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Resumo 

Esta dissertação tem como principais objetivos a análise e descrição das diferenças entre 

a aquisição de Ataques ramificados e a aquisição de sequências consonânticas 

problemáticas, no Português Europeu, bem como o impacto que este processo tem nos 

desempenhos escritos, no 1º Ciclo do Ensino Básico. Para o efeito, recorreu-se à 

observação de produções orais e escritas de palavras isoladas que continham sequências 

consonânticas de ambos os tipos, de crianças do 1º e 4º anos de escolaridade: 

participaram neste estudo 56 crianças de ambos os sexos, divididas por dois grupos 

experimentais, um composto por 27 crianças a frequentar o 1º ano de escolaridade e 

outro por 29 crianças a frequentar o 4º ano do ensino básico, selecionadas em duas 

Escolas Primárias pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Benedita. 

Vários estudos têm sido publicados sobre a aquisição dos diferentes constituintes 

silábicos, atestando empiricamente a proposta de Jakobson (1941/68) de que as 

primeiras estruturas a serem adquiridas são as não-marcadas, as presentes em todas as 

línguas do mundo e as mais frequentes, pelo que a primeira estrutura silábica a ser 

adquirida tem o formato CV (Blevins, 1995; Fikkert, 1994; Freitas, 1997). No 

Português Europeu, a par do que acontece noutras línguas, o constituinte Ataque 

ramificado, silabicamente mais complexo do que o não ramificado, é das últimas 

estruturas silábicas a estabilizar no sistema fonológico da criança (Fikkert, 1994; 

Freitas, 1997; Bernhardt & Stemberger, 1998; Lamprecht et al., 2004); todavia, no 

Português, existem, ainda, outros grupos consonânticos que, sendo raros no sistema-

alvo, são, também, raramente selecionados pelas crianças em fase de aquisição deste 

sistema linguístico (Freitas, 1997), mostrando-se a sua aquisição e produção ainda mais 

problemática e tardia. 

Os dados desta investigação mostram que existem amplas diferenças: (i) entre a 

aquisição de Ataques ramificados e a de grupos consonânticos problemáticos; (ii) entre 

a oralidade e a escrita; (iii) entre os dois níveis escolares testados. 

 

Palavras-chave: aquisição da linguagem; desenvolvimento fonológico; desenvolvimento 

ortográfico; complexidade silábica; Português Europeu. 
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Abstact 

The main purposes of this study are the analysis and description of the differences 

between the acquisition of branching Onsets and the acquisition of other consonant 

clusters in European Portuguese, as well as the impact this process has on the written 

performance in primary education. To this end, we observed both spoken and written 

infantile productions (children attending the 1
st
 and 4

th
 grades in elementary education) 

of isolated words containing consonantal sequences of both types. 56 children of both 

sexes participated in this study, divided into two experimental groups, one consisting of 

27 1
st
 graders and the other consisting of 29 4

th
 graders, the couple attending two 

elementary schools from Agrupamento de Escolas de Benedita. 

Several studies have been published on the acquisition of different syllabic constituents, 

providing empirical evidence to Jakobson’s proposal (1941/68) that the first structures 

to be acquired are the unmarked and most frequent ones, therefore, the first syllable 

structure to be acquired is the one with CV format (Blevins, 1995; Fikkert, 1994; 

Freitas, 1997). In common with other languages, in European Portuguese, branching 

Onsets are the last syllable structures to stabilize in the child’s phonological system 

(Fikkert, 1994; Freitas, 1997; Bernhardt & Stemberger, 1998; Lamprecht et al., 2004). 

However, in Portuguese, there are still some other consonantal sequences that being rare 

in the target system, are also rarely selected by children during their acquisition path of 

this linguistic system (Freitas, 1997), hence, its acquisition as well as production appear 

to be even more problematic and delayed. 

Data from this study show that there are some wide differences: (i) between the 

acquisition of branching Onsets and other consonantal clusters, (ii) between oral and 

writing, (iii) between the two grade levels tested. 

 

 

 

Key-words: language acquisition; phonological development; orthographic knowledge 

development; syllabic complexity; European Portuguese. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

Índice 

  

 Agradecimentos                                                                                                       vii 

 Resumo                                                                                                                     xi 

 Abstract                                                                                                                   xiii 

0. Introdução.............................................................................................................. 1 

1. Enquadramento Teórico ......................................................................................... 3 

1.1. A sílaba no Português Europeu .......................................................................... 3 

1.2. Desenvolvimento silábico: o caso do Ataque .................................................. 16 

1.2.1. Aquisição do constituinte Ataque ramificado nas várias línguas ............. 18 

1.2.2. Aquisição do constituinte Ataque ramificado no Português do Brasil ..... 20 

1.2.3. Aquisição do constituinte Ataque ramificado no Português Europeu ...... 21 

1.2.4. Aquisição dos grupos consonânticos problemáticos ................................ 23 

1.3. Desenvolvimento ortográfico........................................................................... 24 

2. Metodologia......................................................................................................... 31 

2.1. Questões e hipóteses de investigação .............................................................. 31 

2.2. Caraterização da amostra ................................................................................. 33 

2.3. Material e procedimentos ................................................................................. 35 

2.3.1. Construção das tarefas de nomeação e de escrita ..................................... 35 

2.3.2. Procedimentos .......................................................................................... 40 

2.4. Tratamento dos dados ...................................................................................... 43 

3. Apresentação e descrição dos resultados .............................................................. 49 

3.1. Dados globais do 1º ano de escolaridade ......................................................... 49 

3.1.1. Dados da oralidade ................................................................................... 50 

3.1.2. Dados da escrita ........................................................................................ 59 

3.2. Dados globais do 4º ano de escolaridade ......................................................... 68 

3.2.1. Dados da oralidade ................................................................................... 68 

3.2.2. Dados da escrita ........................................................................................ 70 

3.3. Sumário dos resultados .................................................................................... 80 

4. Discussão dos resultados e considerações finais ................................................... 81 

 Referências Bibliográficas ................................................................................... 99 

 Apêndices .......................................................................................................... 109 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

0. Introdução 

A presente investigação insere-se no âmbito dos trabalhos que exploram a relação entre 

o desenvolvimento fonológico e os desempenhos escritos das crianças, estudando 

produções orais e escritas por parte de crianças que se encontram a frequentar os 1º e 4º 

anos de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico. As estruturas em foco são as 

sequências consonânticas correspondentes a Ataques ramificados e as formadas por 

grupos consonânticos problemáticos.  

Até ao momento, nenhum estudo, de que tenhamos conhecimento, se debruçou na 

relação, para o Português Europeu, entre o desenvolvimento fonológico, focado no 

conhecimento implícito, e a aprendizagem da escrita. A motivação para esta tese 

assenta, assim, na consciência de que uma análise mais detalhada da relação entre a 

aquisição da fonologia e os desempenhos escritos, que passa, inevitavelmente, pela 

observação de produções orais e escritas de crianças em contexto escolar, promoverá a 

eficácia do desempenho docente no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita 

Ataques simples surgem antes dos Ataques ramificados, já que as estruturas linguísticas 

simples emergem primeiro do que as complexas (Freitas, 2003). Dada a complexidade 

dos Ataques ramificados, as crianças recorrem a estratégias de reconstrução aquando da 

sua produção. Outros grupos consonânticos que não os constituídos por sequências de 

obstruinte+líquida são raramente selecionados pelas crianças em fase de aquisição do 

Português Europeu (Freitas, 1997). Prevê-se que a sua aquisição seja tardia, embora não 

haja dados experimentais que o comprovem. O trabalho que aqui se inicia procura 

descrever as diferenças entre a aquisição de Ataques ramificados e a aquisição de 

grupos consonânticos problemáticos, bem como o impacto que este processo tem nos 

desempenhos escritos, no 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Esta investigação estrutura-se em quatro partes essenciais. No primeiro capítulo, que 

serve de enquadramento teórico, é feita uma revisão da literatura relativamente às 

questões centrais deste estudo, com as seguintes secções: a sílaba no Português 

Europeu; a caracterização do desenvolvimento silábico: o caso do Ataque; o 

desenvolvimento ortográfico. No capítulo 2, são apresentadas as questões 

metodológicas: as hipóteses subjacentes à elaboração da presente investigação; a
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 caraterização da amostra avaliada; o material usado para a recolha dos dados, com 

descrição dos instrumentos construídos para o efeito e os procedimentos aplicados; a 

metodologia do tratamento dos dados. A apresentação e descrição dos dados encontram-

se no capítulo 3, em que se documentam os principais resultados alcançados neste 

estudo através da análise dos dados recolhidos (produções orais e produções escritas). 

Por fim, no capítulo 4, tem lugar a discussão dos resultados, onde se confrontam os 

resultados obtidos nesta investigação com as hipóteses formuladas e com os estudos 

mencionados no primeiro capítulo. Ainda neste capítulo, são mencionadas as limitações 

encontradas no decorrer da investigação e referidos os contributos da mesma para o 

estudo das (as)simetrias entre aquisição e escrita. 
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1. Enquadramento Teórico 

Dado o objetivo central desta investigação, neste capítulo, a revisão bibliográfica 

centrar-se-á em três pontos distintos: (i) a sílaba no Português Europeu (secção 1.1.); (ii) 

caracterização do desenvolvimento silábico: o caso do Ataque (secção 1.2.) e (iii) o 

desenvolvimento ortográfico (secção 1.3.).  

 

1.1. A sílaba no Português Europeu 

A sílaba é, para muitos autores, uma construção percetual, decorrente da intuição do 

ouvinte (Mateus et al., 2003:1038). Blevins (1995) afirma que as crianças nativas de 

uma língua conseguem, normalmente, identificar o número de sílabas que constituem 

uma palavra e quais as fronteiras silábicas dentro da mesma. Além disso, as crianças 

conseguem ainda manipular, de uma forma recreativa, as estruturas silábicas, o que se 

observa, por exemplo, nas lengalengas ou em jogos de palavras (Mateus & d’Andrade, 

2000). Veloso (2003:83), no seguimento da passagem que se segue, extraída de Blevins 

(1995), afirma que esta natureza intuitiva da sílaba constitui uma “evidência 

fundamental para a demonstração da sua presença a nível do conhecimento fonológico 

dos sujeitos e, como tal, para a defesa do seu estatuto linguístico e fonológico”. 

“In a number of languages, native speakers have clear intuitions regarding the 

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

intuitions as to where syllable breaks occur. Many descriptive grammars contain 

references to native speakers' awareness of syllable breaks.  

(...) If phonology is in part the study of the mental representations of sound 

structure, then such intuitions support the view of the syllable as a plausible 

phonological constituent."  

(Blevins, 1995:209-210) 

Vários modelos fonológicos têm sido usados para a descrição da estrutura silábica de 

diversas línguas do mundo. Nas últimas décadas, para a descrição da sílaba no 

Português foi adotado o modelo de ‘Ataque-Rima’, proposto em Selkirk (1982, 1984) 

(Mateus, 1994; Freitas, 1997; Mateus & d’Andrade, 2000; Freitas & Santos, 2001, 

Veloso, 2003). De acordo com este modelo, a sílaba constitui uma unidade prosódica 

hierarquicamente organizada em constituintes silábicos: Ataque e Rima, dominando, 
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este último, os constituintes Núcleo e Coda, tal como se pode verificar pelo esquema 

arbóreo apresentado na figura que se segue, em que se apresenta a representação do 

modelo de ‘Ataque-Rima’. 

 

Figura 1 – Representação do modelo de ‘Ataque-Rima’. 

 

 

 

Os constituintes silábicos apresentam, no máximo, duas posições internas e cada 

constituinte terminal pode estar associado a uma ou duas posições no esqueleto, as quais 

se associam a unidades segmentais. Tendo a possibilidade de estar, ou não, preenchidos, 

os constituintes silábicos podem ainda ser não ramificados ou ramificados, caso se 

verifique o seu preenchimento. 

Nas línguas do mundo, são vários os tipos silábicos e as combinações de segmentos que 

podem ser encontradas numa mesma sílaba. Blevins (1995) apresenta o seguinte 

inventário de tipos silábicos que encontrou nas várias línguas: V, CV, VC, CVC, CCV, 

CCVC, CVCC, VCC, CCVCC e CVCCC. Contudo, visto o Português Europeu não 

admitir Codas silábicas ramificadas, encontramos, nesta língua, apenas as combinações 

seguintes: V, CV, VC, CVC, CCV, CCVC (exemplos, respetivamente: “é”, “pá”, “ar”, 

“lar”, “cru”, “três”). 

Os constituintes terminais têm formatos diferentes no Português Europeu. Assim, 

dominado pela Rima e obrigatoriamente preenchido por material segmental, o Núcleo 

pode ser simples, quando constituído por uma única vogal, ou ramificado, quando 

constituído por um ditongo. O Ataque pode ser não ramificado, quando é preenchido 

por uma consoante ou quando se encontra vazio, e ramificado, quando preenchido por 

duas consoantes. A Coda, constituinte não obrigatório, é o constituinte com mais 

restrições segmentais e pode, unicamente, ser preenchido por [ʃ], [ʒ], [ɬ] e [ɾ]. 
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Porque esta investigação se centra no domínio do Ataque, neste capítulo apenas se 

descreverá este constituinte silábico. Preenchido por consoantes e situado à esquerda do 

Núcleo, o Ataque pode surgir quer em posição inicial de palavra quer em medial; no 

entanto, muito dificilmente encontraremos [ɲ] e [ʎ] em início de palavra e [ɾ] nunca 

ocorre nesta posição (Mateus & d’Andrade, 2000).  

O Português Europeu, tal como muitas outras línguas do mundo, permite três 

configurações para este constituinte: (i) Ataque não ramificado vazio (Ataque vazio); 

(ii) Ataque não ramificado (Ataque simples); (iii) Ataque ramificado ou complexo. 

 

(i) Ataque não ramificado vazio 

O constituinte Ataque pode não estar associado a material segmental, ou seja, pode não 

estar preenchido por um segmento, sendo, deste modo, denominado Ataque vazio 

(Figura 2).  

 

Figura 2 – Representação do Ataque não ramificado vazio.  

 

 

 

No quadro que se segue, apresenta-se, a título ilustrativo, uma listagem de palavras 

exemplificativas deste formato (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Ataques vazios em Português Europeu (exemplos de Freitas & Santos, 2001).  

Posição inicial de palavra Posição medial de palavra 

abóbora – [ _ɐ . ‘bɔ . bu . ɾɐ] 

água – [ _‘a . gwɐ] 

égua – [ _‘ɛ . gw . ɐ] 

orvalho – [ _ɔɾ . ‘va . ʎu] 

uvas – [ _‘u . vɐ ʃ] 

dia – [ ‘di . _ɐ] 

lua – [‘lu . _ɐ]  

seara – [si . ‘_a . ɾɐ] 

coelho – [ku . ‘_ɐ . ʎu] 

pradaria – [pɾɐ . dɐ . ‘ɾi . _ɐ] 

 

(ii) Ataque não ramificado (Ataque simples) 

O Ataque simples domina apenas um segmento, estando associado a uma única posição 

no esqueleto (Figura 3).  

 

Figura 3 – Representação do Ataque simples. 

 

 

 

Nesta posição silábica, todas as consoantes do Português podem ocorrer, exceto, em 

início de palavra, a vibrante simples e, com raríssimos exemplos, a lateral palatal e a 

nasal palatal. Veja-se, a título ilustrativo, o quadro seguinte, com exemplos retirados de 

Mateus e d’Andrade (2000), (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Ataques simples em Português Europeu, segundo Mateus e d’Andrade (2000).  

Segmentos Posição inicial de palavra Segmentos Posição medial de palavra 

[p] 

[t] 

[k] 

[f] 

[s] 

[ ʃ ] 

[b] 

[d] 

[g] 

[v] 

[z] 

[ʒ] 

[m] 

[n] 

 

[l] 

[ʎ] 

[ʀ] 

[ɾ] 

pala – [ ‘pa . lɐ] 

tom – [ ‘tõ] 

calo – [ ‘ka . lu] 

fala – [ ‘fa . lɐ] 

selo – [ ‘se . lu] 

chá – [ ‘ʃa] 

bala – [ ‘ba . lɐ] 

dom – [ ‘dõ] 

galo – [ ‘ga . lu] 

vala – [ ‘va . lɐ] 

zelo – [ ‘ze . lu] 

já – [ ‘ʒa] 

mata – [ ‘ma . tɐ] 

nata – [ ‘na . tɐ] 

 

lato – [ ‘la . tu] 

lhano – [ ‘ʎɐ . nu] 

rato – [ ‘ʀa . tu] 

 

[p] 

[t] 

[k] 

[f] 

[s] 

[ ʃ ] 

[b] 

[d] 

[g] 

[v] 

[z] 

[ʒ] 

[m] 

[n] 

[ɲ] 

[l] 

[ʎ] 

[ʀ] 

[ɾ] 

ripa – [ ‘ʀi . pɐ] 

lato – [ ‘la . tu] 

vaca – [ ‘va .kɐ] 

estafa – [ ʃ ‘ta . fɐ] 

caça – [ ‘ka . sɐ] 

acha – [ ‘a . ʃɐ] 

riba – [ ‘ʀi . bɐ] 

lado – [ ‘la . du] 

vaga – [ ‘va . gɐ] 

estava – [ ʃ ‘ta . vɐ] 

casa – [ ‘ka . zɐ] 

haja – [ ‘ a . ʒɐ] 

gama – [ ‘gɐ . mɐ] 

gana – [ ‘gɐ . nɐ] 

sanha – [ ‘sɐ . ɲɐ] 

mala – [ ‘ma . lɐ] 

malha – [ ‘ma . ʎɐ] 

carro – [ ‘ka . ʀu] 

caro – [ ‘ka . ɾu] 

 

(iii) Ataque ramificado 

Duas consoantes compõem o Ataque ramificado, sendo que nem todas as combinatórias 

de consoantes são possíveis, devido às fortes restrições de adjacência relativas às 

consoantes que podem ocorrer nesta posição, decorrentes de princípios universais de 

formação da estrutura silábica. 
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O Princípio de Sonoridade
1
 permite prever as sequências de segmentos possíveis numa 

língua, tendo em conta a hierarquia de sonoridade; é definido para o PE, em Mateus et 

al. (2003:1040), da seguinte forma: “A sonoridade dos segmentos que constituem a 

sílaba aumenta a partir do início até ao núcleo e diminui desde o núcleo até ao fim”. A 

sonoridade dos segmentos é definida pela Escala de Sonoridade, apresentada por ordem 

decrescente de sonoridade: Vogais > Líquidas > Nasais > Fricativas > Oclusivas 

(Vigário & Falé, 1994). Assim, encontramos nesta posição, apenas sequências formadas 

por uma consoante oclusiva seguida de lateral /l/ ou de vibrante /ɾ/ – ([bɾ]aço; 

[pl]uma) e sequências formadas por uma consoante fricativa seguida, do mesmo modo, 

de lateral ou de vibrante – (li[vɾ]o; [fl]amingo), ou seja, sequências formadas por 

obstruinte+líquida. 

 

Figura 4 – Representação do Ataque ramificado. 

 

 

 

Nos quadros que se seguem, encontram-se apresentadas as combinatórias possíveis em 

posição inicial e medial de palavra para as sequências acima referidas: oclusiva+ 

vibrante (Quadro 3), oclusiva+lateral (Quadro 4), fricativa+vibrante (Quadro 5) e 

fricativa+lateral (Quadro 6).  

 

 

 

                                                      
1
 Sobre o Princípio de Sonoridade, ver Selkirk (1984) e Mateus & d'Andrade (2000).  
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Quadro 3 – Ataques ramificados em sequências de oclusiva+líquida (vibrante) (Mateus & d’Andrade, 

2000).  

Combinatória de 

consoantes 
Posição inicial de palavra Posição medial de palavra 

[pɾ] 

[bɾ] 

[tɾ] 

[dɾ] 

[kɾ] 

[gɾ] 

prato – [ ‘pɾa . tu] 

branco – [ ‘bɾɐ  . ku] 

trapo – [ ‘tɾa . pu] 

droga – [ ‘dɾɔ . gɐ] 

cravo – [ ‘kɾa . vu] 

graça – [ ‘gɾa . sɐ] 

comprar – [kõ . ‘pɾaɾ] 

abraço – [ɐ . ‘bɾa . su] 

retrato – [ʀɨ . ‘tɾa . tu] 

sindroma – [sĩ . ‘dɾo . mɐ]  

acre – [ ‘a . kɾɨ] 

regra – [ ‘ʀɛ . gɾɐ] 

 

Quadro 4 – Ataques ramificados em sequências de oclusiva+líquida (lateral) (Mateus & d’Andrade, 

2000).  

Combinatória de 

consoantes 
Posição inicial de palavra Posição medial de palavra 

[pl] 

[bl] 

[tl] 

[dl] 

[kl] 

[gl] 

plano – [ ‘plɐ . nu] 

bloco – [ ‘blɔ . ku] 

_____________ 

_____________ 

claro – [ ‘kla . ɾu] 

glande – [ ‘glɐ  . dɨ] 

repleto – [ʀɨ . ‘plɛ . tu] 

ablução – [ɐ . blu . ‘sɐ w] 

atleta – [ɐ . ‘tlɛ . tɐ] 

adligar
2
 – [ɐ . ‘dli . gaɾ]  

recluso – [ʀɨ . ‘klu . zu] 

aglomerar – [ɐ . glu . mɨ . ‘ɾaɾ] 

 

Os exemplos contidos nos quadros acima apresentados mostram que todas as sequências 

com oclusiva+vibrante ocorrem quer no início quer no meio de palavra. Porém, o 

mesmo não se passa com as sequências formadas por oclusiva+lateral já que, por 

exemplo, tanto [tl] como [dl] não constituem ataque de sílaba em português em início 

de palavra e só muito raramente ocorrem em posição medial de palavra. 

 

 

                                                      
2
 Segundo Mateus & d’Andrade (2000), trata-se da única palavra que contém esta sequência. 
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Quadro 5 – Ataques ramificados em sequências de fricativa+líquida (vibrante) (Mateus & d’Andrade, 

2000). 

Combinatória de 

consoantes 
Posição inicial de palavra Posição medial de palavra 

[fɾ] 

[vɾ] 

frio – [ ‘fɾiw] 

_____________ 

refrescar – [ʀɨ . fɾɨʃ . ‘kaɾ] 

palavra – [pɐ . ‘la . vɾɐ] 

 

Quadro 6 – Ataques ramificados em sequências de fricativa+líquida (lateral) (Mateus & d’Andrade, 

2000).  

Combinatória de 

consoantes 
Posição inicial de palavra Posição medial de palavra 

[fl] flor – [ ‘floɾ] aflorar – [ɐ . flu . ‘ɾaɾ] 

 

São vários os estudos que mostram que as sílabas começadas por grupos consonânticos, 

ou seja, com o formato CCV, são pouco frequentes em Português: a estrutura CCV está 

presente em menos de 5% de sílabas nos vários corpora observados e retirados na 

literatura (Andrade & Viana, 1993; Vigário et al., 2006). Segundo o estudo realizado 

por Vigário e Falé (1993), em que é medida a frequência de distribuição dos diferentes 

tipos segmentais de Ataque ramificado, aproximadamente 94% dos Ataques 

ramificados nesta língua são formados por oclusiva+líquida e unicamente cerca de 6% 

representa os grupos formados por fricativa+líquida.  

Analisados os quadros acima expostos, comprova-se que, quando comparadas com as 

sequências compostas por fricativa+líquida, as correspondentes a oclusiva+líquida 

constituem a estrutura mais frequente em Português (Mateus & d’Andrade, 2000; 

Mateus et al., 2005). Tal deve-se ao facto de um Ataque constituído por 

oclusiva+líquida apresentar uma diferença de sonoridade entre os segmentos superior à 

verificada num Ataque constituído por fricativa+líquida, uma vez que, na Escala de 

Sonoridade Indexada para o Português Europeu (Vigário & Falé, 1993), patente no 

Quadro 7, uma oclusiva está mais afastada de uma líquida do que uma fricativa, 

atestando, portanto, que quanto maior for a distância dos segmentos de uma sílaba, mais 
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natural ela é. Este facto decorre da Condição de Dissemelhança, que estipula, para cada 

língua, o valor da diferença de sonoridade permitida entre dois segmentos em sequência, 

pertencentes à mesma sílaba. No Português Europeu, de acordo com a Escala de Vigário 

e Falé (1993), a diferença de sonoridade tem de ser igual ou superior a 4, considerando-

se marcadas as sequências que apresentem um valor inferior e preferindo-se, por isso, as 

que possuam um grau superior de distanciamento entre os segmentos.  

 

Quadro 7 – Escala de Sonoridade Indexada para o Português (Vigário & Falé, 1993). 

Oclusiva  
[-voz] 0.5 

[+voz] 1 

Fricativa  
[-cor] [-voz] 1.5 

[-cor] [+voz] 2 

Fricativa  
[+cor] [-voz] 2.5 

[+cor] [+voz] 3 

Nasal 3.5 

Líquida Lateral 3.5 

Líquida vibrante 6 

Vogal 10 

 

Com base nesta escala, a combinatória oclusiva+vibrante é a que apresenta uma 

diferença de sonoridade mais alta (6-1=5; 6-0,5=5,5), sendo, assim, a mais frequente no 

sistema e a única que não apresenta restrições na combinação entre C1 e C2 ([pɾ, bɾ, tɾ, 

dɾ, kɾ, gɾ]). 

