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AQUISIÇÃO DA VARIAÇÃO DA LÍQUIDA NÃO-LATERAL 
EM CODA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
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Orientadora: Profª. Drª. Christina Abreu Gomes. 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 
em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 
requisitos mínimos para a obtenção do Título de Mestre em Linguística. 

 
 

 
O objetivo principal dessa dissertação é analisar as ocorrências de (r) em coda 

final e interna no período aquisitivo, tomando como hipótese que a variação faz parte da 
representação mental que as crianças constroem dos itens lexicais que fazem parte de 
seu léxico, pois elas estão não só adquirindo conhecimento sobre o contraste lexical, 
como também adquirindo mecanismos de produção que as tornam membros da 
comunidade de fala em que estão inseridas. Para tanto, toma-se como embasamento 
teórico os modelos baseados no uso – diversos níveis de representação vão sendo 
estabelecidos pelas crianças a partir de sua experiência com itens lexicais que vão sendo 
armazenados no léxico mental; e, os pressupostos da sociolinguística variacionista – o 
sistema linguístico é heterogêneo, a variabilidade observada na fala é manifestação 
dessa característica. Além disso, se a variação é inerente ao sistema, faz parte da 
aquisição da língua.      

Foram analisadas 11 crianças com idades entre 2:1 e 5:0 da amostra transversal 
AQUIVAR/PEUL-UFRJ e os resultados mostram que há uma diferença entre as 
crianças mais novas e as mais velhas em relação à realização da coda interna, indicando 
que esta é a representação central da coda nesta posição. Diferentemente, os resultados 
para coda final em verbo mostram que a coda não é realizada pela a maioria das 
crianças em todas as faixas etárias, tendo como a representação central a não realização. 
Já os resultados para a coda em final de nomes, devido à pouca quantidade de dados 
encontrados durante a análise, não oferecem evidência clara sobre o status da coda na 
representação. Os resultados para onset demonstram a aquisição tardia da líquida não-
lateral, sendo essa adquirida e realizada a partir dos 3 anos de idade. 
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ABSTRACT 
 

ACQUISITION OF VARIABLE CODA (r) IN THE SPEECH 
COMMUNITY OF RIO DE JANEIRO 
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The main objective of this dissertation is to examine instances of (r) in final and 
internal coda in acquisitive period, on the assumption that the change is part of the 
mental representation that children construct of lexical items that are part of their 
lexicon, because they are not only acquiring knowledge about lexical contrast but also 
acquiring production mechanisms that make them members of their speech community. 
Therefore, we subscribe to the theoretical approach of Usage-based Models – several 
representation levels will be stablished by children from their experience with lexical 
items that are stored in mental lexicon; and, the theoretical approach of variacionist 
socialinguistics – the linguistic system is heterogeneous, the variability in speech is a 
manifestation of this characteristic and the variation is part of the language acquisition. 

We analyse 11 children from 2:1 to 5:0 years-old of the AQUIVAR/ PEUL-
UFRJ and the internal coda results show that there is difference between younger and 
older children, indicating that the realization is the central representation of internal 
coda. Unlike the verb final coda results show that (r) is almost categorically absent in 
final verbs in all age levels, which can be taken as evidence that children are abstracting 
CV pattern as the main representation of infinitives. The noun final coda results do not 
provide evidence about the status of coda in the representation, because there is enough 
noun final coda distribution. The onset results demonstrate that its acquisition is late 
(from 3:0 years-old). 
 

 
 

Key-words – acquisition, variation, coda, Usage Based Model. 
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INTRODUÇÃO  

 

Na visão predominante sobre a aquisição da linguagem, a criança, em seu 

processo aquisitivo, parece abstrair um sistema linguístico invariante. Nesta abordagem, 

também se preconiza que a diversidade ou variabilidade do input não tem nenhuma 

relação com os caminhos do processo aquisitivo. Assim, a proposta de observar a 

aquisição de aspectos variáveis do conhecimento linguístico do falante vem ampliar a 

compreensão não só da aquisição como também da própria natureza do conhecimento 

linguístico.  

O presente trabalho tem como objeto de estudo a aquisição da coda vibrante, 

estrutura variável do português brasileiro, por crianças da comunidade de fala do Rio de 

Janeiro, que será analisada a partir do pressuposto teórico da sociolinguística 

variacionista, segundo a qual o sistema linguístico não é invariante e o processo 

aquisitivo inclui a aquisição de estruturas variáveis. Além disso, também foi realizado 

um levantamento das ocorrências da vibrante em onset, com o objetivo de situar a 

aquisição da coda em relação à aquisição do onset. 

Este trabalho constitui uma continuidade da pesquisa de Gomes (2006) sobre a 

aquisição da líquida não-lateral em coda - no tipo silábico CV(r) - levando em conta a 

aquisição da variação desse segmento, tanto do ponto de vista do processo aquisitivo 

quanto em relação à realização variável observada no input, como em cerveja e ceveja, 

flor e flo, cantar e cantá. Trabalhos como Roberts (2004), Gomes (2008) e Benayon 

(2010), já mostraram que as crianças, a partir de dois anos de idade, são capazes de 

refletir em seu desempenho a variação estruturada presente na sua comunidade de fala.  

De acordo com os pressupostos da sociolinguística, o sistema linguístico é 

variável, ou seja, a variação ou heterogeneidade estruturada é inerente à gramática 

(Weinreich, Labov, Herzog, 1968). Estudos sobre variação apontam que a variação não 

é um fenômeno aleatório, constituindo um processo sistemático, definido pelo efeito de 

fatores encontrados na estrutura linguística e de fatores do nível da estrutura social da 

comunidade de fala (cf. Lucchesi, 1998). 

A variação socialmente estruturada é observada em vários estudos como parte de 

um conhecimento que o falante deve adquirir (Docherty e Foulkes, 2000). Assim, faz-se 

necessário também estudar a aquisição de estruturas que são variáveis no sistema. 

Durante o processo aquisitivo, a criança articula sua língua alvo com grande 

variabilidade, que é atribuída ao seu processo de desenvolvimento neste período, e 
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funciona como uma estratégia para a aquisição. No entanto, essa variabilidade pode 

também expressar a variabilidade observada na comunidade de fala na qual a criança 

está inserida (Gomes, 2008). 

 Com relação ao conhecimento fonológico que a criança tem de sua língua, 

Foulkes e Docherty (2000) argumentam que o falante adquire os sons da fala e suas 

habilidades lexicais, mas também precisa adquirir as características que o tornam 

reconhecido como um membro da sua comunidade de fala, tanto no que diz respeito a 

uma identidade regional quanto social. Essa posição se soma a de Chambers (1995), 

segundo a qual, se a variação é inerente ao sistema e estruturada, a aquisição de padrões 

variáveis é parte do processo aquisitivo. 

Nessa dissertação, são utilizados os pressupostos dos Modelos baseados no Uso 

no que diz respeito à interpretação do status da variação na gramática (Bybee, 2001 e 

Pierrehumbert, 2003). Segundo esses modelos, a variação está representada no léxico do 

falante, e suas variantes são parte desta representação. Parte-se também do pressuposto 

de que os sons/fonemas são adquiridos pelas crianças a partir de uma experiência com 

itens lexicais que vão sendo armazenados no léxico mental da mesma. Assim a hipótese 

que se pode levantar nesta pesquisa é que as variantes da coda observadas estão 

armazenadas no léxico mental das crianças, não sendo resultantes da aplicação de um 

processo de cancelamento, retenção ou inserção de um segmento subjacente.  

Tomando como referência os trabalhos clássicos sobre o (r) em coda na 

comunidade de fala do Rio de Janeiro Callou (1987) e Callou et al. (1998), o presente 

estudo tem como objetivos: analisar as ocorrências de (r) em coda final e medial no 

período aquisitivo; discutir o caráter da variação no input, seu reflexo na aquisição e a 

representação mental que as crianças constroem em seu processo aquisitivo, pois as 

crianças estão não só adquirindo conhecimento sobre o contraste lexical, como também 

adquirindo mecanismos de produção que as tornam membros da comunidade de fala em 

que estão inseridas. É também objetivo observar as propriedades distribucionais das 

ocorrências de (r) nos ambientes citados e seu efeito no processo aquisitivo, bem como 

observar se há relação entre a aquisição da vibrante em onset e em coda e alguns 

mecanismos de substituição em que as crianças se baseiam para a aquisição da líquida 

não-lateral. O trabalho sobre a aquisição do tipo silábico CV(r) no português brasileiro 

de Gomes (2006) também serve como embasamento para essa pesquisa, já que este é o 

primeiro a tratar de aspectos da variação desta estrutura na aquisição.  
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Este trabalho, portanto, pretende colaborar para a discussão do status da variação 

sociolinguística na gramática, assim como investigar as etapas da aquisição da 

fonologia pelas crianças, a fim de ampliar os estudos sobre o português carioca.  

