100 
P52 59 J1 0 0 0 0 0 0 
P58 63 J1 0 0 0 0 19 94,74 
P54 61 J2 14 35,71 15 0 1 0 
P43 56 J2 11 100 1 100 0 0 
P55 61 J2 1 100 11 100 0 0 
P67 68 J2 5 100 0 0 0 0 
P48 57 J2 14 92,86 13 100 0 0 
P46 57 J1 11 100 15 46,67 0 0 
P53 60 J2 12 100 15 86,67 0 0 
P65 67 J2 0 0 0 0 21 100 

TOTAL CONTROLE 
CCV→CVPMIN: n = 133 

Média de detecção: 83,46% 
CCV→CV: n = 125 

Média de detecção: 68,8% 
CV→CCV: n = 132 

Média de detecção: 93,94% 

Tabela 39: Distribuição das respostas na tarefa de detecção de erros: substituição CCV↔CV (com e sem pares mínimos) e CV→CCV 
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Gráfico 27: Percentual de detecção de erros por grupos: substituição CCV→CV (com e sem pares 
mínimos) 

 Para discutir os dados trazidos pela Tabela 39 e Gráfico 27, vamos comparar a taxa 

de detecção das reduções CCV→CV em função da densidade fonológica – ou seja, quando 

este apagamento acarreta ou não em palavras presentes na língua, como p[ɾ]ato→pato 

versus p[ɾ]aia→*paia. Nosso objetivo, aqui, é verificar se tal como na produção, a presença 

de pares mínimos também pode influenciar a detecção da criança, sugerindo uma maior 

especificação fonológica da representação das palavras a depender de sua vizinhança lexical. 

 Observando o padrão de detecção encontrado para as palavras com pares mínimos 

(à esquerda no Gráfico 27), nota-se que apenas o grupo C0V apresenta baixas taxas de 

reconhecimento de CCV→CV,94 sugerindo que crianças que sistematicamente reduzem CCV 

a CV em sua fala de fato ainda não reconhecem o valor fonológico da posição C2 em suas 

representações lexicais. Por outro lado, as crianças dos grupos C_V e C?V, que 

sistematicamente trocam ou apagam uma das líquidas em suas produções, já demonstram 

reconhecer a presença de uma consoante na posição C2 do CCV – ou seja, ainda que as 

características consonantais deste segmento não estejam plenamente especificadas, a 

posição silábica C2 e, consequentemente, a ramificação de ataque, já se encontram 

desenvolvidos em seu sistema fonológico. Note-se, em especial, que tanto C_V quanto C?V 

apresentam comportamento estrutural semelhante (mesmo que C/ɾ/V se mostre 

sistematicamente ausente em C_V). 

 
94 Chamamos atenção, aqui, para os resultados da criança P47, que apesar de apresentar baixas taxas 
de produção CCV demonstra detecção semelhante à dos grupos posteriores. Tal resultado pode ser 
indício, por exemplo, da ocorrência de contrastes encobertos em sua fala. 
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 Um quadro diferente se delineia ao observarmos o padrão de detecção CCV→CV 

quando não há a formação de pares mínimos (à direita no Gráfico 27): diferenças significativas 

na detecção CCV são observadas no grupo Controle (p < 0,01) frente a estímulos como 

/pɾato/→[ʹpa.tʊ] versus /pɾaia/→[ʹpa.jɐ]. Amalgamando os resultados de C_V e C?V para obter 

dados mais robustos (C_?V no gráfico), tem-se que 76,19% dos dados com par mínimo são 

detectados, contra 54,16% daqueles que não formam pares mínimos, uma diferença 

significativa (p < 0,06) tal qual a observada no grupo Controle. Nossos resultados sugerem, 

então, que a densidade fonológica e a construção de uma rede de vizinhos lexicais influencia 

a especificação das informações fonológicas das palavras. Interessantemente, proporção de 

detecção muito próxima é observada entre as condições com par mínimo (34%) versus sem 

par mínimo (30,9%) em C0V (p = 0,9006), indicando que, diferentemente das crianças em 

C_?V e do grupo Controle, o fator densidade fonológica ainda não exerce influência sobre o 

sistema das crianças cujo processo de aquisição CCV ainda se mostra muito incipiente.  

 Para analisar a influência da líquida na redução CCV→CV, vejamos o Gráfico 28: 

Gráfico 28: Percentual de detecção de erros por grupos: substituição CCV→CV (com e sem pares 
mínimos) por tipo de líquida 

 Observa-se no Gráfico 28 que a qualidade da líquida também influencia a detecção 

CCV→CV: reduções aplicadas às laterais são menos detectadas pelo grupo Controle que as 

reduções aplicadas a C/ɾ/V – mantendo-se, ainda, a influência da densidade fonológica – 
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enquanto em C0V tem-se o padrão inverso. Já nos grupos mediais, é interessante notar que 

C_V apresenta baixa detecção C/ɾ/V→CV, refletindo seus padrões de produção: por não 

apresentar o tepe em seus sistema fonológico – seja em CCV, seja em CV – estas crianças 

não parecem detectar sua supressão; o grupo C?V, por sua vez, assemelha-se ao grupo 

Controle, detectando mais reduções C/ɾ/V→CV que C/l/V→CV. 

 Passando a discutir o reconhecimento em direção inversa – ou seja, a inserção de 

líquidas em palavras CV como peixe→p[l]eixe, banho→b[ɾ]anho –, trazemos o Gráfico 29: 

Gráfico 29: Percentual de detecção de erros por grupos: substituição CV→CCV 

 O Gráfico 29 aponta que o processo de inserção consonantal, que leva à formação 

CCV em palavras CV, é prontamente identificado pelos informantes de todos os grupos, 

mesmo que nenhum dos estímulos utilizados no teste forme pares mínimos – ou seja, a 

ausência de vizinhos fonológicos nesta modificação estrutural não implica em maior tolerância 

aos erros. Aqui é interessante destacar que mesmo o grupo C0V – que sistematicamente 

reduz CCV a CV e que não detecta tais reduções – reconhece que CCV e CV são, afinal, 

estruturas distintas e não-intercambiáveis. Numa comparação com as reduções CCV→CV 

sem par mínimo, todos os grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p 

< 0,001). Estes resultados apontam, então, que a criança percebe a diferença acústica entre 

CCV e CV; sua aceitação às reduções CCV→CV dá-se, portanto, em nível fonológico. E aqui 

vale notar, ainda, que não há diferenças relativas à qualidade da líquida inserida em CV: a 

proporção de detecções de CV→C[l]V em C0V, como em dedo→d[l]edo (63,63%, 11 tokens), 

é bastante semelhante à de CV→C[ɾ]V, como em doce→d[ɾ]oce (62,5%, 8 tokens). 

 Por fim, apresentamos os resultados da condição CCV↔CVC, que visou observar se 
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manter a quantidade de consoantes na sílaba, modificando apenas sua estrutura, seria um 

processo detectável durante o desenvolvimento fonotático da criança.  

INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE %Detecção de erros: 

CCV→CVC 

%Detecção de erros: 

CVC→CCV 

Grupo Criança Idade Série Tokens %Detecção Tokens %Detecção 

C
0
V

 

P11 31 M2 4 50 4 75 

P23 41 M2 5 0 1 0 

P08 29 M1 0 0 3 66,67 

TOTAL C0V 
CCV→CVC: n = 9 

Média de detecção: 22,22% 

CVC→CCV: n = 8 

Média de detecção: 62,5% 

C
_
V

 

P20 37 M2 0 0 1 100 

P28 44 M2 0 0 1 100 

P41 55 J1 1 100 2 100 

TOTAL C_V 
CCV→CVC: n = 1 

Média de detecção: 100% 

CVC→CCV: n = 4 

Média de detecção: 100% 

C
?

V
 

P63 65 J2 0 0 1 100 

P38 54 J1 0 0 3 100 

TOTAL C?V 
CCV→CVC: n = 0 

Média de detecção: 0% 

CVC→CCV: n = 4 

Média de detecção: 100% 

C
o

n
tr

o
le

 

P39 54 J1 9 77,78 9 100 

P44 56 J1 7 100 7 85,71 

P69 70 J2 10 100 10 80 

P60 64 J2 11 72,73 12 41,67 

P43 56 J2 8 100 8 100 

P55 61 J2 4 100 7 100 

TOTAL CONTROLE 
CCV→CVC: n = 49 

Média de detecção: 89,8% 

CVC→CCV: n = 53 

Média de detecção: 81,13% 

Tabela 40: Distribuição das respostas na tarefa de detecção de erros: substituição CCV↔CVC  

Gráfico 30: Percentual de detecção de erros por grupos: substituição CCV↔CVC 

 Apesar da baixa quantidade de dados coletados em C0V e nos grupos intermediários, 

os resultados acima apontam ser interessante checar a percepção e o processamento de 
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estruturas silábicas ramificadas (de ataque e de rima) nos momentos iniciais do 

desenvolvimento fonotático infantil, já que o grupo C0V sugere dificuldades em reconhecer 

modificações como b[ɾ]aço→ba[ɾ]ço, mas não po[ɾ]ta→p[ɾ]ota. É possível, então, que a 

presença da líquida seja identificada na palavra, mas não sua estruturação silábica. Um 

estudo mais aprofundado sobre este tópico seria interessante porque ambos os reparos 

CCV→CVC e CVC→CCV existem na fala infantil (ainda que em baixa frequência); o que, 

então, pode embasar a diferença observada na detecção CCV→CVC e CVC→CCV? Esta é 

uma diferença robusta?95 

 Para ilustrar o reconhecimento seletivo dos erros estruturais apresentados nesta 

seção, vejam-se os exemplos (28)-(30): 

(28) 
E: Se eu chamar você de [v]en**, 

tá certo ou tá errado? 

P02: Não, [b]en**! 

E: Se ela falar errado você faz 

“fom” no nariz dela! 

P02: Fom no nariz dela! 

E: Muito bem. Isso aqui é [bi]ga 

(= /bɾiga/)? 

P02: [pi]ga. 

E: Tá certo? 

P02: Sim. 

E: Esse aqui é [ba]ço (= 

/bɾaso/)? 

E: Tá certo? 

P02: Esse. 

E: E esse aqui, é [pa]ia (= 

/pɾaia/)? 

P02: Não, o ca(s)telo. 

E: O castelo de areia. Mas ele 

está na [pa]ia (= /pɾaia/)? 

P02: Sim! 

E: Esse menino tá tomando 

[t]anho (= /baɲo/)? 

P02: Não, é [b]anho! Fomfom! 

E: Muito bem! E essa, é a [pɐ̃]nta 

(= /plãta/)? 

P02: Não, é a [pɐ̃]nta! 

E: E esse, é uma [bl]oca (= 

/boka/)? 

P02: Não, é uma boca! 

E: E esse, é um [tɾe]nis (= 

/tenis/)? 

P02: Não, é [te]nis! 

E: E esse aqui, é o [ple]to (= 

/pɾeto/)? 

(29) 
E: O seu nome é [b]a[bu]**? 

P24: Não, é Manu**! 

E: Muito bem! Essa aqui é a 

[bu]xa? 

P24: Sim! 

E: E esse aqui é o re[b]ógio? 

P24: Sim! 

E: É re[b]ógio? 

P24: Não, re[l]ógio! 

E: Esse touro aqui, ele tá [ba]vo 

(= bravo)? 

P24: Sim! 

E: Essa é a [pɐ̃n]ta? 

P24: Não, [pɐ̃n]ta! 

E: Como chama? 

P24: [ʹfwɐ̃n.tɐ]! 

E: Essa é a [pl]anta? 

P24: [ʹplɐ̃n.tɐ]! 

E: Essa aqui é [faw]ta (= flauta)? 

P24: Não, [faw]ta (tom de 

correção) 

P24: Essa é [ʹpa.jɐ]. 

E: [pa]ia. Tá certo, [pa]ia (= 

praia)? 

P24: Sim! 

P24: E esse aqui é o [ba]ço. 

E: [ba]ço! Certo? 

P24: Sim. 

(...) 

P24: [pu]to (= Pluto)! 

E: Esse é o [pu]to (= Pluto)! 

P24: Certo! 

P24: [bi]ga (= briga).  

E: [bi]ga! 

P24: Certo! 

(30) 

E: O seu nome é [v]abri**? 

P11: Não, Gabri**! 

E: Isso é um braco (= 

barco)? 

P11: É um barco. 

E: Isso é uma tarve (= trave) 

de futebol? 

P11: Agora é a sua vez. 

E: Essa é a Brabie? 

P11: Não, é Barbie. Põe ele 

de castigo! 

E: Isso é o barço? 

P11: Não, braço. E o jacaré? 

E: Braço! (fazendo a vez do 

jacaré) 

E: E isso, é a bomba? 

P11: Não, é bexiga. 

E: E esse aqui, é uma prena 

(= perna)? 

P11: Não, é tênis. 

E: Mas e isso daqui em 

cima, é prena? 

P11: Não, é perna. 

 

 

 

 

 
95 Este contexto CCV↔CVC pode se configurar, também, como uma janela à investigação da natureza 
do rótico subjacente em posição de coda. 
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P02: O [pe]to é esse. 

E: É a cor [ple]ta (= /pɾeta/)? 

P02: É! 

E: Tá certo? 

P02: Tá! 

P24: Futebol! 

E: [tɾ]ave de futebol. 

P24: [ta]ve de futebol! 

E: [ta]ve de futebol! 

P24: Aí! 

P24: Roupas. 

E: Isso é [bl]usa. 

P24: [bu]sa! 

E: [bu]sa! 

P24: Aí! 

E: Não, é [vu]sa! 

P24: [bu]sa! (tom de correção) 

E: Ah, é [pu]sa! 

P24: [bu]sa! (tom de correção) 

E: [bu]sa! 

P24: Aí! 

 

 Nos exemplos (28) e (29) é possível observar que a detecção aos erros presentes nos 

estímulos é seletiva: existem erros que são prontamente capturados, como b[l]oca, t[ɾ]ênis, 

[t]anho, p(l)anta, além dos exemplos em seus nomes; e existem erros que são tomados como 

candidatos suficientemente aceitáveis aos alvos, como P(l)uto, b(l)usa (mas não [v]usa ou 

[p]usa), b(r)iga. Em (30), por sua vez, nota-se que ambas as direções CCV↔CVC parecem 

ser detectadas pela criança. 

 Os próximos capítulos desta tese serão dedicados a refletir sobre QUANDO, COMO e 

POR QUE esta seletividade, agregando à discussão o contexto geral de produção, de detecção 

e as propriedades fonotáticas, fonológicas e fonéticas estabelecidas ao alvo CCV. Afinal, por 

que algumas propriedades silábicas são mais reconhecidas por determinados grupos de 

crianças que outras? Como essa seletividade pode ser explicada? Quando ela acontece (ou 

deixa de acontecer)?   