Para além destes casos de sequências de obstruinte+líquida, existem outras combinações 

consonânticas, estas muito menos frequentes no léxico do Português, relatadas na 

literatura como problemáticas no que diz respeito à identificação das fronteiras das 

sílabas que as contêm. Trata-se dos encontros consonânticos apresentados no Quadro 8: 
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Quadro 8 – Combinatórias possíveis de grupos consonânticos problemáticos (Mateus & d’Andrade, 

2000). 

Grupos 

consonânticos 

Combinatória de 

consoantes 

Posição inicial de  

palavra 

Posição medial de  

palavra 

Oclusiva+Nasal 

[pn] 

[bn] 

[tm] 

[tn] 

[dm] 

[dn] 

[gm] 

[gn] 

pneu 

__ 

tmeses 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

apneia 

abnóxio 

ritmo 

étnico 

admirar 

adnominal 

estigma 

gnomo 

Oclusiva+Fricativa 

[ps] 

[bs] 

[bv] 

[bʒ] 

[tz] 

[dv] 

[ks] 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

psicologia 

absurdo 

óbvio 

abjurar 

quartzo 

advertir 

axioma 

Oclusiva+Oclusiva 

[pt] 

[bt] 

[bd] 

[dk] 

[kt] 

ptério 

__ 

bdélio 

__ 

ctenóforo 

captar 

obter 

abdómen 

adquirir 

pacto 

Fricativa+Oclusiva [ft] __ afta 

Nasal+Nasal [mn] mnemónica amnésia 

 

A seguinte citação dá conta dos problemas e discrepâncias na delimitação de fronteiras 

silábicas destas combinatórias: 

"Todavia, (...) [à] evidência intuitiva da sílaba opõe-se (...) a dificuldade de 

delimitar/estabelecer, com rigor e exactidão, as suas fronteiras. E isto acontece, 

particularmente, quando se está na presença dos chamados grupos (e/ou 

encontros) consonânticos, sobretudo no interior de unidade acentual. Em alguns 

destes casos, não há certezas quanto à sua interpretação ou como coda da sílaba 

anterior, ou como ataque da seguinte, ou como uma e outro ao mesmo tempo 

(uns segmentos constituindo uma, outros segmentos formando outro)."  

(Barroso, 1999 apud Veloso, 2003:107) 
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A proposta de Mateus e d’Andrade (2000) para a análise das estruturas em foco é a 

existência de um Núcleo vazio entre as duas consoantes destas composições 

consonânticas problemáticas. Esta hipótese tem como fundamento os seguintes 

argumentos: 

(a) Na translineação de palavras contendo sequências marcadas, verificam-se 

problemas resultantes da dificuldade de disposição das duas consoantes pelas 

duas sílabas a que pertencem. Tomemos como exemplo a palavra pa[kt]o. 

Facilmente distinguíveis os Núcleos silábicos – a vogal da sílaba inicial [a], e a 

vogal da sílaba final [u] – especula-se acerca das delimitações das fronteiras 

silábicas na presente palavra. Corresponderá a divisão silábica a pac.to, pa.cto 

ou a pa.c.to? As divergências nos juízos dos falantes são um claro sinal dos 

problemas que estas estruturas colocam; porém, se as sequências pertencessem 

às combinatórias consonânticas não marcadas, os falantes saberiam que não 

podiam separar as duas consoantes e que ambas pertenceriam ao Ataque da 

sílaba (Mateus & d’Andrade, 2000; Freitas & Santos, 2001).  

Todavia, se considerarmos que ambos os segmentos destes encontros consonânticos 

pertencem a uma mesma sílaba, vemos surgir alguns problemas. No caso de um dos 

segmentos do encontro consonântico ser Coda silábica e o outro ser Ataque da sílaba 

seguinte (pac.to), haveria uma violação das restrições de ocorrência segmental 

consonântica na posição de Coda. Se, por sua vez, os dois segmentos do encontro 

consonântico estivessem sob o domínio do mesmo Ataque silábico, violariam os 

princípios universais de boa formação silábica já mencionados, a saber: o Princípio de 

Sonoridade e/ou a Condição de Dissemelhança. As combinações consoante 

nasal+consoante nasal ([mn]emónica), bem como as combinações oclusiva+oclusiva 

(pa[kt]o), sendo formadas por segmentos com o mesmo modo de articulação, teriam o 

mesmo grau de sonoridade; porém, nas combinatórias oclusiva+consoante nasal 

([pn]eu) e oclusiva+fricativa ([ps]icologia), apesar de se verificar uma diferença do 

grau de sonoridade entre os segmentos, registar-se-ia, analogamente, uma diferença de 

sonoridade não aceitável, visto que o valor da diferença de sonoridade nunca seria igual, 

ou superior, a 4 – violando, portanto, a Condição de Dissemelhança. Nas combinatórias 

fricativa+oclusiva (a[ft]a), para além da violação da Condição de Dissemelhança, 

observar-se-ia, simultaneamente, a violação do Princípio de Sonoridade, uma vez que a 
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primeira consoante da sequência apresenta um grau de sonoridade mais elevado do que 

a segunda consoante. Deste modo, os dois segmentos das sequências consonânticas 

problemáticas anteriormente referidas pertencem forçosamente a constituintes silábicos 

distintos – apesar de o primeiro segmento consonântico ser associado a uma posição 

diferente da de Coda. 

Os argumentos que se seguem mostram que há, claramente, uma diferença na natureza 

fonológica entre os grupos consonânticos não marcados e os grupos consonânticos 

problemáticos. 

(b) De acordo com Mateus e d’Andrade (2000), em vários dialetos do Português do 

Brasil, verifica-se a inserção de uma vogal epentética entre as duas consoantes 

do grupo consonântico problemático, geralmente a vogal [i], assumindo os 

autores, deste modo, que estas consoantes não estão no domínio do mesmo nó 

silábico. Assim, na palavra pneu, por exemplo, teremos dois Ataques simples 

(sublinhados) ([pi.n]eu), ao invés de uma sequência consonântica. A inserção 

desta vogal epentética não se verifica, no entanto, entre as combinatórias 

constituídas por uma obstruinte (oclusiva ou fricativa) seguida por uma líquida 

(lateral ou vibrante). Nunca encontramos, por exemplo, cravo produzido como 

*[ki‘ɾavu] ou frio produzido como *[fi‘ɾiu]. Em contextos de produção de fala 

espontânea em Português Europeu, é possível identificar a produção opcional de 

[ɨ] nessas estruturas em que, no Português do Brasil, encontramos [i] 

obrigatoriamente. 

(c) Finalmente, um argumento adicional vindo da aquisição do Português Europeu, 

durante o processo de aquisição, para além de estas estruturas surgirem bastante 

tarde e serem pouco frequentes – a título ilustrativo, em Freitas (1997), num 

total de 3200 palavras-alvo produzidas por crianças com idades compreendidas 

entre os 10 meses e os 4 anos, somente 4 são classificáveis neste grupo (gnus, 

helicóptero, pneu, subtil) – as crianças inserem vogais nas sequências em foco 

(e.g. *peneu [pɨ‘new], *afeta [‘afɨtɐ]). Apesar de tal estratégia também poder 

acontecer durante o processo de aquisição de sequências consonânticas do tipo 

oclusiva+líquida ou fricativa+líquida, se nos detivermos ainda no 

comportamento das crianças, este mostra-nos que, de facto, se trata de grupos 

consonânticos de natureza distinta. Nas suas primeiras produções, as crianças 
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não conseguem produzir a estrutura ramificada e tendem a apagar a consoante 

que ocupa a posição de C2
 
(C1C2→C1Ø), deste modo, em palavras como prato e 

braço teremos como resultado [‘patu] e [‘basu], respetivamente. Contudo, em 

palavras como pneu, se se verificasse a mesma estratégia de apagamento, 

encontraríamos produções como [‘pew], mas tal não acontece (Mateus & 

d’Andrade, 2000). 

Estas evidências dão base empírica à postulação de um Núcleo vazio subjacente, pelo 

que estes grupos fonéticos CCV são considerados como sequências de Ataques simples 

de dois nós silábicos adjacentes, ao invés de verdadeiros Ataques ramificados. Desta 

forma, encontramos, na figura 5, o diagrama em árvore destes encontros consonânticos: 

 

Figura 5 – Representação silábica dos grupos consonânticos problemáticos, adotada por Mateus e 

d’Andrade (2000). 

 

 

 

O quadro que se apresenta de seguida, adaptado de Veloso (2006) expõe, 

resumidamente, as características diferenciadoras entre verdadeiros Ataques ramificados 

e grupos consonânticos problemáticos, no Português Europeu. 
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Quadro 9 – Síntese das caraterísticas diferenciadores das sequências C1C2 do português de acordo com 

Veloso (2003) (adaptado de Veloso, 2006:136). 

 

 

1.2. Desenvolvimento silábico: o caso do Ataque 

Desenvolvimento fonológico é a designação dada ao processo durante o qual as crianças 

adquirem gradualmente o domínio da componente fonológica de uma ou mais línguas 

naturais. De acordo com Fikkert (2007): 

“Children start out assuming that inputs they hear correspond to underlying 

representations. As input forms are often too ‘difficult’ to produce, either due to 

articulatory limitations or to processing problems, children invent – sometimes 

quite idiosyncratic – strategies to deal with these words. As children become 

more competent language users, they can do without the simplification rules. As 

a result the invented, child-specific, rules gradually disappear. However, as 

children learn more words, and also more related words, they may discover 
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(morpho)-phonological processes that account for alternations: the adult 

phonological rule system. This may lead children to restructure the underlying 

forms to more abstract representations.” 

(Fikkert, 2007:542) 

O desenvolvimento fonológico termina, normalmente, antes do dos outros domínios do 

conhecimento linguístico implícito no sistema da criança; no entanto, tal não significa 

que, à entrada da escola, todos os aspetos estejam já totalmente estabilizados (Sim-Sim, 

1998).  

Freitas (1997:361) diz-nos que “O estudo desta unidade [a sílaba] no percurso da 

aquisição dá acesso à observação dos primeiros processos de organização de informação 

linguística, uma vez que a sílaba parece funcionar como a primeira unidade 

estruturadora do output a emergir na aquisição: as crianças começam por manipular 

informação estrutural e segmental dentro das sílabas e só mais tarde usam unidades 

linguísticas superiores. O tratamento da sílaba no percurso da aquisição permite avaliar 

os primeiros procedimentos linguísticos usados pelas crianças, quando submetidas a 

unidades linguísticas complexas no sistema-alvo.” 

Os estudos na área da aquisição da fonologia têm vindo a confirmar empiricamente a 

proposta de Jakobson (1941/68) de que as primeiras estruturas a serem adquiridas são as 

não-marcadas, as presentes em todas as línguas do mundo e as mais frequentes. Assim, 

o primeiro formato silábico a ser adquirido é o formato CV (Blevins, 1995; Fikkert, 

1994; Freitas & Santos, 2001), ou seja, Ataques simples surgem antes dos Ataques 

ramificados. 

Dentro desta secção, abordar-se-ão, na perspetiva do desenvolvimento linguístico, os 

aspetos fonológicos estudados nesta dissertação: (i) aquisição do constituinte Ataque 

ramificado nas várias línguas (1.2.1.); (ii) aquisição do constituinte Ataque ramificado 

no Português do Brasil (1.2.2.); (iii) aquisição do constituinte Ataque ramificado no 

Português Europeu (1.2.3.); (iv) aquisição dos grupos consonânticos problemáticos 

(1.2.4.). 
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1.2.1. Aquisição do constituinte Ataque ramificado nas várias línguas  

Dada a complexidade dos Ataques ramificados e a sua tardia disponibilização no 

sistema infantil, apercebemo-nos de que, antes de esta estrutura estabilizar, são vários os 

recursos utilizados pelas crianças de forma a adequarem as suas produções às 

produções-alvo, ou seja, as crianças recorrem frequentemente a estratégias de 

reconstrução, que decorrem do estádio de desenvolvimento fonológico em que se 

encontram. A mais frequentemente atestada na literatura é a redução do Ataque com 

preservação da primeira consoante (C1C2→C1Ø), simplificando a estrutura 

problemática. Dados de diferentes línguas atestam este facto demonstrando que, 

enquanto os Ataques ramificados não estiverem disponíveis no sistema da criança, esta 

procede à sua simplificação em Ataques não ramificados, através da redução do grupo 

consonântico ao primeiro elemento. 

 

(1) Exemplos da estratégia de apagamento de C2, retirados de Freitas (2003): 

a. Holandês (Fikkert, 1994)   

trein   /trɛin/ → [tɛi]  Leon (1;10) 

klok   /klɔk/ → [ko:k]  Tom (1;5) 

b. Alemão (Grijzenhout & Joppen, 2003) 

brot   /bɾo:t/ → [bo:]  Naomi (1;4) 

frau   /fɾau/ → [bau]  Naomi (1;6) 

c. Inglês (Gnanadesikan, 1995) 

please   /pli:z/ → [piz]  Gitanjali (2;3 – 2;9) 

clean   /kli:n/ → [kin]  Gitanjali (2;3 – 2;9) 

d. Espanhol (Lleó, 1990) 

truita   /trujtə/ → [tutja]  Laura (3;10) 

bicicleta  /bisiklɛta/→ [bɛka] Laura (2;3) 

e. Francês Canadiano (Rose, 2000) 

clé   /kle/ → [ke]   Théo (2;4) 

fleur   /flœʁ/ → [βœ:]  Clara (1;7) 
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Como se verifica, num primeiro momento, os Ataques ramificados são reduzidos ao 

primeiro elemento, sendo as fricativas frequentemente substituídas pelas oclusivas. Tal 

percurso de aquisição reflete o comportamento dos Ataques simples, no qual surgem 

primeiro as oclusivas e depois as fricativas. Quando as crianças são capazes de produzir 

as fricativas em Ataque simples, conseguem, igualmente, produzi-las em Ataques 

ramificados.  

Contudo, são ainda relatadas outras produções alternativas das crianças para esta 

estrutura, o que parece indicar que existe alguma variação entre as crianças durante o 

processo de aquisição de Ataques ramificados. 

 

(2)  Exemplos de outras produções alternativas (apud Almeida, 2011): 

a. Substituição da líquida por uma glide: 

/tɾɛin/ → [tjɛi]  Catootje (2;01.25)  Holandês (Fikkert, 1994) 

b. Apagamento de C1: 

/klɔk/ → [lɔk]  Leonie (1;11.12)  Holandês (Fikkert, 1994) 

/glis/ → [lis]   Marilyn (2;04.09)  Francês (dos Santos, 2007) 

c. Epêntese: 

/klɔk/ → [kə‘lɔk]  Tom (1;06.25)  Holandês (Fikkert, 1994) 

/ply/ → [pyly]  Marilyn (2;05.01)  Francês (dos Santos, 2007) 

d. Apagamento de CC: 

/‘pedɾu/ → [‘peu]  JoãoII (2;04.30)  Português (Freitas, 1997) 

/flyt/ → [yt]   Marilyn (2;00.12)  Francês (dos Santos, 2007) 

 

A revisão da literatura na aquisição dos Ataques ramificados em várias línguas do 

mundo permitiu, assim, verificar que esta estrutura emerge relativamente tarde nas 

produções das crianças estudadas. Fikkert (1994), baseada em dados de crianças 

holandesas, propõe os seguintes estádios de aquisição para o Ataque ramificado: 
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(3) Estádios de aquisição do Ataque ramificado:  

- Estádio 0: os grupos consonânticos não surgem como alvos possíveis  

- Estádio 1: o grupo consonântico é reduzido ao primeiro elemento (C1C2→C1Ø)  

- Estádio 2: o grupo consonântico é reduzido ao segundo elemento (C1C2→ØC2)  

- Estádio 3: as duas consoantes do grupo consonântico são produzidas (C1C2) 

 

1.2.2. Aquisição do constituinte Ataque ramificado no Português do Brasil 

No Português do Brasil, o constituinte Ataque ramificado vai estabilizar no sistema 

fonológico da criança somente por volta dos cinco anos de idade (Ávila, 2000; Ribas, 

2002; Miranda, I. C., 2007), não existindo uma ordem para a aquisição dos diferentes 

grupos consonânticos desta mesma estrutura, uma vez que ambos os grupos são 

adquiridos concomitantemente (Ribas, 2004). Segundo a mesma autora (op. cit.), 

quando os ataques ramificados estão a ser adquiridos, o que é relevante é a aquisição da 

estrutura silábica, já que os padrões de desenvolvimento das consoantes seguidas pelas 

líquidas /l/ e /ɾ/ são idênticos, ou seja, as crianças lidam com o constituinte Ataque 

ramificado exatamente da mesma forma, independentemente do segmento que ocupa a 

posição de C2. Na figura apresentada de seguida, em que o tracejado representa o que 

está a ser adquirido, é ilustrada a aquisição dos segmentos silábicos, nesta posição. 

 

Figura 6 – Esquema ilustrativo da aquisição dos segmentos nesta posição silábica, conforme Ribas (2002 

apud Ribas (2004:158)). 
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O modo de articulação de C2 não parece influenciar o desenvolvimento da sequência 

consonântica. Ribas (2004) conclui ainda que, com mais de 90% de omissões do 

segmento lateral [l] ou vibrante [ɾ], a estratégia de redução do encontro consonântico é a 

estratégia de reconstrução com maior representatividade, afirmando que não existem 

estágios na aquisição do constituinte Ataque ramificado. O que se verifica, de acordo 

com a mesma autora (op. cit.), é a produção de C1V aquando do processo de aquisição 

e, posteriormente, a correta produção da estrutura silábica complexa, quando a mesma 

está adquirida.  

 

Figura 7 – Processo de aquisição do constituinte silábico Ataque ramificado, segundo Ribas (2004). 

C1V >> CCV 

 

1.2.3. Aquisição do constituinte Ataque ramificado no Português Europeu 

A passagem dos Ataques simples para os Ataques ramificados, no Português Europeu é 

diferente do que se verifica em algumas línguas, nomeadamente, no Português do 

Brasil. No Português Europeu, Freitas (1997), tal como Fikkert (1994) para o Holandês, 

verifica que existem estádios durante o processo de desenvolvimento do Ataque 

ramificado. Baseada na escala de aquisição deste constituinte silábico apresentada por 

Fikkert (1994) e exposta aqui em (3), Freitas (1997) propõe os seguintes estádios para o 

Português Europeu, apresentados em (4):  

 

(4) Estádios de aquisição do Ataque ramificado em Português Europeu: 

- Estádio 0: grupos consonânticos não surgem como alvos possíveis 

- Estádio 1: grupo consonântico é reduzido ao primeiro elemento (C1C2→C1Ø)  

Creme   /‘kɾɛmɨ/ → [‘kɛ]  (Inês: 1;5.11) 

ou substituído por um Ataque vazio (C1C2→ØØ) 

Flor  /‘floɾ/  → [‘olɨ] (Inês: 1;9.19) 
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- Estádio 2: grupo consonântico é reduzido ao segundo elemento (C1C2→ØC2) 

  Flores   /‘floɾɨʃ/ → [‘lolɨʃ]  (Marta: 1;7.17) 

- Estádio 3: ambos os elementos do grupo consonântico são produzidos 

- Estádio 3a: como estando associados a uma só posição do esqueleto 

(C1C2) 

- Estádio 3b: com vogal epentética entre as duas consoantes do grupo 

(C1C2→C1VC2) e conforme o alvo (C1C2) 

Cabra   /‘kabɾɐ/ → [‘kabɨɾɐ]  (Luís: 2;5.7) 

Cabra   /‘kabɾɐ/ → [‘kwabɾɐ](Luís: 2;5.7) 

- Estádio 3c: conforme o alvo (C1C2) 

 

Embora os primeiros estádios sejam idênticos aos propostos por Fikkert (1994), no 

Português Europeu, paralelamente à redução do Ataque ramificado ao primeiro 

elemento, no estádio 1 ocorre uma estratégia não atestada noutras línguas (Freitas, 1997, 

2003), nomeadamente a supressão das duas consoantes do Ataque ramificado, 

substituindo-o por um Ataque vazio. Por sua vez, a estratégia de apagamento do 

primeiro elemento do grupo consonântico (C1), referida no estádio 2 de Fikkert (1994), 

apresentado em (3), é pouco produtiva entre as crianças portuguesas (das palavras-alvo 

contendo Ataques complexos, somente 2% foram produzidos de acordo com esta 

estratégia). No estádio seguinte, os dois elementos do Ataque ramificado são, 

efetivamente, realizados, todavia, os resultados de Freitas divergem dos de Fikkert, 

registando-se a produção conforme ao alvo seguida de uma aparente regressão 

(C1C2V→C1VC2V/C1C2V), com inserção de vogal entre C1 e C2. A interpretação, em 

Freitas (1997, 2003) é a seguinte: antes de os Ataques ramificados estabilizarem no 

Português Europeu, C1 e C2, aparentemente produzidos conforme o alvo, são, na 

realidade, produzidos como um segmento complexo associado a apenas uma posição do 

esqueleto. É somente quando a vogal epentética é inserida entre as duas consoantes – 

reestruturando o formato CCV – que as crianças iniciam um processo de discriminação 

segmental e projetam duas posições distintas no esqueleto para cada consoante. Por fim, 
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desaparece a estratégia de epêntese e as crianças produzem exclusivamente CCV de 

acordo com o alvo.  

A autora argumenta, deste modo, que as crianças portuguesas exibem um aparente 

retrocesso no desenvolvimento da aquisição dos seus Ataques ramificados. O Português 

Europeu exibe, portanto, um desenvolvimento U-shaped problemático na aquisição 

desta estrutura complexa, o qual se encontra sistematizado de seguida (Figura 8). 

 

Figura 8 – Representação do último estádio de desenvolvimento dos Ataques ramificados, em Português 

Europeu. 

a)    b)       c)  

     

 

A aquisição tardia de tal formato silábico decorre do maior grau de complexidade 

articulatória quando comparado com o de outros tipos silábicos, compostos, por 

exemplo, por uma consoante e uma vogal, bem como do facto de o grupo consonântico 

ser sempre composto por uma líquida, segmento de aquisição tardia (Fikkert, 1994; 

Bernhardt & Stemberger, 1998; Miranda, I. C., 2007; Costa, 2010). 

 

1.2.4. Aquisição dos grupos consonânticos problemáticos 

São poucos os dados disponíveis sobre a aquisição dos grupos consonânticos que não os 

constituídos por obstruinte e líquida. Em Francês, é assumido que existem poucas 

restrições, no que concerne à possibilidade de segmentos que podem ocupar a posição 

de Coda silábica, pelo que os grupos consonânticos problemáticos deixam de ser 

problemáticos, uma vez que, não importando qual a consoante que ocupa a posição de 

Coda (Dell, 1995), C
2
 pode perfeitamente pertencer a esta posição. Assim, analisadas 
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como Codas, as consoantes oclusivas em final de sílaba, no interior de palavra, são 

geralmente apagadas pelas crianças francesas até à idade de 3;01.14, momento em que 

essas passam a ser adquiridas de forma relativamente categórica (88%) (Almeida, 

2011). Note-se que, em Francês, as consoantes oclusivas são categoricamente 

adquiridas em Coda somente um ano após as consoantes fricativas – primeiros 

segmentos a serem adquiridos nesta posição. 

No Português do Brasil, na maior parte dos dialetos, as crianças resolvem estes casos 

problemáticos obrigatoriamente com a inserção de uma vogal epentética entre as duas 

consoantes – [i] (Mateus & d’Andrade, 2000), embora não haja estudos específicos 

sobre esta questão, do ponto de vista da aquisição. 

São também inexistentes os estudos sobre a aquisição dos grupos consonânticos 

problemáticos no Português Europeu. A literatura na área da aquisição menciona apenas 

que são estruturas pouco frequentes e raramente selecionadas pelas crianças em fase de 

aquisição do Português Europeu, que emergem bastante tarde. (Freitas, 1997). No seu 

estudo, Freitas (1997) deparou-se unicamente com quatro estímulos contendo esta 

estrutura (pneu, gnus, subtil, helicóptero), sendo a percentagem de ocorrência destes 

itens de 0.07% no corpus estudado (estudo longitudinal transversal, com crianças entre 

os 0;11 e os 3;7).  

 

1.3. Desenvolvimento ortográfico 

Do mesmo modo que as produções orais das crianças nos permitem contactar com a 

forma como as crianças processam o conhecimento fonológico, também as produções 

escritas infantis nos podem fornecer pistas para esse mesmo processamento, como nos 

diz Treiman (1998:291): “Children’s spellings also provide an excellent window into 

their knowledge of phonology and orthography”. 

Anteriormente considerada como uma aprendizagem escolar, acreditava-se que a escrita 

só deveria ser ensinada quando as crianças apresentassem um certo grau de maturidade 

ao nível de aptidões psicológicas gerais; porém, hoje, sabe-se que a história da escrita, 

na criança, começa muito antes de esta lhe ser ensinada (Luria, 1983; Ferreiro & 
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Teberosky, 1986; Ferreiro, 1987; entre muitos outros). A escrita aprende-se com a 

prática da mesma, ou seja, aprende-se a escrever, escrevendo. 