Procura, também, identificar quais aspectos da variabilidade observada na aquisição 

devem-se ao processo aquisitivo; quais aspectos relacionam-se à variabilidade 

observada no input; e, qual a relação da aquisição da líquida não-lateral em coda e em 

onset. Para tanto, o processo de aquisição da líquida não-lateral em posição de coda é 

analisado considerando a variação em sua produção. 

Para este estudo de aquisição, foram observadas 11 crianças nascidas no Rio de 

Janeiro, com idades entre 2 anos e 1 mês e 5 anos, da Amostra AQUIVAR 

(PEUL/UFRJ). Considera-se importante, nesta análise, observar se as crianças 

apresentam diferenças individuais durante a aquisição da líquida não-lateral. 

 Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, organizada da seguinte 

maneira: no primeiro capítulo são apresentados os pressupostos teóricos da 

sociolinguística variacionista, com estudos acerca da aquisição da variação e a relação 

entre a teoria fonológica e a variação fonológica; no segundo capítulo, são apresentados 

estudos sobre a realização da líquida não-lateral em coda no português brasileiro, na 

comunidade de fala adulta e na fase aquisitiva, e trabalhos sobre a aquisição do 

segmento (r), mas que não contemplam os aspectos variáveis; no terceiro capítulo, os 

objetivos, a hipótese e a metodologia utilizada na pesquisa são apresentados; no quarto 

capítulo, são apresentadas as análises da coda em diferentes posições na palavra –

interna e final, e em classes gramáticas distintas – nome e verbo – fornecidas pelos 

programas Varbrul e R-brul, incluindo a análise dos dados da vibrante em onset; e, 

finalmente, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões desta dissertação. 
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

Este capítulo apresenta a descrição dos pressupostos teóricos que sustentam a 

análise dessa pesquisa, a saber, a aquisição da variação, apresentando trabalhos 

existentes nesta área, a fim de discutir o que de variável faz parte do desenvolvimento 

na fala da criança e o que é reflexo da variação da comunidade de fala; e a relação entre 

variação fonológica e teoria fonológica, buscando entender como a variação pode ser 

tratada como parte do conhecimento linguístico. 

 

1.1. Aquisição da variação  

 

Os estudos acerca da variação com base na fala de crianças no campo da 

sociolinguística são poucos, se comparados aos estudos da comunidade de fala adulta, 

embora, recentemente, alguns pesquisadores tenham mostrado interesse em desenvolver 

trabalhos voltados para a aquisição, para entender como a variação sociolinguística é 

adquirida.  

Existem, historicamente, várias razões para os estudos de variação e mudança 

não terem focado a fala das crianças. Segundo Roberts (2004: 333), um dos motivos é o 

fato de que as crianças, primeiramente, eram vistas como “adquirentes” da fala de uma 

comunidade e não necessariamente contribuíam para seu sustento e sua mudança.  

A proposta de estudar como a variação é adquirida surge a partir dos estudos 

variacionistas com base na fala dos adultos e dos adolescentes. Labov (1964 apud. 

Roberts, 2004) observou que embora as características de um dialeto fossem aprendidas 

durante a infância, elas só seriam definidas durante a adolescência, considerando este o 

momento em que os padrões sociolinguísticos são considerados adquiridos, e quando a 

gramática do indivíduo passa a operar em função do que é esperado pela comunidade de 

fala. Há, portanto, dois momentos a serem considerados. É durante a aquisição que 

esses padrões são transmitidos pelo núcleo familiar (pai, mãe ou quem o compõe), 

sendo o input da família, um input sociolinguístico, a partir do momento que esta está 

inserida no contexto social. Além do núcleo familiar, as crianças também se socializam 

com outras crianças e essa socialização trará interferências no seu repertório 

sociolinguístico. Porém, somente na adolescência o papel do outro estará mais forte que 

o papel familiar, já que nessa fase, a identidade de grupo ou a afirmação de uma 

identidade se coloca.  
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Estudos de variação em crianças estavam concentrados em períodos escolares 

em vez de pré-escolar, como em Romaine (1978, apud. Roberts, 2004), no qual ela 

explorou a variação estilística e social em crianças de 6-, 8- e 10- anos. A autora 

observou a produção do /�/ final no inglês da Escócia e encontrou variação de gênero, 

idade e estilo. Sua conclusão foi notável não só porque documentou a aquisição da 

variação social em falantes jovens, como também concluiu que as crianças analisadas 

participavam de uma mudança linguística. Porém, somente em 1981, Kovac e Adamson 

(apud. Roberts, 2004) documentaram a variação de crianças mais jovens em período 

pré-escolar em um estudo acerca do apagamento do auxiliar ser/ estar (be), no inglês 

afroamericano, em crianças de 3-, 5- e 7- anos. O interesse de se aprofundar os estudos 

variacionistas na aquisição se justifica, pois se os padrões linguísticos são adquiridos 

pela criança ainda muito cedo, logo estudar essa aquisição contribui também para 

encontrar respostas sobre a variação e a mudança.  

Já que essas pesquisas sugerem que as crianças adquirem padrões socialmente 

variáveis antes da adolescência e podem até participar do processo de mudança da 

língua, recentemente, elas foram incluídas nos trabalhos de variação. Porém, definir a 

metodologia a ser utilizada com elas para a coleta de dados e distinguir entre a variação 

socialmente motivada e a variação como parte do desenvolvimento ainda são 

dificuldades encontradas nesta área. 

Labov (1989, apud. Roberts, 2004) em suas pesquisas sobre variação observou 

que o input das crianças é variável, já que a fala dos adultos é variável. Desse modo, 

como o input das crianças é produzido na maioria das vezes por adultos, logo, 

considera-se que o output que as crianças produzem também seja variável. Porém, por 

mais que esta afirmação seja verdadeira, é preciso encontrar explicações acerca da 

conexão entre o input do adulto e o seu resultado na fala da criança nas pesquisas. No 

trabalho de Foulkes et. al. (1999), por exemplo, os autores demonstram que a aquisição 

da variação e a sua manifestação na fala da criança começa provavelmente muito cedo, 

juntamente com a aquisição da língua. Dessa forma, trabalhos como Roberts, (1996 e 

1997a); Roberts e Labov (1995); Foulkes et al. (1999); Eckert (2000) (apud. Roberts, 

2004) destacam que as crianças são, de fato, membros da comunidade de fala desde suas 

primeiras interações linguísticas e podem ajudar nos estudos de variação e mudança. 

Labov (1990, apud. Roberts, 2004) notou semelhança entre a fala das crianças e 

suas mães e criou a hipótese de que, como as crianças são cuidadas por mulheres, isso 
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favorece uma predominância de variantes femininas. Roberts (1997b, apud. Roberts, 

2004), ao analisar essa hipótese, conclui, em seu estudo na Filadélfia, que as crianças 

aprendem mais efetivamente as variantes das mulheres se comparadas às variantes dos 

homens, e esses resultados sustentam a importância do input no aprendizado de 

variáveis socialmente influenciadas. 

A partir de evidências no que tange as crianças estarem adquirindo padrões 

variáveis, pesquisadores começam a olhar mais de perto o input que elas recebem e a 

sua resposta, ou seja, seu output. É possível considerar, neste caso, que a variabilidade 

observada na fala das crianças é um reflexo da comunidade de fala em que estão 

inseridas. Sendo assim, na tentativa de alcançar resultados sobre a aquisição da 

variação, observando principalmente o input das crianças, alguns autores propõem 

estudos baseados na fala que os adultos direcionam a elas.  

Um dos estudos com base na fala dos adultos direcionada à criança é conhecido 

como CDS (child-directed speech), de Foulkes, Docherty e Watt (2005). Os autores 

observam que, em geral, se atribui um caráter de simplificação à fala direcionada à 

criança. No entanto, neste trabalho eles mostram que a transmissão de valores sociais 

das variantes também pode estar presente na CDS. O trabalho de Foulkes, Docherty e 

Watt (2005) tem foco na fonologia segmental e nas propriedades fonéticas na fala 

direcionada às crianças, e emprega uma metodologia inovadora com análise fonética 

acústica, com o interesse de estimar como os padrões da variação estruturada são 

apresentados para as crianças, avaliando o desempenho dos pais e levando em conta as 

variantes fonéticas usadas na comunidade, já que as modificações feitas na CDS ajudam 

as crianças a aprenderem as estruturas linguísticas e, também, que a fala é uma atividade 

social.  