 

 

7.3 Resumo dos resultados 

 

 Esta pesquisa examinou tanto a produção quanto a percepção dos ataques 

ramificados num mesmo conjunto de crianças, comparando os resultados de CCV em relação 

a CV. De nosso conhecimento, não há estudos anteriores em Português Brasileiro que 

comparem a produção e percepção de uma mesma criança em relação a CCV. À exceção de 

Ribas (2002, 2006), a literatura também não apresenta estudos comparando diretamente a 

produção das consoantes líquidas em ataques simples e em ataques ramificados, tampouco 

sua percepção. Deste modo, os resultados trazidos por esta tese possibilitam um cotejo que 

ainda não havia sido realizado nos estudos sobre o desenvolvimento silábico infantil em PB. 
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 Tal como previsto na literatura, a presente pesquisa observou uma assimetria na 

produção das líquidas em diferentes posições silábicas, sendo as consoantes em CV 

estabilizadas antes de CCV. Constatamos, em especial, que mais de um caminho pode ser 

trilhado pela criança à estabilização /l, ɾ/ nas posições de ataque: estabilização sequencial, 

CV, CV > CCV, CCV; ou estabilização alternada, CV > CCV > CV > CCV. Interessantemente, 

embora a primeira líquida adquirida em CV invariavelmente tenha sido a lateral /l/, em CCV a 

primeira líquida a ser adquirida pela criança tanto pode ser o tepe quanto a líquida lateral – o 

que explica os diferentes resultados observados na literatura no PB, que ora apontam uma 

aquisição tardia de C/ɾ/V, ora de C/l/V, e ora apontam aquisição concomitante entre C/ɾ/V e 

C/l/V. Aqui vale destacar, especialmente, a diferença entre estabilização e emergência: 

embora a primeira líquida a emergir em CCV nas palavras infantis tenha sido a lateral – tanto 

em alvos C/l/V quanto como reparo a C/ɾ/V –, durante o percurso da aquisição esta líquida 

nem sempre se mostrou estável, já que parte dos grupos G4 (produção correta entre 61-80%) 

e G5 (produção correta entre 81-100%) apresenta taxas de produção correta C/l/V inferiores 

a C/ɾ/V (com C/l/V sendo até mesmo substituída por C[ɾ]V). Assim, embora C/l/V seja a 

primeira combinação a emergir, é possível que /ɾ/ seja a primeira líquida a ser adquirida em 

CCV – e de fato, metade das crianças em G4 já apresentam C/ɾ/V estabilizada, com 

produções corretas acima de 80% (mas não C/l/V), e em G5 4 crianças apresentam 

estabilização unilateral de C/ɾ/V; 2 de C/l/V; e as demais 28 crianças têm ambas as líquidas 

estáveis em CCV.  

 Do ponto de vista da detecção de erros, uma assimetria no comportamento das 

líquidas também foi observada, tanto do tepe em relação à lateral quanto de C/l/V e C/ɾ/V em 

relação a /l/V e /ɾ/V. Os resultados apontam que crianças que sistematicamente substituem a 

líquida em posição C2 são capazes de detectar as trocas /ɾ/↔/l/ quando em contexto CV, mas 

não quando em contexto CCV. Ou seja: ga[ɾ]inha e co[l]uja são reconhecidos como candidatos 

inaceitáveis à pronúncia de galinha e coruja, mas b[ɾ]usa e b[l]aço não são reconhecidos como 

inaceitáveis na mesma proporção que as trocas em CV. Este resultado chama a atenção 

porque indica que o contexto silábico afeta o reconhecimento lexical: a mesma substituição 

segmental é detectada de forma diferente pelas mesmas crianças a depender do tipo de sílaba 

em que a consoante se encontra. Assim, de forma análoga ao observado por Toni 

(submetidoa), observamos que a fonotaxe também influencia a percepção infantil. 

 A detecção de erros também apresenta sensibilidade à direção de substituição das 

líquidas em CCV – especialmente nos dados de crianças que substituem C[ɾ]V↔C[l]V em sua 

fala. Isso porque erros que caminham em direção à líquida lateral (C/ɾ/V→C[l]V) se mostraram 

mais reconhecidos que erros em direção ao padrão fonotático majoritário na língua, 

(C/l/V→C[ɾ]V) – independentemente se a preferência individual das trocas da criança era 

C/l/V→C[ɾ]V ou C/ɾ/V→C[l]V. Por sua vez, crianças que ainda não incluíram o tepe em seu 
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inventário segmental – ou seja, crianças do percurso CV>CCV>CV>CCV iniciado pela lateral 

– apresentam comportamento de detecção diferente, não reconhecendo modificações 

C/l/V→C[ɾ]V ou C/ɾ/V→C[l]V, ignorando o contraste /l, r/ em CCV (embora em CV já existam 

diferenças na proporção de detecção [ɾ]V↔[l]V). Este tratamento diferente às líquidas – que 

ora são unilateralmente reconhecidas, ora não têm suas qualidades reconhecidas – é um 

indício de distintos momentos de especificação nos filtros segmentais CCV. 

 Tratando das estratégias de reparo observadas na fala infantil, nota-se que a redução 

CCV→CV se mostrou concentrada principalmente nas produções do grupo G1 (produção 

correta entre 0-20%), não sendo a estratégia predominante nas demais faixas percentuais – 

em consonância com o observado por Toni & Santos (2021). Desse modo, embora as crianças 

de G1 sistematicamente reduzam CCV a CV, a partir de G2 (produção correta entre 21-40%) 

observa-se que cerca de 50% das produções infantis já apresentam a estrutura ramificada – 

ainda que mobilizando uma consoante líquida diferente da consoante-alvo. Nos grupos G3 e 

G4 a estratégia de troca entre líquidas é prevalente, com 75% a 90% dos estímulos sendo 

produzidos no molde ramificado; outros reparos, como a metátese e a epêntese, pouco foram 

mobilizados na fala infantil. É notável nestes grupos G3 e G4 a ocorrência de substituições 

C/l/V→C[ɾ]V, que vão em direção contrária à facilitação articulatória, mas a favor do padrão 

fonotático dominante na língua.  

 No âmbito da detecção, vale destacar o comportamento distinto observado às crianças 

que sistematicamente reduzem CCV a CV em sua fala (do grupo G1, portanto) versus as 

crianças que mantêm a estrutura CCV em suas produções, nelas aplicando reparos 

majoritariamente segmentais (crianças dos grupos intermediários, classificadas como C?V e 

C_V na tarefa de detecção). Embora todas as crianças prontamente detectem erros do tipo 

CV→CCV (peixe→p[l]eixe ou doce→d[ɾ]oce), erros do tipo CCV→CV foram pouco detectados 

pelas crianças de G1. Isso atesta que, embora essas crianças reconheçam a diferença 

acústico-perceptual entre CCV e CV, pronúncias do tipo [pe]to e [pa]to parecem ser 

candidatos suficientemente aceitáveis aos alvos preto e pato – um comportamento que não 

se mostrou semelhante nas crianças que mantêm a estrutura ramificada ao aplicar estratégias 

de reparo. Interessantemente, a detecção CCV→CV se mostrou influenciada nos grupos C?V 

e C_V  e no grupo Controle (G5) pela presença de pares mínimos, apontando que a 

vizinhança lexical favorece a especificação fonológica das palavras – ou seja, [pe]to não se 

mostra uma alternativa fonética tão ruim a preto quanto [pa]to se mostra a prato nos grupos 

de desenvolvimento silábico mais avançado. Já no grupo de desenvolvimento mais incipiente, 

essa influência não parece ativa.  

 A respeito da influência de fatores fonéticos à produção infantil, como a facilidade 

articulatória, a seção 7.1.2.4 discute que, embora o domínio motor desempenhe papel na 

aquisição CCV, a substituição entre líquidas na fala da criança e mesmo as reduções 
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CCV→CV não se mostram majoritariamente calcadas em dificuldades articulatórias, mas sim, 

fundamentalmente, em fatores fonológicos. Isso porque existem reparos aplicados pela 

criança que não acarretam em facilitação articulatória – assim como existem alternativas 

segmentais que poderiam ser mobilizadas à produção CCV sem prejuízo acústico, como a 

aproximante [ɹ], mas que são pouco empregadas na fala infantil. Além disso, se a causa das 

substituições entre líquidas fosse majoritariamente articulatória, um correto reconhecimento 

das substituições C[l]V↔C[ɾ]V seria esperado no teste de detecção. Ao mesmo tempo, a 

diferença entre a detecção C[ɾ]V↔C[l]V e [ɾ]V↔[l]V não seria esperada (ou justificada) neste 

caso. De forma análoga, causas majoritariamente articulatórias à redução CCV→CV deveriam 

levar a um correto reconhecimento dos erros CCV→CV, também não estabelecendo relação 

direta com os efeitos de vizinhança fonológica. Como a direção contrária do erro, CV→CCV, 

é prontamente detectada, causas perceptuais não podem ser mobilizadas a esta discussão. 

 Além destes diferentes percursos delineados à aquisição e ao reparo de CCV, um 

processo de generalização fonotática também foi apontado pelo teste de produção – 

particularmente pela tarefa de repetição de pseudopalavras contendo as sequências raras /tl/. 

No estabelecimento dos filtros segmentais de CCV, a criança demonstra assumir, 

inicialmente, que a combinação /tl/ deve ser aceitável na fonotaxe do PB apesar de sua 

escassa frequência no input – ou seja, se em CCV /t/ é permitido em C1 e /l/ é permitido em 

C2, logo a combinação /tl/ deve também ser permitida. A aceitabilidade inicial de /tl/ – que 

difere do julgamento atribuído a /tl/ em Toni (submetidoa) – aponta que a baixa frequência de 

/tl/ está sendo tomada pela criança como circunstancial; é somente num momento posterior 

que /tl/ passa a sofrer estratégias de reparo, adequando-se ao padrão fonotático da língua via 

modificações em C1. Estes resultados não podem, entretanto, ser atribuídos a um bloqueio ou 

ausência de influências fonotáticas na percepção infantil, já que esta influência foi observada 

na diferença da proporção de detecção /l, ɾ/ em CCV versus em CV. 

 A produção inicial correta de /tl/ depõe contra um segundo argumento comumente 

mobilizado para explicar o uso de estratégias de reparo na produção CCV infantil, além da 

facilitação articulatória: a percepção incorreta do alvo. Observou-se que, contrariamente ao 

observado a adultos em 2.5.2, as crianças reconhecem [tl] como diferente de [kl], indicando 

uma acurada percepção fonética – ainda sem os filtros fonotáticos característicos da 

percepção adulta. Somados à distância acústica observada por Berti (2017) às líquidas, tais 

resultados não corroboram a dificuldade perceptual como um fator crucial para justificar a 

aplicação de estratégias de reparo CCV no desenvolvimento fonológico infantil típico.  

 Em suma, observamos que alguns erros são prontamente detectados pelas crianças, 

enquanto outros erros conformam-se como uma alternativa aceitável do alvo – e esta 

detecção ocorre em paralelo com os padrões observados na produção. Percepção e produção 

integram-se, portanto, para caracterizar diferentes etapas do desenvolvimento silábico infantil. 
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Mas afinal, o que justifica que alguns erros sejam aceitáveis e outros não? Com os resultados 

trazidos pelos paradigmas experimentais empregados na pesquisa, esperamos perseguir 

nosso objetivo: investigar o modo como as sílabas contendo ataques ramificados são 

percebidas, categorizadas e representadas pela criança ao longo de seu desenvolvimento 

fonológico, respondendo às perguntas basilares QUANDO, COMO e POR QUE aventadas no início 

desta pesquisa. Tais questões serão retomadas e discutidas nos capítulos a seguir. Visamos, 

em última análise, melhor entender a observação já trazida na epígrafe desta tese: o que 

causa a aplicação de estratégias de reparo na fala da criança? 
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8 QUANDO A SÍLABA CCV É ADQUIRIDA? 

 

 Dois desdobramentos sobre QUANDO serão discutidos nesta seção: 

i) Quando CCV é incluído no sistema fonológico da criança, considerando a baixa frequência 

dos ataques ramificados no input? 

 

ii) Quando as informações estruturais e segmentais de CCV são adquiridas, considerando as 

diferentes pistas disponíveis no input à captura destes âmbitos?  

 

 

8.1 QUANDO CCV é incluído no sistema fonológico da criança? 

 

 Dada a esparsa presença de sílabas CCV na língua-alvo, é preciso questionar quando 

os ataques ramificados passam a ser produtivos no sistema infantil. Veja-se: na FDC, cerca 

de 12% do total de types e 5% dos tokens contêm CCV; o primeiro substantivo concreto surge 

somente entre as 200 palavras mais frequentes (‘livro’); e primeiro par mínimo surge somente 

entre as 400 palavras mais frequentes (‘trem’/‘tem’, ‘flor’/’for’). Tendo essa distribuição em 

vista, faz-se necessário considerar se, inicialmente, CCV poderia ser categorizado como uma 

estrutura improdutiva, não-generalizável (uma cristalização ou exceção). Afinal, quando esta 

estrutura silábica pouco frequente é incorporada no sistema fonológico infantil? E se existe 

um período em que CCV não é computado pela criança, como esta estrutura seria 

fonologicamente classificada e interpretada? Como uma variante aceitável de CV? Como um 

conjunto não estruturado de sons? Como um apêndice, ou mesmo como uma consoante 

complexa? 

 Infelizmente, nosso estudo não permite responder a essas questões – que, em 

verdade, tocam numa questão ainda mais primária: quando a criança percebe que os sons 

são organizados em uma estrutura hierárquica – a sílaba? Quando esta hidden structure 

passa a organizar a percepção, a produção e a sistematização da camada sonora da língua? 

Conforme Zamuner & Kharlamov (2016), este é um tema ainda em aberto nos estudos sobre 

o desenvolvimento fonológico – e mesmo sobre a percepção – de bebês recém-nascidos: 

“very few works have attempted to directly address the question of what role (if any) the syllable 

plays in infants’ ability to perceive speech inputs and, so far, no work from infant studies has 

been specifically dedicated to question how syllable structure is acquired” (p. 14). Parte da 

questão reside no desafio metodológico em isolar a interpretação de sílabas versus a 

interpretação de sequências segmentais não estruturadas, mantendo controlados fatores 

como a marcação, a obediência ao Princípio da Sequência de Sonoridade e a frequência na 

língua, dentre muitos outros. Talvez línguas como o Berber, que permitem a checagem de 



242 
 

uma mesma sequência segmental em condição tautossilábica versus heterossilábica, e 

mesmo em posição CV, CCV ou VC, possam lançar novas luzes a esta questão. 

 Sobre o desenvolvimento fonotático (aqui não discutindo a presença ou ausência da 

sílaba na Fonologia infantil), vale destacar estudos sobre a sensibilidade perceptual da 

criança, especialmente aqueles voltados a testar a sensibilidade aos padrões combinatórios 

da língua. As investigações de Bertoncini & Mehler (1981) e de Nazzi, Bertoncini & Bijeljac-

Babic (2009) observam, por exemplo, que bebês franceses de 6 meses de idade são capazes 

de discriminar sequências consonantais arranjadas em ordens diferentes, como Labial-Vogal-

Coronal versus Coronal-Vogal-Labial. Mas é somente aos 10 meses que os bebês 

demonstram preferência pelas sequências mais frequentes na língua. De forma análoga, 

Archer & Curtin (2011) demonstram que aos 6 meses bebês norte-americanos são capazes 

de corretamente discriminar /pl, tl, kl/, mesmo /tl/ sendo fonotaticamente ilegal na língua e 

comumente percebido como [kl] por adultos. Tais resultados sugerem que, no âmbito da 

discriminação perceptual, mesmo antes dos 6 meses os bebês já são capazes de reconhecer 

combinações consonantais, ainda que estas fujam ao padrão fonotático da sua língua. Como 

apontado por Archer & Curtin (2011, p. 537), “6-month-olds lack of sensitivity to native-

language phonotactics is not the result of an inability to discriminate consonants in a cluster”.  