De acordo com a teoria piagetiana, o conhecimento surge como uma aquisição e não 

como um dado inicial. Adquire-se, por isso, através de reestruturações, sendo o erro 

entendido numa perspetiva construtiva. Esta noção de erros construtivos é, deste modo, 

fundamental já que estes “erros” são, na verdade, preciosos indícios de um processo de 

conhecimento em curso (Ferreiro & Teberosky, 1986; Ferreiro, Pontecorvo, Moreira, & 

Hidalgo, 1996; Pinto, 1997; Miranda, A. R., 2007, Chacon, 2008). A citação seguinte 

corrobora esta noção de transgressão enquanto sinal de processo ativo: 

“Quando um aprendiz comete erros de ortografia porque nota as palavras 

conforme as pronuncia, ou porque regulariza a notação de grafemas irregulares, 

está nos mostrando que o aprendizado deste conhecimento específico é um 

processo ativo, construtivo.” 

(Morais & Teberosky, 1994:28) 

Pinto (1997:10) menciona a importância dos “erros” e diz-nos que estes nos levam a 

“penetrar no modo como a escrita se pode revelar um objeto em construção a partir de 

conhecimentos que a criança possui no momento”. Os momentos de não obediência às 

convenções ortográficas, frequentes nos aprendizes de escrita, mostram, assim, que as 

crianças são claramente orientadas por critérios linguísticos. 

Inseridas na tradição dos estudos piagetianos, as pesquisas inovadoras de Ferreiro e 

Teberosky, e outros estudos que lhe deram continuação na mesma linha de investigação 

(que incluem, para o Português, os trabalhos de Alves Martins, 1994; Alves Martins e 

Niza, 1998, entre outros), trouxeram evidências de que, durante o processo inicial de 

aquisição da escrita, a criança constrói ativamente hipóteses sobre o objeto de 

conhecimento que está a adquirir. Em Ferreiro e Teberosky (1986:181-215), partindo do 

ponto de vista do sujeito aprendente, as autoras explicam os processos e formas 

mediante as quais a criança chega a aprender a ler e a escrever, definindo, para tal, cinco 

níveis sucessivos do processo de evolução da escrita construída pela criança até à fase 

alfabética: 

Nível 1 – para as crianças, escrever é reproduzir as formas típicas da escrita que 

identificam como sendo a forma básica da mesma, isto é, as tentativas de escrita 

refletem a imagem que a criança tem da linguagem escrita. Neste nível, cada 
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aprendente consegue interpretar a sua escrita, contudo, não a dos outros. Podem 

igualmente, nesta fase, surgir tentativas de correspondência figurativa entre a 

escrita e o objeto exposto, confundindo-se, por vezes, as atividades de escrever e 

de desenhar. 

Nível 2 – as crianças compreendem que para obterem leituras diferentes deve, 

também, haver uma diferença significativa nas escritas, ou seja, palavras 

diferentes devem ter um aspeto diferente para poderem ser lidas. 

Nível 3 – surge a hipótese silábica – as crianças assumem que cada letra vale por 

uma sílaba, verificando-se um enorme progresso qualitativo relativamente aos 

níveis precedentes; pela primeira vez a escrita representa constituintes sonoros.  

Nível 4 – ocorre a passagem da hipótese silábica para a alfabética. As crianças 

começam a fazer uma análise do oral que vai para além da sílaba e reconhecem 

que há uma quantidade mínima de sinais gráficos de forma a existir uma 

correspondência do som com a escrita, representando por isso, mais do que uma 

letra por sílaba. 

Nível 5 – a criança compreende que cada um dos caracteres da escrita 

corresponde a valores sonoros menores do que a sílaba e realiza, 

constantemente, uma análise sonora dos segmentos das palavras que vai 

escrever. Nesta última fase, a criança seleciona de forma adequada as letras 

atendendo ao valor sonoro das mesmas e os problemas que enfrenta a partir 

desta fase são problemas de natureza ortográfica. 

A aquisição da escrita leva, pois, a criança a agir de um modo mais refletido, a ter uma 

maior noção do próprio processo da fala. Escrever é, então, um ato que representa a 

exteriorização da consciência do sujeito, sendo, uma forma de representação da 

linguagem oral.  

“A criança tem de agir em termos mais voluntários com a linguagem escrita do 

que com a linguagem oral. Este aspecto é um traço distintivo de toda a 

linguagem escrita, nos seus diferentes estádios. O próprio som da palavra, que na 

linguagem oral se pronuncia automaticamente e sem decomposição em sons 

separados, se torna objecto de análise e discriminação na linguagem escrita. Ao 

dizer uma palavra, a criança não toma consciência do modo como pronuncia o 

som. Não pronuncia intencionalmente cada som separado. No entanto, com a 
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linguagem escrita tem de tomar consciência da estrutura de cada palavra. Tem de 

a decompor e de a recriar voluntariamente em signos escritos.” 

(Vygotsky, 2007:259) 

Os estudos sobre aquisição da escrita (Miranda, A. R., 2007; Guimarães, 2005, entre 

outros) têm mostrado que muitas crianças em fase inicial de escolarização encontram 

dificuldades relativamente à forma como devem grafar determinadas palavras e tendem 

a cometer erros decorrentes de motivação fonética, dado que estabelecem uma relação 

direta entre sons e grafemas, ou seja, as crianças recorrem à oralidade para construir 

hipóteses sobre a escrita, utilizando, para cada letra, um dado valor sonoro. Deste modo, 

é possível depararmo-nos, nesta fase, com algumas produções tradicionalmente tidas 

como “erros”, como as apresentadas no quadro que se segue, retiradas de Alves Martins 

e Niza (1998).  

 

Quadro 10 – Exemplos de escrita alfabética, retirados de Alves Martins e Niza (1998). 

Palavras Produções 

gato 

gata 

gatinho 

 

formiga 

cavalo 
 

Frase Produção 

O gato come o rato. 
 

 

Existem línguas com escrita fonemicamente transparente, em que há uma 

correspondência quase perfeita, biunívoca e isomórfica entre os segmentos fonológicos 

e os símbolos gráficos. Noutras, as línguas com uma escrita fonemicamente mais opaca, 

em que se verifica uma maior complexidade nas relações entre os segmentos 

fonológicos e os grafemas, acabamos por encontrar grafemas que escapam a essa 

correspondência direta e sistemática com os segmentos fonológicos. Tendo isto em 

conta, Seymour (1997, apud Vale, 1999) propôs a seguinte escala de classificação para 

sistemas ortográficos de línguas europeias (Figura 9), sendo o conjunto de línguas 
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Finlandês, Italiano e Espanhol o mais transparente e o Inglês a língua mais opaca. O 

Português encontra-se, por sua vez, numa posição intermédia.  

 

Figura 9 – Escala de classificação para sistemas ortográficos de línguas europeias, segundo Seymour, 

1997, apud Vale, 1999). 

 

Na fase ilustrada no Quadro 10, anteriormente apresentado, a criança procura 

representar os sons da fala exatamente como são pronunciados, porém, apesar de o 

Português ser considerado uma língua de grau intermédio de opacidade (Castro & 

Gomes, 2000), convém notar que a escrita desta língua, bem como a da generalidade 

dos outros sistemas alfabéticos, não constitui exatamente um sistema de transcrição 

fonética. O sistema ortográfico do Português constitui um sistema dotado de 

complexidade na relação entre oralidade e escrita, ainda que não surja como um dos 

sistemas ortográficos mais complexos, menos transparentes ou menos regulares 

(Barbeiro, 2007). Neste caso, a par de grafemas que representam sempre o mesmo som 

e de sons que são representados sempre pelo mesmo grafema, existem casos em que o 

mesmo grafema pode representar mais do que um segmento e outros em que o mesmo 

segmento pode ser representado por mais do que um grafema, como nos mostra 

Barbeiro (2007) nos quadros apresentados de seguida.  

 

Quadro 11 – Possível representação de um grafema por múltiplos segmentos (Barbeiro, 2007). 

Grafemas Sons Exemplos 

< c > [k], [s] coração, cidade 

< g > [g], [ʒ] gato, giz 

< r > [ɾ], [ʀ] cara, rato 

< z > [z], [ ʃ ] zebra, vez 

< s > [s], [z], [ ʃ ], [ʒ] sino, casa, costa, asneira 

< x > [ ʃ ], [z], [s], [ks] xaile, exame, próximo, óxido 

Finlandês 
Italiano  

Espanhol 

Grego 
Alemão 

Português 
Holandês 

Islandês 
Norueguês 

Sueco 
Francês 

Dinamarquês 
Inglês 
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Quadro 12 – Possível representação de um som por vários grafemas (Barbeiro, 2007). 

 

Sons Grafemas Exemplos 

[k] < c >, < qu >, < q > cama, quero, aquífero 

[g] < g >, < gu > gato, guerra 

[z] < z >, < s >, < x > zero, asa, exame 

[ ʃ ] < x >, < ch >, < s >, < z > xarope, chama, pés, feliz 

[ʒ] < j >, < g >, < s > janela, gigante, asneira 

[s] < s >, < c >, < ç >, < ss >, < x > 
sala, cedo, dança, passo, 

máximo 

 

Assim, quando confrontadas com a necessidade de darem uma forma escrita às palavras, 

as crianças produzem, consequentemente, formas gráficas em desacordo com as 

convenções ortográficas. No entanto, quando, no exemplo anteriormente apresentado no 

Quadro 10, a criança usa <q> ao invés de <c>, nas palavras “cavalo” e “come”, ela fá-lo 

com base no conhecimento de que o segmento /k/ pode ser também representado pelo 

grafema <q>.  

Estudos na área da aquisição da escrita têm-nos mostrado que os erros relacionados com 

a representação fonológica da criança podem dizer respeito tanto ao segmento quanto às 

estruturas silábicas. As investigações levadas a cabo por Sousa (1999) e Miranda e 

Matzenauer (2010) demonstraram que as dificuldades na representação gráfica de certas 

estruturas silábicas podem dever-se à complexidade das mesmas. Assim, na notação de 

formatos silábicos complexos, relativos a VC, CVC, CCV e CCVC, que não estão 

presentes nas primeiras produções das crianças, tanto na escrita como na oralidade, há 

uma maior hesitação na escolha gráfica a adotar, por parte da criança, a qual resulta, por 

vezes, em formas divergentes das convencionadas pelo sistema.  

Miranda e Matzenauer (2010) observam, no corpus estudado pelas autoras
3
, produções 

que evidenciam as dúvidas das crianças na representação gráfica das estruturas em foco 

                                                      
3
 Dados de escrita relativos à grafia de sílabas que não estão conformes ao formato simples das primeiras 

estruturas a serem adquiridas (CV), particularmente os relacionados com a estrutura CVC, retirados de 

textos de escrita espontânea, pertencentes ao Banco de Textos de Aquisição da Escrita (FaE-UFPel), 
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no seu estudo: segmentação não-convencional das palavras, através da 

hipersegmentação, ou seja, através da introdução de um espaço não previsto pela forma 

canónica no interior da palavra; utilização de um diacrítico para tentar grafar a 

sequência VC[nasal] (no caso das estruturas CVC[nasal]); reestruturação silábica, 

transformando sílabas CCVC. em CVC. Sousa (1999) diz-nos que os erros encontrados 

na escrita de sílabas complexas traduzem o tipo de estratégias utilizadas pelas crianças 

para resolver as dificuldades encontradas aquando da notação das mesmas, em especial 

a tendência de tratar sílabas complexas como sílabas CV, indo de encontro aos 

resultados obtidos por Veloso (2003), nos quais, em fases iniciais da aprendizagem das 

convenções gráficas da língua, quando confrontadas com sequências obstruinte+lateral, 

as crianças introduzem uma vogal epentética entre essas, reestruturando o formato CCV 

num formato CVCV. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
produzidos por crianças dos primeiros quatro anos de duas escolas da cidade de Pelotas – RS (uma 

pública e uma privada). 
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2. Metodologia 

No presente capítulo, serão apresentadas: (i) as questões e hipóteses de investigação 

(secção 2.1.); (ii) a caraterização da amostra avaliada (secção 2.2.); (iii) o material 

usado para a recolha dos dados, com descrição dos instrumentos e procedimentos 

aplicados (secção 2.3.); (iv) a metodologia do tratamento dos dados (secção 2.4.). 

 

2.1. Questões e hipóteses de investigação 

Tendo como base o enquadramento teórico efetuado no capítulo anterior, a presente 

investigação orienta-se no sentido de responder à seguinte questão geral: “existem ou 

não simetrias entre desenvolvimento do conhecimento implícito (fonológico) e 

aprendizagem da escrita?”  

Para responder a esta questão geral, definiram-se as seguintes questões específicas de 

trabalho: 

i) Haverá paralelismo entre desenvolvimento fonológico e aprendizagem da 

escrita? 

ii) Serão os Ataques ramificados adquiridos antes dos grupos consonânticos 

problemáticos? 

iii) Serão os Ataques ramificados registados na escrita com mais sucesso do 

que os grupos consonânticos problemáticos? 

iv) Existe um contraste entre o comportamento das crianças à entrada e à 

saída do 1º Ciclo do Ensino Básico? 

São inexistentes, para o Português Europeu, trabalhos sobre a relação entre o 

desenvolvimento fonológico, focado no conhecimento implícito, e a aprendizagem da 

escrita. A transferência que as crianças fazem de estruturas da oralidade para a escrita 

leva-nos a colocar a primeira hipótese:  

Hipótese de investigação 1: Existe um paralelismo entre desenvolvimento fonológico e 

aprendizagem da escrita. 
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Por outro lado, vários estudos têm sido publicados sobre a aquisição dos diferentes 

constituintes silábicos, atestando empiricamente a proposta de Jakobson (1941/68) de 

que as primeiras estruturas a serem adquiridas são as não-marcadas, as presentes em 

todas as línguas do mundo e as mais frequentes, pelo que a primeira estrutura silábica a 

ser adquirida tem o formato CV (Blevins, 1995; Fikkert, 1994; Freitas, 1997). No 

Português Europeu, a par do que acontece noutras línguas, o constituinte Ataque 

ramificado, silabicamente mais complexo do que o não ramificado, é das últimas 

estruturas silábicas a estabilizar no sistema fonológico da criança (Fikkert, 1994; 

Freitas, 1997; Bernhardt & Stemberger, 1998; Lamprecht et al., 2004). Existem, ainda, 

outros grupos consonânticos designados na literatura como problemáticos, que, sendo 

raros no sistema-alvo, são, também, raramente selecionados pelas crianças em fase de 

aquisição do Português Europeu (Freitas, 1997), mostrando-se a sua aquisição e 

produção ainda mais problemática e tardia do que a dos Ataques ramificados. Os dados 

disponíveis na literatura não ultrapassam a faixa etária dos 4 anos. Coloca-se, assim, a 

questão de saber mais sobre a aquisição destes grupos consonânticos, em faixas etárias 

posteriores. A par das poucas evidências fornecidas pelos dados da aquisição, formulou-

se uma segunda hipótese: 

Hipótese de investigação 2: Os Ataques ramificados são adquiridos antes dos Grupos 

consonânticos problemáticos. 

Não existindo na literatura, até ao momento nenhum estudo sobre as diferenças na 

aprendizagem escrita das estruturas silábicas em estudo, coloca-se a seguinte hipótese, 

por paralelismo com a hipótese formulada anteriormente: 

Hipótese de investigação 3: Na escrita, os Ataques ramificados apresentam mais 

sucesso do que os Grupos consonânticos problemáticos. 

Com base na aquisição gradual das estruturas fonológicas e na promoção das 

capacidades de escrita ao longo da escolaridade, coloca-se a seguinte hipótese:  

Hipótese de investigação 4: Existe um contraste entre o comportamento das crianças 

nos 1º e 4º anos, apresentando as crianças do 4º ano taxas de sucesso mais elevadas do 

que as do 1º ano. 
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2.2. Caraterização da amostra 

A amostra da presente investigação é constituída por crianças que, no ano letivo de 

2012/2013, frequentaram, respetivamente, os primeiro e quarto anos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico em dois estabelecimentos de ensino da rede pública pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas de Benedita, situados em duas localidades diferentes, no 

concelho de Alcobaça. As duas escolas escolhidas foram as seguintes:  

(i) Escola Primária de Turquel, situada na freguesia de Turquel; 

(ii) Centro Escolar da Benedita, situado na freguesia de Benedita. 

As escolas foram selecionadas por conveniência, não só pela sua localização geográfica, 

mas também pelo facto de terem sido identificados professores disponíveis a colaborar 

no presente estudo. A amostra foi escolhida de acordo com os critérios de exclusão 

previamente definidos, que abaixo se mencionam.  

Foram avaliadas, aleatoriamente, dez crianças que estudavam no Centro Escolar da 

Benedita (quatro pertencentes a uma turma de 1º ano e seis pertencentes a uma turma de 

4º ano – ambas as turmas foram também aleatoriamente selecionadas de entre as várias 

que, nesse mesmo ano, funcionavam para os anos em questão) e todas as crianças que 

frequentavam as turmas dos 1º e 4º anos e que se encontravam na Escola Primária de 

Turquel no momento da avaliação. Excluíram-se todas as crianças que não 

frequentassem os 1º ou 4º anos de escolaridade pela primeira vez, que tivessem 

perturbações físicas, mentais ou sensoriais que pudessem interferir no normal 

desenvolvimento da linguagem e da fala ou que tivessem dificuldades na aprendizagem 

de leitura e de escrita detetadas pelos professores e/ou outros técnicos. Estas 

informações foram previamente cedidas pelas professoras de cada ano. O quadro 

exposto em baixo apresenta a distribuição da amostra pelos dois estabelecimentos de 

ensino. 
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Quadro 13 – Distribuição da amostra pelos diferentes estabelecimentos de ensino. 

Estabelecimento de ensino 

Escola Primária 

de Turquel 

Centro Escolar 

da Benedita 
Total 

n % n % n % 

Ano de 

escolaridade 

1º ano de 

escolaridade 
23 41,07% 4 7,14% 27 48,2% 

4º ano de 

escolaridade 
23 41,07% 6 10,71% 29 51,8% 

Total 46 82,1% 10 17,9% 56 100% 

 

Deste modo, a amostra do presente estudo é composta por 56 crianças, das quais 27 

frequentavam o 1º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 6;07 (79 

meses) e os 7;07 (93 meses), e 29 frequentavam o 4º ano do ensino básico, com idades 

compreendidas entre os 9;03 (111 meses) e os 10;07 (127 meses). O quadro que se 

segue mostra a distribuição da amostra em relação ao ano de escolaridade e ao género. 

 

Quadro 14 – Distribuição da amostra relativamente ao ano de escolaridade e ao género. 

 

 

Ano de escolaridade 

1º ano de 

escolaridade 

[6;07 – 7;07] 

4º ano de 

escolaridade 

[9;03 – 10;07] 

Total 

n % n % n % 

Idade 27 48,2% 29 51,8% 56 100% 

Género 
Feminino 12 21,4% 10 17,9% 22 39,3% 

Masculino 15 26,8% 19 33,9% 34 60,7% 

 

Verifica-se, pela observação do quadro apresentado em cima, que a distribuição da 

amostra é homogénea ao nível das idades mas não ao nível do género dos sujeitos: das 

56 crianças avaliadas, 27 frequentavam o 1º ano, e 29 frequentavam o 4º ano, havendo 

um equilíbrio ao nível das idades; no entanto, em relação ao género dos sujeitos 

avaliados, as 56 crianças repartem-se de forma assimétrica, sendo 22 crianças do género 

feminino (12 a frequentar o 1º ano de escolaridade e 10 a frequentar o 4º) e 34 do 
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género masculino (15 a frequentar o 1º ano e 19 a frequentar o 4º ano). Acrescente-se 

que, no presente trabalho, a análise dos dados não contempla a variável “género”. 

  

2.3. Material e procedimentos 

2.3.1. Construção das tarefas de nomeação e de escrita 

Critérios linguísticos 

Para a construção dos estímulos linguísticos usados nas duas tarefas – nomeação e 

escrita – foi estabelecido o seguinte conjunto de critérios, a fim de homogeneizar o 

formato dos estímulos:  

(i) Seleção de palavras passíveis de serem apresentadas sob a forma de estímulo 

visual não ortográfico, sendo o visionamento dos estímulos a etapa inicial para a 

execução das tarefas de nomeação e de escrita; 

(ii) Seleção exclusiva de palavras pertencentes ao mesmo paradigma gramatical, 

neste caso, o dos nomes; 

(iii)Controlo dos itens lexicais selecionados, acessíveis à idade e experiência das 

crianças de ambos os anos de escolaridade; 

(iv) Escolha de palavras que integrem ou um Ataque ramificado composto por uma 

obstruinte+líquida (como em bruxa) ou um grupo consonântico problemático 

(como em pneu), tendo a escolha destas últimas sido grandemente condicionada 

pelas palavras existentes não só na língua como também pelas presentes nas 

baterias de provas e nos manuais escolares das diferentes áreas de conhecimento 

de cada ano escolar;  

(v) Inclusão de um conjunto de palavras sem as estruturas-alvo, com o objetivo de 

funcionarem como itens distratores, para que as crianças não identifiquem as 

estruturas em avaliação; 

(vi) Seleção de palavras dissilábicas paroxítonas, dado ser esta a extensão de palavra 

e o padrão acentual mais frequente no Português Europeu e o primeiro formato 
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de palavra a estabilizar na aquisição (Mateus et al., 2005; Vigário et al., 2004, 

2006a) – 1º ano; 

(vii) Seleção de polissílabos com os padrões acentuais paroxítono e proparoxítono, 

para testar as estruturas alvo (Ataque ramificado e grupo consonântico 

problemático) na posição tónica e átona – instrumento para o 4º ano; 

Para além destes critérios linguísticos, importa ainda referir que se tentou controlar ao 

máximo a extensão média das palavras que incluem grupos consonânticos 

problemáticos. Todavia, devido à fraca ocorrência deste tipo de estruturas no léxico do 

Português Europeu e, por conseguinte, nos manuais escolares, os itens com grupos 

consonânticos problemáticos variam bastante na sua extensão; assim, no 1º ano, 

encontramos estímulos como afta e como submarino, por exemplo; já no 4º ano, 

encontramos estímulos como enigma e como oftalmologista. 

 

Identificação dos estímulos lexicais 

Seguindo os critérios acima expostos, os estímulos utilizados neste estudo são 

constituídos por palavras com Ataques ramificados e com grupos consonânticos 

problemáticos. Procurou-se incluir um mesmo número de estímulos para cada estrutura 

considerada; porém, devido à baixa ocorrência de palavras com grupos consonânticos 

problemáticos no léxico infantil, não foi possível incluir estímulos com a sequência 

consoante nasal+consoante nasal. Nesse sentido, as tarefas aplicadas ao 1º ano de 

escolaridade, para além dos estímulos com Ataques ramificados, contiveram apenas 

grupos problemáticos constituídos por oclusiva+consoante nasal e fricativa+oclusiva. 

As tarefas aplicadas ao 4º ano de escolaridade incluíram grupos problemáticos formados 

por oclusiva+oclusiva, oclusiva+consoante nasal, oclusiva+fricativa e 

fricativa+oclusiva. Acrescente-se ainda que, por não se terem encontrado palavras do 

conhecimento lexical das crianças com a combinatória consoante nasal+consoante 

nasal, incluíram-se mais exemplos com outras combinatórias, de forma a conseguir um 

número mais elevado de estímulos. Agiu-se deste modo para ambos os anos de 

escolaridade.  
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Para as provas aplicadas aos sujeitos que frequentavam o 1º ano do ensino básico 

utilizaram-se palavras dissilábicas com Ataques ramificados; já para as provas aplicadas 

aos sujeitos que frequentavam o 4º ano de escolaridade básica, foram utilizadas palavras 

polissilábicas com a mesma estrutura. Os quadros 15 e 16 apresentam os estímulos com 

Ataques ramificados utilizados na aplicação das tarefas de 1º ano e de 4º ano, 

respetivamente. 

 

Quadro 15 – Estímulos dissilábicos utilizados nesta investigação contendo Ataques ramificados (1º ano). 

Dissílabos 

CɾV ClV 

Oclusiva+Vibrante Fricativa+Vibrante Oclusiva+Lateral Fricativa+Lateral 

bruxa  

prato 

fruta 

frasco 

globo 

planta 

flauta 

flores 

 

Quadro 16 – Estímulos polissilábicos utilizados nesta investigação contendo Ataques ramificados (4ºano). 

Polissílabos 

CɾV ClV 

Oclusiva+Vibrante Fricativa+Vibrante Oclusiva+Lateral Fricativa+Lateral 

astrónomo 

radiografia 

africana 

confronto 

atlântico 

biblioteca 

afluente 

insuflável 

 

Os quadros 17 e 18 exibem os estímulos utilizados nesta investigação, em ambos os 

anos de escolaridade, com encontros consonânticos problemáticos. 
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Quadro 17 – Estímulos utilizados no 1º ano de escolaridade contendo combinatórias consonânticas 

problemáticas.  