Esse estudo foi realizado com crianças de 2 a 4 anos na cidade de Tyneside - 

Inglaterra, uma região em que o uso da variante glotal analisada, relativa ao fonema 

oclusivo dental /t/, em posição final de palavra pré-vocálica (como nas palavras - get in, 

hat on - do inglês), e em posição interna ou medial de palavra em vários contextos 

fonológicos (como nas palavras - water, winter, bottle – do inglês), faz parte do sotaque 

dos moradores, e pode indicar classe social. 

Os autores levantaram as seguintes questões de trabalho: 1- Como a criança lida 

com o dialeto variável, já que durante o processo aquisitivo, a criança está mais exposta 

à fala feminina? 2- Se as variantes da fala feminina são adquiridas mais rapidamente por 

crianças de ambos os sexos, com qual idade a criança faz a diferenciação dos gêneros? 
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3- Até que ponto os aspectos não variáveis da fonologia são adquiridos primeiro que os 

aspectos variáveis? A fim de responder a essas questões, este estudo analisa que 

aspectos da variação da comunidade de fala estão presentes na fala da mãe com a 

criança. Dessa forma, o input que as crianças recebem é avaliado e, a partir desse input, 

as formas variáveis são avaliadas do ponto de vista da aquisição.  

Como alguns aspectos da estrutura linguística do adulto são modificados quando 

usados com crianças, sendo característica inerente da CDS fazer repetições, usar 

vocabulário simplificado, falar devagar e com longas pausas, o estudo acerca das 

funções da CDS discute o porquê de os adultos ajustarem sua fala dependendo do 

gênero da criança e se a ideia principal desse ajuste é facilitar o aprendizado das 

mesmas ou ensinar a forma mais padrão. De acordo com Garnica (1977:81, apud. 

Foulkes, Docherty e Watt, 2005), a fala direcionada à criança pode ter duas funções: a 

função social – como meio de “iniciar e manter a comunicação” – na qual a criança 

aprende que a fala é um meio de interação social, e a função analítica, na qual o input da 

criança é facilitado para deixá-lo mais claro e simplificado. 

De acordo com a análise e o resultado dos autores, a variante glotal relativa ao 

fonema oclusivo dental /t/ produzido pela mãe durante sua fala com a criança aparece 

em menos da metade dos dados, se comparado à produção da própria criança. Mais 

especificamente, isso significa que a mãe durante sua fala com a criança diminui a 

frequência de uso da variante glotal, variante estigmatizada marcada socialmente, 

diferenciando a sua fala com outros adultos da sua fala com seus filhos. Os autores 

perceberam, portanto, que a mulher tende a apresentar a variante padrão quando o seu 

discurso está voltado para a criança, e esse resultado também corrobora os resultados 

encontrados nos estudos sociolinguísticos, nos quais se prevê que as mulheres usam 

menos variantes estigmatizadas que os homens.  

As características da fala usada com a criança variam em função da idade e do 

sexo das crianças e também em função de quem fala, ou seja, a fala do pai mostra-se 

diferente da fala da mãe, já que os pais não usam variante de prestígio com maior 

frequência na CDS, e de acordo com a idade da criança, o que muda na fala dos adultos 

é o seu próprio repertório. Segundo Bellinger (1980, apud. Foulkes, Docherty e Watt, 

2005), a fala dos pais muda ao longo do tempo de acordo com o desenvolvimento da 

criança. Outros autores também estudam o que influencia e o que muda no input 

recebido por elas durante o seu processo aquisitivo. Garnica (1977, apud. Foulkes, 

Docherty e Watt, 2005) cita a importância das funções, analítica e social, e sugere que 
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elas mudem gradualmente, ou seja, à medida que as crianças vão amadurecendo, o estilo 

de fala entre elas e seus pais muda.  

Com relação aos estudos de gênero, existem vários trabalhos que analisam a fala 

do adulto de acordo com o sexo da criança. Esses trabalhos mostram que o 

comportamento de pai e mãe varia em função de seus filhos, e que ser menina ou 

menino pode influenciar no tipo de discurso utilizado por eles. Greif (1980, apud. 

Foulkes, Docherty e Watt, 2005) mostrou que os pais interrompem as suas crianças 

mais que as mães, e por sua vez, ambos interrompem mais as filhas que os filhos. 

Outros estudos mostram que as mães tendem a utilizar o discurso direto com suas 

crianças enquanto que os pais preferem resumir a sua fala; as mães tendem a deduzir as 

narrativas de suas crianças mais que os pais; e a maioria dos resultados, acerca do 

gênero, mostra que as mães se preocupam com o discurso voltado às crianças mais que 

os pais. Snow (1995:183, apud. Foulkes, Docherty e Watt, 2005) afirma que homens 

fazem menos ajustes aos padrões da fala quando se dirigem à criança.  

Gleason et al. (1994, apud. Foulkes, Docherty e Watt, 2005) encontrou em seus 

resultados que as meninas utilizam mais diminutivos em suas falas comparadas aos 

meninos, assim como ele mostrou que os pais tendem a usar a forma de diminutivo mais 

com as meninas. Reese et al. (1996) e Ely et al. (1996) (apud. Foulkes, Docherty e Watt, 

2005) encontraram diferenças nas narrativas dos pais e sugerem que a performance 

linguística deles varia dependendo das suas expectativas relacionadas à criança. Dessa 

forma, os pais fazem diferenciação no comportamento de meninos e meninas, ou seja, 

das meninas eles esperam que elas sejam mais sensíveis, enquanto que dos meninos eles 

esperam um comportamento diferente. De acordo com esses dados, nota-se que as 

diferenças na fala da mulher são adquiridas desde cedo, pois o tratamento linguístico 

entre meninos e meninas também difere. Isso significa dizer que a mãe usa menos 

variantes estigmatizadas com a filha em comparação ao filho. Conclui-se, então, que as 

distinções entre a fala do pai e da mãe estão diretamente relacionadas ao sexo da 

criança, havendo maneiras diferentes de expressar sua fala com menina e com menino. 

Essa diferença no trato de mães e pais com meninos e meninas não trata somente de 

diferenciações das formas sonoras, existem também outros fatores envolvidos, como os 

valores sociais transmitidos para cada um.  

Durante muito tempo foi dada pouca atenção aos estudos de variação estruturada 

na aquisição. Gomes (2008), em estudo sobre a emergência da variação estruturada, 

argumenta que, assim como as investigações das comunidades de fala incluem estudar 
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as estruturas categóricas e variáveis de uma língua, as investigações da aquisição dos 

padrões variáveis de uma língua devem também se direcionar à aquisição de estruturas 

variáveis, já que a variação é inerente ao sistema e estruturada, sendo os padrões 

variáveis adquiridos da mesma forma como as estruturas variáveis são. (cf. Chambers, 

1995, apud. Gomes, 2008). 

Docherty et al. (2000:278), em estudo sobre aquisição fonológica, observam que 

não é preciso estabelecer uma dicotomia entre variação socialmente estruturada e 

aquisição fonológica de aspectos categóricos, uma vez que, durante o processo de 

aquisição, a criança não só adquire conhecimento sobre contraste lexical como também 

um socioleto e um sotaque. 

 Sendo assim, para dar conta dessa aquisição, de como é possível modelar não só 

a forma linguística variável, mas os valores associados a ela numa arquitetura de 

gramática, toma-se como referência o modelo de exemplares, apresentados na próxima 

seção. 

 

1.2. A relação entre variação fonológica e teoria fonológica  

 

Pensando em termos de “o que é fonologia” e incorporando a variabilidade de 

produção de fala, Foulkes e Docherty (2000) apresentam um estudo por uma ótica que 

está fora da corrente principal da teoria fonológica, pois enquanto a fonologia tenta ser 

uma teoria do conhecimento do padrão de som, a realidade que o falante aprende e 

produz vai além desse domínio. Para tanto, os autores explicam a fonologia criticando a 

visão da teoria gerativa, uma vez que dentro dessa corrente a variabilidade não é 

considerada relevante para a teoria fonológica.  

Um dos focos principais da fonologia é o contraste lexical, pois ela é vista como 

um meio de permitir um léxico expressivo com inúmeras possibilidades de gerar sons. 

Porém, Foulkes e Docherty (2000) ilustram que as propriedades de produção da fala não 

são determinadas simplesmente pelo contraste lexical, uma vez que os falantes não só 

produzem itens lexicais de forma distinta, mas também utilizam do mesmo aparato 

vocal para sinalizar aspectos de sua identidade social.  