 Apesar de serem capazes de perceptualmente discriminar diferentes encontros 

consonantais, é somente num momento posterior que bebês se mostram sensíveis às 

propriedades combinatórias da sua língua (JUSCZYK, LUCE & LUCE, 1994). O estudo de 

Friederici & Wessels (1993), por exemplo, observa que bebês de 9 meses demonstram 

preferência por ouvir pseudopalavras fonotaticamente legais em Holandês (/dint/) em 

detrimento de clusters ilegais (/ntit/). O mesmo é atestado por Sebástian-Gallés & Bosch 

(2002) a bebês bilíngues Catalão/Espanhol, que preferem ouvir clusters legais do Catalão – 

em comparação, bebês monolíngues Espanhol rejeitam todos os clusters, já que estes 

inexistem em sua língua materna. Por sua vez, Archer & Curtin (2011) observam que aos 9 

meses (mas não aos 6), bebês se mostram sensíveis à frequência dos encontros 

consonantais obstruinte+líquida permitidos no Inglês, escutando por mais tempo palavras 

contendo clusters de frequência baixa (/bl, dɾ, gl/) em comparação a frequências (em types) 

médias (/bɾ, gɾ, kl, pl/) e altas (/pɾ, tɾ, kɾ/). 

 Transpondo estes estudos sobre a percepção de clusters e a emergência da 

sensibilidade fonotática à nossa questão central, podemos responder parte da pergunta sobre 

quando a criança percebe que CCV é uma sequência válida em seu input: mesmo antes dos 

6 meses de idade, os bebês já são capazes de reconhecer que CCV é diferente de CV. São 

também capazes de reconhecer que uma sequência consonantal C1C2V (como /tɾ/) é diferente 

de C2C1V (/ɾt/) e de C3C2V ou C1C3V (/pɾ/, /tl/) – ainda que estas combinações não sejam 

permitidas na sua língua, como é o caso de /tl/ no Inglês e de /nt/ em Holandês. Aqui vale 
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destacar, então, que se as crianças do Grupo C0V do nosso estudo de detecção de erros não 

detectam reduções CCV→CV, isso não pode ser atribuído à percepção per se, já que a 

capacidade perceptual de distinguir CCV/CV se mostra presente mesmo em recém-nascidos 

– e como observado em nosso estudo, a direção contrária CV→CCV de fato foi prontamente 

reconhecida no teste. Tais resultados devem ser calcados, portanto, na interpretação 

fonotática – e não puramente perceptual – destas estruturas dentro do sistema sendo 

construído pela criança. 

A segunda parte da pergunta diz respeito, então, a quando este reconhecimento 

perceptual passa a representar também um reconhecimento fonotático, permitindo ao bebê 

não só perceber que a sequência CCV é ou não produtiva na sua língua, mas também se 

CCV é funcionalmente diferente de CV. Para responder a esta pergunta, autores como 

Jusczyk, Luce & Luce (1994), Luce & Pisoni (1998), Swingley & Aslin (2002) e Archer & Curtin 

(2011) mobilizam o desenvolvimento lexical infantil. Especialmente, a diferença na 

sensibilidade fonotática de bebês de 6 e de 9 meses a clusters de alta ou baixa frequência 

está diretamente relacionada ao crescimento do vocabulário receptivo e à construção de uma 

rede de vizinhos fonológicos. Corroborando esta ligação entre crescimento lexical e 

desenvolvimento fonotático, Graf Estes, Edwards, & Saffran (2011) observam que crianças 

de 18 meses com grande vocabulário receptivo são capazes de mapear novos referentes a 

pseudopalavras fonotaticamente legais, como /dref/, mas não a palavras ilegais, como */dlef/. 

Já crianças com baixo vocabulário não mapeiam diferentemente pseudopalavras legais e 

ilegais. Ou seja, o contato com um maior número de types lexicais (mas não de tokens, 

conforme Archer & Curtin, 2011) acelera a aquisição dos padrões combinatórios:  

It could be that at 6-months of age infants have not acquired enough knowledge about the 
statistical frequency of sound combinations in the native language to exhibit sensitivity to 
[high and low frequency] phonotactics. (...).These findings demonstrate a developmental 
change in sensitivity to the type frequency of native-language stop-liquid clusters. That is, 
infants of 9-months, but not 6-months, are sensitive to type frequency and listen longer to 
words containing low statistical frequency clusters to those containing high frequency. It 
appears that 9-month-olds are treating the low frequency clusters as more novel and 
therefore more interesting.  

(ARCHER & CURTIN, 2011, p. 536-538).  

Deste modo, para os autores acima, a pergunta sobre quando a criança percebe que 

deve incluir determinados padrões fonotáticos em seu sistema – por exemplo, quando 

reconhece que CCV é produtivo, apesar de pouco frequente – tem sua resposta na quantidade 

de exposição a types contendo tais padrões. Em nossos resultados, a diferente proporção de 

detecção CCV→CV frente à presença ou a ausência de pares mínimos e o papel significativo 

da densidade fonológica na tarefa de produção vêm, então, na esteira desses estudos. 

Enquanto para as crianças dos grupos C_?V e do grupo Controle a detecção CCV→CV se 

mostra influenciada pela presença de pares mínimos, a vizinhança fonológica não se mostra 
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influente ao grupo C0V, que, em consonância com a baixa frequência de pares mínimos CCV-

CV observada na língua alvo e com seu tardio surgimento na fala dirigida à criança, pode 

ainda não ter sido suficientemente exposto a types CCV para concretizar sua aquisição. 

Deve existir, portanto, um tempo de análise ligado à coleta de material lexical para adquirir 

os padrões fonotáticos da língua. Conforme Jusczyk, Luce & Luce (1994), este tempo de 

análise corresponde à formação das islands of reliability, nos quais a criança se baseia para 

construir sua fonotaxe, e que alimentam também o recorte de novas palavras no continuum 

sonoro do input.96 Conforme os autores, uma implicação destas islands of reliability é o 

crescimento de áreas de alta vizinhança fonológica. Interessantemente, o padrão silábico 

CCV em PB demonstra uma baixa densidade fonológica, e mesmo as islands of reliability de 

CCV podem ser problemáticas na língua, já que considerando a variação CCV→CV na fala 

adulta em contextos átonos, CCV de fato não se constitui, inicialmente, como um padrão tão 

confiável. Isso justifica, portanto, o longo período de tempo que CCV leva para ser adquirido: 

a relação entre crescimento vocabular e aquisição CCV parece estar relacionada não só ao 

crescimento de vizinhanças fonológicas, mas também ao crescimento de contextos CCV não 

ambíguos/não variáveis, como as tônicas. Interessantemente, os estudos fonoaudiológicos 

de Giachini et al (2011) apontam a exposição a pares mínimos CCV-CV – ou seja, uma 

exposição a estímulos fonologicamente densos e não ambíguos – como um tratamento eficaz 

ao atraso na produção CCV para crianças sem problemas de planejamento motor.  

Na próxima seção, vejamos um pouco mais sobre a temporalidade do processo de 

aquisição CCV. 

 

 

8.2 QUANDO a estrutura CCV e os filtros segmentais são adquiridos? 

 

 Ao responder este segundo QUANDO, nosso intuito não é apontar uma margem 

temporal típica à aquisição – essa questão já foi abordada por Wertzner (2000), Ribas (2002) 

e Toni (2016), dentre outros, que estabelecem que os primeiros alvos CCV estão presentes 

na fala da criança mesmo antes dos 2 anos, embora a estabilização de CCV ocorra somente 

 
96 Vale questionar se a diferença no reconhecimento de padrões de alta e baixa frequência observada 
por Jusczyk, Luce & Luce (1994) e Archer & Curtin (2011) poderia ser reinterpretada. É possível atribuir 
aos padrões de baixa frequência um status mais próximo aos padrões ausentes/não produtivos na 
língua, em contraposição aos padrões frequentes e claramente produtivos. Contrariamente, é também 
possível que a criança estabeleça clara distinção entre estes padrões on-hold e os padrões fonotáticos 
verdadeiramente ausentes. Nossos dados sobre a produção de /tl/ e os distintos reparos aplicados à 
sequência /ʃɾ/ em Shrek sugerem que estes dois padrões são reconhecidos como distintos. No 
experimento com pseudopalavras, on-hold foi tomado como possível, circunstancialmente ausente (ou 
possível mas inexistente). Já os elementos verdadeiramente ausentes são tomados como impossíveis 
com base numa generalização das propriedades fonotáticas da língua. 
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entre 5-6 anos. Tendo discutido quando sequências CCV são reconhecidas como parte do 

sistema fonotático da língua, nosso intuito agora é refletir sobre quando a sílaba adquire suas 

propriedades fonológicas. Para tanto, vamos dividir a sílaba em duas partes, seguindo Selkirk 

(1982): seu molde – ou seja, a ramificação da posição de ataque em duas posições silábicas 

(slots) – e seus filtros – ou seja, quais segmentos são listados como permitidos a ocupar cada 

posição silábica. 

 Nos resultados obtidos via teste de produção, observa-se que, ao classificar o 

desempenho da criança via Percentual de Produções Corretas (PPC), o tipo de estratégia de 

reparo aplicado em cada faixa percentual se mostra distinto, acompanhando o 

desenvolvimento fonológico da criança. Na tarefa de repetição/nomeação de palavras, 

crianças que produzem apenas de 0% a 20% dos alvos CCV de forma correta apresentam 

majoritariamente a estratégia de redução CCV→CV. Já as crianças que corretamente 

produzem CCV entre 21%-80% apresentam erros que majoritariamente mantêm a estrutura 

de ataque ramificado, modificando a qualidade consonantal de C2 e/ou de C1. Para ilustrar 

este ponto, apresentamos o Gráfico 31, que reorganiza as informações do Gráfico 13: 

Gráfico 31: Distribuição das produções infantis aos alvos CCV no experimento 

O Gráfico 31 apresenta na coluna CCV correto as produções em que a sílaba CCV foi 

realizada tal como na forma alvo (e.g. /pɾato/→[ʹpɾa.tʊ]). Na coluna Output CCV as produções 

em que a estrutura ramificada foi mantida, mas sua qualidade segmental foi modificada (e.g. 

/pɾato/→[ʹpla.tʊ]). Na coluna Redução CCV temos as realizações em que a estrutura CCV foi 

reduzida a CV (/pɾato/→[ʹpa.tʊ]). Por fim, em Outros, os demais reparos observados. A 

plotagem aponta a concentração das taxas de redução CCV→C1V majoritariamente na fala 

de crianças de produção correta entre 0%-20%. Desse modo, diferentemente da literatura 

embasada em faixas etárias, nota-se que a redução CCV não é um reparo generalizado, mas 

sim concentrado em um momento específico do desenvolvimento linguístico. Chama a 
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atenção no gráfico o aumento da coluna Output CCV entre as faixas 21%-40% e 61%-80% – 

e especialmente se observarmos a soma das colunas CCV correto e Output CCV, nota-se 

que já o segundo grupo apresenta metade de seus alvos CCV contendo a estrutura 

ramificada, e o terceiro grupo já pode ter a estrutura considerada adquirida. Vê-se, com isso, 

que diferentes reparos são favorecidos em momentos específicos do desenvolvimento CCV: 

nos momentos iniciais da produção, a estrutura CCV se mostra ausente da fala infantil; já nos 

momentos intermediários, a estrutura CCV se mostra presente e cada vez mais produtiva. 

Esse crescimento dos outputs CCV (seja com emprego correto da qualidade consonantal, 

seja com substituições) indica que o molde silábico CCV é adquirido antes de seus filtros.  

No âmbito da detecção, o mesmo padrão se confirma: crianças que sistematicamente 

substituem /ɾ, l/ em CCV (grupos C?V e C_V) prontamente detectam as ocorrências de 

redução CCV→CV, mas não as ocorrências de substituição C/ɾ/V↔C/l/V – embora 

produtivamente detectem as mesmas substituições segmentais quando ocorrem em CV. Isso 

indica que o que permite a aceitação do erro não é um fator segmental, mas sim fonotático, 

condicionado ao contexto silábico. Já as crianças da faixa 0-20%, que não produzem CCV em 

sua fala (grupo C0V), não conseguem reconhecer a ocorrência de reduções ou de 

substituições segmentais em CCV, revelando um desenvolvimento fonotático ainda incipiente. 

Apesar disso, estas mesmas crianças prontamente detectam ocorrências CV→CCV, o que 

aponta para a ação de fatores fonológicos (e não perceptuais).  

 Com estes resultados de produção e de detecção da fala infantil em vista, constata-se 

que a criança desenvolve a estrutura ramificada antes de estabelecer todos os segmentos 

permitidos na sua nova posição silábica. A este respeito, um ponto a se ressaltar sobre a 

aquisição dos filtros /l, ɾ/ em CCV é que, embora C/l/V seja precocemente produzido na fala 

da criança – tanto em alvos C/l/V quanto em reparo a C/ɾ/V –, esta produção não implica, 

necessariamente, que o filtro fonotático de /l/ esteja de fato adquirido. Isso porque, no teste 

de detecção, as crianças que substituem C/ɾ/V→C[l]V demonstram não reconhecer a troca 

entre esses elementos – especialmente em direção C/l/V→C[ɾ]V. Além disso, as crianças do 

grupo C_V, que produzem apenas laterais (mas não tepes) em seus CCVs demonstram não 

detectar substituições seja em direção C/l/V→C[ɾ]V, seja em direção C/ɾ/V→C[l]V. 

Argumentamos, então, que a líquida inicialmente presente em C[l]V é uma consoante não-

especificada, cujas propriedades contrastivas ainda não foram estabelecidas na Hierarquia 

de Traços, e cuja produção é guiada pela facilidade articulatória e/ou pelo inventário 

consonantal disponível à criança em posição CV. Esta não-especificação é corroborada pela 

instabilidade observada na produção C/l/V no grupo G4, que produz reparos em C/l/V em 

direção a C[ɾ]V, e mesmo pelas maiores taxas de produção correta de C/ɾ/V em contraposição 

a C/l/V em G5. Tal resultado não seria esperado se a consoante lateral de fato estivesse 

plenamente adquirida em posição CCV.  
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 Tendo esses resultados em vista, para responder QUANDO os filtros fonotáticos CCV 

são especificados no sistema infantil precisamos discutir COMO estes filtros são construídos. 

De forma análoga, para aprofundar a discussão sobre a aquisição do molde CCV, precisamos 

discutir COMO e QUANDO o contraste entre CCV e CV é estabelecido no sistema fonológico 

infantil. Afinal, por que molde e filtros são adquiridos em tempos distintos? Se a estrutura CCV 

é precocemente adquirida, por que ainda há remanescentes do reparo CCV→CV nos grupos 

21%-40%, 41%-60%, 61%-80%? Já que a ramificação estrutural e o encadeamento 

articulatório de duas consoantes se mostram precocemente estabilizados, por que /l, ɾ/ levam 

cerca de dois anos para serem estabelecidos em CCV, já estando adquiridos em CV? E por 

que PB apresenta tempo de aquisição tão superior a línguas semelhantes, como o PE e o 

Francês? Para melhor entender como (e por que) este descompasso temporal ocorre na 

aquisição do molde e dos filtros segmentais CCV, vejamos a seção a seguir. Considerando o 

enviesamento distribucional do input, COMO e QUANDO se ligam a uma mesma questão: 

QUANDO/COMO a criança percebe que nem todos os contextos de CCV apresentam uma 

variante reduzida CV, e QUANDO/COMO a criança percebe que um valor contrastivo deve ser 

construído a C/l/V e a C/ɾ/V?97 

 
97 E existe, como discutido em 8.1, uma terceira pergunta relacionada: QUANDO/COMO o sistema 
estabelece o que deve ser incluído na gramática fonológica versus o que deve ser tratado como 
acidente, lapso, exceção? Essa questão é tomada considerando a baixa frequência de CCV, 
especialmente dentre as palavras mais frequentes dirigidas à criança. Será que a ocorrência de um 
único type contendo CCV dentre as 50 palavras mais frequentes dirigidas à criança, ou de 24 types 
dentre as 200 palavras mais frequentes, é suficiente para desencadear a inserção de CCV no sistema 
– principalmente considerando que parte desses types é reduzível a CV? Em outras palavras, 
QUANDO/COMO/POR QUE CCV é classificado não como uma exceção, um acidente, mas sim uma 
regularidade que deve ser incluída na gramática? Para responder essa questão, um teste com bebês 
seria interessante: será que CCV seria tomado como uma estrutura “nova”, tal como os bebês de Archer 
& Curtin (2011) quando em contato com sequências fonotáticas de baixa frequência? Esta é uma 
questão que deixamos para estudo futuro.  
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9 COMO E POR QUE A AQUISIÇÃO ACONTECE COMO ACONTECE? 