Combinatórias consonânticas 

problemáticas 

Oclusiva+Nasal Fricativa+Oclusiva 

gnomo 

pneu 

pigmeu 

submarino 

afta 

 

Quadro 18 – Estímulos utilizados no 4º ano de escolaridade contendo combinatórias consonânticas 

problemáticas. 

Combinatórias consonânticas problemáticas 

Oclusiva+Oclusiva Oclusiva+Fricativa Oclusiva+Nasal Fricativa+Oclusiva 

pictograma 

neptuno 

fricção 

tsunami 

enigma 

algoritmo 
oftalmologista 

 

Relativamente aos estímulos distratores, optou-se por incluir menos estímulos 

distratores nas provas direcionadas ao 1º ano de escolaridade comparativamente aos 

incluídos nas provas direcionadas às crianças do 4º ano, devido às capacidades 

atencionais do primeiro grupo de crianças. O Quadro 19 apresenta, então, os estímulos 

distratores usados nas tarefas dos dois anos letivos.  
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Quadro 19 – Estímulos distratores. 

Distratores 1º ano Distratores 4º ano 

Bola 

Carro  

Faca 

Olho 

Osso 

Pato 

Vela 

Bolacha 

Borracha 

Casaco 

Cavalo 

Garrafa 

Gelado 

Médico 

Números 

Página 

Pássaro 

Sapato 

 

Construção dos estímulos visuais 

Aquando da construção das imagens que representam os itens lexicais a usar num 

instrumento de recolha de dados, é fundamental ter em consideração um conjunto de 

fatores que poderão influenciar o desempenho das crianças nas tarefas que as envolvam, 

como a frequência de ocorrência, a familiaridade, o valor para o observador, a idade de 

aquisição e a complexidade e ambiguidade visual (Ventura, 2003). Uma vez que, neste 

estudo, se utilizam várias figuras já empregadas noutra investigação, houve ainda a 

necessidade de controlar a semelhança entre os traços visuais dos vários exemplares. 

Assim, visto 24 dos 46 estímulos visuais terem sido extraídos de Afonso (2008), foi 

necessário adotar a mesma linha de desenho nos 22 novos estímulos visuais, retirados 

dos manuais escolares das diferentes áreas de conhecimento de cada ano escolar ou 

realizados especialmente para esta investigação por um designer gráfico
4
. Foram então 

adotados os mesmos critérios usados em Afonso (2008), de forma a conferir 

homogeneidade aos estímulos, listados de seguida: 

i. O fundo das imagens ser branco; 

ii. O traço ser da mesma espessura em todos os desenhos; 

iii. Não ser utilizada uma grande variedade de cores num mesmo desenho; 

                                                      
4
 DL – Publicidade, Lda. 
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iv. Cada imagem conter apenas o desenho do estímulo em análise ou, se necessário, 

um elemento para o contextualizar. 

Estas novas figuras foram testadas numa prova de nomeação aplicada a um pequeno 

grupo de 20 crianças que frequentavam os mesmos níveis de escolaridade dos da 

amostra estudada, pertencentes, no entanto, a turmas distintas. Excetuando a nomeação 

do estímulo ‘pigmeu’, na tarefa aplicada ao 1º ano de escolaridade, que causou algumas 

dificuldades devido à baixa frequência do mesmo no léxico do Português Europeu, não 

se verificaram quaisquer problemas na nomeação dos restantes estímulos, mantendo-se, 

portanto, as suas imagens previamente construídas, (vd. Apêndice 2, onde estão 

apresentadas todas as imagens utilizadas na investigação aqui relatada). 

 

2.3.2. Procedimentos 

Obtenção das autorizações 

O primeiro contacto com o agrupamento de escolas e com as escolas escolhidas foi 

efetuado por meio de uma reunião com a Diretora do Agrupamento de Escolas de 

Benedita, na qual, concisamente, se explicou o projeto e o seu objetivo, tendo-se 

requerido à Diretora a autorização para a aplicação do instrumento construído junto dos 

alunos dos 1º e 4º anos das escolas em causa. Esta serviu também como uma primeira 

apresentação da investigadora. Posteriormente, foi feito um contacto direto com cada 

professora e, ainda antes de se começar a aplicar as provas junto dos alunos, foram 

solicitadas as autorizações dos encarregados de educação das crianças envolvidas no 

projeto, utilizando-se, para tal, os documentos que se encontram no Apêndice 1. 

 

Aplicação das tarefas construídas 

A tarefa de nomeação estudada nesta tese foi construída com o objetivo de a criança 

verbalizar o que vê sob a forma de imagem para que se apure o modo como produz as 

estruturas estudadas nesta investigação. Assim, utilizaram-se itens com as estruturas que 

se pretendem estudar (palavras com Ataques ramificados e com encontros 

consonânticos problemáticos) e itens distratores (palavras sem as estruturas-alvo) não 
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sendo os itens distratores analisados neste relatório. Em ambas as tarefas, quer os 

estímulos distratores quer os estímulos alvo se encontravam aleatoriamente distribuídos. 

Em dia e hora previamente acordados com a professora de cada turma, as tarefas foram 

aplicadas de forma individual a cada aluno. Deste modo, para aplicar as tarefas, 

retirava-se cada criança da sala de aula, por ordem alfabética – ordem escolhida pelas 

crianças. Acompanhada pela investigadora, a criança era conduzida a uma outra sala, 

variável conforme a disponibilidade de espaço, onde ficava somente com a 

investigadora. Procurou-se sempre um lugar tão silencioso quanto possível, de forma a 

garantir a qualidade das gravações áudio. Ali, a criança encontrava-se sentada ao lado 

da investigadora e de frente para o ecrã de um computador, disposto em cima da mesa 

de modo a que fosse visível para ambos. Após uma pequena conversa introdutória de 

familiarização com a criança, a investigadora informava a mesma, de forma sucinta, 

clara e adequada ao nível de escolaridade de cada criança, do que iria acontecer, 

procedendo-se, por fim, à aplicação das tarefas.  

As tarefas aplicadas ao 1º ano de escolaridade eram compostas por 20 imagens; por sua 

vez, as aplicadas ao 4º ano eram compostas por 26 imagens. Todas foram apresentadas 

no ecrã do computador, através do programa POWERPOINT
TM

 do WINDOWS 2007®, associadas 

a igual número de palavras. Note-se que, em ambas as tarefas (de produção e de escrita), 

as imagens utilizadas, para cada ano de escolaridade, foram as mesmas.  

Na instrução dada para a realização das tarefas, pedia-se à criança para visualizar a 

imagem e para, seguidamente, a nomear. Era referido que se pretendia que a criança 

usasse somente uma palavra para descrever o que visualizava. Em algumas situações, 

recorreu-se ao uso da definição do item (pista semântica), presente no protocolo de 

aplicação da prova, de forma a incentivar a resposta por parte da criança. Como último 

recurso, sempre que a criança não nomeasse determinado item, utilizou-se a imitação, 

sendo a produção codificada como tal, para efeito de análise dos dados. Finalmente, 

quando a criança nomeava o estímulo que se pretendia, pedia-se-lhe que o grafasse 

imediatamente de seguida, numa folha de papel de formato A4 de cor branca que 

continha a reprodução das imagens a cores que lhe tinham sido apresentadas no ecrã do 

computador (vd. Apêndice 4). 
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Para que as tarefas pudessem ser aplicadas de igual modo a todas as crianças, foi 

elaborado um protocolo de aplicação da prova em que constava a definição básica de 

cada estímulo (vd. Apêndice 3), a usar aquando da tarefa de nomeação, com o objetivo 

de auxiliar as crianças caso estas não conseguissem nomear o estímulo corretamente. O 

enunciado que abaixo se transcreve faz igualmente parte do protocolo de aplicação das 

tarefas de nomeação e de escrita: 

Eu vou mostrar-te umas imagens no computador e quero que me digas o 

que vês nas imagens. Primeiro, quero que, depois de veres a imagem, 

digas o que representa. De seguida, quero que escrevas a palavra que 

acabaste de dizer. Por exemplo, na primeira imagem vejo uma uva, 

portanto, digo “uva” e escrevo “uva”. Entendeste? Agora é a tua vez. 

A aplicação das tarefas demorou entre 10 a 20 minutos, por criança, não tendo sido 

imposto qualquer limite de tempo para a realização das mesmas.  

A ordem de apresentação das tarefas foi a seguinte: tarefa de nomeação e tarefa de 

produção escrita; a mesma foi mantida em todas as crianças. Ambas as tarefas foram 

anotadas em folhas de registo. A tarefa de nomeação foi gravada e, paralelamente, a 

investigadora anotava, numa folha de registo, se a criança nomeava corretamente, se 

nomeava após incitação ou através de imitação (ver Apêndice 4). A tarefa de produção 

escrita foi registada pela própria criança, na folha de papel de formato A4 e de cor 

branca com todas as imagens a cores dispostas pela exata ordem em que eram 

apresentadas no ecrã do computador. Procedeu-se à captação áudio de todo o processo 

de aplicação das tarefas. As sessões foram registadas por meio de um gravador digital 

Philips LFH0635/0, que se encontrava ligado junto do computador, de forma a não 

interferir com o bom funcionamento da aplicação da tarefa. Os dados foram, de seguida, 

transferidos para um computador portátil HP Pavilion dv6500 Notebook PC, para serem 

posteriormente ouvidos, transcritos e analisados. 

 

 

 



___________________________________________________________________Metodologia 

43 

 

2.4. Tratamento dos dados 

Transcrição das respostas 

Durante a aplicação da prova, após a nomeação, por parte das crianças, dos estímulos e 

enquanto estas procediam à sua transcrição ortográfica, a investigadora anotou as suas 

respostas em transcrição fonética. Posteriormente, essas transcrições foram confrontadas 

pela investigadora com o registo áudio das respostas dos informantes. As dificuldades 

encontradas na transcrição fonética de certas sequências foram ainda apresentadas a 

outro falante nativo do Português Europeu com treino em transcrição fonética. 

 

Construção da base de dados com todas as respostas e respetivas análises 

Após a transcrição fonética, inseriram-se os dados em folhas de EXCEL
TM do WINDOWS 

2007®. Primeiramente, procedeu-se ao registo de todas as produções desviantes 

encontradas, quer na oralidade quer na escrita, e, posteriormente, procedeu-se à sua 

análise. Para efeitos de contabilização de taxas de sucesso, consideraram-se apenas as 

produções relativas ao grupo consonântico em análise, independentemente da produção 

total do item lexical. A título ilustrativo, quando, no 4º ano, a criança 22 produziu 

[awftawmulu‘ʒiʃtɐ] para o alvo oftalmologista, considerou-se a produção correta, 

porquanto a sequência consonântica fricativa+oclusiva foi produzida conforme o alvo.  

Note-se que se manteve a utilização da notação C1 e C2 para os Ataques ramificados, 

porém, para os grupos consonânticos problemáticos, utilizou-se C
1
 e C

2
, respetivamente 

para o primeiro e segundo elemento consonântico do grupo problemático, de forma a 

destacar a sua diferente natureza fonológica. 

Para a identificação do estádio de aquisição das estruturas em foco, seguiu-se a escala 

de Hernandorena (1990 apud Almeida, 2006), que postula os seguintes critérios: 

a) Menos de 50% de correspondência produção/alvo: estrutura não adquirida; 

b) De 51% a 75% de correspondência produção/alvo: estrutura em aquisição; 

c) De 76% a 85% de correspondência produção/alvo: estrutura adquirida mas não 

completamente estabilizada; 
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d) De 86% a 100% de correspondência produção/alvo: estrutura adquirida e 

estabilizada.  

Escolheu-se a tipologia usada em Hernandorena (1990), uma vez que esta permite uma 

clara identificação dos diferentes momentos de desenvolvimento infantil, sendo uma 

escala utilizada em diferentes trabalhos sobre a aquisição da fonologia do Português 

Europeu (Costa, 2003; Correia, 2004; Almeida, 2006). 

 

Divergências das produções recolhidas relativamente às produções-alvo. 

Tanto nas combinatórias admissíveis como nas problemáticas, os desvios acontecem 

porque, antes de as crianças conseguirem produzir os grupos consonânticos, recorrem, 

frequentemente, a estratégias de reconstrução. Assim, aquando da elaboração desta 

investigação, surgiu a necessidade de construir uma tipologia dos erros produzidos pelas 

crianças, a fim de organizar e analisar os dados obtidos. Na amostra considerada, quer 

na oralidade quer na escrita, encontraram-se erros similares, optando-se, dessa forma, 

por atribuir a mesma designação, sempre que possível, aos erros orais e aos de escrita. 

Deste modo, vemos em (5) e (6) a tipologia dos erros encontrados nesta investigação, 

para a oralidade e para a escrita, respetivamente, com a informação do respetivo ano de 

escolaridade de cada exemplo (1 = 1º ano de escolaridade, 4 = 4º ano de escolaridade). 

 

(5) Tipologia de produções orais desviantes realizadas pelas crianças da amostra 

considerada: 

(i) Epêntese de vogal – inserção de uma vogal entre os elementos de uma 

sequência de consoantes, tal como se verifica nos exemplos abaixo 

indicados, em que se observa a inserção dos segmentos [ɐ], [u] e [ɨ]:  

Sem alteração das propriedades das consoantes 

Afta   /‘aftɐ/ → [‘afɐtɐ] (criança 22 (1)) 

Pneu   /‘pnew/ → [‘punew] (criança 22 (1)) 
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Com alteração das propriedades das consoantes 

Pigmeu  /pig‘mew/ → [fikɨ‘mew]  (criança 9 (1)) 

Submarino /submɐ‘ɾinu/ → [sugɨmɐ‘ɾinu] (criança 24 (1)) 

 

(ii) Metátese – transposição de segmentos, constituintes silábicos ou sílabas no 

interior de uma palavra, como acontece nas seguintes produções das 

palavras fruta e globo: 

Fruta   /‘fɾutɐ/ → [‘fuɾtɐʃ] (criança 11 (1)) 

Globo   /‘globu/ → [‘blogu] (criança 27 (1))  

 

(iii) Redução do encontro consonântico, com manutenção da primeira consoante 

e apagamento da segunda, como ocorre nos exemplos seguintes, para as 

produções das palavras bruxa e submarino:  

Bruxa   /‘bɾuʃɐ/ → [‘buʃɐ] (criança 5 (1)) 

Submarino  /submɐ‘ɾinu/ → [subɐ‘ɾinu] (criança 8 (1)) 

 

(iv) Redução do encontro consonântico, com apagamento da primeira consoante 

e manutenção da segunda, como se verifica nos exemplos para as palavras 

gnomo, submarino e pictograma: 

Gnomo  /‘gnomu/ → [‘nomu] (criança 6 (1)) 

Pictograma /piktɔ‘gɾɐmɐ/ → [pitu‘gɾɐmɐ] (criança 3 (4)) 

 

(v) Substituição de segmento(s) – substituição de um elemento da sequência 

consonântica, tal como acontece com a palavra submarino. 

Submarino  /submɐ‘ɾinu/ → [sugmɐ‘ɾinu] (criança 4 (1))  

Submarino  /submɐ‘ɾinu/ → [subtɐ‘ɾinu] (criança 26 (1)) 
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(6) Tipologia de produções escritas desviantes realizadas pelas crianças da amostra 

considerada:  

(i) Epêntese de vogal – produções gráficas em que as crianças inseriram uma 

vogal ausente na forma ortográfica canónica entre as duas consoantes 

consideradas, como acontece nos exemplos abaixo apresentados: 

Sem alteração das propriedades das consoantes 

bruxa → “berucha” (criança 1 (1)) 

confronto → “conforonte” (criança 20 (4)) 

Com alteração das propriedades das consoantes 

globo → “celobo” (criança 11 (1)) 

submarino → “sobedarino” (criança 26 (1)) 

 

(ii) Substituição de segmento(s) – produções em que se verifica a alteração 

gráfica de um dos segmentos consonânticos do encontro, como acontece nas 

seguintes grafias: 

pigmeu → “picmeu” (criança 19 (1)) 

insuflável → “insovlavel” (criança 3 (4)) 

 

(iii) Redução do encontro consonântico – apagamento gráfico de um dos 

elementos da sequência consonântica e manutenção do outro, como 

acontece nos exemplos: 

prato → “pato” (criança 15 (1)) 

afluente  → “afuente” (criança 20 (4)) 

 

(iv) Metátese – transposição de segmentos, constituintes silábicos ou sílabas no 

interior de uma palavra. A título exemplificativo, considerem-se os 

exemplos: 

flor → “folre” (criança 14 (1))       
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biblioteca → “bilbioteca” (criança 10 (4)) 

 

(v) Grafias homófonas – formas escritas que não estão conforme as normas 

ortográficas convencionais, sendo, todavia, possíveis do ponto de vista da 

relação som-grafema:  

fricção → “frixão” (criança 15 (4)) 

fricção → “fricsão” (criança 1 (4)) 

 

(vi) Outras produções – formas gráficas que não inseridas nas categorias 

mencionadas anteriormente, pouco frequentes do ponto de vista tipológico e 

que não obedecem à forma ortográfica canónica, como as realizações de 

“tale” (criança 22 (1)) para o alvo planta, “tegevoi” (criança 6 (1)) e “tigul” 

(criança 22 (1)) para a palavra pigmeu, e “tula” (criança 22 (1)) para a 

palavra pneu, por exemplo. 
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3. Apresentação e descrição dos resultados 

Neste capítulo, far-se-á a apresentação dos dados recolhidos para o estudo relatado neste 

trabalho. Lembre-se que este tem por base empírica os dados, para o Português 

Europeu, de tarefas de produção oral e de produção escrita de crianças dos 1º e 4º anos 

do ensino básico. São contabilizados os sucessos e os desvios entre as produções das 

crianças e as correspondentes formas lexicais alvo, quer na oralidade quer na escrita. Os 

resultados descritos dizem respeito à produção de Ataques ramificados e de grupos 

consonânticos tidos como problemáticos. Assim, num primeiro momento, considerar-

se-ão os dados relativos ao 1º ano de escolaridade (secção 3.1.), onde se apresentarão 

primeiramente os dados referentes às produções orais (3.1.1.) e seguidamente os dados 

referentes às produções escritas (3.1.2.). De seguida, apresentar-se-ão os dados que 

dizem respeito ao 4º ano de escolaridade (secção 3.2.), onde se fará, em primeiro lugar, 

a descrição dos resultados para a oralidade (3.2.1.) e, posteriormente, a descrição dos 

resultados para a escrita (3.2.2.). Por fim, apresentar-se-á o sumário dos resultados 

(3.3.).  

 

3.1. Dados globais do 1º ano de escolaridade 

Ambas as tarefas de produção oral e de produção escrita do 1º ano do Ensino Básico são 

compostas por 13 itens lexicais que contêm as estruturas complexas consideradas neste 

estudo. Veja-se o quadro 20, que os retoma.  

 

Quadro 20 – Estímulos utilizados nas tarefas do 1º ano de escolaridade. 

Ataques ramificados 

Obstruinte+Líquida 

Grupos consonânticos 

problemáticos 

bruxa  

prato 

globo 

planta 

fruta 

frasco 

flauta 

flores 

afta 

gnomo 

pneu 

pigmeu 

submarino 
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3.1.1. Dados da oralidade  

Na análise dos resultados referentes às produções orais, fornecer-se-á, num primeiro 

momento, a percentagem das formas orais cuja produção segue a produção-alvo e a 

daquelas em cuja produção oral as crianças cometem desvios, recorrendo a estratégias 

de reconstrução para produzirem itens lexicais com as estruturas complexas 

consideradas. Seguidamente, proceder-se-á a um levantamento das estratégias de 

reconstrução adotadas pelas crianças.  

Num primeiro momento, como já foi afirmado, verificou-se se as produções orais 

apresentadas pelas crianças estavam em conformidade, para cada um dos 13 itens 

lexicais propostos, com a forma do adulto respetiva ou se, pelo contrário, apresentavam 

divergências em relação a essas formas-alvo. Os quadros 21 e 22, que se seguem, 

registam os valores percentuais das produções orais corretas e desviantes para cada item 

lexical com Ataque ramificado ou com grupos consonânticos problemáticos, 

respetivamente. A notação de (xI) corresponde ao número de imitações registadas na 

produção do item lexical anotado. 

 

Quadro 21 – Percentagens de produções corretas e de produções desviantes para cada item lexical com 

Ataque ramificado, na tarefa de produção oral do 1º ano de escolaridade. 

Itens lexicais 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Bruxa 24 88,9% 3 11,1% 27 

Prato 25 92,6% 2 7,4% 27 

Globo 25 92,6% 2 (1I) 7,4% 27 

Planta 26 96,3% 1 (1I) 3,7% 27 

Fruta 24 88,9% 3 11,1% 27 

Frasco 25 92,6% 2 (1I) 7,4% 27 

Flauta 25 92,6% 2 7,4% 27 

Flores 25 92,6% 2 7,4% 27 

 



_____________________________________________Apresentação e descrição dos resultados 

51 

 

Os dados contidos no Quadro 21 mostram que, com 11,1% de incorreções, os itens 

lexicais bruxa e fruta são os que registam uma maior discrepância quanto às produções-

alvo. Note-se, no entanto, que os valores registados relativamente às produções corretas 

se encontram sempre acima dos 88%. Note-se, igualmente, que nestas produções se 

verifica um reduzido número de imitações, o que pode estar relacionado com um forte 

conhecimento lexical destes estímulos por parte das crianças.  

 

Quadro 22 – Percentagens de produções corretas e de produções desviantes para cada item lexical com 

grupos problemáticos, na tarefa de produção oral do 1º ano de escolaridade. 

Itens lexicais 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Afta 26 96,3% 1 (1I) 3,7% 27 

Gnomo 21 77,8% 6 (4I) 22,2% 27 

Pneu 24 88,9% 3 (2I) 11,1% 27 

Pigmeu 24 88,9% 3 (3I) 11,1% 27 

Submarino 12 44,4% 15 (4I) 55,6% 27 

 

Observando o Quadro 22, verifica-se que, no conjunto dos estímulos com grupos 

consonânticos problemáticos, o item lexical que regista mais produções incorretas é 

submarino (55,6%). Os valores registados relativos às produções com sucesso 

encontram-se entre os 44% e os 96%. Nestas produções, existe um número elevado de 

imitações, o que, por sua vez, pode sugerir um fraco conhecimento lexical das crianças 

relativamente aos estímulos com a estrutura silábica em foco.  

A média das percentagens das produções orais recolhidas para o 1º ano encontram-se 

expostas no Quadro 23. 
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Quadro 23 – Percentagens globais de produções corretas e de produções desviantes, na tarefa de produção 

oral do 1º ano de escolaridade. 

 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Ataques 

Ramificados 
199 92,1% 17 7,9% 216 

Grupos 

consonânticos 

problemáticos 

107 79,3% 28 20,7% 135 

 

Através da análise do quadro supra, verifica-se que, relativamente aos valores de 

sucesso, se registam as percentagens de 79,3% para as combinatórias problemáticas e de 

92,1% para os Ataques ramificados. Constata-se, igualmente, que, num total de 351 

produções, 45 correspondem a produções desviantes, das quais 17 são referentes a 

Ataques ramificados e 28 relativas aos grupos consonânticos considerados 

problemáticos. Assim, verifica-se que, com 20,7% de desvios em relação ao alvo, os 

grupos consonânticos problemáticos são, de facto, mais problemáticos aquando da sua 

produção.  

Para os desvios alusivos a cada combinatória consonântica, veja-se o Quadro 24, 

relativo aos Ataques ramificados, e o Quadro 25, relativo aos grupos consonânticos 

problemáticos, em que se encontram registados valores absolutos e valores percentuais.  

 

Quadro 24 – Percentagens de desvios orais por combinatória consonântica obstruinte+líquida, no 1º ano 

de escolaridade. 

Sequências consonânticas 
Ocorrências Desvios 

n n % 

Oclusiva + Vibrante 54 5 9,3% 

Oclusiva + Lateral 54 3 5,6% 

Fricativa + Vibrante 54 5 9,3% 

Fricativa + Lateral 54 4 7,4% 
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Apesar de os valores entre as diferentes combinatórias não serem muito díspares, com a 

análise do Quadro 24, observa-se que, nas 17 produções desviantes, quando o segundo 

elemento do grupo consonântico é uma consoante vibrante, regista-se uma maior 

discrepância entre as produções infantis e o alvo. 

 

Quadro 25 – Percentagens de desvios orais por combinatória consonântica problemática, no 1º ano de 

escolaridade. 

Sequências consonânticas 

problemáticas 

Ocorrências Desvios 

n n % 

Oclusiva + Nasal 108 27 25% 

Fricativa + Oclusiva 27 1 3,7% 

 

Como se pode observar, no quadro acima, os resultados são consideravelmente 

dissemelhantes para ambas as combinatórias: num total de 28 produções desviantes, 27 

erros ocorrem na produção da combinatória oclusiva+nasal e 1 erro ocorre na produção 

da combinatória fricativa+oclusiva. 

Tanto nas combinatórias que constituem Ataques ramificados, como nas problemáticas, 

os desvios acontecem, sendo que as crianças conseguem produzir os grupos 

consonânticos com o recurso a estratégias de reconstrução. Na secção que se segue, 

apresentar-se-ão as estratégias utilizadas pelas crianças para a produção dos alvos. 