Os interesses dos autores, em apontar a variabilidade na produção de fala, estão 

nas evidências existentes quanto à produção de som do falante em sua língua nativa, 

pois em um contexto comunicativo, a fala espontânea está repleta de variação. Segundo 

Pisoni (1997:16, baseado em Klatt 1986, apud Foulkes e Docherty, 2000), os diferentes 
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tipos de variabilidade encontrados na fala são condições do ambiente, variabilidade de 

fala do falante e entre falantes como sotaque, ritmo, qualidade de voz, variabilidade na 

realização e variabilidade no ambiente das palavras em fala contínua. Dessa forma, a 

variabilidade não é encontrada somente no sinal acústico quando o falante produz uma 

palavra ou uma frase, mas está também na atividade articulatória e neuromuscular que 

gera esse sinal. 

Tendo como objetivo principal, em sua pesquisa, entender a realização dos 

padrões que caracterizam falantes nativos e, por consequência, entender quais as 

características adquiridas pelas crianças, permitindo a sua compreensão e produção de 

uma língua como falante nativo, os autores questionam a obtenção dos dados que 

sustentam a teoria fonológica de orientação gerativista. Esses dados em geral são 

rarefeitos e representam a fala de um indivíduo, na maioria das vezes, do próprio 

linguista. Sendo assim, eles apresentam argumentos que valorizam os dados coletados 

dentro do modelo da sociolinguística, já que estes são coletados em situação real de fala. 

No entanto, os fonólogos ignoram a existência de fatores não linguísticos relacionados à 

estrutura linguística, filtrando de suas análises as propriedades da fala que diferem entre 

as línguas, tais como sotaque, o próprio falante e os contextos de fala. Para eles, a 

variabilidade não é uma propriedade relevante na análise fonológica. Myers (2000: 260, 

apud. Foulkes e Docherty, 2000) afirma que para toda expressão linguística, existe uma 

e só uma representação fonológica, sendo a variabilidade vista como um obstáculo na 

transmissão de uma forma alvo invariante para o falante e uma percepção invariante 

para o ouvinte. A variação, assim, é lançada como um ruído no sinal acústico, não sendo 

relevante para a visão predominante da corrente gerativa. 

Para Foulkes e Docherty (2000), enquanto a teoria fonológica for tratada 

somente como o conhecimento dos padrões de som da língua nativa dos falantes, não 

haverá relação entre a produção de fala de falantes nativos em situação de comunicação 

com as representações possíveis na fonologia. Segundo os autores, o que poderia 

contrastar a afirmativa de Myers (2000, apud Foulkes e Docherty, 2000) seria o modelo 

de traços múltiplos de representação lexical (Pisoni, 1997:25 apud. Foulkes e Docherty, 

2000) ou modelo de exemplares (Foulkes e Docherty, 2006), já que estes modelos 

assumem que a representação lexical é composta não só de representações abstratas 

redundantes como também de memória de traços de palavras que tenham sido ouvidas e 

reconhecidas pelos falantes. Dessa forma, a partir da experiência do falante surge a 

categorização de palavras e ele vai formando seu próprio léxico, comparando quais itens 
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podem ser encaixados em cada categoria, o que comprovaria que não existe somente 

uma representação fonológica para uma expressão linguística. 

Diferentemente da visão clássica, na qual o que é estocado é uma representação 

abstrata invariante que contém as informações distintivas da estrutura dessa palavra, o 

modelo de exemplares não assume que as representações lexicais sejam estocadas dessa 

maneira, ou seja, o modelo considera a variabilidade e as diversas maneiras de falar uma 

palavra, já que as diversas formas fonéticas de uma palavra são resultantes de um 

mapeamento entre uma forma abstrata prevista e suas possibilidades de acontecer. 

Pierrehumbert (2001) discute alguns aspectos da visão clássica em fonologia, que 

buscam representações fonológicas simples e que ignoram dados fonéticos detalhados. 

De acordo com a autora, nessa perspectiva, o léxico está dissociado da gramática e as 

frequências, lexical e de padrões fonológicos, são uma propriedade de desempenho e 

não de competência, desconsiderando a sua incorporação aos modelos de gramática. A 

teoria de exemplares sugere uma proposta alternativa com referência ao conteúdo das 

representações fonológicas, assumindo que o detalhe fonético é aprendido como parte 

da palavra e a frequência desempenha um papel crucial no mapeamento fonológico.  

Nos modelos multirepresentacionais, as representações são detalhadas do ponto 

de vista fonético, ou seja, as informações podem ser incorporadas para além do que os 

modelos clássicos representam e também podem fazer referência a alguns níveis 

representacionais estabelecidos em função de outros níveis. A representação de 

exemplares é vista como uma nuvem de instâncias que fazem parte da experiência do 

falante de ouvir e produzir os itens lexicais da sua língua. (Pierrehumbert, 2003).  

Também nos modelos multirepresentacionais, os níveis mais abstratos não são 

ponto de partida, são emergentes em relação a essas representações da experiência e 

correspondem à organização e à abstração de categorias em níveis mais abstratos (cf. 

Bybee, 2001, 2002; Pierrehumbert, 2001, 2003). A partir dos itens lexicais estocados 

podem ser abstraídas as generalizações de padrões fonéticos e a frequência terá papel 

importante na organização do léxico, sendo as frequências de tipo e de uso responsáveis 

por desempenhar papel relevante na organização das representações fonológicas. Assim, 

a frequência de tipo dá conta da produtividade no léxico, e a frequência de uso se reflete 

na representação mental de uma unidade.  

O modelo de exemplares é a forma de representação estabelecida nos modelos 

multirepresentacionais (Pierrehumbert, 2003). De acordo com essa proposta, assume-se 

que a memória de propriedades fonéticas está associada aos itens lexicais individuais, 
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expressando, o léxico e a gramática, graus específicos de generalizações de memórias 

fonéticas, mantendo um relacionamento estreito entre si. Neste modelo, cada categoria é 

representada na memória por uma nuvem de memorizações, ou nuvem de exemplares, 

podendo conter informações linguísticas e não linguísticas. Estes exemplares são 

organizados em um mapa cognitivo, como uma rede estruturada por similaridades, itens 

semelhantes tendem a ficar mais próximos enquanto itens distintos ficam distantes entre 

si. As categorias mais frequentes apresentam mais exemplares que as categorias menos 

frequentes. Assim, a Teoria de Exemplares pode servir para formalizar o conhecimento 

fonético detalhado que o falante possui das categorias de sua língua e a aquisição desse 

conhecimento pode ser entendida como a aquisição de um amplo número de traços de 

memória de experiências (Pierrehumbert, 2001).  

Uma característica dos modelos de traços múltiplos, de acordo com Foulkes e 

Docherty (2000), assim como na proposta de Bybee e Pierrehumbert, é que a 

variabilidade está diretamente ligada à representação lexical. Assim, o que o falante tem 

representado não é uma instância abstrata desprovida de informação redundante, e sim, 

o que ele representa é a variabilidade de ouvir e produzir, sendo a variabilidade uma das 

características da fala humana, não podendo ser considerada caótica, já que faz parte da 

experiência do falante uma variabilidade substancial. Como são muitas pessoas de 

realidades diferentes falando, ninguém consegue ter uma experiência linguística 

homogênea, e essa extrema variabilidade no input vai, gradativamente, sendo agrupada 

em unidades que formam padrões de variabilidade, como se fossem padrões de 

exemplares.  

Ainda segundo os autores, do ponto de vista aquisitivo, assim é formado o 

conhecimento fonológico amplo de um determinado falante, e à medida que as 

experiências vão aumentando, novos itens e novos exemplares vão se concatenando. Os 

exemplares com propriedades fonéticas semelhantes irão se agrupar na memória do 

indivíduo, formando uma categoria, e como resultado das distribuições das formas 

fonéticas, alguns itens serão mais densamente representados por determinado tipo de 

categoria ou determinado tipo de possibilidades. Dessa forma, as representações vão se 

modelando, pois o que é mais recorrente tem formas mais robustas para determinados 

tipos de experiência e formas com menos variabilidade.   

  O modelo de exemplares também traz implicações para a questão da aquisição 

da variação na teoria fonológica, pois apresenta que não só um falante terá muita 

memória de traços de um mesmo item lexical, mas também que todos os falantes não 
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devem esperar adquirir a mesma representação de um mesmo item. O que significa 

dizer que um falante pode adquirir várias representações de um só item, assim como, 

vários falantes podem adquirir várias representações para um mesmo item (cf. Foulkes e 

Docherty, 2000). Como mostra Mufwene (1994:208, apud. Foulkes e Docherty, 2000)1, 

“não existem evidências convincentes para assumir que falantes diferentes desenvolvem 

a mesma estratégia de fala ou que sua competência não varia de um falante para outro”. 

Dessa forma, de acordo com Foulkes e Docherty (2000), esse modelo comprova que a 

hipótese de que as expressões linguísticas têm somente uma representação fonológica 

não se justifica.  