 

 Nesta seção, vamos aprofundar o mapeamento até aqui descrito sobre o modo como 

a aquisição da sílaba CCV acontece, já tocando em alguns porquês. Para mapear como o 

molde de ataque ramificado e os filtros segmentais da sílaba CCV se desenvolvem no sistema 

fonológico infantil, devemos integrar os resultados de produção e de detecção de erros às 

características fonotáticas observadas ao alvo sendo adquirido. Para melhor entender como 

acontece a aquisição, precisamos estabelecer como os dados se apresentam na língua alvo, 

quais pistas estão disponíveis à especificação do molde e dos filtros e quais hipóteses a 

criança é capaz de formular com base nesses dados – voltando à observação de Bertolo 

(2001). Com a integração dessas informações, visamos buscar uma janela de acesso à 

aquisição fonotática. 

 

 

9.1 COMO o molde silábico ramificado é adquirido (e POR QUÊ)? 

 

 Retomemos, então, as propriedades observadas a CCV em PB. Os ataques 

ramificados são pouco frequentes na língua alvo e são predominantemente representados 

pelas combinações obstruinte + /ɾ/, que compõem 88,8% do total de types e 94,4% dos tokens 

CCV na fala dirigida à criança. Além disso, 64% das sílabas CCV da FDC ocorrem em posição 

átona, e parte desse percentual comumente sofre redução na fala adulta, apresentando-se 

ora como CCV, ora como CV (a depender de sua posição na sentença, velocidade de fala, 

etc), num processo de neutralização estrutural. Tal processo se mostra ativo também na fala 

infantil, sendo observado em nossos dados naturalísticos da seção 5.2 e no estudo de Miranda 

(2007): em ambos, nota-se que a produção CCV em contexto postônico apresenta altas taxas 

de redução CCV→CV em comparação ao contexto tônico, mesmo na fala de crianças cuja 

produção CCV já se mostra estabilizada e adquirida. Essas reduções em contexto postônico 

não se dão por uma falha em produzir o alvo CCV, segundo Miranda (2007), mas sim porque 

a criança está reconhecendo e se conformando à variação dialetal. 

 Interessantemente, os contextos neutralizáveis de CCV destacam-se dentre os 

exemplos mais frequentes de ataque ramificado na FDC, em /pɾa/→[pɐ], /pɾo/→[po], 

/outɾo/→[ʹo.tʊ], /outɾa/→[ʹo.tɐ], /pɾesiza/→ [pʹsi.zɐ], /dẽtɾo/→[ʹdẽ.tʊ], como pode ser observado 

na Tabela 41 (que reproduz as informações da Tabela 16), trazendo as palavras que foram 

reduzidas na fala dos informantes residentes da Zona Leste no corpus do Projeto SP2010, 

mesma região de coleta dos dados infantis. Some-se a esse processo de neutralização 

estrutural, ainda, a baixa taxa de pares mínimos CCV-CV observada na língua: os primeiros 
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pares surgem em momento tardio, somente dentre as 400 palavras mais frequentes, com os 

itens ‘tem’ ~ ‘trem’ e ‘for’ ~ ‘flor’.   

Types mais frequentes CCV Palavras 

50 1 pra 

100 5 brincar, outro, pronto, outra 

200 11 dentro, livro, grande, três, precisa, pro 

300 23 
abre, comprar, lembra, obrigada, brinquedo, 
primeiro, bruxa, abrir, cobra, mostra, letra, 

quatro 

500 50 

mostrar, brincando, procurar, frio, brinca, 
problema, quebrou, trem, grandão, atrás, 

livrinho, flor, entrar, escrito, trocar, brincadeira, 
trouxe, praia, presente, Mogli, traz, bravo, frente, 

tigre, procurando, dragão 

750 84 

fralda, estragar, estrela, escrever, monstro, abriu, 
outros, comprou, quadrado, brinquedos, quebra, 

quebrar, princesa, gracinha, preso, criança, 
claro, estraga, prato, professora, aprender, 

branco, outras, pedra, escrever, gravar, triste, 
preto, sempre, flores, grandona, surpresa, 

floresta, obrigado 

1000 109 

gravando, procura, quebra-cabeça, zebra, 
entrou, graça, vidro, explica, triângulo, braço, 
letras, brincou, contrário, príncipe, trabalhar, 

quadro, brava, trazer, Pedrinho, Branca-de-Neve, 
compra, livros, Grúfalo, encontrar, encontrou 

1500 172 

florzinha, trás, branca, quebrado, cresceu, 
estranho, prendeu, trabalhando, troca, crianças, 
escrevendo, blusa, exemplo, lembro, prédio, 
privada, Branca, Brasil, comprei, inglês, teatro, 

crescer, engraçado, igreja, primeira, 
brinquedinho, escreveu, tromba, assopra, brinco, 

explicar, fruta, comprido, pratinho, primo, abri, 
aprendeu, chifre, entra, prender, brigar, cobrir, 

completar, estrelas, grilo, palavra, preciso, 
completo, mostrando, travesseiro, aprendendo, 
briga, chiclete, plástico, preta, estragou, grandes, 

praça, preparar, presa, trabalho, Pluto, creme 

Tabela 41: Palavras mais frequentes contendo sílabas CCV na Fala Dirigida à Criança. Em negrito, as 
palavras que sofreram redução CCV→CV no corpus do Projeto SP2010 (Zona Leste)98 

 O cenário delineado até o momento, portanto, é: a sílaba CCV é uma estrutura pouco 

frequente na língua, de constituição segmental majoritariamente formada por róticos e que 

sofre processos de neutralização estrutural, apresentando contextos em que CV se mostra 

uma forma fonética aceitável a CCV mesmo na fala adulta. Por sua vez, a ocorrência de 

 
98 Registramos que outros informantes da Zona Leste de São Paulo reportam que palavras como 
‘professora’, ‘primeira’, ‘chifre’, ‘letra’ e ‘teatro’ podem ser reduzidas a CV dependendo da velocidade 
de fala, contexto prosódico, formalidade e commonground do enunciado, embora tais itens não tenham 
sido reduzidos no conjunto de dados aqui analisado. 
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palavras em que a diferença entre CCV e CV é categórica – p.ex., pares mínimos CV-CCV – 

não é frequente na língua. Desse modo, as islands of reliability, nos termos de Jusczyk, Luce 

& Luce (1994), são pouco densas na aquisição da ramificação de ataque – especialmente 

quando consideramos os momentos vocabulares mais iniciais e, portanto, menores. 

 Aqui retornamos, então, à pergunta colocada na introdução da tese: diante de dados 

tão esparsos e pouco transparentes, como o valor fonológico da estrutura CCV pode ser 

construído no sistema fonotático infantil? Considerando a baixa frequência de CCV na língua, 

o baixo número de pares mínimos CCV-CV e, principalmente, considerando que em contexto 

frequente o contraste CCV-CV pode ser neutralizado, argumentamos que a criança pode, 

inicialmente, ser conduzida à hipótese de que CCV não é uma estrutura contrastiva na língua, 

hipergeneralizando o processo observado em contexto átono. Assim, propomos que existe 

um momento no desenvolvimento infantil em que CCV e CV estabelecem uma relação 

“alofônica”: tal como [ʹo.tɾʊ]~[ʹo.tʊ], [pɾa]~[pɐ] e [pɾeʹsi.zɐ]~[pʹsi.zɐ], [ʹpɾa.tʊ]~[ʹpa.tʊ], 

[ʹpɾe.tʊ]~[ʹpe.tʊ] seriam inicialmente tomadas como variantes de uma mesma palavra, de um 

mesmo contexto estrutural. Tal processo de hipergeneralização da neutralização é permitido 

pelas próprias características distribucionais da estrutura-alvo – conformando-se, inclusive, 

com um padrão mais amplo de variação /r/→Ø, que ocorre também em posição de coda: 

cantar~cantá, amor~amô. Argumentamos, assim, que no início do desenvolvimento 

fonológico da criança há uma incorreta generalização de CV como uma forma aceitável de 

CCV em contextos tônicos (o que não ocorre na fala adulta), tomando por base a variação 

CCV~CV que é encontrada na fala adulta em contextos átonos. 

Se existe um período em que CCV não é funcionalmente interpretado como distinto de 

CV, é natural questionar como esta estrutura seria fonologicamente classificada. Neste 

argumento, propomos que a neutralização estrutural que ocorre nos contextos átonos CCV-

CV leva a Hipótese da Transparência (RINGE & ESKA, 2013, forma superficial = forma 

subjacente, [CCV] = /CCV/ e [CV] = /CV/) a ser rejeitada pelo sistema linguístico em prol da 

generalização da variação. Ou seja, a forma fonética CCV passa a ser tomada como 

equivalente a CV, já que na língua alvo existem duas formas fonéticas a /CCV/, [CV] e [CCV]. 

Desse modo, o valor de CCV no sistema fonológico da criança se mostra incorretamente 

estabelecido. Esta possibilidade se abre porque nos primeiros momentos da aquisição o 

vocabulário receptivo da criança apresenta importante frequência de formas CCV redutíveis 

a CV – e como pode ser observado na Tabela 41, com o crescimento vocabular novos 

contextos não-variáveis e categóricos de CCV vão sendo incluídos no Léxico. 

Esquematicamente, então, temos uma curva em U: 

Momento 1: Forma superficial = Forma subjacente  

 CCV ≠ CV na Fonologia 

Momento 2: Generalização da variação 
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 CCV = CV na Fonologia  

Momento 3: Reconhecimento do contraste  

 CCV ≠ CV na Fonologia  

 

 No momento 1, tem-se CCV e CV distintos pela ação da Hipótese da Transparência – 

e aqui não podemos descartar, também, a existência de um momento 0, em que a estrutura 

silábica ainda não foi incluída no sistema linguístico da criança (i.e., a sílaba ainda não foi 

descoberta como uma hidden structure, nos termos de JAROSZ, 2017). O Momento 2 da 

aquisição CCV é condizente com um baixo número de dados CCV, causando uma reanálise 

da hipótese inicial da criança, o default de que diferenças superficiais se traduzem em 

diferenças na representação subjacente. Já a passagem ao Momento 3 dá-se quando o léxico 

se adensa e a criança toma maior contato com palavras contendo CCVs invariáveis no input, 

e também com pares mínimos CCV-CV.  

 Aqui vale perguntar: POR QUE postular que os dados átonos reduzíveis são suficientes 

para provocar uma generalização, recategorizando CCV como uma forma variante de CV em 

todos os contextos acentuais? O Princípio da Tolerância de Yang (2016) nos informa, 

precisamente, o limiar de exceções que um sistema pode tolerar até acarretar em uma 

generalização. Esse modelo estabelece que uma generalização – uma regra que se aplica 

sobre um determinado conjunto de elementos – deve ser formulada pela criança sempre que 

o conjunto de elementos que sofrem juntos determinado fenômeno for suficientemente 

grande, visando a formação de um sistema linguístico computacionalmente eficiente. Como 

descrito na seção 4.2.1, a equação proposta por Yang toma a quantidade de elementos 

passíveis de sofrer a regra (no nosso caso, as sílabas CCV, representadas na coluna TOTAL 

N na Tabela 42) e aqueles que efetivamente sofrem a regra (aqui, os CCVs que são reduzidos 

a CV, representados na coluna CCV Reduzível) para estabelecer um limite θN dentro de 

diferentes tamanhos do Léxico infantil: 

 Princípio da Tolerância: R é uma regra aplicável a N itens, dos quais e são exceções. 

R é produtiva se e somente se e ≤ θN = N/ln(N) 

TYPES TOTAL N Tônica Átona CCV Reduzível θN Redução é tolerável? 

50 1 0 1 1 - - 

100 5 1 4 3 3,1 ? 

200 11 3 8 7 4,6 NÃO 

300 23 6 17 10 7,3 NÃO 

500 50 22 28 13 12,8 NÃO 

750 84 38 46 16 19,0 SIM 

1000 109 50 59 20 23,2 SIM 

1500 172 81 91 25 33,4 SIM 

Tabela 42: Aplicação do Princípio da Tolerância para modelar a generalização da variação CCV~CV 
presente na fala adulta 
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 A Tabela 42 aplica o Princípio da Tolerância sobre a quantificação dos contextos 

variáveis de CCV~CV na fala dirigida à criança. A tabela é construída com base na assunção 

de que, inicialmente, a Hipótese da Transparência deve ser seguida, concebendo CCV como 

fonologicamente não equivalente a CV – ou seja, num primeiro momento a forma subjacente 

das palavras é mapeada tal qual sua forma superficial. No entanto, a ocorrência de reduções 

CCV→CV em palavras como [ʹo.tɾʊ]~[ʹo.tʊ], [pɾa]~[pɐ] e [pɾeʹsi.zɐ]~[pʹsi.zɐ] configura-se como 

uma exceção ao mapeamento biunívoco [CCV]→/CCV/, já que implica que [CV]=/CCV/. A alta 

concentração de contextos em que [CV] equivale fonologicamente a /CCV/ em determinados 

momentos do vocabulário receptivo infantil força o abandono da transparência, permitindo 

[CV] como uma forma alternante de todas as ocorrências /CCV/, reduzíveis ou não no alvo 

(tônicas ou átonas).  

É somente com o aumento do vocabulário a generalização deixa de ser produtiva, já 

que novas palavras contendo CCVs não passíveis de redução são adicionadas no Léxico 

infantil – e aqui vale destacar que a criança atinge um léxico receptivo com cerca de 750 

palavras por volta dos 3 anos. A maior exposição a CCVs aumenta o limite θN da 

generalização, passando a englobar o conjunto restrito de palavras contendo CCVs reduzíveis 

como uma exceção tolerável. Nesse segundo momento, a criança busca recategorizar CCV 

estabelecendo seu valor fonológico, assumindo, por fim, que /CCV/→[CV] são exceções ao 

valor transparente de /CCV/→[CCV]. 

 Os dados apresentados na Tabela 42 justificam, via Princípio da Tolerância, a 

ocorrência de variantes CV como “alofones” de CCV no início da aquisição silábica, com base 

na generalização do processo de redução CCV→CV do dialeto paulistano do PB. Para 

verificar se esta hipótese da generalização confirma-se empiricamente, retornemos ao 

percurso desenvolvimental traçado pela criança, que foi descrito em nossas tarefas 

experimentais. Nossos resultados sobre a produção e detecção de erros apontam que CCV é 

uma estrutura que emerge cedo no sistema linguístico infantil, sendo inicialmente reduzida a 

CV na produção de fala, embora as crianças já demonstrem perceber a diferença entre CCV 

e CV – uma vez que CV é um candidato aceitável à estrutura CCV, mas CCV não é uma 

alternativa aceitável a CV. Além disso, aplicar modificações estruturais, como a epêntese e a 

metátese, aproveitando as posições silábicas disponíveis em sua fonologia para produzir 

todos os segmentos contidos na representação fonológica da palavra seria um caminho 

esperado na aquisição. Tais estratégias estruturais, entretanto, são pouco mobilizadas na 

produção infantil. O reconhecimento de CCV como uma forma opcional, que pode variar com 

CV, pode explicar por que estruturas como CVC e CV.CV não são alternativas comuns à CCV 

em PB – a causa é a aquisição do contraste CCV-CV, e não da estrutura CCV per se. 