 

3.1.1.1.Ataques ramificados 

Neste estudo, para os dissílabos com a estrutura CCV, encontram-se as estratégias de 

reconstrução listadas em (7). 
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(7) Estratégias de produção de Ataques ramificados encontradas nesta investigação 

I. Redução do grupo consonântico – C1C2→C1Ø 

bruxa  /‘bɾuʃɐ/ → [‘buʃɐ]  (criança 14) 

fruta  /‘fɾutɐ/  → [‘futɐ]  (criança 5) 

flauta  /‘flawtɐ/→ [‘fawtɐ]  (criança 7) 

II. Epêntese de vogal – C1C2→C1VC2 

globo  /‘globu/ → [gɨ‘lobu]  (criança 5) 

planta  /‘plɐ tɐ/  → [pɨ‘lɐ tɐ]  (criança 27) 

flores  /‘floɾɨʃ/ → [fɨ‘loɾɨʃ]  (criança 17) 

III. Metátese 

globo  /‘globu/ → [‘blogu]  (criança 27) 

fruta  /‘fɾutɐ/  → [‘fuɾtɐʃ]  (criança 11) 

 

A fim de se observar a frequência de ativação destas estratégias, veja-se o gráfico 1, que 

contém os valores percentuais e absolutos das mesmas.  

 

Gráfico 1 – Frequência das estratégias de produção oral de Ataques ramificados, no 1º ano de 

escolaridade. 
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Pela análise do Gráfico 1, verifica-se que a estratégia redução do encontro consonântico 

ao primeiro elemento é a mais frequente, ocorrendo 10 vezes num total de 17 desvios, 

seguida da epêntese de vogal, que se verifica 5 vezes num total de 17 erros, por sua vez 

seguida da metátese, que se regista somente duas vezes, num total de 17 erros. Quanto à 

redução do grupo consonântico ao primeiro elemento, nas 10 ocorrências, registam-se 9 

apagamentos do segmento vibrante /ɾ/, contra 1 apagamento do segmento lateral /l/. 

Nos casos de metátese – estratégia apenas registada nas produções de Ataques 

ramificados, observa-se, por um lado, a manutenção do formato complexo CCV, por 

outro, a reestruturação silábica do formato CCV, transformando-o em CVC. 

Relativamente à epêntese, verifica-se apenas a inserção do segmento [ɨ] entre as duas 

consoantes do Ataque ramificado, nas cinco utilizações desta estratégia, como se 

constata pela observação da Tabela 1, em que se expõem todas as produções 

epentéticas. 

 

Tabela 1 – Produções orais do 1º ano de escolaridade com inserção de vogal epentética em Ataque 

ramificado. 

Itens lexicais Produções epentéticas 

globo [gɨ‘lobu] criança 5 

planta [pɨ‘lɐ tɐ] criança 27 

flauta [fɨ‘lawtɐ] criança 17 

flores 
[fɨ‘loɾɨ] criança 7 

[fɨ‘loɾɨʃ] criança 17 

 

3.1.1.2.Grupos consonânticos problemáticos 

Os grupos consonânticos, como os que ocorrem nas palavras afta, gnomo, pigmeu, pneu 

e submarino, são muito pouco comuns no léxico das crianças na fase pré-escolar 

(Freitas, 1997), pelo que a sua presença resulta num processamento frequentemente 

problemático em situações de leitura oral, provocando hesitações nas produções das 

mesmas. Nesta investigação, as hesitações levam às estratégias de reconstrução 

apresentadas em (8). 
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(8) Estratégias de produção de grupos consonânticos problemáticos 

I. Epêntese de vogal – C
1
C

2
→C

1
VC

2
 

(i) Sem alteração das propriedades das consoantes 

afta  /‘aftɐ/ → [‘afɐtɐ]   (criança 22) 

pneu  /‘pnew/ → [‘punew]  (criança 22) 

gnomo  /‘gnomu/ → [gɨ‘nomu]  (criança 20) 

(ii) Com alteração das propriedades das consoantes 

pigmeu  /pig‘mew/ → [fikɨ‘mew]  (criança 9) 

submarino /submɐ‘ɾinu/ → [sugɨmɐ‘ɾinu] (criança 24) 

II. Redução do grupo consonântico – C
1
C

2
→C

1
Ø 

submarino /submɐ‘ɾinu/ → [subɐ‘ɾinu] (criança 16) 

III. Substituição de segmento(s) 

submarino /submɐ‘ɾinu/ → [sugmɐ‘ɾinu] (criança 4) 

submarino /submɐ‘ɾinu/ → [subtɐ‘ɾinu] (criança 26) 

IV. Redução do grupo consonântico – C
1
C

2
→ØC

2
 

gnomo  /‘gnomu/ → [‘nomu]     (criança 6) 

submarino /submɐ‘ɾinu/ → [sumɐ‘ɾinu] (criança 23) 

 

Considere-se o Gráfico 2, que contém os valores percentuais e absolutos das utilizações 

das estratégias referidas em cima.  
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Gráfico 2 – Frequência das estratégias de produção oral de grupos consonânticos problemáticos, no 1º ano 

de escolaridade. 

 

 

Observando o gráfico anterior, verifica-se que a estratégia epêntese de vogal é a mais 

utilizada pelas crianças avaliadas, uma vez que é utilizada 13 vezes num total de 28 

erros. Os segmentos inseridos entre consoantes, nestes grupos problemáticos, são as 

vogais [ɨ], [ɐ], e [u], como se regista na Tabela 2, em que se apresentam todas as 

produções em que se verifica a inserção de uma vogal. Redução do encontro 

consonântico ao segundo elemento, ocorrendo 10 vezes, é a segunda estratégia mais 

adotada. Nesta estratégia, verifica-se constantemente a não produção da oclusiva, na 

combinatória oclusiva+consoante nasal. Menos frequentemente, com 3 ocorrências, as 

crianças utilizam a estratégia substituição de segmento(s), em que ora alteram a 

consoante oclusiva que ocupa a posição de C
1
, mantendo, todavia, o seu modo de 

articulação (submarino → [sugmɐ‘ɾinu] – criança 4), ora substituem a consoante nasal 

que ocupa a posição de C
2
, realizando-a quer como oclusiva (submarino → [subtɐ‘ɾinu] 

– criança 26), quer como vibrante (submarino → [subɾɐ‘ɾinu] – criança 27), gerando, 

assim, um Ataque ramificado. Por fim, a redução do grupo consonântico ao primeiro 

elemento, com o apagamento da consoante nasal, regista-se 2 vezes. 

Na Tabela 2, são registadas todas as ocorrências de epêntese de vogal entre as 

consoantes do grupo em foco. 
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Tabela 2 – Produções orais do 1º ano de escolaridade com inserção de vogal epentética em grupo 

consonântico problemático. 

Itens lexicais Produções epentéticas 

gnomo [gɨ‘nomu] criança 8 

[gɨ‘nomu] criança 10 

[gɨ‘nomu] criança 20 

[gɨ‘nomu] criança 26 

[gɨ‘nomu] criança 27 

afta [‘afɐtɐ] criança 22 

pneu [pɨ‘new] criança 14 

[‘punew] criança 22 

[pɨ‘new] criança 27 

pigmeu [fikɨ‘mew] criança 9 

[pigu‘mew] criança 11 

[kigɨ‘mew] criança 14 

submarino [sugɨmɐ‘ɾinu] criança 24 

 

Como se pode observar, na tabela acima, várias são as vogais epentéticas utilizadas 

pelas crianças observadas: [ɨ, ɐ, u]. Note-se que a produção [‘afɐtɐ] (criança 22) pode 

ser considerada como decorrente de harmonia vocálica. Nos casos de inserção de [u] 

([‘punew], criança 22 e [pigu‘mew], criança 11), coloca-se a hipótese de o [w] poder 

legitimar a harmonia, embora ela nunca ocorra em “gnomo”, que apresenta duas vogais 

labiais. 

A heterogeneidade de vogais epentéticas na produção dos grupos consonânticos 

problemáticos ([ɨ, ɐ, u]) e a homogeneidade de produções de vogal epentética na 

produção de Ataques ramificados (sempre [ɨ]) será comentada no capítulo 4. 
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3.1.2. Dados da escrita 

Relativamente às produções escritas, analisar-se-á, num primeiro momento, a 

percentagem das formas escritas cuja grafia segue a forma convencional e a daquelas 

em cuja produção escrita as crianças cometem erros relativamente à forma alvo. De 

seguida, proceder-se-á a uma categorização dos erros produzidos pelas crianças e à sua 

consequente análise.  

Quanto à produção escrita de estímulos com Ataque ramificado e com grupos 

consonânticos problemáticos, obtiveram-se os resultados quantificados percentualmente 

nos quadros 26 e 27, respetivamente. Uma vez mais, a notação (xI) corresponde ao 

número de imitações registadas na produção do item lexical anotado. 

 

Quadro 26 – Percentagens de produções corretas e de produções desviantes para cada item lexical com 

Ataque ramificado, na tarefa de produção escrita do 1º ano de escolaridade. 

Itens lexicais 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Bruxa 12 44,4% 15 55,6% 27 

Prato 12 44,4% 15 55,6% 27 

Globo 6 22,2% 21 (12I) 77,8% 27 

Planta 5 18,5% 22 (3I) 81,5% 27 

Fruta 10 37% 17 63% 27 

Frasco 12 44,4% 15 (6I) 55,6% 27 

Flauta 6 22,2% 21 77,8% 27 

Flores 7 25,9% 20 74,1% 27 

 

Pela análise do quadro anterior, os valores registados relativamente às produções 

corretas encontram-se sempre abaixo dos 45%, oscilando entre este valor e 18,5%. 

Constata-se, ainda, que o estímulo planta é o que regista um maior número de produções 

incorretas (81,5%) no conjunto dos estímulos com Ataque ramificado e que o número 

de imitações registado, nestas produções, é reduzido, o que, uma vez mais, pode estar 

relacionado com um forte conhecimento lexical destes estímulos.  
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Quadro 27 – Percentagens de produções corretas e de produções desviantes para cada item lexical com 

grupo problemático, na tarefa de produção escrita do 1º ano de escolaridade. 

Itens lexicais 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Afta 4 14,8% 23 (5I) 85,2% 27 

Gnomo 7 25,9% 20 (11I) 74,1% 27 

Pneu 3 11,1% 24 (5I) 88,9% 27 

Pigmeu 5 18,5% 22 (22I) 81,5% 27 

Submarino 3 11,1% 24 (7I) 88,9% 27 

 

Com base nos dados acima registados, verifica-se serem dois os estímulos com maior 

percentagem de produções incorretas: pneu e submarino, ambos apresentando 88,9% de 

irregularidades. Quanto às percentagens de sucesso, regista-se uma amplitude de valores 

entre 11% e 26%. Nestas produções, observa-se um elevado número de imitações por 

parte das crianças, o que parece sugerir que existe um fraco conhecimento lexical dos 

estímulos utilizados com esta estrutura. 

As percentagens gerais obtidas nas produções escritas encontram-se expostas no Quadro 

28. 

 

Quadro 28 – Percentagens de produções corretas e de produções desviantes, na tarefa de produção escrita, 

no 1º ano de escolaridade.  

 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Ataques 

Ramificados 
70 32,4% 146 67,6% 216 

Grupos 

consonânticos 

problemáticos 

22 16,3% 113 83,7% 135 
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Quando confrontadas com a necessidade de darem uma forma escrita às palavras, as 

crianças, no 1º ano de escolaridade, produzem, na sequência da sua imaturidade no uso 

da ortografia, formas gráficas em desacordo com as convenções ortográficas. Num total 

de 351 produções, 259 correspondem a produções desviantes, sendo 146 respeitantes a 

Ataques ramificados e 113 relativas a grupos consonânticos problemáticos. As 

percentagens de sucesso são de 32,4% para os Ataques ramificados e de 17% para os 

grupos consonânticos problemáticos. Os quadros 29 e 30, que se apresentam de seguida, 

expõem as percentagens de erros relativos a cada combinatória consonântica 

contemplada. 

 

Quadro 29 – Percentagens de desvios escritos por combinatória consonântica obstruinte+líquida, no 1º 

ano de escolaridade. 

Sequências consonânticas 
Ocorrências Desvios 

n n % 

Oclusiva + Vibrante 54 30 55,6% 

Oclusiva + Lateral 54 43 79,6% 

Fricativa + Vibrante 54 32 59,3% 

Fricativa + Lateral 54 41 75,9% 

 

Pela observação do Quadro 29, nota-se que a distribuição dos erros pelas diversas 

combinatórias de obstruinte+líquida é relativamente díspar, sendo que há uma maior 

produção de erros quando um segmento lateral preenche a posição de C2. 

 

Quadro 30 – Percentagens de desvios escritos por sequência consonântica problemática, no 1º ano de 

escolaridade. 

Sequências consonânticas 

problemáticas 

Ocorrências Desvios 

n n % 

Oclusiva + Nasal 108 90 83,3% 

Fricativa + Oclusiva 27 23 85,2% 
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O quadro precedente mostra que, num total de 113 produções desviantes, 90 erros são 

cometidos na produção de itens lexicais com a combinatória oclusiva+consoante nasal e 

23 erros na produção de palavras em que a sequência é formada por fricativa+oclusiva. 

Em termos de frequência de ocorrência dentro de cada grupo, os resultados são 

semelhantes para ambas as combinatórias. 

 

3.1.2.1. Ataques ramificados 

Para a escrita das sequências obstruinte+líquida propostas, encontram-se, nesta 

investigação, os seguintes erros de produção escrita: 

 

(9) Erros na produção escrita de Ataques ramificados 

I. Epêntese de vogal – C1C2→C1VC2 

(i) Sem alteração das propriedades das consoantes 

bruxa → “berucha” (criança 1) 

globo → “gulobu” (criança 6) 

globo → “guelobo” (criança 16) 

planta → “poleta” (criança 7) 

flauta → “falata”  (criança 13) 

(ii) Com alteração das propriedades das consoantes 

globo → “celobo” (criança 11) 

flauta → “bulata”  (criança 6) 

II. Redução do encontro consonântico  

globo → “lou” (criança 13) 

prato → “pato” (criança 3) 

III. Metátese  

globo → “golbo” (criança 26) 



_____________________________________________Apresentação e descrição dos resultados 

63 

 

frasco → “farsco” (criança 27) 

IV. Outras produções 

planta → “tale” (criança 22) 

 

O Gráfico 3, com os valores percentuais e absolutos, representa a frequência destes 

erros.  

 

Gráfico 3 – Frequência dos erros de produção escrita de Ataques ramificados, no 1º ano de escolaridade. 

 

 

De acordo com o gráfico, epêntese de vogal é o erro mais frequente, com 91 ocorrências 

num total de 146 produções incorretas. Nestes casos, as crianças inserem, entre as duas 

consoantes da sequência, uma das seguintes vogais, não previstas pela ortografia 

canónica: <e>, a mais frequente (63 realizações), <a> (18 ocorrências), <o> (6 

ocorrências) e <u> (4 ocorrências) (vd. Apêndice 6). Redução do encontro 

consonântico, com 47 aplicações, é o segundo erro mais frequente. Nesta estratégia, 46 

aplicações representam a elisão da segunda consoante do encontro e, consequentemente, 

1 representa a elisão da primeira consoante da sequência. Metátese regista 6 utilizações 

por parte das crianças do 1º ano, mostrando estas reconhecer todos os sons que 

constituem a sílaba e saber que têm de representar todos esses sons, errando, porém, na 

escolha do padrão de representação e transformando uma sílaba CCV em CVC 

(prato→“parto” – criança 20).  
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Se nos centrarmos nos casos de epêntese de vogal, observamos que, quando as crianças 

inserem vogais que não a tida como epentética por excelência (<e>), elas parecem 

escolher inserir vogais com traços de outras vogais de sílabas adjacentes. Estes casos de 

inserção de vogais diferentes da considerada vogal “por defeito” podem ser 

interpretados como exemplos de harmonia vocálica
5
. Veja-se a Tabela 3 que reúne 

exemplos dessas produções e respetivas taxas de utilização. 

 

Tabela 3 – Produções realizadas com epêntese de vogal e taxas de harmonia vocálica, para a estrutura 

Ataque ramificado. 

 
Ataque ramificado   

VE Exemplos % HV (%) 

<e> 
 (criança 1) 69% 0% 

<a>    (criança 2)   

<o>     (criança 23) 31% 20% 

<u>     (criança 6)   

VE: Vogal epentética.  

HV: Harmonia vocálica. 

 

Pela análise da Tabela 3, verifica-se que as crianças inserem a vogal <e> 69% das vezes 

que cometem epêntese de vogal e, por conseguinte, em 31% dos casos que ativam esta 

estratégia, utilizam uma das outras vogais. Verifica-se, também, que, em 20% das 

produções em que inserem uma vogal não-marcada entre as duas consoantes da 

estrutura em foco, as crianças escolhem inserir uma que assimile os traços vocálicos de 

uma vogal adjacente, como se constata pelos exemplos apresentados acima.  

Por fim, registam-se as produções de “tale” para o alvo planta (criança 22) e “fagulo” 

para o alvo flores (criança 22), contempladas na categoria de outras produções. 

                                                      
5
 Considerou-se, por “harmonia vocálica”, a presença do efeito de outra vogal na palavra, sendo ou não a 

sílaba adjacente. 
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3.1.2.2.Grupos consonânticos problemáticos 

Tal como acontece na oralidade, o processamento dos grupos consonânticos 

problemáticos na escrita é frequentemente complicado, resultando, muitas vezes, em 

erros ortográficos. Os erros encontrados aquando da realização da tarefa escrita são os 

que se enumeram em (10).  

(10) Erros na produção escrita de grupos consonânticos problemáticos 

I. Epêntese de vogal – C
1
C

2
→C

1
VC

2
 

(i) Sem alterações das propriedades das consoantes 

gnomo → “genomo” (criança 10) 

pneu → “paneo” (criança 2) 

pigmeu → “pigume” (criança 23) 

pigmeu → “pigomo” (criança 11) 

(ii) Com alterações das propriedades das consoantes 

pigmeu → “temeo” (criança 6) 

submarino → “sobedarino” (criança 26) 

II. Redução do encontro consonântico  

pigmeu → “piga” (criança 22) 

afta → “ata” (criança 3) 

III. Substituição de segmento(s) 

pigmeu → “picmeu” (criança 19) 

submarino → “çofmariho” (criança 18) 

IV. Outras produções 

pneu → “tula” (criança 22) 

pigmeu → “tegevoi” (criança 6) 

pigmeu → “tigul” (criança 22) 
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Os valores percentuais e absolutos das utilizações das estratégias indicadas acima para 

as produções escritas apresentam-se no Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 – Frequência dos erros de produção escrita de grupos consonânticos problemáticos, no 1º ano 

de escolaridade. 

 

 

Mais uma vez, tal como se verificou na produção escrita de dissílabos com estrutura 

CCV, constata-se que, com 86 ocorrências num total de 113 produções desviantes em 

relação às formas ortográficas convencionais (vd. Apêndice 6), o tipo de erro mais 

frequente na produção de grupos consonânticos problemáticos é a epêntese de vogal. 

Neste tipo de erro, a estratégia é a inserção das seguintes vogais: <e>, sendo esta a mais 

frequente (59 realizações), <a> (14 ocorrências), <o> (8 ocorrências) e <u> (5 

ocorrências).  

Na redução do encontro consonântico, com um total de 21 realizações, 8 são relativas à 

supressão escrita da segunda consoante do grupo consonântico e 13 relativas à 

supressão escrita da primeira consoante do grupo.  

A substituição de segmento(s), com um total de 3 ocorrências, realiza-se uma vez com a 

alteração da consoante oclusiva que ocupa a posição de C
1
, mantendo-se, porém, o 

modo de articulação da mesma (pigmeu→“picmeu” – criança 19), e duas vezes com a 

alteração do modo de articulação da consoante, ora substituindo-se a consoante oclusiva 

que ocupa a posição de C
1
 por uma consoante fricativa (submarino→“çofmariho” – 

criança 18), ora substituindo-se a consoante nasal que ocupa a posição de C
2
 por uma 

consoante vibrante (pneu→“preo” – criança 12).  
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Quanto aos erros incluídos em outras produções, encontram-se as produções “tegevoi” 

(criança6) e “tigul” (criança 22) para o alvo pigmeu e a realização de pneu como “tula” 

(criança 22). 

Ao determo-nos nas produções realizadas com a estratégia epêntese de vogal, 

constatamos, uma vez mais, que, quando inserem vogais que não <e>, as crianças 

inserem vogais que parecem assimilar traços das vogais de sílabas adjacentes. A tabela 

apresentada em baixo contém exemplos de produções epentéticas e respetivas taxas de 

utilização. 

 

Tabela 4 – Produções de realizadas com epêntese de vogal e taxas de harmonia vocálica para os grupos 

consonânticos problemáticos. 

 Grupos consonânticos problemáticos  

VE Exemplos % HV(%) 

<e>         (criança 1) 69% 0% 

<a>                    (criança 22)   

<o>  (criança 24) 31% 27% 

<u>            (criança 8)   

VE: Vogal epentética.  

HV: Harmonia vocálica. 

 

Com a Tabela 4, constatamos que as crianças preferem utilizar a vogal não-marcada na 

maioria das vezes (69%) mas escolhem grafar uma outra vogal (<a>, <o> ou <u>) em 

31% das vezes. A taxa de harmonia vocálica é, para as produções de grupos 

consonânticos problemáticos, de 27%. 
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3.2. Dados globais do 4º ano de escolaridade 

As tarefas de produção oral e escrita apresentadas às crianças do 4º ano do Ensino 

Básico são constituídas pelos 15 itens lexicais, igualmente referidos no capítulo 

anterior, agora retomados através do Quadro 31. Dado o número reduzido de erros na 

oralidade, os dados para os Ataques ramificados e para os grupos consonânticos 

problemáticos serão apresentados na mesma secção (3.2.1. dados da oralidade). 

 

Quadro 31 – Itens lexicais utilizados nas tarefas do 4º ano de escolaridade. 

Ataques ramificados 

Obstruinte+Líquida 

Grupos consonânticos 

problemáticos 

Astrónomo 

Radiografia 

Confronto 

Africana 

Atlântico 

Biblioteca 

Insuflável 

Afluente 

Pictograma 

Neptuno 

Fricção 

Tsunami 

Algoritmo 

Enigma 

Oftalmologista 

 

3.2.1. Dados da oralidade 

Uma vez que foram encontrados poucos erros nas produções orais das crianças do 4º 

ano de escolaridade, na análise dos resultados referentes a estas produções, fornecer-se-

á, num primeiro momento, a percentagem das estruturas cujas produções orais seguem a 

produção-alvo e a daquelas em cujas produções orais as crianças cometem desvios. De 

seguida, proceder-se-á a um levantamento das estratégias de reconstrução adotadas 

pelas crianças. 

No quadro 32, apresentado de seguida, são registados os valores percentuais das 

produções orais corretas e desviantes para cada estrutura, respetivamente. A notação de 

(xI) corresponde ao número de imitações registadas na produção do item lexical 

anotado. 
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Quadro 32 - Percentagens de produções corretas e de produções desviantes para cada estrutura, na tarefa 

de produção oral do 4º ano de escolaridade. 

Estruturas 

silábicas 

Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Ataques 

ramificados 
232 100% 0 0% 232 

Grupos 

consonânticos 

problemáticos 

203 98,5% 3 (3I) 1,5% 203 

 

Na análise dos resultados referentes às produções orais, registam-se apenas 3 erros, que 

ocorrem exclusivamente na produção de um item lexical: pictograma, que tem, na sua 

formação, uma combinatória consonântica problemática. Note-se, no entanto, que, com 

uma percentagem de 100% de sucesso, não são cometidos erros nas produções orais de 

itens lexicais com Ataque ramificado. Por sua vez, para produzirem alvos lexicais com 

grupos consonânticos problemáticos, as crianças contempladas nesta investigação usam 

unicamente a estratégia de reconstrução, patente em (11). 

 

(11) Estratégia de produção dos grupos consonânticos problemáticos 

I. Redução do grupo consonântico – C
1
C

2
→ØC

2
  

pictograma  /piktɔ‘gɾɐmɐ/ → [pitu‘gɾɐmɐ] (criança 3) 

pictograma  /piktɔ‘gɾɐmɐ/ → [pitɔ‘gɾɐmɐ] (crianças 20) 

pictograma  /piktɔ‘gɾɐmɐ/ → [pitɔ‘gɾɐmɐ] (crianças 21) 

 

Regista-se, nestes casos, a preferência das crianças pela manutenção da oclusiva em 

posição de C
2
. 
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3.2.2. Dados da escrita 

No que diz respeito às produções escritas do 4º ano de escolaridade, proceder-se-á, 

primeiramente, à análise da percentagem das formas escritas cuja grafia segue ou viola a 

norma ortográfica. Num segundo momento, categorizar-se-ão os erros produzidos pelas 

crianças e proceder-se-á à sua análise. 