Como defendido pelos autores, a variação precisa ser considerada parte 

integrante das análises de fala, já que há evidências que apontam que ela está presente 

nas representações fonológicas. Assim, a necessidade de se estudar a fonologia em um 

contexto mais amplo está no interesse de se observar a variação estruturada e entendê-la 

na fonologia. De acordo com o modelo de exemplares (Foulkes e Docherty, 2006), a 

produção e a percepção do falante / ouvinte são importantes para os estudos de variação, 

já que na percepção o falante constrói seu conhecimento linguístico tanto das variantes 

que ele produz quanto das que ele somente escuta.  

Estudos acerca da variação sociofonética permitem compreender a teoria 

fonológica por outra perspectiva, mostrando que essa variação pode ser tratada numa 

teoria que procura modelar a variação na gramática. Da mesma forma que os aspectos 

categóricos e as oposições distintivas de uma língua são adquiridos, o que é variável 

também será. E esse fato tem consequências para a teoria fonológica.   

Na visão tradicional da fonologia, como visto anteriormente, a forma 

representada não é variável, ou seja, a forma fonética, portanto, a variabilidade fonética 

é derivada de uma forma fonológica abstrata invariante, com informações fonológicas 

apenas distintivas. O detalhe fonético não está representado. Na proposta dos Modelos 

baseados no Uso, por outro lado, a representação em exemplares permite capturar a 

mudança sonora. Segundo Bybee (2002), se o léxico pode sofrer mudança, isso significa 

que haverá mudança no nível fonológico também. Dessa forma, se existe uma tendência 

à redução de uma palavra, a representação dessa palavra certamente tende a ser 

reduzida, uma vez que a representação mental do léxico depende da experiência do 

                                                 
1 “no compelling evidence for assuming that [individuals] develop identical speech strategies or that their 
competences do not vary from one speaker to another”   
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falante e da frequência com que esse léxico é usado. Assim, pode-se afirmar que as 

experiências mudam as representações e que essas são dinâmicas, podendo ser estáveis, 

mas não invariáveis.  

Foulkes e Docherty (2006) defendem que o modelo de exemplares é uma boa 

forma de capturar a variação sociolinguística porque uma representação lexical pode 

incluir uma lista detalhada de traços acústicos com dados que um indivíduo ouviu e, em 

paralelo, uma lista de traços que traga informações articulatórias de dados que um 

indivíduo tenha pronunciado. Cada exemplar, portanto, codifica informações tanto 

linguísticas como não linguísticas a partir do sinal acústico recebido pelo falante/ 

ouvinte, capturando, inclusive, fatores sociais indexados nesse sinal. Nenhum indivíduo 

oferece informação linguística sem indexar algum fator social. Assim, um indivíduo faz 

associações de acordo com a memória entre informações linguísticas e informações 

indexadas transmitidas pelo sinal da fala, mapeando padrões fonológicos não só de 

acordo com o significado da palavra, mas também conforme as dimensões particulares 

que identificam o falante.  

De acordo com a ideia de variação fonológica e indexação social, surge o 

conceito de sociofonética (Foulkes e Docherty, 2006), que vai além da visão de Labov 

de variação fonológica. Porém muita coisa que faz parte, teoricamente, de uma 

concepção de variação sociofonética já existia na concepção sociolinguística. 

Tradicionalmente, a sociolinguística concebe a variação fonológica, alterando as 

informações fonéticas diferentes em uma unidade. E nesta variação é possível 

identificar uma categoria fonológica, ocupando uma determinada posição na palavra, 

com consequência ou não de mudanças, e reestruturando a sua forma subjacente. Os 

trabalhos em sociofonética passaram a ser feitos, a partir da fonética, observando a 

variação. Dessa forma, o termo “sociofonética” incorpora questões para além da 

preocupação com a variação e mudança dentro da visão Laboviana, embora a 

sociolinguística também trate do mesmo assunto. Em sociolinguística, a palavra 

sociofonética tem sido usada como sinônimo para trabalhos na visão variacionista 

tradicional, focando na correlação entre formas fonéticas / fonológicas e fatores sociais, 

porém com interesse particular em explicar a origem e a transmissão da mudança 

linguística. (Labov, 1994, 2001). 

Para os sociofoneticistas, a sociofonética inclui vários campos de investigação, 

como o impacto da variação na percepção de fala e o efeito da variação na aquisição de 

primeira e segunda língua, e se refere a aspectos variáveis da estrutura fonética e 



27 
 

fonológica em que formas alternativas são relacionadas a fatores sociais. Esses fatores 

incluem as categorias sociais já examinadas pelos sociolinguistas, como gênero, idade, 

etnia, classe social e estilo de fala. Na variação sociofonética, portanto, as formas 

variáveis indexam as variáveis sociais já conhecidas ou outras categorias sociais e a 

variação deve ser observada no indivíduo ou entre indivíduos, sendo a indexação 

entendida como a maneira de relacionar uma forma linguística com alguma informação 

social. Ocorre que a questão da variação sociofonética vai remeter a aspectos que 

envolvem a percepção e as consequências da variabilidade, trazendo um olhar mais rico 

para a compreensão da variação. 

Trabalhos de psicolinguistas acerca da variação e seu papel no conhecimento 

fonológico internalizado também podem auxiliar no entendimento da variação 

fonológica e sua relação com a teoria fonológica. Munson, Edwards e Beckman (2005) 

estabelecem que a variação linguística faz parte do conhecimento fonológico 

internalizado, a partir de uma proposta teórica estabelecida por eles, analisando o 

conhecimento fonológico por uma perspectiva psicolinguística. Dessa maneira, segundo 

os autores, a modelagem teórica precisa dar conta de quatro tipos de conhecimentos 

fonológicos que falantes adultos e crianças fazem uso: o conhecimento perceptual 

(características perceptuais e acústicas dos sons da fala), o conhecimento articulatório 

(características articulatórias dos sons da fala), o conhecimento fonológico de alto nível 

(nível mais abstrato de como os sons podem ser combinados em palavras) e o 

conhecimento socialmente indexado (como a variação da fala pode caracterizar uma 

identidade social). 

Os autores defendem que a variação sociolinguística faz parte do conhecimento 

fonológico do falante. Este conhecimento em adultos se refere a como a variação 

linguística é usada para transmitir e perceber diferentes membros em um grupo, 

podendo essa variação afetar uma variedade de sons em diferentes categorias sociais, 

como classe, raça, gênero e região dialetal. No entanto, existem evidências de que este 

tipo de conhecimento se desenvolve durante a infância já que a variação social está 

presente na fala das crianças desde muito cedo e que o conhecimento social é refletido 

nas suas produções.  

Nos estudos de conhecimento perceptual, Munson, Edwards e Beckman (2005) 

apontam que adultos percebem as fricativas sendo realizadas como /�/ e /s/, enquanto 

que em testes de percepção de variação dialetal feito com as crianças, eles mostram que 
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o desenvolvimento do conhecimento perceptual nelas é muito demorado. Nittrouer 

(1992, apud. Munson, Edwards e Beckman, 2005) mostra que crianças mesmo em 

período escolar não demonstram atenção às pistas acústicas de forma semelhante aos 

adultos, quando categorizam as fricativas /�/ e /s/ com as vogais /u/ e /a/. Hazan e Barret 

(2000, apud. Munson, Edwards e Beckman, 2005), em um estudo com crianças de 10 

anos de idade, mostram que as crianças dessa idade continuam identificando os padrões 

de fonemas diferentemente dos adultos. 

De acordo com os pressupostos teóricos visto neste capítulo, foi possível 

perceber: que os estudos de aquisição da variação ainda são recentes, diferentemente 

dos estudos com base na comunidade de fala adulta, embora haja bastante interesse em 

saber como a variabilidade de fala é adquirida por crianças; e, como a variação 

fonológica pode ser vista como parte do conhecimento fonológico, tomando como 

embasamento a teoria dos modelos de exemplares.  

A fim de observar o comportamento da comunidade de fala e como a variação 

do fenômeno, líquida não-lateral em coda, é adquirida, o capítulo a seguir apresenta 

estudos acerca do uso variável dessa líquida em posição de coda no português brasileiro.  
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2. O USO VARIÁVEL DA CODA (r) NO PORTUGUÊS   

 

Este capítulo apresenta pesquisas acerca da realização da líquida não-lateral em 

coda, que trataram da realização variável da vibrante em posição final de sílaba na 

comunidade de fala adulta, e na aquisição; e trabalhos relativos à aquisição da coda que 

não contemplaram os aspectos variáveis.  

 Entre os trabalhos existentes acerca do uso variável da coda (r) no português 

brasileiro, na fala de adultos, estão os de Callou (1987)
2
, Callou et al. (1998) e Oliveira 

(1983). Estes constituem abordagens distintas quanto à realização da líquida não-lateral 

em posição final de sílaba. Já o trabalho sobre a aquisição do tipo silábico CV(r) no 

português brasileiro (Gomes, 2006) é o primeiro a tratar de aspectos da variação desta 

estrutura na aquisição.  