 Aqui, um teste interessante poderia ser feito: se numa mesma imagem houver a figura 

de um pato e de um prato e pedirmos para a criança pintar o pato, em quantas vezes ela vai 



253 
 

pintar o prato em vez do pato? Cogitamos que em nenhuma. Isso porque a criança percebe 

que existe uma diferença acústica entre pato e prato – a criança percebe, portanto, que estes 

são alvos diferentes. Por que, então, a criança não os produz de forma diferente em sua 

própria fala? Porque seu sistema está seguindo a hipótese da generalização CCV-CV. E é 

precisamente por perceber que a generalização não funciona em dados como prato e pato – 

já que aqui a mudança estrutural gera modificação do significado – e também por nunca 

observar variação CCV~CV em alguns contextos, como entre preto e *peto, que esta hipótese 

é superada. Desse modo, com o crescimento do léxico infantil e o aumento desses casos, a 

redução CCV→CV passa a ser percebida como restrita ao contexto acentual átono. A 

superação dessa generalização com base no crescimento vocabular é prevista pelo 

adensamento das islands of reliability de Jusczyk, Luce & Luce (1994) e é matematicamente 

modelada por Yang: a maior exposição a CCVs aumenta o limite θN da generalização, 

passando a englobar o conjunto restrito de palavras contendo CCVs reduzíveis a CV como 

uma exceção tolerável. O Princípio da Tolerância responde, assim, o QUANDO deixado em 

suspenso na seção anterior: QUANDO a criança percebe que nem todos os contextos de CCV 

apresentam uma variante reduzida CV? Quando seu vocabulário cresce a ponto de superar o 

limite θN da generalização e tornar a redução CCV uma exceção tolerável ao sistema. 

 Ao considerar que a criança assume a diferença entre CCV e CV como não 

contrastiva, podemos explicar por que as crianças do grupo C0V não detectam ocorrências 

CCV→CV embora detectem sua direção contrária, CV→CCV. A criança percebe a diferença 

entre CCV e CV e reconhece que essas estruturas são equivalentes em contextos específicos 

– é possível haver na língua-alvo uma variante CV de CCV, mas o contrário não se aplica. A 

hipergeneralização de contexto de variação CCV~CV explica também por que há 

remanescentes da redução CCV→CV mesmo na fala de crianças em que a estrutura CCV já 

se mostra adquirida, como em G3. Além disso, a ausência de influência da vizinhança 

fonológica em C0V é também um indício de que, nesse primeiro momento, o sistema não teve 

suficientes pistas inambíguas sobre a contrastividade CCV-CV, ainda trabalhando 

produtivamente com a generalização da neutralização estrutural. Ao recolher mais pistas 

sobre a contrastividade, entretanto, o sistema passa a reconhecer o valor fonológico de CCV 

e a restrição à variação CCV~CV: é somente em contextos acentuais específicos – e 

cogitamos, também prosódicos – que a redução CCV pode acontecer no dialeto paulistano. 

Desse modo, mais do que trazer pistas pela sua saliência, o contexto acentual traz pistas 

claras sobre a não-equivalência de CCV e CV: embora em contexto átono CCV possa ser 

reduzido a CV, o mesmo não acontece em contexto tônico. Isso justifica por uma perspectiva 

gramatical, então, por que nos dados naturalísticos da seção 2.3.8 observamos a 

estabilização das tônicas antes das pretônicas, e destas antes das postônicas: esta ordem 
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reflete a taxa de aplicação da redução CCV→CV – e, consequentemente, o grau de 

“ambiguidade” do contraste CCV-CV na língua alvo. 

 Tendo tratado de como a aquisição do molde CCV se dá, vejamos, a seguir, como 

os filtros segmentais são adquiridos na fonotaxe infantil. 

 

 

9.2 COMO o filtro segmental de CCV é adquirido (e POR QUÊ)? 

 

 No âmbito segmental, os dados da combinação rara /tl/ nos informam que a criança 

também trabalha com generalizações: se /t/ é uma consoante permitida em C1 de CCV e /l/ é 

permitida em C2, então /tl/ deve ser cogitado como possível e produtivo – ainda que raramente 

a combinação /tl/ se mostre na língua, especialmente na fala dirigida à criança. Por outro lado, 

embora /ʃ/ também seja uma consoante obstruinte permitida em ataque CV, sua permissão 

fonotática em ataque simples não se generaliza a ataques complexos, indicando que é a 

observação de /t/ e de /l/ em CCV (ainda que separadamente) o que permite a aceitação 

fonotática inicial da combinação /tl/. Interessantemente, uma grandeza de cerca de 0,5% 

separa a produtividade de types /tl/ e /dl, vl/ da combinação menos frequente na língua, /gl/. 

Aqui, novamente, a generalização pode se aplicar: embora /gl/ represente somente 0,6% dos 

types CCV na fala dirigida à criança, /gɾ/ soma 8% types e as combinações com /l/ somam um 

total de 5,6%, implicando uma permissão inicial a /gl/. Um aprofundamento seria interessante, 

entretanto, para investigar o que confirma à criança a produtividade de /gl/, mas não de /tl/ – 

já que, como observado no experimento com adultos no capítulo 2, /gl/ é julgado como 

produtivo e bem-formado, mas /tl, dl, vl/ não. Cogitamos, aqui, que a exposição mais precoce 

a /gl/ que a /tl, dl, vl/ pode ser um fator de influência: enquanto a primeira palavra contendo 

/gl/, ‘Mogli’, ocorre dentre as 500 palavras mais frequentes da FDC, /tl, dl, vl/ se mostram 

ausentes do Corpus FDC; na fala entre adultos, /gl/ ocorre dentre as 100 palavras mais 

frequentes, em ‘inglês’ (e em seguida em ‘globo’, nas 300 mais frequentes), contra ‘Nestlé’, a 

primeira dentre as 1700 palavras mais frequentes a conter /tl/. 

 Aqui vale notar, entretanto, que a posição C1 é no geral pouco visada pelas 

modificações infantis. A posição C2, por sua vez, demonstra mais instabilidade, especialmente 

na fala de crianças dos grupos intermediários, G2, G3 e G4. Essa instabilidade em C2 nos 

conduz, então, à questão: como a permissão fonotática /l, ɾ/ em CCV é adquirida? Esta 

questão surge porque um forte enviesamento em direção a C/ɾ/V é observado – somente 5,6% 

das sílabas CCV na FDC contêm combinações laterais. Com isso, tem-se que o contato da 

criança com sílabas CCV se dá principalmente com a combinação C/ɾ/V: enquanto exemplos 

de obstruinte+/ɾ/ se mostram já nas primeiras 100 palavras mais frequentemente dirigidas à 
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criança, o primeiro exemplo C/l/V ocorre somente entre as 500 palavras mais frequentes (em 

‘problema’, ‘flor’ e ‘Mogli’), num momento, portanto, posterior. Além disso, pares mínimos 

C/l/V-C/ɾ/V (como em ‘blindar’-‘brindar’) são escassos mesmo na língua alvo e, no geral, são 

pouco frequentes no universo lexical infantil: na fala entre adultos foram recolhidos 9 pares, 

mas nenhum par foi observado na FDC. Em contraponto, a estrutura de ataque simples CV 

registra frequência balanceada entre /l/ e /ɾ/, contando também com maior oferta de pares 

mínimos: conforme Agostinho, Mendes & Soares (2020), 1.334 pares mínimos como ‘vira’-

‘vila’, ‘calo’-‘caro’, ‘bola’-‘bora’ foram coletados em seu corpus. 

 Considerando o panorama delineado acima, propomos que a discrepância entre 

enviesamento da frequência /l, ɾ/ em CCV versus balanceamento da frequência /l, ɾ/ em CV, 

escassez de pares mínimos C/l/V-C/ɾ/V versus abundância de pares mínimos /l/V-/ɾ/V leva o 

sistema sendo construído pela criança a incorretamente interpretar que existe uma 

neutralização posicional do contraste entre líquidas em CCV. Ou seja, existe um momento no 

percurso de aquisição em que a contrastividade /l/-/ɾ/ é reconhecida em CV, mas não em CCV. 

Defendemos, então, que tal como há uma neutralização estrutural na aquisição do molde 

CCV, há também uma neutralização segmental na aquisição dos filtros CCV. Diferentemente 

do observado à neutralização CCV-CV, entretanto, que toma por base a variação já presente 

no input e a generaliza, a neutralização do contraste segmental é tomada não sobre a 

variação, mas sim sobre a escassez de pistas para a demarcação do valor fonológico de /l/ e 

/ɾ/ em CCV, em contraposição à abundância observada em CV.  

 Para verificar se esta hipótese de neutralização pode ser sustentada empiricamente, 

voltemos à descrição dos resultados infantis obtidos nos estudos experimentais. Como 

discutido anteriormente, a partir de G3 a criança já demonstra ter a ramificação de ataque 

adquirida, mas suas taxas de produção correta de CCV giram em torno de 50%, 

principalmente por falhas em produzir a líquida-alvo em posição C2. Ou seja, os erros da 

criança em G3 e G4 (e mesmo de algumas crianças em G2) são majoritariamente causados 

por trocas segmentais. Aqui é importante frisar que a troca entre líquidas foi observada em 

dois grupos distintos de crianças: aquelas que só apresentam /l/ em seu inventário 

consonantal, tanto em CCV quanto em CV (grupo que denominamos C_V) e aquelas que já 

apresentam ambas as líquidas em CV e realizam substituições somente em CCV, seja 

privilegiando a produção da lateral, seja do tepe (grupo que denominamos C?V). Em ambos 

os cenários, constata-se a instauração precoce do contraste entre as estruturas silábicas CCV 

e CV em comparação à especificação C/l/V e C/ɾ/V (ou à especificação /l/-/ɾ/ de modo geral).  

 Observou-se nos grupos C?V e C_V que o contraste /l/-/ɾ/ se estabelece em sílabas 

CV antes de CCV. O grupo C?V aponta, também, que há um momento no desenvolvimento 

infantil em que a contrastividade entre as líquidas depende de sua posição na estrutura da 

sílaba (tratando, aqui, das crianças cujos inventários consonantais já contêm ambas as 
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líquidas em CV). Estas crianças demonstram aceitar p[ɾ]anta como um candidato fonético ao 

alvo p/l/anta (mesmo em dialetos em que o rotacismo não está presente), embora ba[ɾ]eia não 

seja um candidato aceitável a ba/l/eia. A direção da substituição se mostra, aqui, relevante: 

b[l]aço é uma substituição menos aceitável que p[ɾ]anta – embora co[l]uja seja tão inaceitável 

quanto ba[ɾ]eia.99 Além disso, no âmbito da produção, nota-se que embora os primeiros 

momentos da aquisição favoreçam a produção C[l]V em substituição a C/ɾ/V, tais reparos não 

representam uma simplificação do movimento articulatório, mas sim uma reconfiguração 

consonantal visando o emprego da lateral. Conforme discutido na seção 2.4, uma falha em 

atingir o alvo articulatório C/ɾ/V levaria à produção dos glides /j, w/ pela omissão dos gestos 

de dorso ou de ponta de língua, repectivamente; para gerar uma produção lateral, ambos os 

movimentos de dorso e de ponta de língua precisam ser reconfigurados.  

 Para explicar o cenário acima, defendemos haver uma não-especificação das líquidas 

no início da aquisição CCV – i.e., uma ausência de contraste entre a lateral e o tepe – 

condicionada a informações silábicas. Este condicionamento estrutural visa explicar não só a 

diferença no comportamento entre CCV e CV, mas também os diferentes comportamentos às 

direções C[l]V↔C[ɾ]V e a preferência por [l] em detrimento do resultado natural da 

simplificação articulatória de /ɾ/, [j, w]: dado o enviesamento do input, o tepe é considerado 

como a qualidade consonantal esperada em C2 – a forma default de CCV; já em CV, o default 

é a lateral, segundo Hernandorena & Lamprecht (1993), porque [l] atua em reparo a todas as 

demais líquidas em CV. O comportamento esperado à detecção destas distintas líquidas 

default é, precisamente, o observado em nossos resultados: nas crianças do grupo C_V, que 

ainda não adquiriram o tepe, há uma maior detecção da direção /l/→[ɾ] em CV, pois esta 

substituição foge à consoante esperada na posição CV. Já no grupo C?V, que apresenta 

ambas as líquidas no inventário segmental, nota-se direção de detecção contrária: 

C/ɾ/V→C[l]V é mais detectado. Esse resultado se dá porque C[l]V foge do padrão consonantal 

esperado em CCV (ainda que se conforme à consoante majoritariamente produzida e 

foneticamente esperada como reparo em C2). Por sua vez, em CV há detecção de ambas as 

direções de substituição, já que /l, ɾ/ já tiveram seu contraste especificado em ataque simples.  

 Para modelar este momento no desenvolvimento fonotático infantil em que a 

contrastividade entre as líquidas depende de sua posição na estrutura da sílaba, mobilizamos 

a Hierarquia Contrastiva de Traços de Dresher (2009). Tal como descrito por Bohn (2015) e 

Bohn & Santos (2018) à aquisição do sistema vocálico do PB, enquanto um contraste não é 

estabelecido entre segmentos categorizados num mesmo galho da hierarquia, tais segmentos 

se mostram intercambiáveis na fala infantil. O estabelecimento do contraste se mostra, 

 
99 Aqui relembramos que a detecção/não-detecção destas crianças é seletiva: erros estruturais, como 
CCV→CV, ou mesmo erros segmentais do tipo coronal→labial são detectados, embora lateral↔tepe 
sejam seletivamente detectados. 
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entretanto, condicionado à estabilidade ou instabilidade do input, podendo apresentar 

descompassos contextuais: por exemplo, Bohn & Santos (2018) observam que na pauta 

pretônica existem processos de neutralização de contrastes como a harmonia vocálica, que 

acarretam em grande variabilidade no uso de [i, e, ε] e [u, o, ɔ]; esta variabilidade se reflete, 

na fala infantil, por um descompasso na especificação do contraste vocálico quando em 

contexto tônico versus pretônico, havendo substituições entre [i, e, ε] e entre [u, o, ɔ] em 

pretônicas, mas não em tônicas. Interessantemente, nota-se que as substituições observadas 

às pretônicas se configuram como um recorte do contraste já especificado às tônicas; não se 

tratam, portanto, de hierarquias diferentes, mas sim de uma mesma hierarquia que apresenta 

diferentes momentos de especificação contextual. Tendo esse quadro em vista, nosso 

argumento é que existe uma mesma hierarquia de traços às consoantes /l, ɾ/ que se mostra 

defasada na estrutura CCV em comparação a CV, indicando que a construção da hierarquia 

deve considerar também informações contextuais. O compartilhamento da mesma hierarquia 

por ambas as estruturas silábicas explica não só por que C/l/V emerge antes de C/ɾ/V apesar 

de representar uma minoria proporcional no input, mas também por que a estratégia de 

lateralização C/ɾ/V se mostra presente mesmo em dialetos rotacizantes.100 Se mesmo em 

dialetos em que ocorre o rotacismo é possível observar C/ɾ/V→C[l]V nas produções da 

criança, isso nos traz pistas de que uma única hierarquia contrastiva é partilhada pelas 

líquidas em posição CV e CCV – já que a especificação do contraste entre /l/-/ɾ/, nesses 

dialetos, só poderia existir em CCV pelo reaproveitamento da hierarquia estabelecida a CV. 