Os dados apresentados nos Quadros 33 e 34 permitem verificar se as produções escritas 

das crianças se apresentam conforme a forma ortográfica canónica respetiva, para cada 

um dos 15 itens lexicais considerados, ou se, pelo contrário, mostram discrepâncias 

relativamente a essas formas ortográficas. Uma vez mais, a notação (xI) corresponde ao 

número de imitações registadas na produção do item lexical anotado. 

 

Quadro 33 – Percentagens de produções corretas e de produções desviantes para cada item lexical com 

Ataque ramificado, na tarefa de produção escrita do 4º ano de escolaridade. 

Itens lexicais 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Astrónomo 28 96,6% 1 (1I) 3,4% 29 

Radiografia 29 100% 0 0% 29 

Africana 29 100% 0 0% 29 

Confronto 28 96,6% 1 (1I) 3,4% 29 

Atlântico 24 82,8% 5 17,2% 29 

Biblioteca 22 75,9% 7 24,1% 29 

Afluente 27 93,1% 2 (1I) 6,9% 29 

Insuflável 20 69% 9 (2I) 31% 29 

 

Analisando os dados compilados no Quadro 33, apura-se que os itens lexicais 

radiografia e africana não obtêm produções incorretas e que o estímulo lexical 

insuflável é, na globalidade dos estímulos com Ataque ramificado, o que tem um maior 

número de produções incorretas. Em geral, os valores de sucesso oscilam entre 69% e 

100%. 
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Quadro 34 – Percentagens de produções corretas e de produções desviantes para cada item lexical com 

grupo consonântico problemático, na tarefa de produção escrita do 4º ano de escolaridade. 

Itens lexicais 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Pictograma 19 65,5% 10 (9I) 34,5% 29 

Neptuno 25 86,2% 4 (1I) 13,8% 29 

Fricção 11 37,9% 18 (15I) 62,1% 29 

Tsunami 17 58,6% 12 (5I) 41,4% 29 

Algoritmo 24 82,8% 5 (3I) 17,2% 29 

Enigma 28 96,6% 1 (1I) 3,4% 29 

Oftalmologista 21 72,4% 8 (2I) 27,6% 29 

 

A observação dos resultados obtidos por item lexical, para os grupos consonânticos 

problemáticos, revela que o estímulo que gera mais dificuldade na sua produção é 

fricção, com 58,6% de produções incorretas. Quanto às produções corretas, as 

percentagens de sucesso obtidas oscilam entre 41% e 96,6%. Note-se a heterogeneidade 

dos resultados obtidos, a ser comentada no capítulo 4. 

No Quadro 35, expõem-se as percentagens gerais relativas às produções escritas 

recolhidas. 

 

Quadro 35 – Percentagens de produções corretas ou desviantes na tarefa de produção escrita, no 4º ano de 

escolaridade. 

 
Produções Corretas Produções Desviantes Total 

n % n % n 

Ataques 

Ramificados 
207 89,2% 25 10,8% 232 

Grupos 

consonânticos 

problemáticos 

144 70,9% 58 28,6% 203 
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Tendo em consideração os resultados apresentados no Quadro 35, verifica-se que, à 

saída do Ensino Básico, as crianças sentem ainda dificuldades na representação gráfica 

de palavras com sequências consonânticas. Num total de 435 produções, 83 

correspondem a produções em desacordo com as convenções ortográficas, das quais 58 

são relativas a palavras com grupos consonânticos problemáticos e 25 são referentes a 

palavras com Ataques ramificados. As percentagens de erros alusivas a cada sequência 

consonântica contemplada expõem-se nos quadros 36 e 37, apresentados de seguida.  

 

Quadro 36 – Percentagens de desvios escritos por combinatória consonântica obstruinte+líquida, no 4º 

ano de escolaridade. 

Sequências consonânticas 
Ocorrências Desvios 

n n % 

Oclusiva + Vibrante 58 1 1,7% 

Oclusiva + Lateral 58 12 20,7% 

Fricativa + Vibrante 58 1 1,7% 

Fricativa + Lateral 58 11 19% 

 

Pela análise dos resultados apresentados no quadro anterior, observa-se que há uma 

maior frequência de erros ortográficos nas produções de combinatórias consonânticas 

em que o segundo elemento da sequência é uma consoante lateral. 

 

Quadro 37 – Percentagens de desvios escritos por combinatória consonântica problemática, no 4º ano de 

escolaridade. 

Sequências consonânticas 

problemáticas 

Ocorrências Desvios 

n n % 

Oclusiva + Oclusiva 58 14 24,1% 

Oclusiva + Fricativa 58 30 51,7% 

Oclusiva + Nasal 58 6 10,3% 

Fricativa + Oclusiva 29 8 27,6% 
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Conclui-se, da análise deste quadro, que a combinatória oclusiva+fricativa, com 51,7% 

das ocorrências, é a que regista mais erros ortográficos, seguindo-se as sequências 

fricativa+oclusiva (27,6%), oclusiva+oclusiva (24,1%) e, por último, a combinatória 

oclusiva+nasal (10,3%). Refira-se, no entanto, que o número reduzido de itens lexicais 

por combinatória não permite retirar conclusões sobre o efeito de cada uma no 

desempenho ortográfico das crianças observadas. 

 

3.2.2.1.Ataques ramificados 

Nesta investigação, para a escrita dos já mencionados polissílabos, cujas sequências são 

constituídas por obstruinte+líquida, encontram-se os seguintes erros de produção: 

 

(12) Erros na produção escrita de Ataques ramificados 

I. Epêntese de vogal – C1C2→C1VC2 

(i) Sem alteração das propriedades das consoantes 

astrónomo → “asterónomo” (criança 11) 

confronto → “conforonte” (criança 20) 

insuflável → “insofulavel” (criança 23) 

biblioteca → “bibilioteca” (criança 8) 

atlântico → “atalântico” (criança 20) 

II. Redução do encontro consonântico – C1C2→C1Ø 

afluente  → “afuente” (criança 20) 

biblioteca → “bibioteca” (criança 26) 

III. Substituição de segmento(s) 

insuflável → “insovlavel” (criança 3) 

atlântico → “atrântico” (criança 17) 
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IV. Metátese 

biblioteca → “bilbioteca” (criança 10) 

atlântico → “ataltico” (criança 10) 

 

Veja-se a frequência de ocorrência de cada erro ortográfico registado nas produções 

escritas de estímulos contendo Ataques ramificado, no Gráfico 5, que apresenta os 

respetivos valores percentuais e absolutos. 

 

Gráfico 5 – Frequências dos erros de produção escrita de Ataques ramificados, no 4º ano de escolaridade. 

 

 

Embora não sejam frequentes os erros dados pelas crianças do 4º ano do Ensino Básico 

na escrita de palavras com a estrutura CCV, nota-se que o tipo de estratégia epêntese de 

vogal, com 15 ocorrências, é o mais frequente, havendo a registar 8 casos em que a 

vogal epentética é <e>, 4 ocorrências da vogal é <i>, sendo que as vogais <a>, <o> e 

<u> surgem apenas 1 vez cada. (cf. Tabela 5).  

A estratégia de uso de metátese conta com 5 ocorrências, havendo a registar 2 

ocorrências de reestruturação do tipo silábico, em que C1C2V é transformado em 

C2.C1V (biblioteca→“bilbioteca” – criança 10), dois casos em que C1C2V1 é 

transformado em C1V1C2. (atlântico→“ataltico” – criança 10) e uma ocorrência em que 

a estrutura complexa CCV é mantida mas a sua posição é alterada 

(biblioteca→“blibiteca” – criança 20).  

60% 

15/25 
12% 

3/25 

8% 

2/25 

20% 

5/25 

Epêntese de vogal 

Redução do encontro 

consonântico 

Substituição de 

segmento(s) 

Metátese 



_____________________________________________Apresentação e descrição dos resultados 

75 

 

No erro de redução do encontro consonântico, que se verifica em 3 ocasiões, as crianças 

escolhem grafar a consoante que ocupa a posição de C1.  

O erro menos frequente é substituição de segmento(s), com apenas 2 ocorrências, nas 

quais as crianças ora substituem o primeiro elemento da sequência consonântica, ora o 

segundo elemento, por outra consoante com o mesmo modo de articulação, 

(insuflável→“insovlável” – criança 3; atlântico→atrântico – criança 18). 

Na Tabela 5, abaixo, registam-se todas as ocorrências de epêntese de vogal. 

 

Tabela 5 – Produções escritas do 4º ano de escolaridade com inserção de vogal epentética em Ataque 

ramificado. 

Itens lexicais Produções epentéticas 

Astrónomo “Asterónumo” criança 11 

Insuflável “Ensufelável” criança 13 

“Insofelavel” criança 16 

“Insufelável” criança 18 

“Insofelavel” criança 21 

“Insufelavel” criança 22 

“Insofulavel” criança 23 

Atlântico “Atelantico” criança 16 

“Atâlantico” criança 20 

“Antelantico” criança 21 

Confronto “Conforonte” criança 20 

Biblioteca “Bibilioteca”  criança  3 

 “Bibilioteca” criança 8 

 “Bibilioteca” criança 12 

 “Bibilioteca” criança 21 

 

Nos dados recolhidos, 7 dos 15 casos de epêntese de vogal decorrem de harmonia 

vocálica com a vogal de uma sílaba adjacente (47%). 
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3.2.2.2.Grupos consonânticos problemáticos 

Para a produção escrita de grupos consonânticos problemáticos, no 4º ano de 

escolaridade, registam-se os erros listados em (13). 

 

(13) Erros na produção escrita de grupos consonânticos problemáticos 

I. Epêntese de vogal – C
1
C

2
→C

1
VC

2
 

(i) Sem alteração das propriedades das consoantes 

neptuno → “nepetuno” (criança 27) 

tsunami → “tisunami” (criança 14) 

algoritmo → “algoritamo” (criança 16) 

(ii) Com alteração das propriedades das consoantes 

tsunami → “desonami”  (criança 10) 

II. Redução do encontro consonântico  

fricção → “frição” (criança 29) 

tsunami → “tonami” (criança 19) 

III. Substituição de segmento(s) 

enigma → “enigna” (criança 7) 

algoritmo → “algoritpo” (criança 27) 

IV. Metátese 

tsunami → “stunami” (criança 9) 

pictograma → “pitcograma” (criança 3) 

V. Grafias homófonas 

fricção → “fricsão” (criança 12) 

fricção → “frixão” (criança 15) 
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Veja-se a frequência de ocorrência de cada erro ortográfico registado nas produções 

escritas de estímulos contendo grupo consonântico problemático, no Gráfico 6, que 

mostra os respetivos valores percentuais e absolutos. 

 

Gráfico 6 – Frequências dos erros de produção escrita de grupos consonânticos problemáticos, no 4º ano 

de escolaridade. 

 

 

A epêntese de vogal é, uma vez mais, tal como aconteceu na produção escrita de 

palavras com Ataque ramificado, o tipo de erro mais frequente, com 28 ativações num 

total de 58 produções desviantes das formas ortográficas-alvo. Neste tipo de estratégia, 

registam-se 17 ocorrências com a vogal epentética <e>, 5 ocorrências com a vogal <o>, 

5 casos em que a vogal inserida é <a> e uma ocorrência com a vogal <i>, (cf. Tabela 6).  
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com uma consoante oclusiva, e 2 são relativas à supressão da segunda consoante do 

encontro, desta vez, a consoante fricativa.  

O tipo de erro substituição de segmento(s) é ativado 7 vezes num total de 58 produções 

desviantes das formas ortográficas-alvo. Neste tipo de erro, verificam-se 3 substituições 

da consoante que ocupa a posição de C
1
 e 4 substituições da consoante que ocupa a 

posição de C
2
, sendo que, nestas últimas, se altera, concomitantemente, o modo de 

articulação da consoante, em 3 dos casos: a consoante fricativa dá lugar a uma 

consoante oclusiva (tsunami→“tcunami” – criança 2), a consoante nasal é substituída 

por uma consoante oclusiva (algoritmo→“algoritpo” – criança 27), e a consoante 

48% 

28/58 

19% 

11/58 

5% 

3/58 

12% 

7/58 

16% 

9/58 

Epêntese de vogal 

Redução do encontro 

consonântico 

Metátese 

Substituição de 

segmento(s) 

Grafias homófonas 



Apresentação e descrição dos resultados ____________________________________________ 

78 

 

oclusiva é substituída por uma consoante líquida lateral (oftalmologista → 

“oflalmologista” – criança 3).  

Outro tipo de erro que está presente no Gráfico 6 é o de grafias homófonas, que conta 

com 9 ocorrências. Neste caso, as crianças cometem desvios ortográficos tendo em 

consideração possíveis relações som – grafema, (fricção→“fricsão” – criança 23). 

Finalmente, verificam-se 3 ocorrências para o erro metátese, que resultam, num dos 

casos, na simplificação da estrutura alvo, com criação de nova estrutura complexa 

noutro ponto da palavra (oftalmologista→“ofatmologista” – criança 25), e, nos 

restantes, na manutenção da estrutura complexa, verificando-se, no entanto, uma troca 

da ordem das consoantes do encontro (tsunami→“stunami” – criança 9, por exemplo). 

Os exemplos na Tabela 6 correspondem às produções de vogal epentética entre as 

consoantes do grupo em foco. 
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Tabela 6 – Produções escritas do 4º ano de escolaridade com inserção de vogal epentética em grupos 

consonânticos problemáticos. 

Itens lexicais Produções epentéticas 

Tsunami “Desunami” criança 10 

“Tesunami” criança 11 

“Tesunami” criança 13 

“Tisunami” criança 14 

“Tosonami” criança 16 

“Tesunami” criança 18 

Algoritmo “Algoritamo” criança 10 

“Algoritamo” criança 16 

“Alguritomo” criança 19 

“Algoritomo” criança 21 

Pictograma “Picatograma” criança 10 

“Piquetograma”  criança  11 

Neptuno  “Nepetono” criança 10 

“Nepetono” criança 19 

“Nepetuno” criança 20 

“Nepetuno” criança 27 

Fricção “Friqueção” criança 3 

“Frixação” criança 10 

“Friquesão” criança 11 

“Friqueção” criança 18 

“Friquesão” criança 19 

“Friqueção” criança 27 

Oftalmologista “Ofetaomolgista” criança 6 

“Ofatonolojista” criança 10 

“Aofotalmologista” criança 12 

“Ofetalmologista” criança 13 

“Ófetómologista” criança 19 

“Ofotomolasista” criança 20 
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Os resultados mostram que 7 dos 28 casos de epêntese vocálica podem ser interpretados 

como casos de harmonia vocálica (25%). 

 

3.3. Sumário dos resultados 

No presente capítulo, foram observadas as produções das crianças com base nos 

seguintes aspetos: 

(i) Ano de escolaridade: 1º e 4º anos; 

(ii) Tipo de registo verbal: oralidade e escrita; 

(iii)Tipo de sequência consonântica: Ataque ramificado e grupo consonântico 

problemático. 

Os dados observados relativos aos anos de escolaridade permitem concluir que, na 

globalidade, se verificam mais erros no 1º ano de escolaridade do que no 4º ano de 

escolaridade (vd. Secção 3.1.), recorrendo, as crianças, portanto, a uma maior 

quantidade de estratégias de reconstrução para que adequem as suas produções às 

produções-alvo. 

Relativamente às produções orais e às produções escritas, os dados observados 

permitem-nos verificar que, quer na produção de Ataques ramificado, quer na produção 

de estruturas com grupos consonânticos problemáticos, as crianças observadas cometem 

mais erros de natureza gráfica do que de natureza oral, originando uma maior 

disparidade entre as produções escritas e as produções gráficas canónicas do que entre 

as suas produções orais e as do sistema alvo. 

Por fim, em relação à produção das duas estruturas silábicas em foco, registam-se taxas 

de sucesso mais elevadas aquando das produções de Ataques ramificados do que de 

grupos consonânticos problemáticos, mostrando-se o processamento destes últimos 

mais complexo do que o dos primeiros. Por conseguinte, regista-se, uma vez mais, uma 

maior ativação de estratégias de reconstrução na produção dos grupos consonânticos 

problemáticos, comparativamente à produção de Ataques ramificados. 
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4. Discussão dos resultados e considerações finais 

O presente capítulo consistirá na discussão dos resultados apresentados e descritos no 

capítulo 3, sendo feita à luz de três tópicos: (i) a comparação entre os dois anos de 

escolaridade, 1º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico (secção 4.1.); (ii) a comparação 

entre produções orais e produções escritas das crianças avaliadas (secção 4.2.); (iii) a 

comparação entre Ataques ramificados e grupos consonânticos problemáticos nos dados 

recolhidos (4.3.).  

 

4.1. Comparação entre anos de escolaridade 

No Gráfico 7, apresentam-se os valores percentuais dos desvios identificados nas 

produções orais e escritas relativas aos 1º e 4º anos de escolaridade, quer para a 

produção de Ataques ramificados (n de alvos 1º ano de escolaridade = 216; n de alvos 

4º ano de escolaridade = 232), quer para a produção de grupos consonânticos 

problemáticos (n de alvos 1º ano de escolaridade = 135; n de alvos 4º ano de 

escolaridade = 203). 

 

Gráfico 7 – Desvios nas produções orais e escritas com Ataques ramificados e com grupos consonânticos 

problemáticos (1º e 4º anos de escolaridade: taxas de insucesso em valores percentuais). 
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Na globalidade, como se pode observar no Gráfico 7, registam-se mais erros no 1º ano 

do que no 4º ano, o que confirma a expectativa de que o grupo de crianças mais velhas 

apresente um desenvolvimento fonológico e ortográfico mais avançado do que o grupo 

das mais novas. Com efeito, a superioridade do desempenho do 4º ano já seria esperada, 

uma vez que as crianças deste ano de escolaridade se encontram mais avançadas no seu 

percurso de desenvolvimento fonológico, possuem um percurso escolar mais longo, 

inerente a um conhecimento mais estável das regras ortográficas, estando também mais 

familiarizadas com o léxico existente no Português Europeu.  

De acordo com a escala de Hernandorena (1990), apresentada na secção 2.4, podemos 

afirmar, com base nos dados globais do Gráfico 7, que as crianças do 1º ano, apesar de 

ainda exibirem alguns comportamentos não conformes ao alvo, apresentam, na 

oralidade, um comportamento verbal que corresponde ao domínio dos dois tipos de 

sequências consonânticas testados (Ataques ramificados = 8%; grupos consonânticos 

problemáticos = 21%), o mesmo se verificando com as crianças do 4º ano (Ataques 

ramificados = 0%; grupos consonânticos problemáticos = 1%). Se usarmos a mesma 

escala para avaliar os dados da escrita, verificamos que os resultados do 1º ano revelam 

uma não aprendizagem
6
 das sequências consonânticas em foco (68% e 84% para os 

Ataques ramificados e para os grupos consonânticos problemáticos, respetivamente), 

facto que não se verifica nas crianças do 4º ano. 

Os resultados relativos às diferenças de comportamento registadas entre os dois grupos 

escolares permitem, assim, confirmar a quarta hipótese colocada: “Existe um contraste 

entre o comportamento das crianças nos 1º e 4º anos, apresentando as crianças do 4º ano 

taxas de sucesso mais elevadas do que as do 1º ano” 

Apesar de ser evidente a superioridade de desempenho por parte das crianças do 4º ano, 

já não seria de esperar que se verificassem, nesta altura do percurso escolar das crianças, 

erros nas produções testadas no presente trabalho; todavia, encontramos ainda taxas de 

insucesso nas produções escritas das mesmas (vd. Gráfico 7). Estas taxas de insucesso 

demonstram, então, que o domínio das estruturas em foco não é ainda total por parte das 

crianças do 4º ano de escolaridade, recorrendo, estas, à ativação de estratégias de 

reconstrução de forma a adequarem as suas produções escritas às formas-alvo. As 

                                                      
6
 Embora a escala de Hernandorena (1990) fale de aquisição, aqui usa-se o termo “aprendizagem” por se 

remeter para dados da escrita.  
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tabelas 7 e 8, que se expõem de seguida, apresentam a quantificação das estratégias de 

produção utilizadas, tanto na oralidade como na escrita, pelas crianças do 1º e do 4º 

anos de escolaridade, respetivamente.  

 

Tabela 7 – Estratégias de produção utilizadas pelas crianças do 1º ano de escolaridade (valores 

percentuais).  

Tipo de 

produção 

Estratégias utilizadas Frequência por tipo de estrutura 

Ataque Ramificado 
Grupo consonântico 

Problemático 

Oral Epêntese 29%  46%  

Redução do encontro 

consonântico 

59%  43%  

Metátese 12%   

Substituição de segmento(s)  11%  

Escrita Epêntese 62%  76%  

Redução do encontro 

consonântico 

32%  18%  

Metátese 4%   

Substituição de segmento(s)  3% 

Outras produções 2% 3%  

 

 

Tabela 8 – Estratégias de produção utilizadas pelas crianças do 4º ano de escolaridade (valores 

percentuais).  

Tipo de 

produção 

Estratégias utilizadas Frequência por tipo de estrutura 

Ataque Ramificado 
Grupo consonântico 

problemático 

Oral Redução do encontro 

consonântico 

 100%  

Escrita Epêntese 60%  48%  

Redução do encontro 

consonântico 

12%  19% 

Metátese 20%  5%  

Substituição de segmento(s) 8%  12%  

Grafias homófonas  16%  
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Pela observação da Tabela 7, apura-se que, antes de conseguirem produzir os alvos 

corretamente, as crianças do 1º ano de escolaridade recorrem à ativação das mesmas 

estratégias de reconstrução, tanto na oralidade como na escrita. Por sua vez, pela 

observação da Tabela 8, constatamos que os dados do 4º ano relativos às produções 

orais sugerem que a aquisição das estruturas no sistema fonológico está completa 

(100%); porém, observa-se o recrutamento de estratégias da aquisição para lidar com a 

imaturidade na escrita: as estratégias usadas no processo de aquisição, na oralidade, 

parecem, assim, ficar disponíveis cognitivamente para serem reativadas, agora na 

escrita, em faixas etárias tardias, nas quais o desenvolvimento fonológico está já 

terminado. 

 

4.2. Oralidade e Escrita 

Numa recolha de 351 palavras isoladas a partir de um suporte visual (consulte-se 

informação apresentada na secção 2.3.2.), verifica-se que os valores de sucesso das 

formas orais conformes aos alvos, para o 1º ano de escolaridade, estão acima dos 79% 

para ambas as estruturas silábicas estudadas, estando os Ataques ramificados (92,1%), 

de acordo com a escala de Hernandorena (1990), já estabilizados no sistema fonológico 

das crianças e os grupos consonânticos problemáticos (79,3%) já adquiridos mas ainda 

não totalmente estabilizados (vd. Quadro 22). Os resultados encontrados permitem-nos 

aqui, em parte, confirmar a segunda hipótese colocada neste trabalho: “Os Ataques 

ramificados são adquiridos antes dos Grupos consonânticos problemáticos”. 

No entanto, na escrita, as percentagens de produções corretas das crianças do 1º ano 

são, efetivamente, mais baixas. Os valores das formas gráficas conformes aos padrões 

convencionais encontram-se sempre abaixo dos 45%, quer para a produção de itens com 

Ataques ramificados (32,4%), quer para a produção dos estímulos com grupos 

consonânticos problemáticos (16,3%) (vd. Quadro 27). Tais dados remetem-nos, por 

sua vez, para a terceira hipótese colocada no presente trabalho: “Na escrita, os Ataques 

ramificados apresentam mais sucesso do que os Grupos consonânticos problemáticos”. 

Verifica-se, assim, para o 1º ano, uma assimetria entre os dados da oralidade, que 

decorrem de sistemas já estabilizados ou em fase de estabilização, e os da escrita, que 

revelam ainda uma forte imaturidade na aprendizagem da escrita. Desta forma, é 
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infirmada a primeira hipótese - “Existe um paralelismo entre desenvolvimento 

fonológico e aprendizagem da escrita” -, uma vez que os comportamentos na escrita não 

parecem decorrer, neste caso, de um estádio de aquisição da estrutura silábica, com 

repercussões diretas nos registos escritos. 

Iniciada posteriormente à aquisição da maior parte das estruturas fonológicas, a 

aprendizagem da escrita alfabética constitui um processo complexo, que exige da 

criança um nível mais elevado de desenvolvimento mental (Vygotsky, 2007). Por 

conseguinte, quando deparadas com a necessidade ou a intenção de transformar as 

palavras em registos ortográficos, as crianças, em fases iniciais do processo de 

aprendizagem do sistema ortográfico, tendem a recorrer à oralidade (Pinto 1997; 

Miranda, A. R. M., 2007; Guimarães, 2005; Barbeiro 2007; Chacon, 2008; Freitas et al. 