Com o interesse de analisar a aquisição da variação em trabalhos já existentes, 

são apresentados resultados de um estudo acerca do espanhol sobre a variação 

sociofonética na fala das crianças (Díaz-Campos, 2011), a fim de situar os resultados na 

língua espanhola e na língua portuguesa. São apresentados, para tanto, resultados para o 

português do Brasil, tanto em estudo na comunidade de fala adulta como em estudo na 

fala da criança durante a sua aquisição, observando a variação.  

Quanto aos estudos que não consideram os aspectos variáveis, é apresentada a 

análise de Lamprecht (2004) acerca da aquisição da líquida (r) no português, 

classificando a idade de aquisição, a ordem de aquisição em relação aos demais 

segmentos, a ordem em relação à posição do segmento (r) na sílaba (se coda ou onset) e 

os tipos de substituições que as crianças fazem durante o seu processo aquisitivo. 

 

2.1. A variação da coda em diferentes comunidades de fala do PB  

 

Oliveira (1983), em um estudo na comunidade de fala de Belo Horizonte, faz 

uma análise do (r) em coda interna e do (r) em coda final de verbos separados de nomes, 

já que trabalhos, como o de Votre (1978), apontaram uma tendência de que há mais 

                                                 
2 Callou (1987) – ano de publicação de sua tese “Variação e Distribuição da vibrante na fala urbana culta 
do Rio de Janeiro”, defendida em 1980. 
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ausência da coda (r) em final de verbos que em nominais, obtendo resultados diferentes 

dos apresentados nos trabalhos anteriores. 

Neste estudo, Oliveira trabalha com a presença vs. ausência do (r) em posição 

final de sílaba, sem considerar as variantes fonéticas possíveis de serem realizadas, 

partindo da hipótese de que “os (r)’s não realizados são resultantes da aplicação de uma 

regra de cancelamento” (Oliveira, 1983:24). O autor observou que a ausência do (r) em 

final de verbos era quase categórica em qualquer ambiente fonético, sendo assim, não 

era possível fazer uma análise estilística em todas as posições de coda. Além disso, para 

Oliveira, os resultados para estilo de fala, formal e informal, só teriam sentido se os 

casos fossem interpretados como um processo de inserção. Em estilo formal o falante 

estaria cuidando de sua fala ao inserir a coda (r). Segundo o autor, “a ausência de (r) 

final em verbos não é apenas extremamente frequente (cerca de 96%), mas é também 

uma situação neutra, na medida em que não há nenhum estigma ligado a ela” (Oliveira, 

1983:48). 

Para o autor, o cancelamento da coda (r) em final de nome está condicionado ao 

contexto fonológico seguinte, sendo favorecedores os seguintes ambientes: as 

obstruintes sonoras, as laterais e as vogais; e, não favorecedores: as nasais, as surdas e a 

pausa. Quanto ao tamanho da palavra, as dissílabas e polissílabas não apresentaram 

diferença, favorecendo o cancelamento da consoante em coda, enquanto as 

monossílabas átonas desfavorecem. Para a análise do (r) interno, Oliveira (1983) 

excluiu todos os tipos de fronteiras morfêmicas e encontrou, como ambientes 

favorecedores de cancelamento da consoante, acento e vogal precedente, ou seja, como 

as realizações fonéticas de (r) são, em sua maioria, constituídas da fricativa glotal [h] e 

essas são semelhantes, em termos articulatórios, às vogais altas, logo essas vogais 

favorecem o cancelamento de (r). Uma vez que o ambiente seguinte de uma coda 

interna é uma outra consoante, todos os pares homorgânicos sonoros favorecem o 

cancelamento da líquida não-lateral em coda, já que “o membro sonoro mostra um 

efeito favorecedor maior sobre o cancelamento que o membro surdo” (p. 40). 

O autor conclui que os casos de verbos finais e nomes finais devem ser 

considerados diferentes e tratados separadamente, enquanto os casos de coda em 

nominais finais e internos devem ser tratados como dois aspectos de um mesmo 

processo.  Segundo ele: 

 



31 
 

“o condicionamento para o cancelamento é extremamente semelhante. 
Em ambos os casos temos: a) um efeito forte da lateral seguinte no 
cancelamento de (r); b) um efeito desfavorecedor das nasais seguintes; 
e, mais interessante ainda, c) um efeito mais forte mostrado pelas 
obstruintes sonoras sobre as obstruintes surdas no cancelamento de 
(r)” (Oliveira, 1983:40, 41). 

 

O uso variável da coda vibrante é bastante documentado para a comunidade de 

fala do Rio de Janeiro. Votre (1978, apud. Gomes, 2006), ao analisar o dialeto carioca, 

encontra em seus resultados uma ordem crescente de favorecimento para a realização da 

coda (r): seguida de vogal < consoante < pausa. Quanto ao fator dimensão do vocábulo, 

Votre conclui que vocábulos monossilábicos favorecem a retenção da coda, e considera 

o (r) em final de palavra uma regra de retenção e não uma regra de cancelamento. 

Porém, em sua análise, ele não separa as classes de palavras nomes dos verbos.  

Callou (1987) analisou as variações da vibrante no Rio de Janeiro, observando as 

suas ocorrências, em posição final de palavra e em sílaba interna, no que se refere à 

língua culta falada por informantes de nível universitário. O corpus utilizado pela autora 

foi do Projeto Norma Urbana Culta (NURC), que consta de entrevistas com 55 

informantes cariocas, nascidos na cidade do Rio de Janeiro cujos pais também são 

cariocas.  

A amostra NURC foi estratificada de acordo o sexo, a faixa etária e a zona 

geográfica em que os falantes residem (Zona Sul, Zona Norte ou Zona Suburbana). No 

que concerne aos grupos de fatores linguísticos, foram selecionadas sete variáveis: 

posição da sílaba no vocábulo, contexto fonológico antecedente, contexto fonológico 

subsequente, classe morfológica, tonicidade, dimensão do vocábulo e pressão 

paradigmática.  

Segundo Callou (1987:47), “houve uma reestruturação do sistema, sendo a 

oposição de caráter quantitativo (vibrante simples – vibrante múltipla) substituída por 

uma oposição de caráter qualitativo (vibrante anterior – fricativa posterior)”, ou seja, a 

correlação entre “r” (fraco) e “R” (múltiplo) passa a “r” anterior e “R” posterior 

(vibrante ou fricativa). Os resultados alcançados para a posição final de vocábulo são 

destacados dos demais, pois essa posição contempla variantes não encontradas em 

outros contextos: zero fonético e vibrante simples alveolar (que passa de implosiva para 

explosiva quando o ambiente seguinte é uma vogal (Callou, 1987:119)). A autora, 

então, conclui que na fala culta do Rio de Janeiro, a não realização de (r) em final de 

palavra é bastante generalizada, podendo considerar um processo de simplificação da 
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estrutura silábica, independente do estilo de fala, formal ou informal. Quanto à vibrante 

simples alveolar [�], essa ocorre somente diante de vogais.  

Em sua análise, a autora não separou as categorias morfológicas – verbos e 

nomes – considerando somente a ausência e a presença da coda, sendo essa última 

categorizada nas diversas possibilidades de sua realização: vibrante múltipla alveolar, 

vibrante múltipla uvular, fricativa velar, fricativa glotal e vibrante simples. Em relação 

às variáveis sociais, ela analisou se as possíveis realizações, incluindo o zero fonético, 

estavam relacionadas a um processo de mudança da língua.  

Quanto ao /R/ em vários contextos (início de palavra, intervocálico, final de 

sílaba interna e final de palavra), Callou (1987) observou que há uma tendência 

inovadora de mudança na pronúncia do falante carioca, sendo produzida a fricativa 

velar surda [x]. Em posição final de palavra, ela também apontou para uma mudança 

linguística, havendo possibilidade de realização da glotal [h] e a não realização da 

vibrante, sendo a ausência a forma mais frequente. Assim sendo, os resultados 

quantitativos revelaram que: 1) os informantes do sexo feminino preferem as variantes 

mais inovadoras, como [h] e [ø]. Para a posição final de palavras, em percentagens, os 

homens realizam [h] 44,82%, enquanto as mulheres realizam 59,19%; e os homens não 

realizam a coda 64,68% e as mulheres 69,66%; 2) os informantes mais velhos são mais 

conservadores. 