Ainda que certa motivação fonética embase produções como [ʹtlis.tʃɪ], [ʹblu.ʃɐ], a mobilização 

de [l] como um candidato possível à produção /ɾ/ revela, num contexto rotacizante em que 

C[l]V não está presente no input, que tanto /ɾ/ quanto /l/ estão sob um mesmo nó na hierarquia 

contrastiva de traços – demonstrando, também, a existência de um descompasso entre a 

especificação do contraste /l/-/ɾ/ em contextos silábicos diferentes. Esta configuração explica, 

ainda, por que o movimento contrário, C/l/V→C[ɾ]V, pode ser observado nas produções 

 
100 É preciso ressaltar que este tema merece ser mais investigado, já que poucos estudos abordam 
variantes não-padrão do Português, e dentre aqueles aos quais a presente pesquisa teve acesso (da 
SILVA, C. T., 2016; QUEIROGA et al, 2011), nenhum tratou diretamente da presença da lateralização 
em dialetos rotacizantes. O foco destes artigos era comparar o processo de aquisição entre indivíduos 
soteropolitanos das classes A e C e mensurar os efeitos de diferenças regionais na avaliação 
fonoaudiológica de crianças recifenses, buscando justamente observar o rotacismo na fala infantil.  
Aqui destaco que a Profª. Drª. Elaine Grolla, os participantes do II MiniEnapol de Aquisição da 
Linguagem e do ENAPL2020 chamam a atenção para os efeitos do rotacismo na detecção dos 
resultados da presente pesquisa. Seria possível atribuir a menor detecção da direção C/l/V→C[ɾ]V ao 
reconhecimento da variação dialetal por parte das crianças? Não podemos descartar essa influência, 
já que não é possível controlar o acesso e a exposição das crianças a variantes dialetais – ainda que 
a classe socioeconômica da família apresente baixa incidência de rotacismo, é possível que a babá, 
funcionários da creche ou mesmo outros familiares apresentem esses traços dialetais. É necessário, 
então, acatar essa possível influência e checar se crianças falantes desses dialetos rotacizantes 
apresentam padrão de produção e detecção semelhante aos encontrados no presente estudo.  
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infantis do PB em momento mais tardio: ao ultrapassar as dificuldades articulatórias da 

produção C[ɾ]V sem, no entanto, ter demarcado o contraste /l/-/ɾ/ em CCV, a criança passa a 

tomar o tepe como líquida preferencial, já que esta é a líquida mais frequente no input. 

 Aqui vale lembrar que embora C[l]V seja um candidato à simplificação articulatória de 

C/ɾ/V, reiteramos a discussão das seções 2.4 e 7.1.2.4: a simplificação fonética deve respeitar 

a classe natural e as características fonotáticas do alvo sendo substituído – tal como discutido 

também por Matzenauer (2020). Afinal, /l/ ou /ɾ/ nunca são substituídos por [p] mesmo em CV, 

apesar de esta consoante ter uma articulação mais simples; de forma análoga, o tepe em 

CVC quase nunca é substituído por [l] apesar de esta ser a substituição mais recorrente a /ɾ/ 

em CV, já que [l] em coda praticamente inexiste em PB (e mesmo [w] é pouco utilizado em 

substituição a CVC) (MEZZOMO, 2004). Desse modo, se a criança lateraliza C/ɾ/V mesmo 

em dialetos rotacizantes, cuja exposição a C[l]V é ainda menor que os cerca de 5% do dialeto 

paulistano, isso sugere que a estratégia de reparo C/ɾ/V→C[l]V é fonologicamente permitida 

porque /l, ɾ/ partilham da mesma hierarquia. 

 Retornando aos resultados observados em nosso teste de detecção, a não-

contrastividade inicial de /l/ e /ɾ/ em CCV justifica POR QUE a substituição C/l/V→C[ɾ]V é 

aceitável apesar da constância e estabilidade de C/l/V na produção infantil – lembrando que 

parte dos informantes em G2 já apresenta produção C/l/V correta em proporção acima de 

80%. Explica, ainda, POR QUE parece haver uma regressão na produção C/l/V em G4 (com 

crianças hipergeneralizando C/l/V a C[ɾ]V), e POR QUE algumas crianças estabilizam primeiro 

a combinação C/ɾ/V apesar de C/l/V ser a primeira combinação a emergir na fala infantil. É 

possível cogitar, aqui, a ocorrência de uma recategorização fonológica no percurso de 

aquisição: a produção C[l]V é inicialmente atribuída tanto a C/l/V quanto a C/ɾ/V, com [l] sendo 

empregado por ser a primeira líquida a emergir na estrutura CCV dadas as suas 

características articulatórias; em seguida há um momento de instabilidade, em que /ɾ/ é 

reconhecido como a líquida default de CCV, havendo aqui uma regressão da produção C/l/V, 

por vezes hipergeneralizada a C[ɾ]V seguindo o padrão distribucional majoritário da língua; e 

por fim a produção correta de ambas as líquidas em CCV, agora efetivamente com o valor 

fonológico de /l, ɾ/CCV adquirido. 

 A subespecificação/não-especificação de um contraste na proposta da HCT é 

representada pela não-ramificação de um nó. Para ilustrar a representação não-especificada, 

trazemos as hierarquias de Bohn (2018) para as consoantes do dialeto paulistano: 
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Figura 14: Hierarquia contrastiva de traços das consoantes do PB (BOHN, 2018, p. 36) 
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 Na Figura 14 observamos que não há, ainda, a especificação das líquidas, já que o nó 

[aproximante] não é ramificado, abrigando somente a lateral /l/.101 Sem a ramificação – 

consequentemente, sem especificação do valor fonológico de /l/ e /ɾ/ –, a teoria prevê 

substituições dentre as consoantes abrangidas pelo mesmo nó, como demonstrado por Bohn 

(2015), Bohn (2018) e Bohn & Santos (2018). Os caminhos (14a) e (14b), por sua vez, 

apresentam as organizações contrastivas possíveis na língua-alvo. Embora no período 

analisado por Bohn (2018) as demais líquidas /ɾ, x, ʎ/ não tenham sido adquiridas, sugerimos 

com base na variação [ɾ]~[l] descrita pela autora as seguintes possíveis hierarquias (a partir 

do nó [aproximante]):102  

Figura 15: Hierarquia contrastiva de traços das consoantes líquidas do PB 

Com a representação ainda não contrastiva acima – seja no nó [aproximante] no 

caminho (15a), seja no nó [anterior] no caminho (15b) –, justificamos COMO os filtros 

segmentais CCV são adquiridos e POR QUE há um percurso de instabilidade consonantal 

durante a aquisição fonotática – condicionando essa representação ao fator estrutural 

sílaba.103 Vê-se que [l] é mobilizado em reparo a /ɾ/ nas primeiras produções CCV – mesmo 

 
101 Para uma discussão sobre a (in)adequação do traço [lateral], cf. Amorim & Veloso (2021). 
102 Como uma variação [x]~[g] é citada por Bohn (2018), optamos por não incluir o R-forte sob o nó 
aproximante, já que esse nó não está abaixo de [dorsal]. Uma observação aprofundada de como a 
produção /x/ varia na fala infantil é necessária para decidir onde alocar /x/ na hierarquia.  
103 Aqui vale destacar a seguinte questão: o que impede que a criança produza [kʎ] ou [tʎ] enquanto 
ainda não há a especificação das líquidas? A rigor, estas são produções possíveis. Realizações 
palatalizadas de /l/ são comuns na fala infantil, ocorrendo tanto em contexto CCV quanto em CV – aqui 
sendo necessário investigar se sua motivação seria predominantemente fonológica ou fonética. O 
mesmo se aplica às ocorrências de ‘Tlico’ → [ʹtʃli.kʊ] coletadas em Toni (2016), que tanto podem 
decorrer da não-especificação entre [t]-[tʃ], tendo motivação fonológica, quanto de uma epêntese 
seguida de palatalização, ‘Tlico’ → [tiʹli.kʊ] → [ʹtʃli.kʊ], tendo razão predominantemente fonética. 
Já do ponto de vista da fonotaxe, temos que, se a língua não permite /ʎ/ em posição C2, depois de 
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C[l]V sendo uma combinação pouquíssimo frequente na língua alvo – não só por sua maior 

facilidade articulatória104, mas principalmente porque uma neutralização posicional do 

contraste /l, ɾ/ perpassa o início do desenvolvimento fonotático infantil, calcando-se no 

enviesamento distribucional e na ausência de pares mínimos em CCV, mas não em CV. 

Dessa neutralização e da assunção de /ɾ/ como a consoante default em CCV decorrem as 

flutuações na produção C/l/V (observadas mesmo nos grupos G4 e G5) e a 

hipergeneralização C/l/V→C[ɾ]V na fala de crianças de dialetos não-rotacizantes. Com isso, 

justificamos por que as consoantes /l, ɾ/ levam cerca de 2 anos para serem estabilizadas em 

posição CCV após já terem sido estabilizadas em CCV: porque as propriedades 

distribucionais de CCV conduzem a uma incorreta interpretação não contrastiva de C/l/V-

C/ɾ/V. 

 

 Em conclusão, os resultados de produção e de detecção coletados na presente 

pesquisa, cotejados a uma descrição aprofundada do alvo sendo adquirido e do input 

disponível à aquisição CCV, apontam que diferentes processos de generalização compõem o 

percurso de desenvolvimento silábico infantil, tanto do molde quanto dos filtros CCV. Tais 

generalizações nem sempre são condizentes com a organização fonológica do modelo-alvo, 

embora originem-se de hipóteses fonológicas refinadas e empiricamente embasadas, 

condizentes com o Léxico disponível no momento de desenvolvimento da criança. Isso 

porque, como aponta Rose & Inkelas (2009: 18), o sistema fonológico é influenciado por uma 

variedade de fatores independentes, “whose combined effects may at times yield 

phonologically unexpected, yet entirely logical outcomes”. Nossos resultados evidenciam, 

então, que o desenvolvimento fonológico da criança é baseado em generalizações 

incrementais sobre o Léxico.  

 Retomando a discussão do capítulo 4, constata-se que a simplificação de CCV a CV 

na fala infantil se dá por três razões distintas, em momentos de desenvolvimento também 

distintos: pelo desenvolvimento da ramificação de ataque no molde silábico da criança; por 

falhas articulatório-motoras em alcançar o alvo CCV; e por uma interpretação incorreta sobre 

o valor contrastivo de CCV/CV dentro do sistema fonológico da língua. O mesmo aplica-se às 

composições segmentais C/l/V e C/ɾ/V: erros do tipo C/ɾ/V→C[l]V podem revelar uma evitação 

na realização articulatória do tepe; uma aquisição segmental ainda incipiente; ou uma falha 

 
estabelecido o contraste /ʎ/-/l/ espera-se que realizações [kʎ, tʎ] desapareçam. Isso porque, como 
observado nas pseupalavras em 7.1.3, o filtro segmental de CCV é reconhecido pela criança.   
104 /l/ é considerado articulatoriamente mais simples que /ɾ/ por seu movimento mais duradouro e com 
maior área de contato entre articuladores, em contraposição ao movimento balístico e preciso do tepe 
(cf. seção 2.4.3).  



262 
 

em reconhecer o valor contrastivo entre /l/ e /ɾ/ na posição C2 de CCV, havendo, inicialmente, 

uma não-especificação da lateralidade da líquida na representação segmental.  

 Por fim, vale destacar que estudos sobre o dialeto mineiro, que apresenta cerca de 

50% de seus ataques complexos reduzidos a simples na FA (OLIVEIRA, 2017) e cerca de 

20% na FDC (MIRANDA, 2007), sugerem que a aquisição CCV se dá num momento posterior 

nestes dialetos em comparação ao dialeto paulistano (MIRANDA, 2007; VITOR & CARDOSO-

MARTINS, 2007). Vejamos, na seção a seguir, uma discussão sobre os efeitos da variação 

na aquisição CCV – e como esta variação influencia a construção do contraste. 

 

 

9.3 O papel da variação e do contraste na aquisição CCV  

 

Para fortalecer o argumento sobre a neutralização dos contrastes no percurso de 

aquisição, apresentamos a seguir uma discussão sobre outras línguas com processos 

equivalentes à generalização da variação CCV→CV, com foco no PE; e uma reflexão sobre 

o comportamento das líquidas em CCV em dialetos rotacizantes.  

No tocante às propriedades fonotáticas de CCV, PE e PB são línguas semelhantes, 

apresentando, entretanto, distribuição bem diferente na superfície do input. Isso porque PB e 

PE exibem direções contrárias de uma mesma generalização: enquanto em PB temos a 

simplificação de contextos CCV→CV em sílabas átonas, como em quatro [ˈkwa.tʊ̥], 

refrigerante [xe.fi.ʒeˈɾɐ̃.t͡ ʃɪ], pra [pɐ], problema [poˈblẽ.mɐ], o PE apresenta direção oposta, 

com tendência à formação de CV.CV→CCV via apagamento vocálico, como em felicidade 

[fli.siˈðað] e ferido [ˈfɾi.do], gerando encontros consonantais superficiais (CUNHA & 

HARRINGTON, 2012; CUNHA, 2015). Ambos os processos têm aplicação opcional e tomam 

o fator atonicidade como condicionante.  

Em geral, a aquisição tardia de CCV em PB foi atribuída pela literatura à complexidade 

acústica e articulatória de CCV, à aquisição dos segmentos líquidos que compõem a posição 

C2 em CCV, à marcação fonológica da estrutura complexa e mesmo ao baixo papel 

morfológico/fonológico no sistema e à baixa frequência de CCV (RIBAS, 2002; MIRANDA, 

2007; SANTOS, 2008; RAMALHO & FREITAS, 2017). Entretanto, embora estes fatores 

demonstrem exercer papel na aquisição, eles não são capazes de explicar por que línguas 

que apresentam características fonéticas, fonológicas, distribucionais e segmentais 

semelhantes ao PB não demonstram aquisição tão tardia: em Francês, CCV é adquirido por 

volta dos 3 anos (DEMUTH & MCCULLOUGH, 2009; KEHOE et al, 2009); em Espanhol, por 

volta dos 3;6 anos (NUÑEZ-CEDEÑO, 2008); em PE, por volta dos 4 ou 5 anos (FREITAS, 

1997; RAMALHO & FREITAS, 2017). Defendemos, na presente pesquisa, que a aquisição 
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tardia observada em PB é causada pela ação conjunta da variabilidade CCV~CV e da baixa 

densidade fonológica de CCV no input – isto é, pela incorreta generalização de CV como uma 

forma possível de CCV e pela especificação das líquidas em CCV. 

Vejamos então algumas características do percurso de aquisição CCV em línguas além 

do PB. Em Francês e em Espanhol, uma contagem nos corpora BRUNEX e SPANLEX105 

aponta que, respectivamente, 25% e 21% do total de types contém sílabas CCV, um número 

(relativamente) superior ao total de 14% de types CCV observados ao PB. Mas além desta 

diferença de frequência, nota-se também uma diferença em relação à 

variabilidade/estabilidade dos ataques ramificados nestas línguas: enquanto em Espanhol as 

sílabas CCV são transparentes (ou seja, /CCV/ = [CCV]), em Francês parte das sílabas CCV 

é transparente, mas parte sofre processos de redução – e é possível, precisamente, observar 

diferenças no tempo de aquisição destes diferentes contextos silábicos em Francês. 