2012, entre muitos outros), o que resulta, consequentemente, em formas gráficas em 

larga medida comparáveis a um certo tipo de transcrição fonética, as quais resultam, por 

vezes, em formas divergentes das convencionadas pelo sistema. Os registos escritos 

recolhidos no âmbito desta investigação que violam os formatos canónicos são, em 

vários casos, o produto de transferência de propriedades da oralidade para a escrita, 

como o ilustram os seguintes exemplos: 

 

(14) Exemplos de desvios ortográficos que transcrevem propriedades do oral 

olho → <oulhu> criança 27 (1) 

flores → <flors> criança 12 (1) 

pneu → <pneo> criança 4 (1) 

submarino → <supemarino> criança 2 (1) 

enigma → <inigma> criança 2 (4) 

 

Neste trabalho, quando se comparam as produções orais e as produções escritas das 

crianças, observam-se notórias diferenças: seja na produção de Ataques ramificados, 

seja na produção de estruturas com grupos consonânticos problemáticos, as crianças do 

1º ano de escolaridade cometem mais erros ortográficos do que erros orais, originando 

uma maior discrepância entre as produções escritas e as produções gráficas canónicas 
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do que entre as suas produções orais e as do sistema alvo, o que, a nosso ver, remete 

para a sua qualidade de escritores aprendizes. 

Se tivermos em consideração a estrutura interna dos Ataques ramificados, nas 

produções orais do 1º ano de escolaridade, quando C2 é uma consoante vibrante, 

registou-se uma elevada produção de erros (vd. Quadro 23, secção 3.1.1.), como seria 

de esperar face ao que conhecemos da literatura: no conjunto das consoantes soantes, as 

vibrantes são tendencialmente as que mais tardiamente aparecem produzidas conforme 

o sistema-alvo (Freitas 1997; Costa 2010). No entanto, nas produções escritas das 

crianças do mesmo ano, a consoante lateral na posição de C2 foi a que espoletou um 

maior número de incorreções (vd. Quadro 28, secção 3.1.2.). A tabela que se segue 

sintetiza os resultados para /l/ e /ɾ/ como C2 dos Ataques ramificados, na escrita e na 

oralidade.  

 

Tabela 9 – Desvios orais e escritos de C2 nos Ataques ramificados, no 1º ano de escolaridade. 

 ClV CɾV 

Oralidade 41% 59% 

Escrita 58% 42% 

 

Veloso (2003, 2006) refere diferenças entre a representação das sequências formadas 

por obstruinte+lateral e a das formadas por obstruinte+vibrante no conhecimento 

fonológico dos falantes do Português Europeu: de uma forma consistente, nas fases 

iniciais da aprendizagem das normas ortográficas vigentes na língua portuguesa, as 

crianças consideram as sequências obstruinte+lateral, tradicionalmente tidas como 

tautossilábicas, como sequências heterossilábicas; tal heterossilabicidade das sequências 

obstruinte+lateral nos estádios iniciais do conhecimento fonológico infantil não se 

verifica, no entanto, com as sequências obstruinte+vibrante. Contudo, à medida que vão 

avançando na sua aprendizagem, alcançando, por isso, um conhecimento mais estável 

das convenções ortográficas, o conhecimento fonológico das crianças sofre alterações e 

estas, de uma forma significativa, passam a considerar aquelas sequências como 
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tautossilábicas. Os argumentos listados por Veloso (2003, 2006) para suportar a 

heterossilabicidade das sequências obstruinte+lateral são os seguintes: 

(i) Princípios silábicos, mais especificamente a distinção dos dois tipos de 

sequências consonânticas com base no respeito/violação do Princípio de 

Sonoridade e da Condição de Dissemelhança. 

(ii) Frequência na língua, ou seja, Veloso (2003, 2006) recorre a estudos de 

diversos autores que distinguem entre grupos consonânticos mais frequentes 

em português (obstruinte+líquida) e grupos mais raros, resultantes das outras 

combinatórias possíveis. 

(iii) Presença de uma vogal epentética entre consoantes, isto é, os grupos 

consonânticos problemáticos são frequentemente realizados, a nível fonético, 

com uma vogal entre as duas consoantes.  

(iv) Origem histórica, a saber, as palavras com grupos consonânticos 

problemáticos na sua formação correspondem a empréstimos tardios e 

eruditos do latim clássico para preencher certas falhas lexicais do Português 

em domínios muito específicos. 

(v) Aquisição, nomeadamente, a quase inexistência de sequências consonânticas 

compostas por grupos problemáticos, no estudo de Freitas (1997), atribuída à 

pouca representatividade de tais combinatórias consonânticas na língua; e a 

presença de sequências compostas por obstruinte+líquida e progressiva 

capacidade das crianças de as articular de acordo com a sua forma-alvo na 

fonologia adulta. 

(vi) Divisões silábicas espontâneas, quando confrontadas com a necessidade de 

repartirem as duas consoantes dos grupos consonânticos problemáticos em 

tarefas de divisão silábica explícita, contexto em que as crianças demonstram 

constantemente hesitações e discordâncias. 

(vii) Convenções ortográficas associadas, ou seja, através da fixação das regras de 

translineação, a ortografia oficial da língua estabelece uma distinção entre as 

sequências consonânticas formadas por obstruinte+líquida e os grupos 

consonânticos problemáticos, determinando que as primeiras não sejam 
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nunca divididas, na escrita, por duas linhas diferentes e que as segundas o 

sejam obrigatoriamente. 

Esta análise de Veloso (2003, 2006) relativa à representação heterossilábica para as 

sequências obstruinte+lateral no Português, distinguindo-as, deste modo, das sequências 

tautossilábicas obstruinte+vibrante, permite dar conta da maior produção dos erros 

ortográficos encontrada neste estudo, nos casos em que a segunda consoante da 

sequência é uma lateral; todavia, esta abordagem não dá conta dos dados da oralidade 

observados nesta investigação, pelo facto de as produções orais das crianças conterem 

mais erros quando a segunda consoante é uma vibrante (vd. Tabela 9, supra). 

Acrescente-se, ainda, que Afonso (2008), num estudo sobre consciência fonológica em 

idade pré-escolar, abordando a temática da consciência silábica, observou, relativamente 

à complexidade dos Ataques silábicos, que as crianças conseguem segmentar mais 

facilmente estímulos com Ataque ramificado formado por obstruinte+vibrante do que 

estímulos com Ataque ramificado formado por obstruinte+lateral, indo ao encontro dos 

dados de frequências relatados na literatura para o Português Europeu (Vigário & Falé, 

1993). Todavia, quando analisou os tempos de reação, verificou que as crianças 

demoraram mais tempo a segmentar os estímulos com Ataque ramificado formado por 

obstruinte+vibrante do que os formados por obstruinte+lateral. Estes resultados estão 

em conformidade com os dados encontrados neste estudo para a oralidade, uma vez que 

as crianças demonstram processar de uma forma mais problemática as combinatórias 

em que C2 é uma vibrante.  

No 4º ano, numa recolha de 435 palavras, não se verificaram registos de desvios orais 

na produção de estímulos com Ataques ramificados; registando-se somente 3 desvios 

orais nas produções de grupos consonânticos problemáticos, sendo a percentagem de 

formas orais corretas de 98,5% (cf. Quadro 32). Estes valores permitem-nos verificar, 

uma vez mais com base na escala de Hernandorena (1990), que ambas as estruturas 

avaliadas estão já adquiridas e estabilizadas no 4º ano. Porém, relativamente às 

produções escritas, os valores de sucesso encontram-se abaixo dos 90% tanto para a 

produção de Ataques ramificados (89,2%), como para a produção de grupos 

consonânticos problemáticos (70,9%) (vd. Quadro 35). Por conseguinte, se adaptarmos 

a escala de Hernandorena (1990) aos dados da escrita, apuramos que a primeira 
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estrutura se encontra aprendida
7
 e estabilizada; no entanto, a segunda encontra-se em 

processo de aprendizagem, o que nos permite confirmar, novamente, a terceira hipótese 

colocada: “Na escrita, os Ataques ramificados apresentam mais sucesso do que os 

Grupos consonânticos problemáticos”. 

Como forma de justificar os resultados acima referidos, lembre-se que, de entre os 

aspetos que motivam a produção de formas ortográficas desviantes, a complexidade 

silábica constitui um dos fatores com mais impacto neste comportamento. Sousa (1999) 

e Miranda & Matzenauer (2010) demonstram que as dificuldades na representação 

gráfica de certas estruturas silábicas podem dever-se à complexidade das mesmas. Na 

notação de formatos silábicos complexos, diferentes do formato simples das primeiras 

produções das crianças na escrita e na oralidade, há uma maior hesitação na escolha 

gráfica a adotar por parte da criança quando as estruturas são de grau de complexidade 

silábica elevado. Neste sentido, na secção que se segue, confrontaremos com mais 

detalhe as duas sequências consonânticas em análise no presente estudo. 

 

4.3. Ataques ramificados e Grupos consonânticos problemáticos 

Vários estudos sobre a aquisição do constituinte Ataque silábico têm relatado que, no 

Português Europeu, o constituinte Ataque ramificado, a par do que acontece noutras 

línguas, é silabicamente mais complexo do que o não ramificado e, como tal, é das 

últimas estruturas silábicas a estabilizar no sistema fonológico da criança (Fikkert, 

1994; Freitas, 1997; Bernhardt & Stemberger, 1998; Lamprecht et al., 2004). Todavia, 

existem grupos consonânticos que não são considerados Ataques ramificados, por 

violarem princípios de boa formação silábica, cuja aquisição e produção se mostra ainda 

mais problemática e morosa: os designados grupos consonânticos problemáticos no 

Português Europeu integram-se neste conjunto. 

De acordo com Mateus e d’Andrade (2000), por serem as únicas sequências de 

consoantes em que são respeitados o Princípio de Sonoridade e a Condição de 

Dissemelhança, as combinatórias obstruinte+líquida são, no Português Europeu, as 

únicas sequências consonânticas que podem verdadeiramente ser consideradas como 

                                                      
7
 Usa-se aprendizagem e não aquisição, apesar de a escala de Hernandorena (1990) falar de aquisição, 

uma vez que aqui se remete para dados de aprendizagem da escrita.  
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realizações de Ataque ramificado. Assim, todas as outras combinatórias consonânticas 

são excluídas da possibilidade de fazerem parte das sequências admissíveis nesta 

posição silábica. Deste modo, não sendo aceites como Ataques ramificados, essas 

mesmas sequências são entendidas, de acordo com a interpretação fonológica proposta 

pelos autores, como sendo constituídas por consoantes heterossilábicas, pertencendo os 

dois segmentos da sequência a constituintes silábicos distintos e adjacentes: a primeira 

consoante é considerada como o Ataque simples de uma primeira sílaba de Núcleo 

vazio e a segunda como o Ataque simples da sílaba seguinte (Mateus & d’Andrade, 

2000). Retoma-se, aqui, a representação dos autores exposta na secção 1.1. 

 

(15) Representação silábica dos grupos consonânticos problemáticos 

  

 

 

 

 

 

 

O Quadro 38, adaptado do Quadro 9 (vd. Capítulo 1), recapitula as principais 

características diferenciadoras de Ataques ramificados e grupos consonânticos 

problemáticos, no Português Europeu. 
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Quadro 38 – Recapitulação das caraterísticas diferenciadores das sequências consonânticas do Português 

de acordo com Veloso (2003). 

 

 

Apesar de apresentarem as várias diferenças no sistema-alvo, constatáveis no Quadro 

38, ambas as estruturas em foco nesta dissertação são problemáticas para as crianças, 

não se verificando ainda um completo domínio das mesmas. O Gráfico 8 apresenta as 

taxas de sucesso para os Ataques ramificados e para os grupos consonânticos 

problemáticos, bem como os valores globais de sucesso para cada estrutura em foco. 

 

Gráfico 8 – Taxas de sucesso para Ataques ramificados e grupos consonânticos problemáticos, por ano e 

por tipo de produção. 
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Registando sempre valores de sucesso superiores aos dos grupos consonânticos 

problemáticos, os Ataques ramificados surgem, assim, como estruturas menos 

complexas do que os grupos consonânticos problemáticos. No total da amostra, os 

Ataques ramificados apresentam um valor médio global de sucesso de 78% e os grupos 

consonânticos problemáticos uma média de sucesso de 66% (vd. Gráfico 8). Confirma-

se, deste modo, a terceira hipótese colocada neste trabalho: “Os Ataques ramificados 

são adquiridos antes dos grupos consonânticos problemáticos”. 

Os dados do Gráfico 8 mostram que as crianças do 1º ano revelam um comportamento 

simétrico face às duas estruturas em foco: os níveis de sucesso para ambas as sequências 

são altos na oralidade (acima de 79%) e baixos na escrita (abaixo de 32%); em ambos os 

casos, o sucesso na oralidade não é acompanhado por sucesso na escrita. No 4º ano, a 

diferença entre as taxas de sucesso na oralidade e na escrita é menor para os Ataques 

ramificados e maior para os grupos consonânticos problemáticos, registando-se, assim, 

um comportamento assimétrico entre as duas sequências consonânticas. 

Dada a natureza complexa das estruturas em foco, as crianças recorrem frequentemente 

à ativação de estratégias de reconstrução de forma a adequarem as suas produções às 

formas-alvo. As estratégias usadas pelas crianças deste estudo para a realização das 

estruturas em foco são as que se encontram reunidas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Estratégias utilizadas na produção de ambas as estruturas em foco. 

 Ataque ramificado                     Grupo consonântico problemático 

Estratégias Epêntese de vogal Epêntese de vogal 

 
Redução do encontro 

consonântico 

Redução do encontro 

consonântico 

 Metátese Metátese 

 Substituição de segmento(s) Substituição de segmento(s) 

 Outras produções Outras produções 

  Grafias homófonas 

 

Verificamos que as crianças, à exceção da estratégia grafias homófonas, que ocorre 

somente na produção dos grupos problemáticos, recorrem à ativação das mesmas 
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estratégias de reconstrução para lidar com ambas as sequências consonânticas em 

estudo. Lembre-se que um dos critérios para distinguir os dois tipos de sequências 

consonânticas no Português Europeu é a presença de epêntese de vogal nos grupos 

consonânticos problemáticos e a sua ausência nos Ataques ramificados (vd. Quadro 36, 

adaptado de Veloso 2006). Realizações frequentes e atestadas de epêntese de vogal 

entre os grupos consonânticos problemáticos parecem sugerir que o conhecimento 

fonológico das crianças reconhece a existência de uma diferente natureza fonológica 

entre esses grupos e os Ataques ramificados; porém, a inserção de uma vogal epentética 

é encontrada, neste estudo, não apenas nos grupos consonânticos problemáticos, 

legitimada pela presença de um Núcleo vazio na análise de Mateus e d’Andrade (2000) 

(vd. representação em (15)), mas também entre as duas consoantes dos Ataques 

ramificados (vd. Tabela 10), evidenciando, desse modo, a complexidade de ambas as 

estruturas. O Gráfico 9, que se apresenta de seguida, ilustra a frequência de utilização da 

estratégia epêntese de vogal nas diferentes estruturas silábicas. 

 

Gráfico 9 – Frequência da estratégia epêntese de vogal nas diferentes estruturas silábicas.  
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corroborando os achados de Freitas (2002). Esta autora refere casos de utilização de [ɨ] 

antes da estabilização dos Ataques ramificados (fralda /‘fɾaɫdɐ/ → [fɨ‘ɾawdɐ], Luís 2;6, 

p. ex.). Se assumirmos que as vogais epentéticas são segmentos não marcados nos 

sistemas linguísticos, o uso de [ɨ] como vogal epentética no corpus recolhido não 

constitui evidência empírica para confirmação da hipótese de Mateus e d’Andrade 

(2000) de que a vogal não-marcada no Português Europeu é a vogal [i]. 

Vogal epentética por excelência, [ɨ] é considerado um preenchedor prosódico no 

Português Europeu, funcionando também como vogal de preenchimento de um Núcleo 

vazio em grupos consonânticos problemáticos (Freitas, 2002, 2004; Veloso, 2010, 

2012). Espera-se, então, que seja esse o segmento escolhido pelas crianças para ser 

oralmente produzido entre as consoantes que compõem os encontros consonânticos nos 

grupos problemáticos. Porém, na epêntese de vogal entre grupos consonânticos 

problemáticos, presente em 46% das produções orais (vd. Gráfico 8), para além da 

inserção da vogal [ɨ], que representa 36% dos casos de epêntese, (pneu → [pɨ‘new]8
, p. 

ex.), as crianças deste estudo inserem também os segmentos [ɐ] e [u] em 11% das 

produções epentéticas (afta → [‘afɐtɐ]9
; pneu → [‘punew]10

 e pigmeu → [pigu‘mew]11
) 

(vd. Tabela 2, secção 3.1.1.2.). A heterogeneidade e a quantidade de vogais epentéticas 

inseridas entre as consoantes destes grupos problemáticos parecem atestar que há, de 

facto, uma natureza fonológica distinta entre os dois tipos de estruturas sob avaliação 

neste trabalho. Tal comportamento leva-nos a colocar a possibilidade de as crianças 

poderem estar, nestas produções orais, a seguir uma tendência de assimilação de 

propriedades de uma vogal ou de uma consoante vizinhas do encontro consonântico.  

São predominantes as inserções da vogal epentética <e> nas produções escritas, 

interpretada como registo de [ɨ]: vejam-se os valores de 61% para os Ataques 

ramificados (69% no 1º ano e 53% no 4º ano) e de 65% para os grupos consonânticos 

problemáticos (69% no 1º ano e 61% no 4º ano). Tal comportamento é esperado por 

estabelecer um paralelismo com os dados da oralidade, em que [ɨ] constitui a vogal 

epentética por excelência. 

                                                      
8
 Criança 14. 

9
 Criança 22. 

10
 Criança 22. 

11
 Criança 11. 
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No entanto, verifica-se, novamente, uma diversidade nas vogais escritas introduzidas 

entre as sequências de consoantes testadas: 

(i) nas sequências formadas por obstruinte+líquida, registam-se 31% de 

realizações de epêntese das vogais <a>, <o> ou <u> por parte das crianças 

do 1º ano de escolaridade e 47% de realizações de epêntese das vogais <a>, 

<i>, <o> ou <u> por parte das crianças do 4º ano;  

(ii) nos grupos consonânticos problemáticos, registam-se 31% de realizações da 

vogal epentética <a>, <o> ou <u> por parte das crianças do 1º ano; 39% 

ocorrências de epêntese da vogal <a>, <i> ou <o> por parte das crianças 

mais velhas (vd. Tabelas 3, 4, 5 e 6). 

Ao escolherem grafar vogais epentéticas que não a não-marcada (<e> / [ɨ]), as crianças 

parecem estar a assimilar os traços vocálicos de vogais de sílabas adjacentes. De facto, 

as crianças do 1º ano de escolaridade, quando grafam combinatórias de 

obstruinte+líquida, recorrem, em 20% das realizações, à assimilação dos traços 

vocálicos da vogal que se segue. Quando registam grupos problemáticos, as crianças 

revelam uma assimilação desencadeada pela vogal que segue o grupo de consoantes, em 

27% das realizações. Relativamente às crianças do 4º ano de escolaridade, por sua vez, 

estas parecem harmonizar 47% das produções relativas aos Ataques ramificados; no 

entanto, nos grupos consonânticos problemáticos, verifica-se, em 25% das realizações, a 

assimilação do traço da vogal que segue a sequência de consoantes. Assim, uma vez 

mais, a inserção de vogais diferentes da vogal tida como epentética, por excelência, ao 

revelarem traços de vogais de sílabas adjacentes, podem ser interpretados como 

exemplos de harmonia vocálica na escrita. A tabela que se segue reúne alguns exemplos 

dessas produções.  
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Tabela 11 – Exemplos de harmonia vocálica nas produções escritas dos 1º e 4º anos de escolaridade. 

  Ataque ramificado                   Grupo consonântico problemático 

  
VE Exemplos VE Exemplos 

Escrita 

1º ano 

<a>  

<o> 

<u> 

<palata> (criança 2) 

<foloro> (criança 23) 

<gulobo> (criança 6) 

<a> 

<o> 

<u> 

<afata> (criança 22) 

<sugomarino> (criança 24) 

<gunobu> (criança 8) 

4º ano 

<a> 

<i> 

<o> 

<u> 

<Atalântico> (criança 20) 

<bibilioteca> (criança 8) 

<conforonte> (criança 20) 

<insofulável> (criança 23) 

<a> 

<i> 

<o> 

<frixasão> (criança 10) 

<tisunami> (criança 14) 

<ofotomolasista> (criança 20) 

    VE: Vogal Epentética 

 

À semelhança da epêntese, a redução do encontro consonântico reflete também a 

procura, por parte das crianças, de sequências silábicas não marcadas. Descrita pela 

literatura como a estratégia de reconstrução mais frequentemente utilizada na aquisição 

pelas crianças portuguesas quando os itens lexicais-alvo com Ataque ramificado surgem 

pela primeira vez (Freitas, 2003; exemplo daí retirado: praia /‘pɾajɐ/ → [‘pajɐ], Inês 

1;10.29, p. ex.), a redução do encontro consonântico é, nesta investigação, a segunda 

estratégia eleita pelas crianças para adequarem as suas produções às produções-alvo
12

 

(vd. Tabelas 7 e 8).  

Quando confrontadas com combinatórias de consoantes formadas por 

obstruinte+líquida, as crianças de ambos os anos, quer na oralidade, quer na escrita, 

preferem produzir a obstruinte do Ataque ramificado, mas não a líquida. Com efeito, 

nas 60 produções
13

 em que utilizaram esta estratégia – 17% na oralidade e 83% na 

escrita – apenas numa vez se verificou o apagamento da obstruinte. Estes resultados 

condizem com os dados da aquisição descritos na literatura, que mostram que, na 

impossibilidade de produzirem Ataques ramificados, a estratégia de reconstrução mais 

                                                      
12

 As diferenças de resultados nos dois estudos não deve, no entanto, ser considerada, pois, neste trabalho 

as crianças têm idades compreendidas entre os 6;07 e os 10;07 e, no estudo de Freitas (1997), as idades 

são consideravelmente mais baixas (entre 0;11 e 3;7). 

13
 Foram contabilizadas todas as produções em que se utilizou a estratégia redução do encontro 
consonântico, somando-se, para o efeito, as produções das crianças do 1º ano de escolaridade com as do 

4º ano. 
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frequentemente atestada pelas crianças é a redução do encontro consonântico, com a 

preservação da consoante que ocupa a primeira posição do encontro, e o apagamento da 

segunda (Fikkert, 1994; Freitas, 1997, 2003; Ribas, 2002, 2004). Contudo, quando têm 

de lidar com grupos consonânticos problemáticos, as crianças apagam, 

preferencialmente, a primeira consoante do encontro, verificando-se tal preferência 74% 

das vezes, num total de 47 produções. A preservação da primeira consoante na redução 

de Ataques ramificados e a preferência pela preservação da segunda consoante nos 

grupos consonânticos problemáticos revela, uma vez mais, processamentos distintos das 

duas estruturas em foco por parte das crianças avaliadas. 

Quando comparamos as produções de estímulos lexicais com Ataque ramificado com as 

de estímulos lexicais com grupos consonânticos problemáticos, é interessante realçar 

que as crianças do 1º ano de escolaridade utilizam a estratégia de metátese somente para 

a produção de combinatórias constituídas por obstruinte+líquida (fruta /‘fɾutɐ/ → 

[‘fuɾtɐʃ]14
, globo →“golbo”

15
), não se tendo, a mesma, verificado para a produção de 

grupos consonânticos problemáticos (vd. Tabela 7). Tal pode resultar do facto de estes 

últimos grupos serem mais problemáticos, levando as crianças, numa tentativa de 

lidarem com a complexidade desses grupos consonânticos, a adotarem estratégias de 

reconstrução mais simples como a simplificação do encontro consonântico, quer através 

da epêntese de vogal, quer do apagamento de uma das consoantes do encontro, 

evidenciando, concomitantemente, uma diferente natureza fonológica entre os Ataques 

ramificados e os grupos consonânticos problemáticos.  

Já o tipo de erro grafias homófonas ocorre exclusivamente nas produções escritas de 

grupos consonânticos problemáticos das crianças do 4º ano de escolaridade (fricção → 

“frixão”
16

, “fricsão”
17

). Dado o Português Europeu ser considerado uma língua de grau 

intermédio de opacidade (Castro & Gomes, 2000), facilmente se encontram grafias em 

desacordo com as normas ortográficas vigentes nesta língua. Assim, a ocorrência de 

escritas com esse tipo de erro pode evidenciar a complexidade deste sistema ortográfico, 

onde, a par de grafemas que representam sempre o mesmo som e de sons que são 

representados sempre pelo mesmo grafema, existem casos em que o mesmo grafema 

                                                      

14
 Criança 11. 

15
 Criança 26. 

16
 Criança 15, p. ex.. 

17
 Criança 12, p. ex.. 
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pode representar mais do que um som e outros em que o mesmo som pode ser 

representado por mais do que um grafema.  

Uma vez que apenas uma das produções contidas no erro grafias homófonas não foi 

produzida com recurso à imitação, estes erros podem também demonstrar que o item 

lexical não faria parte do léxico habitual das crianças que os cometeram. De facto, nas 

produções de grupos consonânticos problemáticos, verifica-se que as crianças de ambos 

os anos recorrem sistematicamente à imitação (vd. Quadros 21, 26, 31 e 33, 

apresentados no capítulo anterior), o que parece sugerir que existe um fraco 

conhecimento lexical dos estímulos utilizados com esta estrutura, manifestado, por sua 

vez, numa heterogeneidade de valores de sucesso. 