Labov (1990:205. apud. Cheshire, 2004) resumiu os resultados encontrados em 

seu trabalho, sobre diferenciação linguística entre homens e mulheres em uma 

comunidade de fala, em três princípios: I) na variação sociolinguística estável – homens 

usam formas não-padrão com mais frequência que as mulheres; Ia) em uma mudança de 

cima – mulheres favorecem a entrada de formas de prestígio mais que os homens; II) 

em uma mudança de baixo – as mulheres são mais inovadoras. 

Callou et al. (1998) também encontrou diferenças na fala entre homens e 

mulheres em seu estudo sobre tempo real e tempo aparente, que focaliza o cancelamento 

de R “como o estágio final de um processo de enfraquecimento que leva à simplificação 

da estrutura silábica no Português do Brasil – em posição final de vocábulo, na fala 

culta do Rio de Janeiro (R � h � ø � CVC � CV)”, e verifica se há uma mudança 

em curso. Para a realização deste estudo, a autora utilizou a amostra projeto NURC, 

coletada em épocas diferentes, anos 70 e anos 90 (nova amostra e recontato), e dividiu 

os informantes em três faixas etárias (25-35 anos, 36-55 anos e 56 anos em diante).  
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Neste trabalho, o apagamento de R e suas possíveis realizações no dialeto 

carioca (vibrante múltipla alveolar, vibrante múltipla uvular, fricativa velar, fricativa 

glotal e tepe alveolar) foram analisados, separando as classes de palavras – verbo e 

nome – na intenção de refletir os ambientes condicionantes para esse apagamento. Os 

resultados encontrados pela autora apontaram que o R é mais frequentemente apagado 

em posição final de verbos que em posição interna nas duas décadas analisadas, sendo 

nos anos 70, 73% de apagamento; nos anos 90, 7% no recontato e 82% na nova 

amostra. Para o apagamento em final de nomes, o tamanho da palavra foi um fator 

estrutural relevante sendo que somente as monossílabas não apagam o R. 

Callou et al. (1998) então analisou as diferenças entre homens e mulheres, em 

estudo de tempo real e de tempo aparente, e os resultados mostraram que: para os 

homens, configura-se uma situação de uma variação estável (não havendo diferença 

entre os períodos analisados), criando a hipótese de que o apagamento de R em verbos 

corresponde a uma nova norma introduzida no dialeto carioca, não sendo uma 

pronúncia estigmatizada; e os nomes indicam uma mudança em curso, em direção ao 

apagamento do R. Enquanto para as mulheres, indicam mudança em progresso, também 

em direção ao apagamento tanto em verbos como nomes.  

 

2.2. A aquisição da variação de (r) em coda  

 

De acordo com a proposta original de Oliveira e seus resultados apresentados em 

Oliveira (1983), o estudo de aquisição, a seguir, também tratou separadamente a 

realização da coda em final de verbos e nomes, sendo assim, as duas classes gramaticais 

são analisadas separadamente.  

Com base nos trabalhos citados na sessão anterior, sobre a ocorrência da 

presença versus a ausência do (r) nos dialetos carioca e mineiro, o trabalho de Gomes 

(2006) estuda a aquisição da estrutura silábica CV(r), em posição final de sílaba de itens 

verbais e nominais, como em ama[h] ~ amaØ (amar), canto[h] ~ cantoØ (cantor), e 

posição interna, como em ce[h]veja ~ ceØveja (cerveja), que se realiza variavelmente 

na comunidade de fala do Rio de Janeiro. 

Para este estudo, a autora utilizou os dados de 8 crianças, com idades de 2:6, 3:0, 

4:0 e 5:0, da amostra AQUIVAR (PEUL/UFRJ). Embora seja um estudo preliminar, 

foram encontrados resultados interessantes com relação à aquisição de (r) em coda. Em 

sua análise foi possível perceber a ausência quase categórica da coda final em verbos. 
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De acordo com os resultados de Gomes (2006), as crianças analisadas não 

apresentaram diferença com relação aos resultados para final de verbos no infinitivo, 

sendo a ausência da coda praticamente categórica em todas as idades. Dessa forma, é 

possível observar que as crianças parecem refletir o comportamento da comunidade de 

fala adulta. Baseada na hipótese de representações, as crianças crescem e adquirem os 

novos exemplares de verbos, e a variante com ausência de (r) no final da sílaba é o 

melhor exemplar para os verbos.  

Para os resultados da coda em final de nomes, como são poucos dados para as 

crianças mais novas (2:6 e 3:0), somente os dados das crianças mais velhas (4:0 e 5:0) 

puderam ser analisados e comparados. Devido ao baixo número de dados não foi 

possível analisar as realizações fonéticas da consoante, porém pode-se observar uma 

tendência na ocorrência da coda quando o ambiente que segue o (r) é uma vogal ou 

pausa, e quando as palavras são trissílabas ou polissílabas. Segundo a autora, em virtude 

do baixo número de dados analisados nesta amostra “os resultados não refletem a 

distribuição detectada para os adultos da comunidade de fala, no estudo de Callou et al. 

(1998)”.  

Já os resultados de (r) interno apresentam reflexo do comportamento observado 

na fala dos adultos, ou seja, um aumento significativo das realizações. Porém, as 

crianças mais velhas demonstram comportamentos diferentes com relação às mais 

novas. Sendo assim, esses resultados mostram que, tanto para coda final em nomes 

como para coda interna, as crianças mais novas se encontram em momentos diferentes 

de desenvolvimento. Enquanto para os verbos, a autora conclui que a não realização de 

(r) não faz parte de um estágio de aquisição, pois o mesmo comportamento pode ser 

observado em todas as crianças.  

Como visto no trabalho de Gomes (2006), acerca da aquisição do tipo silábico 

CV(r) no Português do Rio de Janeiro, – a líquida não-lateral em posição interna é a 

primeira a ser adquirida em relação à coda final dos nominais e reflete etapas do 

processo aquisitivo, ao passo que a ausência da coda no final de verbos na produção das 

crianças é “a incorporação da variante mais frequente na comunidade de fala” (p. 88).  

A autora, então, levanta a hipótese de representações em que: 

 

“a variação observada para o (r) em coda, no português, está 
representada no léxico no que diz respeito às diversas realizações 
fonéticas encontradas na comunidade. Assim, as variantes observadas 
na produção não são resultantes da aplicação de um processo de 
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cancelamento, retenção ou inserção de um segmento subjacente, mas 
estão armazenadas no léxico. Então, a estocagem de palavras com a 
estrutura silábica em questão constitui-se de um conjunto maior de 
exemplares formado das variantes mais frequentes, e um conjunto 
menor de exemplares, das variantes menos frequentes, também 
distribuídos em função dos contextos de ocorrência (Gomes 
2006:83).”  

 

A fim de situar como se dá a aquisição do mesmo tipo silábico em outra língua, 

é apresentado um estudo sobre o espanhol (Díaz-Campos, 2011)3, no qual o autor 

analisa o apagamento do /d/ intervocálico, [to:] vs. [toðo] (todo 'tudo') e o apagamento 

do /�/ em final de sílaba de verbos, [kantá] vs. [kantá�] (cantar 'cantar') com 30 

crianças falantes de espanhol como primeira língua em Caracas, Venezuela. Para este 

estudo, o autor dividiu seu corpus em duas classes econômicas, alta e baixa, e idades 

entre 3:5 e 5:9. Seu objetivo foi identificar se os apagamentos de /d/ intevocálico e /�/ 

em final de sílaba têm relação entre diferentes classes sociais; identificar o papel da 

idade nesse processo, já que a interação entre idade e classe socioeconômica aponta 

evidências para a aquisição da norma padrão, em que /d/ intervocálico e /�/ sílaba final 

se mantêm; e observar se os ajustes, entre retenção e apagamento, são feitos pela criança 

quando ela entra em contato com a variável mais formal na escola.  

 Os resultados mostram que a retenção de (r) ocorre menos nas crianças mais 

novas (3:5 – 4:4) da classe baixa que para as crianças mais velhas (4:5 – 5:9) da mesma 

classe, e o maior número de retenção é encontrado no grupo da classe alta para as duas 

idades, ou seja, a classe social é um fator relevante para os estudos de apagamento do (r) 

em coda final no espanhol. Esses resultados apresentam evidências de que as crianças 

mais novas (3:5 – 4:4) da classe baixa mostram o padrão de variação adquirido em seu 

contexto social, indicando que elas estão adquirindo valores sociolinguísticos 

encontrados na comunidade de fala adulta da classe baixa. Porém, as crianças mais 

velhas da mesma classe, como já frequentam a escola, tendem a produzir o (r) em coda 

final. Elas parecem estar adquirindo os valores sociolinguísticos relacionados às 

variantes em questão, em que a retenção de (r) é mais formal. Para o autor, a influência 

da comunidade, babás, família, tanto quanto a escola, ajuda as crianças a entenderem os 

padrões da comunidade de fala. O mesmo comportamento pode ser observado nas 

                                                 
3 “Becoming a Member of the Speech Community: Learning Socio-phonetic Variation in Child 
Language.” Manuel Díaz-Campos (2011) 
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crianças da classe alta (3:5 – 4:4 e 4:5 – 5:9), uma vez que o apagamento desse 

segmento em coda final é menos comum na fala de adultos da mesma classe.  