Um ponto importante a se destacar sobre o Francês é o status de CCV perante as 

ambiguidades prosódicas e lexicais da língua: existem ataques ramificados obstruinte+/ʁ/ em 

início de palavra (como em /bʁɑ/ ‘braço’); encontros consonantais obstruinte+/ʁ/ em fim de 

palavra (como em /livʁ/ ‘livro’, classificados como sílabas de núcleo vazio); e também 

encontros consonantais /ʁ/+obstruinte em fim de palavra (como em /kaʁt/ ‘cartão’) (ROSE, 

2009; ROSE & INKELAS, 2010). Assim como no PB, sílabas Oʁ finais sofrem redução na fala 

adulta, beirando 75% de Oʁ→O (/livʁ/→ [liv]);106 além desta variabilidade lexical, existe 

também uma ambiguidade estrutural que provê pistas tanto a uma silabificação [li.vʁØ] quanto 

[liv.ʁØ]. Já as codas ramificadas não apresentam variação lexical, embora sejam também 

prosodicamente ambíguas, podendo ser consideradas como codas complexas ([kaʁt]), 

núcleos vazios ([kaʁ.tØ]) ou mesmo sílabas com consoantes extramétricas CVC<C>.  

Demuth & McCullough (2009) tratam de comparar a aquisição destes clusters iniciais 

Oʁ e finais Oʁ/ʁO, posto que sua frequência de ocorrência, peso morfológico e combinação 

articulatória é semelhante na língua (com CVCC espelhando o padrão segmental de CCV). 

Três contextos de variação são, então, observados em Francês: invariabilidade estrutural e 

lexical (Oʁinicial); invariabilidade lexical, variabilidade estrutural (ʁO); e variabilidade estrutural 

e lexical (Oʁfinal). Os resultados obtidos pelas autoras apontam que os ataques ramificados 

iniciais são os primeiros a surgir e se estabilizar, sendo adquiridos antes dos 3;0 anos. Em 

contrapartida, a aquisição de Oʁfinal e ʁO se mostrou mais tardia e variável, trilhando percursos 

 
105 Disponível em: SPANLEX https://figshare.com/articles/dataset/Word_information/5924794 e 
BRUNEX: https://figshare.com/articles/dataset/France_Dataset/10008689. Acesso: 11/01/2022 
106 Conforme Demuth & McCullough (2009), do total de 9.885 clusters coletados na FDC de 2 crianças 
entre 1;0 e 2;6 anos, 4.236 são tokens Oʁ iniciais, 3.136 são Oʁ finais e 2.513 são codas complexas 
ʁO. Sequências Oʁ em fim de palavra representam, portanto, um aumento de 74% no total de CCVs 
da FDC. Entretanto, entre 70-75% das ocorrências Oʁ finais são reduzidas a O na FDC. Já em sílabas 
Oʁ iniciais e codas ʁO, este fenômeno não se aplica. 

https://figshare.com/articles/dataset/Word_information/5924794
https://figshare.com/articles/dataset/France_Dataset/10008689
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Oʁinicial > ʁO | Oʁfinal ou Oʁinicial > ʁO > Oʁfinal. Infelizmente, o baixo número de sujeitos do estudo 

(n=2) não permite tirar conclusões sobre o peso da variabilidade estrutural versus da 

variabilidade lexical, já que houve discordância entre os dados das crianças participantes. 

Entretanto, os efeitos da estabilidade do input Oʁinicial demonstram-se não só em relação à 

ordem de aquisição Oʁinicial versus ʁO e Oʁfinal, mas também em relação à precocidade de 

Oʁinicial em comparação ao PB.107 

Efeitos da variabilidade do input também podem ser invocados quando analisando, por 

exemplo, a aquisição CCV em PE. Considerando que a elisão das vogais átonas [e, ε, ɔ, o, u] 

> [ɨ, u] > Ø aplica-se a uma taxa de 90% (CUNHA, 2015), este processo implica na formação 

de novos clusters na superfície do PE em comparação ao PB. Parte destes clusters é 

“regular”, Obstruinte + Líquida, como [ʹfɾi.dʊ] ‘ferido’, [fli.siʹðað] ‘felicidade’, e parte sequências 

que fogem ao padrão fonotático da língua. Considerando a frequência destas “informações 

enganosas” no input, essa variação se reflete também no percurso de aquisição e no tipo de 

reparos observados na produção infantil do PE, conforme Freitas & Ramalho (2017).  

Para Freitas (1997), a principal diferença no percurso de aquisição CCV em PE reside 

na alta mobilização de epênteses CCV→CV.CV em comparação ao PB. Segundo o estudo 

da autora, a emergência das primeiras realizações-alvo de CCV em PE divide-se em três 

estágios: i) produção CCV correta e regular; ii) competição entre a forma correta CCV e formas 

epentéticas C[ɨ].CV – diferindo das epênteses do PB, que são caracterizadas pela cópia da 

vogal-núcleo da sílaba; e iii) retorno à produção CCV regular. Estes três estágios da 

emergência CCV são exemplificados em (31) (exemplos de FREITAS, 1997): 

(31) 

i) ['ti.gɾɨ] ‘tigre’   [ʹkɾɐ̃.dɨ] ‘grande’ 

ii) ['ti.gɾɨ] ~ ['ti.gɨ.ɾɨ] ‘tigre’  [ʹkɾɐ̃.dɨ] ~ [kɨʹɾɐ̃.dɨ] ‘grande’ 

iii) ['ti.gɾɨ] ‘tigre’   [ʹkɾɐ̃.dɨ] ‘grande’ 

 

Conforme Freitas (1997), as realizações-alvo do CCV no estágio (i) não devem ser 

associadas ao desenvolvimento do molde ramificado na fala infantil, mas sim à consideração 

da sequência C1C2 como um segmento complexo, que ocuparia um único slot silábico no nó 

Ataque (representado por C͡CV).  Traça-se, assim, uma curva em U no desenvolvimento do 

PE, C͡CV > CVCV~CCV > CCV. Esta proposta aproxima os ataques ramificados aos 

 
107 O contexto geral da aquisição silábica em Francês se mostra muito mais complexo do que o recorte 
aqui exposto. Rose (2009) observa, por exemplo, que mesmo codas não-ramificadas Vʁ parecem ser 
prosodizadas ora como codas, ora como ataques de um núcleo vazio. O próprio segmento /ʁ/ também 
apresenta classificação fonológica ambígua, ora comportando-se como fricativa, ora como líquida. 
Embora estes fatores fujam ao escopo da presente pesquisa, o contexto Oʁinicial (invariável tanto do 
ponto de vista lexical, quanto do ponto de vista de sua classificação prosódica) se constitui como um 
exemplo interessante do efeito da estabilidade do input na aquisição. 
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segmentos complexos [kw, gw], que surgem simultaneamente à emergência de CCV neste 

momento do desenvolvimento silábico da criança. Além disso, a associação de CCV 

inicialmente a um único slot silábico explicaria por que o molde CCV é (aparentemente) 

produzido como a forma-alvo em (i), mas em (ii) seria modificado novamente em direção a 

CV. Isso porque o segmento complexo não apresenta a mesma dificuldade articulatória que 

uma sequência consonantal – embora a justificativa para essa facilitação articulatória não seja 

discutida, e os traços deste segmento complexo não tenham sido representados.  

Cabe notar, contudo, que o processo de redução vocálica descrito por Cunha (2015) à 

fala adulta pode fornecer outra possível explicação ao percurso C͡CV > CVCV~CCV > CCV. 

Considerando o frequente processo de elisão vocálica do PE, que transforma sílabas CV.CV 

em falsos CCV, é possível cogitar que as epênteses sistematicamente observadas à CCV na 

fala infantil signifiquem uma hipergeneralização do processo de elisão, ou seja, a criança 

assume que todo CCV na superfície da língua é, na verdade, um CV.CV subjacente. Essa 

interpretação é corroborada i) pela própria qualidade da vogal inserida nesses reparos, [ɨ], que 

é aquela que mais sofre o processo de elisão na língua (quando o esperado, aqui, seria uma 

cópia da vogal-núcleo da sílaba); e ii) pela alternância entre as formas CV.CV e CCV na 

produção de uma mesma palavra na fala infantil, tal como observado na língua-alvo – já que, 

por ser opcional, a aplicação da redução vocálica pode variar a depender da velocidade de 

fala ou do registro cuidado e não-cuidado da língua. Defendemos, então, que as epênteses 

infantis em PE indicam que há um momento no processo de aquisição em que a criança 

assume que qualquer sequência CCV deriva-se, em verdade, da aplicação da regra de elisão, 

traduzindo-se como um CV.CV subjacente:  

i) Produção CCV tal como observado na superfície da língua, conforme a Hipótese da 

Transparência (e aqui espera-se que os bogus clusters também sejam produzidos tal como 

na superfície lexical majoritária, i. e., como CCVs);  

Momento 1: CVCV→[CCV] = /CCV/; [CCV] = /CCV/; 

  ii) Reconhecimento de que os bogus clusters não são CCVs subjacentes, mas sim 

derivados da redução vocálica de CV.CV, com consequente hipergeneralização: todo 

CCV seria, em verdade, um CV.CV, conforme o Princípio da Tolerância; 

Momento 2: CVCV→[CCV] = /CVCV/; [CCV] = /CVCV/; 

iii) Reconhecimento de que CCVs fonológicos não derivam de elisão, somente os bogus 

clusters, diferenciando fonologicamente um e outro cluster.  

Momento 3: CVCV→[CCV] = /CVCV/; [CCV] = /CCV/; 
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Embora essa sugestão necessite ser aprofundada – analisando o comportamento dos 

bogus clusters na fala infantil e aplicando o Princípio da Tolerância em um corpus de fala 

dirigida à criança em PE –, a reanálise do percurso de aquisição CCV no PE traz fortes 

evidências de que a variabilidade do input deve ser considerada ao se traçar as hipóteses que 

subjazem as produções e estratégias de reparo da criança. Partindo da Hipótese da 

Transparência (RINGE & ESKA, 2013), uma indistinção inicial entre clusters superficiais e 

clusters subjacentes é precisamente o resultado esperado, já que não há pistas além da 

variação CV.CV~CCV para a criança descobrir que as sequências [fɾi] em [fɾiʹa.ʒẽ] ‘friagem’ e 

[ʹfɾi.dʊ] ‘ferido’ devem, na verdade, ser classificadas como formas fonológicas diferentes 

(especialmente considerando a aplicação quase categórica da elisão vocálica na fala não-

cuidada em PE). Além disso, conforme Cunha & Harrington (2012), mesmo pistas como a 

taxa de overlap articulatório já não são capazes de distinguir CCVs superficiais e subjacentes 

na língua, o que resulta na falha em recuperar a diferença entre CV.CV e CCV na percepção 

de alguns pares mínimos, como crer/querer (mas não em prece/perece). Neste cenário, seria 

interessante testar a percepção e a aceitabilidade fonotática de crianças nos três diferentes 

momentos da Curva em U, checando o comportamento de sequências consonantais proibidas 

pela fonotaxe CCV, mas que são observadas em palavras CV.CV reduzidas a CCV (como 

‘gelado’ [ʒla.do], ‘telhado’ [tʎa.do]), bem como inserções vocálicas em CCVs subjacentes 

(‘flor’ [fɨʹloɾ], ‘triste’ [tɨʹɾis.tɨ]). Respostas distintas devem ser esperadas a depender do estágio 

de desenvolvimento do contraste CCV versus CVCV: crianças no estágio (i) não devem 

diferenciar bogus clusters de CCVs subjacentes; no estágio (ii), epênteses desfazendo CCVs 

subjacentes devem ser aceitas tal como nos bogus clusters; e em (iii), por fim, epênteses 

devem ser aceitas a bogus clusters, mas não a CCVs subjacentes.  

A reinterpretação do percurso de aquisição CCV em PE como uma hipergeneralização 

derivada dos padrões variáveis contidos no input, tal qual defendido ao percurso no PB, se 

configura como um interessante argumento externo ao proposto na presente pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

De forma análoga aos efeitos observados à variação CCV~CV.CV em PE, espera-se 

que os dialetos do PB que apresentam rotacismo também influenciem o percurso de aquisição 

da criança, pois nestes o contraste segmental entre /l, ɾ/ em CCV reduz-se ainda mais. Se a 

aplicação do processo rotacizante for categórica, somente os casos de hipergeneralização via 

lambdacismo ([ʹflu.tɐ] ‘fruta’) descritos por Costa (2013) deixam entrever a presença da líquida 

lateral no CCV. Nestes dialetos, que também rotacizam laterais em posição de coda (mas não 

de ataque simples), seria interessante pensar o comportamento fonotático de /l/: afinal, a 

criança apresentaria a tradicional substituição C/ɾ/V→C[l]V favorecendo uma combinação 

consonantal que está praticamente ausente do input CCV? Este é um contexto interessante 

para pensar a relação entre fonética e fonologia: de fato, a líquida lateral é, dentre as líquidas, 

a menos articulatoriamente complexa. Mas a escolha pela facilidade articulatória se mostra 
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restrita a categorias fonológicas específicas: o [l] é empregado não por ser foneticamente 

próximo do tepe, como discutido anteriormente, mas sim por ser, dentre as opções fonológicas 

disponíveis naquela hierarquia contrastiva, a mais articulatoriamente viável – o que implica 

que a substituição C/ɾ/V→C[l]V deve estar disponível em um nível de processamento mais 

abstrato que o nível da articulação. Um caso exemplar a esta discussão é o Francês, em que 

a líquida mais frequentemente empregada na posição C2 de CCV é a fricativa uvular /ʁ/. Não 

é possível pensar que a substituição C/ʁ/V→C[l]V que ocorre na fala da criança francesa 

deva-se a uma falha na articulação de /ʁ/ – já que a falha em articular uma fricativa uvular não 

é capaz de gerar uma líquida lateral alveolar. Mesmo sendo foneticamente uma fricativa, C/ʁ/V 

não é substituído na fala infantil por outras fricativas mais precoces, como /f, v/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Embora poucos estudos dediquem-se a checar os efeitos da variação dialetal (e, 

consequentemente, de inputs mais ou menos distintos) sobre a aquisição CCV, os trabalhos 

de Vitor & Cardoso-Martins (2007) sobre a variante mineira e de Queiroga et al (2011) sobre 

a variedade periférica de Recife de fato observam aquisição mais tardia nesses dialetos 

rotacizantes em comparação à fala infantil paulistana. Pesquisas futuras comparando a 

aquisição do ataque ramificado em diferentes dialetos e sob uma mesma metodologia de 

coleta/análise seriam interessantes para discutir, de forma robusta, como a neutralização do 

contraste entre C/ɾ/V e C/l/V nestes dialetos pode afetar o processo de aquisição. Seria 

especialmente instigante questionar, nos dialetos rotacizantes, se as crianças usam a 

lateralização como reparo a C/ɾ/V. Isso porque se no dialeto SP somente cerca de 5% das 

ocorrências CCV é representada por C/l/V, em dialetos rotacizantes esse número seria ainda 

menor. Com uma exposição C/l/V praticamente nula, como justificar que os reparos da criança 

vão em direção a C[l]V – a não ser mobilizando uma mesma hierarquia contrastiva? Desse 

modo, as diferenças dialetais podem trazer interessantes informações a respeito do 

desenvolvimento infantil em contextos de input variável e diluição de contrastes fonológicos.    
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS E ESTUDOS 

FUTUROS 

 

 Revisitando a aquisição dos ataques ramificados CCV em PB, a presente pesquisa 

procurou responder a quatro questões basilares:  

 

➢ O QUE, exatamente, é adquirido?  