Na oralidade, o estímulo submarino (55,6%), presente nas tarefas apresentadas às 

crianças do 1º ano de escolaridade, apresenta uma taxa de insucesso bastante mais 

elevada do que os estímulos afta (3,7%) ou pneu (11,1%), por exemplo, o que, por sua 

vez, pode remeter para um efeito fonológico relacionado com a extensão de palavra; 

porém, estímulos com extensão idêntica (como gnomo (22,2%) e pigmeu (11,1%), p. 

ex.) apresentam igualmente taxas de insucesso divergentes (vd. Quadro 21).  

O número reduzido de itens lexicais por combinatória não permite retirar conclusões 

sobre o efeito fonológico e o efeito lexical no desempenho das crianças observadas, 

sugerindo-se, assim, a necessidade de investigação futura focada nos grupos 

consonânticos problemáticos.  

Nas produções de Ataques ramificados, regista-se, por sua vez, um número reduzido de 

produções com recurso à imitação (vd. Quadros 20, 25, 31 e 32), o que parece decorrer 

de um maior conhecimento lexical dos estímulos utilizados. 

Embora, na presente investigação, se tenham encontrado resultados válidos e 

desencadeadores de investigação futura, os mesmos, por apresentarem uma intenção 

descritiva, não podem ser estendidos para além da amostra estudada, sendo necessário, 

para tal, um maior número de estímulos para ambas as estruturas estudadas e um 

alargamento da amostra para que se possa proceder a um uso generalizado dos 

resultados, com impacto nas práticas pedagógicas em contexto nacional. 
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Apêndice 1: Documentos relativos ao pedido de 

autorização de recolha de dados 

 

Aluna de mestrado Rita Santos 

rnazares@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Exmo.(a). Encarregado de Educação 

 

Eu, Rita Nazaré Santos, aluna do 2ºano do Mestrado em Linguística da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, venho por este meio solicitar a participação do seu 

educando no estudo de natureza fonológica que efetuarei no âmbito da minha tese de 

mestrado, orientada pelos Professores Doutores Maria João Freitas e João Veloso. Para 

tal, as crianças autorizadas pelos encarregados de educação serão convidadas a 

participar individualmente em atividades correspondentes a jogos de palavras, em local 

e horário definidos pela professora, de modo a não interferir nas atividades letivas das 

mesmas. Em função das atividades propostas, as respostas das crianças serão gravadas 

em áudio ou registadas em papel. 

Caso concorde com a participação do seu educando, por favor, preencha a autorização 

em anexo e entregue-a à professora responsável, logo que possível. 

Todos os dados fornecidos serão mantidos sob a forma de anonimato, nunca sendo 

usado qualquer elemento que possa identificar o/a seu/sua educando/a. 

Encontro-me disponível para o esclarecimento de qualquer dúvida. 

Grata pela disponibilidade. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________ 

(Rita Nazaré Santos) 
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AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Eu,_____________________________ , Encarregado de Educação de 

______________________________ a frequentar a Escola Primária de Turquel/ Centro 

Escolar da Benedita,  autorizo a participação do meu educando no estudo que constituirá 

a base da investigação desenvolvida por Rita Nazaré Santos, no âmbito da sua tese de  

Mestrado em Linguística, desenvolvida na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. 

 

 

 

 

 

Assinatura 

___________________________________ 
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Apêndice 2: Imagens utilizadas nas tarefas de 

nomeação e de escrita 

Estímulos com Ataque ramificado apresentados às crianças do 1º ano de escolaridade 

 (Afonso, 2008; DL – publicidade) 
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Estímulos com Ataque ramificado apresentados às crianças do 4º ano de escolaridade  

(DL – publicidade) 
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Estímulos com grupos consonânticos problemáticos apresentados às crianças do 1º ano 

de escolaridade  

(DL – Publicidade) 
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Estímulos com grupo consonântico problemático apresentados às crianças do 4º ano de 

escolaridade 

(Manuais escolares da Texto editora) 
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Estímulos distratores apresentados às crianças do 1º ano de escolaridade 

(Afonso, 2008) 
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Estímulos distratores apresentados às crianças do 4º ano de escolaridade 

(Afonso, 2008) 
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Estímulos utilizados nas provas de explicitação 

(Afonso, 2008) 
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Apêndice 3: Protocolo das tarefas de nomeação 

 

I. Vou mostrar-te algumas figuras e gostava que tu me dissesses o nome delas. 

Palavras 1º ano – Prova de treino: pistas semânticas  

Copo Aquele objeto de vidro por onde se bebe água ou sumo 

Dedo Aquilo que temos nas mãos 

Laço Às vezes as meninas usam na cabeça e os meninos usam na camisa 

 

Palavras 1º ano – Pistas semânticas 

Bruxa Mulher má que voa em cima de uma vassoura voadora 

Osso Aquilo que os cães roem 

Globo Bola que representa o planeta Terra, que tens na sala de aula. 

Fruta Laranja, maçã e cerejas são todas peças de … 

Planta Aquilo que se mete nos vasos mas não é uma flor 

Faca 
Utensílio de cozinha com o qual se corta a comida. Normalmente usamos 

o garfo a acompanhar 

Flauta Instrumento musical de sopro 

Gnomo Ser mágico pequenino que habita na natureza 

Bola Objeto redondo que usamos para jogar futebol 

Frasco Recipiente onde colocamos a compota, por exemplo 

Flores Ramo de … 

Olho Parte do nosso corpo por onde vemos 

Pato Ave que faz quá-quá 

Prato Onde metemos a comida para depois comermos 

Vela Aquilo que se acende com um fósforo ou isqueiro quando não temos luz 

Afta 
Aquilo que por vezes ganhamos na língua; uma espécie de borbulha que 

pica 

Carro Veículo que anda sob quatro rodas.  

Pneu O que os carros têm nas rodas. 

Pigmeu Pessoa cuja altura é invulgarmente baixa que vive em tribos 

Submarino 
Aquilo que se desloca debaixo de água, um género de barco para andar de 

baixo de água. 
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Palavras 4º ano – Prova de treino: pistas semânticas 

Caneca Taça com uma pega, onde se serve leite, chá ou qualquer outra bebida 

Pêssego Fruto do pessegueiro 

Banana Fruto da bananeira 

 

Palavras 4º ano – Pistas semânticas 

Astrónomo Pessoa que estuda as estrelas e os planetas; um género de cientista 

Médico Pessoa que trata de nós quando estamos doentes 

Insuflável 
Objeto que ganha forma quando o enchemos com ar e que dá para brincar 

lá em cima 

Pássaro Ave pequena 

Africana Senhora habitante de um continente que se situa abaixo do nosso  

Página Parte de um caderno ou livro; Um lado de uma folha 

Enigma Sinais que representam o que se quer adivinhar 

Números 1,2,4,6,7,8  

Afluente  Pequeno rio ou ribeiro que desagua noutro rio e faz aumentar o seu caudal 

Atlântico Oceano que fica entre a América e a Europa e Ásia 

Bolacha Pequeno biscoito, por vezes com pepitas de chocolate 

Confronto Pequena luta ou discussão 

Borracha Aquilo que usamos para apagar o que escrevemos no papel 

Tsunami Onda gigante provocada por um sismo ou por uma erupção vulcânica. 

Garrafa Recipiente onde colocamos líquidos 

Algoritmo Nome que se dá ao processo de cálculo 

Cavalo Animal de quatro patas, marido da égua 

Biblioteca 
Local onde existem muitos livros e onde vamos para ler e aprofundar os 

nossos conhecimentos 

Pictograma Tipo de gráfico 

Casaco Peça de vestuário que vestimos por cima da roupa quando temos frio 

Neptuno 8º planeta do Sistema Solar 

Gelado Algo que comemos no Verão 

Fricção 
Quando se esfregam duas superfícies, acontece algo que já viste numa 

experiência  

Radiografia Outro nome para raio-x. Aquilo que se faz quando partes uma perna 

Sapato Peça de calçado 

Oftalmologista 
Pessoa que vê se necessitamos usar óculos, especialista das doenças dos 

olhos 
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Apêndice 4: Folhas de registo das tarefas de 

nomeação e de escrita 

Tarefa de nomeação 

Dados de identificação da criança do 1º ano de escolaridade: 

Sexo: Feminino/Masculino  

Data de nascimento: ___/___/_____    Idade: ___ anos e ___ meses 

Número da avaliação: 

Data da avaliação (nomeação): ___/___/_____   

Prova de treino 

Palavras 
Nomeação 

Espontânea 

Nomeação após 

estímulo 

Nomeação após 

repetição 

Copo    

Dedo    

Laço    

 

Palavras 
Nomeação 

Espontânea 

Nomeação após 

estímulo 

Nomeação após 

repetição 

Bruxa    

Osso    

Globo    

Faca    

Planta    

Fruta    

Bola     

Gnomo    

Flauta    

Olho    

Flores    

Prato    

Pato    

Frasco    

Afta    

Vela    

Pneu    

Carro    

Pigmeu    

Submarino    
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Dados de identificação da criança do 4º ano de escolaridade: 

Sexo: Feminino/Masculino  

Data de nascimento: ___/___/_____    Idade: ___ anos e ___ meses 

Número da avaliação: 

Data da avaliação (nomeação): ___/___/_____   

Prova de treino 

Palavras 
Nomeação 

Espontânea 

Nomeação após 

estímulo 

Nomeação após 

repetição 

Caneca    

Pêssego    

Banana    

 

Palavras 
Nomeação 

Espontânea 

Nomeação após 

estímulo 

Nomeação após 

repetição 

Médico     

Astrónomo    

Insuflável    

Pássaro    

Africana    

Página    

Enigma    

Números    

Afluente    

Atlântico    

Bolacha    

Confronto    

Borracha    

Tsunami    

Garrafa    

Algoritmo    

Cavalo    

Biblioteca    

Pictograma    

Casaco    

Neptuno    

Gelado    
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Fricção    

Radiografia    

Sapato    

Oftalmologista    

 



Tarefa de escrita 

Dados de identificação da criança do 1º ano de escolaridade: 

Sexo: Feminino/Masculino  

Data de nascimento: ___/___/_____    Idade: ___ anos e ___ meses 

Número da avaliação: 

Data da avaliação (escrita): ___/___/_____   
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Dados de identificação da criança do 4º ano de escolaridade: 

Sexo: Feminino/Masculino  

Data de nascimento: ___/___/_____    Idade: ___ anos e ___ meses 

Número da avaliação: 

Data da avaliação (escrita): ___/___/_____   
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Apêndice 5: Produções desviantes 

 

Desvios orais 1º ano de escolaridade – Ataques ramificados  

 

 
‘bɾuʃɐ ‘pɾatu ‘globu ‘plɐ tɐ ‘fɾutɐ ‘fɾaʃku ‘flawtɐ ‘floɾɨʃ 

I1 
 

 
   

 
  

I2 
 

 
   

 
  

I3 
 

 
   

 
  

I4 
 

 
   

 
  

I5 ‘buʃɐ ‘patu gɨ‘lobu 
 

‘futɐ ‘faʃku 
  

I6 
 

 
   

 
  

I7 
 

 
   

 ‘fawtɐ fɨ‘loɾɨ 

I8 
 

 
   

 
  

I9 
 

 
   

 
  

I10 
 

 
   

 
  

I11 
 

 
  

‘fuɾtɐʃ  
  

I12 
 

 
   

 
  

I13 
 

 
   

 
  

I14 ‘buʃɐ  
   

 
  

I15 ‘buʃɐ ‘patu 
  

‘futɐʃ ‘faʃku 
  

I16 
 

 
   

 
  

I17 
 

 
   

 fɨ‘lawtɐ fɨ‘loɾɨʃ 

I18 
 

 
   

 
  

I19 
 

 
   

 
  

I20 
 

 
   

 
  

I21 
 

 
   

 
  

I22 
 

 
   

 
  

I23 
 

 
   

 
  

I24 
 

 
   

 
  

I25 
 

 
   

 
  

I26 
 

 
   

 
  

I27 
 

 ‘blogu pɨ‘lɐ tɐ 
 

 
  

Ix: Informante  
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Desvios  orais 1º ano de escolaridade – Grupos consonânticos problemáticos 

 

 
‘aftɐ ‘gnomu ‘pnew pi‘gmew submɐ‘ɾinu 

I1  
    

I2  
    

I3  
    

I4  
   

sugmɐ‘ɾinu 

I5  
   

sumɐ‘ɾinu 

I6  ‘nomu 
  

sumɐ‘ɾinu 

I7  
    

I8  gɨ‘nomu 
  

subɐ‘ɾinu 

I9  
  

fikɨ‘mew 
 

I10  gɨ‘nomu 
  

sumɐ‘ɾinu 

I11  
  

pigu‘mew sumɐ‘ɾinu 

I12  
    

I13  
    

I14  
 

pɨ‘new kigɨ‘mew 
 

I15  
   

subɐ‘ɾinu 

I16  
    

I17  
   

sumɐ‘ɾinu 

I18  
    

I19  
    

I20  gɨ‘nomu 
  

sumɐ‘ɾinu 

I21  
    

I22 ‘afɐtɐ 
 

‘punew 
 

sumɐ‘ɾinu 

I23  
   

sumɐ‘ɾinu 

I24  
   

sugɨmɐ‘ɾinu 

I25  
   

sumɐ‘ɾinu 

I26  gɨ‘nomu 
  

subtɐ‘ɾinu 

I27  gɨ‘nomu pɨ‘new 
 

subɾɐ‘ɾinu 

Ix: Informante  
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Desvios orais 4º ano de escolaridade – Grupos consonânticos problemáticos 

 

 
i‘nigmɐ tsu‘nɐmi algu‘ɾitmu piktɔ‘gɾɐmɐ nɛ‘ptunu fɾi‘ksɐ w ɔftalmulu‘ʒiʃtɐ 

I1 
       

I2 
       

I3 
       

I4 
   

pitu‘gɾɐmɐ 
   

I5 
       

I6 
       

I7 
       

I8 
       

I9 
       

I10 
       

I11 
       

I12 
       

I13 
       

I14 
       

I15 
       

I16 
       

I17 
       

I18 
       

I19 
       

I20 
   

pitɔ‘gɾɐmɐ 
   

I21 
   

pitɔ‘gɾɐmɐ 
   

I22 
       

I23 
       

I24 
       

I25 
       

I26 
       

I27 
       

I28 
       

I29 
       

Ix: Informante  
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Desvios escritos 1º ano de escolaridade – Ataques ramificados 

 

 

bruxa prato globo planta fruta frasco flauta flores 

I1 berucha  gelobo pelata ferutos  felauta 

 I2 

 

parato galobo palata farotos faraco falaota faloura 

I3 busa pato gmu pata futa faco fata fum 

I4 

 

 

   

 

  I5 boija bate galobo palata fota facu falata falora 

I6 bosa talo gulobo tolalo futa fago bulata folo 

I7 boroja tato galoulo poleta forotos ferasco 

 

felaur 

I8 busa  gubu palata futas  falata faloae 

I9 bosa  gobu pelata fotas  felata felore 

I10 

 

 

 

pelanta 

 

 felaota 

 I11 bero perato celobo pelata ferotas ferajeco felaota felorea 

I12 

 

 gelobo pelata 

 

 

  I13 

 

 lou pelata 

 

 falata felou 

I14 buja patu galubu pelata futa fata fulata folre 

I15 bo pato gelo pelata fota faco felata felore 

I16 

 

 guelobo pelanta futus  felauta felor 

I17 busa pato gul gugbo pelate feta fatocu felata fela 

I18 

 

 

   

 

  I19 

 

perato 

   

ferasco felauta 

 I20 

 

parto geloubo pelata 

 

farco felata felore 

I21 berux perato 

 

pelata ferota ferasco felauta felores 

I22 bux tato gubu tale futa facu falata fagulo 

I23 bux  gubo 

 

fota  

 

foloro 

I24 

 

 guelobo 

  

 

  I25 

 

perato 

 

pelanta 

 

ferasco felauta felors 

I26 

 

 golbo banta 

 

 fauta felores 

I27 berox perato belougo peleta ferota farsco felaota felores 

Ix: Informante  
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Desvios escritos 1º ano de escolaridade – Grupos consonânticos problemáticos 

 

 
afta gnomo pneu pigmeu submarino 

I1 aveta genomo peneu pigemeu sobemarino 

I2 afata ganomo paneo piga sobanarilho 

I3 ata 
   

sumarinu 

I4 afeta 
  

pigemeu segumarino 

I5 áfata ganaou bonao bicamao somarino 

I6 áfota somo temeo tegevoi fomarino 

I7 afeta genomo penao piganeno sobarino 

I8  gunobu paneo pigomeo subari 

I9 afeta gonomu peneo pigemeu supemarinu 

I10 afeta genomo peneu pigemeu somarino 

I11 afeta genomo peno pigomo somerino 

I12  
 

preo 
  

I13 afata genomo penao pimeo comariho 

I14  ganabu penal pimeu suburija 

I15 afeta ganomu penei 
 

sobono 

I16 afeta guenomo peneu piguemeu somarino 

I17 áveta genoma pene pigo sogoma 

I18 áveta 
   

çofmariho 

I19  genomo peneu picmeu 
 

I20 afeta genoi peno pigono somarins 

I21 afeta 
 

peneo pigemeu 
 

I22 afata gulomu  tula  tigul cumuli 

I23 afata 
 

pene pigume sumarino 

I24 afeta guenomo peneu piguemeu sugomarino 

I25 afeta 
 

peneu 
 

somemarino 

I26 aveta genobo peneo pigemeu sobedarino 

I27 áfetra guenomo peneo pigumeo sobarino 

Ix: Informante  
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Desvios escritos 4º ano de escolaridade – Ataques ramificados 

 

 
astrónomo radiografia africana confronto atlântico biblioteca insuflável afluente 

I1 
 

     
  

I2 
 

     
  

I3 
 

    bibilioteca insovlavel 
 

I4 
 

     
  

I5 
 

     
  

I6 
 

     
  

I7 
 

     
  

I8 
 

    bibilioteca 
  

I9 
 

     
  

I10 
 

   ataltico bilbioteca ensolfável anfolente 

I11 asterónumo      
  

I12 
 

    bibilioteca 
  

I13 
 

     ensufelável 
 

I14 
 

     
  

I15 
 

     
  

I16 
 

   atelantico  insofelavel 
 

I17 
 

   atrântico  
  

I18 
 

     insufelável 
 

I19 
 

     
  

I20 
 

  conforonte atâlantico blibiteca insovavel afuente 

I21 
 

   antelantico bibilioteca insofelavel 
 

I22 
 

     insufelavel 
 

I23 
 

     insofulavel 
 

I24 
 

     
  

I25 
 

     
  

I26 
 

    bibioteca 
  

I27 
 

     
  

I28 
 

     
  

I29 
 

     
  

Ix: Informante  
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Desvios escritos 4º ano de escolaridade – Grupos consonânticos problemáticos 

 

 
enigma tsunami algoritmo pictograma neptuno fricção oftalmologista 

I1 
     

fricsão 
 

I2 
 

tcunami 
     

I3 
 

sunami 
 

pitcograma 
 

friqueção hoflamologista 

I4 
 

dsunami 
 

pitograma 
 

fricxão 
 

I5 
   

pitograma 
   

I6 
      

ofetaomolgista 

I7 inigna 
      

I8 
   

pitograma 
 

fricão 
 

I9 
 

stunami 
   

fricsão 
 

I10 
 

desonami alguritamo picatograma nepetono frixasão ofatanolojista 

I11 
 

tesunami 
 

piquetograma 
 

friquesão 
 

I12 
   

pigtograma 
 

fricsão aofotalmologista 

I13 
 

tesunami 
 

pitograma 
  

ofetalmologista 

I14 
 

tisunami 
   

ficxão 
 

I15 
     

frixão 
 

I16 
 

tosonami algoritamo 
  

frigsão 
 

I17 
     

fricsão 
 

I18 
 

tesunami 
   

friqueção 
 

I19 
 

tonami alguritomo pitograma nepetono friquesão ófetómologista 

I20 
 

suname 
  

nepetuno fricsão ofotomolasista 

I21 
  

algoritomo pitograma 
   

I22 
       

I23 
     

fricsão 
 

I24 
       

I25 
      

ofatmologista 

I26 
       

I27 
  

algoritpo 
 

nepetuno afriqueção 
 

I28 
       

I29 
     

frição 
 

Ix: Informante 
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Apêndice 6: Produções com epêntese de vogal 

Produções escritas do 1º ano de escolaridade com inserção de vogal epentética em Ataque ramificado. 

            

bruxa “berucha” criança 1 planta “pelata” criança 1  frasco “faraco” criança 2 flores “faloura” criança 2 

 “boroja” criança 7  “palata” criança 2  “ferasco” criança 7  “falora” criança 5 

 “bero” criança 11  “palata” criança 5  “ferajeco” criança 11  “felaur” criança 7 

 “berux” criança 21  “tolalo” criança 6  “ferasco” criança 19   “falore” criança 8 

  “berox” criança 27  “poleta” criança 7  “ferasco” criança 21  “felore” criança 9 

prato “parato” criança 2  “palata” criança 8  “ferasco” criança 25  “felorea” criança 11 

 “perato” criança 11  “pelata” criança 9 flauta “felauta” criança 1  “felou” criança 13 

 “perato” criança 19  “pelanta” criança 10  “falaota” criança 2  “felor” criança 15 

 “perato” criança 21  “pelata” criança 11  “falata” criança 5  “felor” criança 16 

 “perato” criança 25  “pelata” criança 12  “bulata” criança 6  “fela” criança 17 

 “perato” criança 27  “pelata” criança 13  “falata” criança 8  “felore” criança 20 

globo “gelobo” criança 1  “pelata” criança 14  “felata” criança 9  “felores” criança 21 

 “galobo” criança 2  “pelata” criança 15  “felaota” criança 10  “foloro” criança 23 

 “galobo” criança 5  “pelanta” criança 16  “felaota” criança 11  “felors” criança 25 

 “gulobo” criança 6  “pelata” criança 17  “falata” criança 13  “felores” criança 26 

 “galoulo” criança 7  “pelata” criança 20  “fulata” criança 14  “felores” criança 27 

 “celobo” criança 11  “pelata” criança 21  “felata” criança 15    

 “gelobo” criança 12  “pelanta” criança 25  “felauta” criança 16    

 “galubu” criança 14  “peleta” criança 27  “felata” criança 17    

 “gelo” criança 15 fruta “ferutos” criança 1  “felauta” criança 19    

 “guelobo” criança 16  “farotos” criança 2  “felata” criança 20    

 “gul gugbo” criança 17  “forotos” criança 7  “felauta” criança 21    

 “geloubo” criança 20  “ferotas” criança 11  “falata” criança 22    

 “guelobo” criança 24  “ferota” criança 21  “felauta” criança 25    

    “ferota” criança 27  “felaota” criança 27    
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Produções escritas do 1º ano de escolaridade com inserção de vogal epentética em grupos consonânticos problemáticos. 

            

gnomo “genomo” criança 1 afta “aveta” criança 1  pneu “peneu” criança 1 pigmeu “pigemeu” criança 1 

 “ganomo” criança 2  “afata” criança 2  “paneo” criança 2  “pigemeu” criança 4 

 “ganaou” criança 5  “afeta” criança 4  “bomao” criança 5  “bicamao” criança 5 

 “genomo” criança 7  “áfata” criança 5  “temeo” criança 6   “piganeno” criança 7 

 “gunobu” criança 8  “afotea” criança 6  “penao” criança 7  “pigomeo” criança 8 

 “gononu” criança 9  “afeta” criança 7  “paneo” criança 8  “pigemeu” criança 9 

 “genomo” criança 10  “afeta” criança 9  “peneo” criança 9  “pigemeu” criança 10 

 “genomo” criança 11  “afeta” criança 10  “peneo” criança 10  “pigomo” criança 11 

 “genomo” criança 13  “afeta” criança 11  “peno” criança 11  “piguemeu” criança 16 

 “ganabu” criança 14  “afata” criança 13  “penao” criança 13  “pigono” criança 20 

 “ganomu” criança 15  “afeta” criança 15  “penal” criança 14  “pigemeu” criança 21 

 “guenomo” criança 16  “afeta” criança 16  “penei” criança 15  “pigume” criança 23 

 “genoma” criança 17  “áveta” criança 17  “peneu” criança 16  “piguemeu” criança 24 

 “genomo” criança 19  "áveta” criança 18  “pene” criança 17  “pigemeu” criança 26 

 “genoi” criança 20  “afeta” criança 20  “peneu” criança 19  “pigumeo” criança 27 

 “gulomu” criança 22  “afeta” criança 21  “peno” criança 20 submarino “sobemarino” criança 1 

 “guenomo” criança 24  “afata” criança 22  “peneo” criança 21  “sobanarilho” criança 2 

 “genobo” criança 26  “afata” criança 23  “pene” criança 23  “segumarimo” criança 4 

 “genomo” criança 27  “afeta” criança 24  “peneu” criança 24  “supemarinu” criança 9 

    “afeta” criança 25  “peneu” criança 25  “sogoma” criança 17 

    “aveta” criança 26  “peneo” criança 26  “sugomarino” criança 24 

    “áfetra” criança 27  “peneo” criança 27  “somemarino” criança 25 

          “sobedarino” criança 26 

 