Quais são as propriedades distribucionais, fonotáticas, fonológicas e fonéticas envolvidas na 

aquisição CCV?; Quais são as pistas disponíveis no input para a construção do sistema 

fonotático da língua – e, em especial, do contraste entre CCV-CV e entre C/l/V e C/ɾ/V? Por 

quais caminhos estas pistas guiam o percurso de aquisição?; 

 

➢ QUANDO se dá a aquisição? 

Existe diferença no tempo de aquisição do molde silábico CCV e de seus filtros segmentais?;  

 

➢ COMO a sílaba CCV é adquirida?  

Como a ramificação de ataque é categorizada perante as demais sílabas do sistema fonotático 

da língua?; Como os segmentos que compõem CCV estão especificados?; Como a gramática 

fonológica da língua é construída a partir de dados esparsos e pouco transparentes? 

 

➢ e POR QUE a aquisição acontece como acontece?  

Por que existe uma diferença de cerca de dois anos entre a estabilização das líquidas /l, ɾ/ em 

ataque simples e em ataque complexo?; Por que a redução CCV→CV e a substituição C2 são 

os reparos mais mobilizados na fala infantil?  

  

 Nosso objetivo, ao visar as questões acima, foi melhor entender como a ramificação 

de ataque é sistematizada na Fonologia da criança ao longo de seu desenvolvimento 

linguístico, investigando o que motiva o uso de estratégias de reparo por tão longo período na 

fala infantil. As respostas a que chegamos apontam para o fundante papel do contraste na 

construção da Fonologia da língua – remontando, portanto, a clássicos como Jakobson e 

Saussure. A construção do contraste fonológico foi aqui modelada mobilizando o Princípio da 

Tolerância de Yang (2016) e a Hierarquia Contrastiva de Traços de Dresher (2009).  

 O exame das características do input, do percurso de aquisição CCV e de nossos 

dados experimentais apontou diferenças no desenvolvimento da camada estrutural e da 

camada segmental da sílaba CCV. Na aquisição do molde de ataque ramificado, além da 

influência do desenvolvimento articulatório-motor e do próprio desenvolvimento silábico, 

nossa pesquisa apontou um terceiro fator agindo na fala infantil: a hipergeneralização do 

processo de redução CCV da fala adulta, que ocorre somente em contexto átono. Essa 

hipergeneralização leva à incorreta classificação de CCV como opcional, tomando CV como 

uma forma alternante de CCV. A produtividade desta generalização é capturada via equação 
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do Princípio da Tolerância e decorre da concentração de sílabas CCV redutíveis nos 

momentos vocabulares iniciais da criança, sendo superada com o crescimento lexical.  

 Já no âmbito da aquisição dos filtros segmentais, observou-se que a concentração 

de types e tokens nas combinações segmentais C/ɾ/V e a baixa carga funcional do contraste 

C/ɾ/V-C/l/V – em oposição à alta informatividade do contraste /l, r/ em posição CV – levam a 

uma incorreta classificação de /l, ɾ/ como não-contrastivos em posição CCV. Ou seja, o 

contraste entre /l, ɾ/ na posição CCV leva mais tempo para ser especificado que na posição 

CV. Isso indica que informações silábicas devem ser levadas em conta na construção das 

hierarquias contrastivas de traços da criança. 

 Juntos, molde e filtro apontam que a aquisição CCV é tão longa porque seu percurso 

de aquisição passa por um momento de incorreta neutralização dos contrastes estrutural e 

segmental da sílaba. 

 Vejamos nos parágrafos a seguir um resumo de como chegamos a estas conclusões. 

 

 No Capítulo 2, conduzimos uma investigação detalhada sobre as propriedades 

linguísticas de CCV no PB, estabelecendo suas características acústicas, articulatórias, 

fonotáticas, fonológicas e distribucionais. Na perspectiva distribucional, observamos que o 

contraste entre CCV-CV – e, especialmente, entre C/l/V-C/ɾ/V – é pouco denso na língua e 

tardio no Léxico da criança. Somadas à baixa frequência e à variação entre CCV e CV (como 

em [ʹo.tɾʊ] ~ [ʹo.tʊ̥]) constatada na língua alvo, tais características criam um cenário em que o 

contraste estrutural entre CCV e CV e o contraste segmental entre /l/-/ɾ/ em posição CCV se 

mostram pouco transparentes. Crucialmente, este cenário cria um ambiente linguístico 

propício para considerar a emergência de neutralizações contrastivas: entre CCV e CV, 

ignorando que na língua alvo esta neutralização se restringe à posição átona; e entre C/l/V-

C/ɾ/V, considerando a frequência imperante de C/ɾ/V e os escassos pares mínimos C/l/V-

C/ɾ/V, em contraposição à abundância de pares /l/-/ɾ/ em CV. Tais neutralizações são 

condizentes com o input disponível – i.e., compõem uma gramática passível de dar conta 

deste input – embora não sejam a real gramática da língua alvo. O input conduz, portanto, a 

uma incorreta classificação de CV como uma forma possível de CCV, e de C/l/V e C/ɾ/V como 

não-contrastivos – exigindo, portanto, uma recategorização fonológica no percurso de 

aquisição. Interessantemente, apesar destas pistas esparsas, enganosas e fragmentárias, 

nos termos de Chomsky (1988), a produtividade e a boa-formação de CCV em PB foram 

comprovadas por Toni (2020, submetidoa): mesmo sendo pouco frequente, pouco 

transparente e pouco informativo, o contraste CCV-CV e C/l/V-C/ɾ/V se mostra 

sincronicamente ativo no sistema fonotático dos falantes adultos brasileiros.  

 O Capítulo 2 se encerra com uma reanálise dos dados naturalísticos de Toni (2016), 

constatando que nem a frequência (type e token) nem a saliência prosódica são capazes de 
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justificar os padrões observados na produção infantil: i) sílabas de frequência semelhante 

apresentam taxas de produção correta distintas; ii) a saliência prosódica só se mostra influente 

nos anos finais da aquisição; e iii) C[l]V, de frequência minoritária na língua alvo, é a realização 

mais inicial de CCV, sendo tomada em substituição às combinações segmentais de frequência 

superior. Uma revisão da literatura acústica (e seu posterior cotejo com os resultados de 

produção infantil) permitiu determinar que a percepção não pode ser tomada como motivação 

das substituições encontradas na fala da criança. Ainda no âmbito da fonética, foi também 

possível estabelecer que i) há reparos aplicados pela criança que não acarretam em 

facilitação articulatória; ii) a substituição C/ɾ/V→C[l]V não se revela como uma falha em atingir 

o alvo consonantal, mas sim como uma alteração de alvo; iii) existem alternativas segmentais 

que poderiam ser mobilizadas à produção C/ɾ/V sem prejuízo acústico, como a aproximante 

[ɹ], mas que são pouco empregadas na fala infantil; e iv) embora a emergência de 

combinações C/l/V seja precoce, a estabilização de CCV pode ocorrer primeiro em 

sequências C/ɾ/V. Tais constatações apontam que, apesar do reconhecido efeito do 

desenvolvimento fonético na fala infantil, é necessário mobilizar fatores também fonológicos 

para melhor entender a aquisição CCV. 

 Tendo em vista as informações aventadas no Capítulo 2 e a questão sobre O QUE, 

exatamente, é adquirido na aquisição CCV, o Capítulo 3 responde: uma sílaba variável e, 

consequentemente, não transparente; de contraste pouco informativo, em oposição ao 

contraste robusto observado a /l, ɾ/ em posição CV; de input marcadamente pobre e enviesado 

em direção a C/ɾ/V; e com grande concentração de CCVs átonos e reduzíveis nos momentos 

vocabulares iniciais da criança. Após percorrer a literatura brasileira no Capítulo 4, 

identificando que tal cenário não é considerado no desenvolvimento silábico infantil, 

esquematizamos no Capítulo 5 a hipótese impelida pelos capítulos 2 e 3: a construção do 

contraste é um fator-chave para compreender o percurso de aquisição CCV em PB.  

 Para investigar a hipótese de que CCV-CV e C/l/V-C/ɾ/V podem, a princípio, não ser 

contrastivos, delineamos no Capítulo 6 dois experimentos, de produção e de detecção de 

erros, cujos resultados são apresentados no Capítulo 7 e discutidos em 8 e 9. Como principal 

achado do teste de produção, apontamos a diferença no tempo de aquisição entre o molde 

silábico e seus filtros segmentais: a estrutura de ataque ramificado se mostra estabilizada na 

fala infantil em momento anterior à estabilização da camada segmental. Desse modo, existem 

QUANDOs diferentes na aquisição do molde silábico CCV e na especificação da qualidade do 

segmento a ocupar a posição ramificada.  

 A este respeito, o teste de detecção revela que, embora C/l/V seja precocemente 

produzido na fala da criança – tanto em alvos C/l/V quanto em reparo a C/ɾ/V –, esta produção 

não reflete a aquisição do filtro fonotático de /l/. Isso porque as crianças que substituem 

C/ɾ/V→C[l]V demonstram não reconhecer trocas C/l/V→C[ɾ]V, apontando que a líquida lateral 
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inicialmente produzida em CCV é, na verdade, uma líquida não-especificada. Crucialmente, 

as mesmas crianças demonstram detectar substituições [l]↔[ɾ] em CV – mas não em CCV. 

Este cenário revela um descompasso na especificação das líquidas em diferentes contextos 

silábicos, que decorre da escassez de pistas à construção do valor contrastivo de /l, ɾ/ em 

CCV, em contraposição às pistas robustas disponíveis em contexto CV. Isso explica POR QUE 

existe uma lacuna de tempo entre a aquisição /l, ɾ/ em CV e em CCV. Para modelar COMO o 

contraste C/l/V-C/ɾ/V é construído e entender este descompasso, propomos, via Hierarquia 

Contrastiva de Traços (DRESHER, 2009), que há uma defasagem na especificação do nó que 

contrasta /l, ɾ/ em contexto CCV em comparação ao contexto CV. Se /l, ɾ/ não compartilham 

da mesma hierarquia – isto é, se cada contexto silábico apresenta hierarquias diferentes –, 

não seria esperado que dialetos rotacizantes apresentem C/ɾ/V→C[l]V como estratégia de 

reparo. Isso porque estes dialetos apresentam ainda menos ocorrências de C[l]V no ambiente 

linguístico, e tais reparos não seriam condizentes com o alvo sendo adquirido – e mesmo 

substituições de caráter articulatório poderiam mirar outros candidatos róticos ou glides.  

 No âmbito estrutural, o teste de detecção revela que, embora as crianças 

reconheçam a diferença entre CCV e CV (já que CV→CCV não é tomado como aceitável), 

substituições CCV→CV são aceitas como formas lexicais alternativas – especialmente em 

contextos em que não há pares mínimos restringindo a variação da palavra, como em 

‘preto’→’peto’ (versus em ‘prato’→’pato’). Para explicar COMO e POR QUE estes resultados 

ocorrem, defendemos que o desenvolvimento CCV se baseia em uma hipergeneralização de 

CCV→CV, restrita aos contextos átonos na fala adulta, também aos contextos tônicos. Desse 

modo, tal qual o observado às variantes [koˈmeɾ], [koˈmeɻ], [koˈmeɹ], [koˈmex], [koˈmeh], 

[koˈme] de /komeR/, formas como [ʹo.tɾʊ]~[ʹo.tʊ], [pɾa]~[pɐ] e [pɾeʹsi.zɐ]~[pʹsi.zɐ] são 

foneticamente percebidas como distintas, mas fonologicamente categorizadas como 

equivalentes. Tal hipergeneralização decorre da variação CCV~CV, da baixa carga funcional 

de CCV e, principalmente, da concentração de CCVs reduzíveis nos primeiros momentos do 

desenvolvimento vocabular infantil – e a suficiência desta concentração foi objetivamente 

medida via Princípio da Tolerância (YANG, 2018abc). Esta irrestrita variação CCV~CV explica 

também por que há remanescentes da redução CCV→CV mesmo na fala de crianças em que 

a estrutura ramificada já se mostra adquirida. Para adquirir a sílaba CCV tal como na sua 

língua alvo, portanto, a criança precisa restringir a aplicação do processo de redução, 

condicionando-o aos contextos prosódicos observados na fala adulta. Mas para que isso 

aconteça, a criança precisa adicionar ao seu vocabulário contextos não variáveis de CCV.  

 Vê-se, com isso, que a redução CCV→CV típica da fala infantil pode estar calcada em 

três motivos: na ausência da estrutura CCV na Fonologia; em fatores articulatório-motores, 

especialmente frente ao tepe; e, por fim, em uma falha na construção do contraste entre CCV-

CV, não reconhecendo que a neutralização entre essas estruturas na fala adulta é 
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prosodicamente condicionada. A aquisição CCV implica, assim, não só no desenvolvimento 

da estrutura CCV e de seus filtros segmentais, mas também no domínio dos processos 

fonológicos vigentes na língua alvo e seus contextos de aplicação. 

 

 Cabe destacar, por fim, as limitações metodológicas e os estudos futuros que podem 

dar continuidade às questões aqui investigadas. 

 Dado o moderado número de respostas finais obtidas em cada condição do teste de 

detecção, planejamos replicar este experimento para coletar dados mais robustos. Nesta 

reaplicação, um ponto importante a ser considerado é a influência sociolinguística nas 

produções C/l/V→C[ɾ]V infantis. Isso porque, mesmo controlando o contexto social de coleta 

dos dados, é possível que o histórico familiar ou a rede de convívio da criança abranja dialetos 

rotacizantes. Embora nossos dados apontem um efeito generalizado (e não restrito a 

determinados informantes) na produção e detecção de C/l/V→C[ɾ]V, uma comparação com 

dados de dialetos em que o rotacismo é produtivo seria uma interessante prova externa, 

também trazendo novos argumentos à análise sobre a especificação posicional das líquidas. 

Além disso, um estudo fonético aprofundado, detectando possíveis contrastes encobertos na 

fala infantil, pode também revelar interessantes paralelos com o teste de detecção, revisitando 

o conhecido fenômeno fish-fis de Berko & Brown (1960).   

 Para ratificar que as características do alvo CCV e do input levam, ao longo da 

aquisição, a uma representação funcionalmente não-contrastiva e não-especificada dos 

ataques ramificados, outra comparação interessante inclui dialetos em que há maior ou menor 

taxa de redução CCV→CV. Nestas comparações, esperamos encontrar diferenças no tempo 

de aquisição da estrutura CCV.  

  

 Em suma, defendemos que, ao adquirir CCV, a criança adquire uma sílaba 

lexicalmente pouco frequente, distribucionalmente concentrada em padrões específicos, 

articulatoriamente complexa, fonotaticamente restrita, foneticamente variável e 

fonologicamente pouco contrastiva, que apresenta baixa carga funcional e que é suscetível a 

processos de neutralização. Tais características levam a uma representação funcionalmente 

não-contrastiva no início do percurso de aquisição, respondendo POR QUE a aquisição CCV 

se mostra tão longa e tão propensa à redução CCV→CV e à substituição C2. 
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Apêndice 
 
Fguras utilizadas para ilustrar os pares mínimos CCV-CV nos experimentos: 