Na tabela 1, o autor apresenta seus resultados para apagamento e retenção do 

segmento /�/ em final de sílabas.  

 

Classe social e idade   Apagamento Retenção Total 

3:5 – 4:4 / classe baixa N 47 28 75 

 % 63 37  

4:5 – 5:9 / classe baixa N 49 85 134 

 % 37 63  

3:5 – 4:4 / classe alta N 30 110 140 

 % 21 79  

4:5 – 5:9 / classe alta N 22 181 203 

 % 11 89  

Total N 148 404 552 

 % 27 73  

Tabela 1 (Díaz-Campos, 2011:267): Apagamento e retenção do /�/ em final de sílaba de acordo com a 

classe socioeconômica e idade. 

 

 D'Introno, Rojas e Sosa (1979: 88, apud. Díaz-Campos, 2011) encontraram que 

esse tipo de apagamento é mais comum em falantes de classe baixa, sendo mais 

incidentes em homens que em mulheres. Já o resultado de Díaz-Campos (2011) em 

Caracas – Venezuela, quanto à aquisição, não apontou evidências de diferenciação de 

gêneros, entre meninas e meninos. Porém, um novo corpus deve ser montado pelo autor 

a fim de confirmar os resultados encontrados em Roberts (1994, apud. Díaz-Campos, 

2011) no qual a autora encontrou diferenças entre gêneros.  

Os estudos feitos no Brasil, com o português do Rio de Janeiro, e os estudos na 

Venezuela, com o espanhol de Caracas, acerca do apagamento da coda (r) em verbos, 

apontam para situações distintas. No espanhol de Caracas, a alternância na realização da 

coda está relacionada às classes sociais. No português falado na comunidade de fala do 

Rio de Janeiro, a ausência desse segmento é categórica para falantes, homens e 

mulheres, independente de sua classe, sendo esse apagamento considerado um 

fenômeno não estereotipado na fala no Rio de Janeiro, segundo Callou et al. (1998). 
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Quanto à aquisição das crianças, essas parecem refletir o que a comunidade de fala 

produz, ou seja, no português, as crianças também não realizam a líquida não-lateral em 

final de verbos. 

Nos estudos de Roberts, sobre o apagamento do segmento (-t/-d) e a produção de 

(-ing), na Filadélfia, ela apontou que restrições extralinguísticas são mais fracas em 

comparação com as restrições linguísticas na aquisição das variáveis sociolinguísticas, 

sendo o apagamento de (-t/-d) mais comum em meninas que em meninos. No entanto, 

esperava-se o contrário, já que pesquisas recentes na fala dos adultos mostram que os 

homens favorecem mais o apagamento dos segmentos –t/-d que as mulheres, uma vez 

que as mulheres usam mais variantes que os homens. Conforme visto em Cheshire 

(2004), as mulheres tendem ser mais inovadoras, se ocorre mudança em progresso, e 

mais conservadoras se a variação é estável. Roberts (1994, apud. Díaz-Campos, 2011) 

argumenta que deve ser o caso de as meninas aprenderem a regra de apagamento do -t/-

d mais cedo que os meninos, uma vez que os resultados de pesquisas psicolinguísticas 

mostram que meninas adquirem certas características gramaticais mais cedo que os 

meninos. Roberts (1994: 177, apud. Díaz-Campos, 2011) explica que4:  

 

“todos os resultados sugerem que restrições extralinguísticas nas 
regras variáveis são adquiridas depois das restrições linguísticas. Cada 
resultado não parece surpreender se um assume que restrições sociais 
são aprendidas por interação com uma variedade de pessoas, em 
várias situações, falando em uma variedade de tópicos. As 
oportunidades para esses tipos de interação naturalmente aumentariam 
como uma crescente.” 

 

As restrições linguísticas encontradas no trabalho de Díaz-Campos (2011:168) 

foram: contexto fonético e categoria gramatical, e ele observou que o apagamento de (r) 

em final de sílaba é mais comum em infinitivos, como cantar, que em palavras como 

porque e por e em posição interna antes de uma consoante sonora. Já no estudo de 

D'lntrono, Rojas e Sosa (1979, apud. Díaz-Campos, 2011), eles apontam que na fala de 

adultos o apagamento de (r) é mais comum em infinitivos (cantar) em posição final, e 

que em posição interna, esse segmento se seguido de uma consoante nasal ou coronal é 

produzido como uma lateral [folma] ao invés de forma. 

                                                 
4  “all of these findings suggest that extralinguistic constraints on variable rules are acquired after 
linguistic constrains. Such findings do not seem surprising if one assumes that social constraints are 
learned by interacting with a variety of people, in a variety of situations, speaking on a variety of topics. 
The oppotunities for these types of interaction would naturally increase as one grew older." (p. 268, 269) 
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Sendo assim, os resultados apresentados por Díaz-Campos indicam que as 

variáveis sociolinguísticas são adquiridas muito cedo pelas crianças, e as análises de 

fatores sociolinguísticos apresentados nos dados de espanhol (Díaz-Campos 2001, 

2004a, 2006; Díaz-Campos e Colina 2006, apud. Díaz-Campos, 2011) apontam que as 

crianças mais velhas da classe baixa ajustam a sua fala no período escolar, no qual os 

padrões formais são mais usados assim como a comunidade de fala de classe alta. 

 

2.3. A aquisição fonológica de (r) no Português  

  

 O estudo de Lamprecht (2004) apresenta como se dá o processo aquisitivo dos 

segmentos fonológicos no português brasileiro sem levar em consideração a variação. 

Em seu estudo, a autora utiliza dois corpora, um longitudinal e outro transversal, 

apresentando a idade de aquisição, a ordem de aquisição em relação a outros segmentos, 

a ordem em relação à posição do segmento na sílaba (se coda ou onset) e os tipos de 

substituições que as crianças fazem durante esse processo. 

De acordo com seu trabalho, os segmentos consonantais adquiridos 

primeiramente são as consoantes plosivas e as nasais de forma conjunta aos 1:6 – 1:8. 

As fricativas se estabilizam mais tarde, ocorrendo entre as faixas etárias de 1:8 – 2:10, 

porém, existem características específicas para a aquisição de cada segmento das 

fricativas. 

A aquisição das líquidas, portanto, é tardia no português brasileiro, tanto a 

líquida lateral quanto a não-lateral, e a justificativa para que essa aquisição seja tardia 

pode estar na complexidade desta classe, tanto do ponto de vista articulatório como 

fonológico. A líquida estudada no presente trabalho é a não-lateral (r) e esse segmento é 

produzido a partir da oclusão parcial, causada pela língua, da corrente de ar na cavidade 

oral, sendo o “r-fraco” /�/ produzido na região alveolar com o terço anterior da língua, 

como em “cara” e o “r-forte” /R/ produzido na região posterior do palato com o dorso 

da língua, como em “rato” (cf.: Mezzomo e Ribas, 2004).  

Em estudo realizado por Hernandorena e Lamprecht (1997, apud. Mezzomo e 

Ribas, 2004), acerca da aquisição da líquida não-lateral, ficou estabelecida a diferença 

na idade de aquisição para os dois segmentos /�/ e /R/ em onset absoluto e medial, 

obtendo-se resultados referentes ao /R/ que comprovam este ser adquirido primeiro que 

o outro segmento. Já a coda possui uma diferença em relação ao onset no que tange a 
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sua aquisição, pois, mesmo ela apresentando dois tipos como coda simples e coda 

complexa, somente a simples é considerada importante para estudos de aquisição das 

crianças, uma vez que as complexas são quase inexistentes no léxico infantil. 

Mezzomo (2004) realiza um estudo sobre a coda, examinando a fala de crianças 

com idades entre 1:2 e 3:8. Ao analisar a líquida não-lateral, ela observa uma extensa 

possibilidade de realizações desse segmento na posição final de sílaba, sendo 

produzidas como vibrante “forte” /R/ ou “fraca” /�/, dependendo do dialeto. O 

surgimento dessa líquida em coda é tardio e apresenta /�/ em coda final aos 1:11 e em 

coda medial aos 2:2, sendo dominada nas duas posições somente aos 3:10. 

As idades apresentadas nos estudos de aquisição de Lamprecht (2004) estão na 

tabela 2: 

 

 Onset simples coda Onset complexo 
/R/ 3:4 --- --- 
/�/ 4:2 3:10 5:0 

Tabela 2 (Lamprecht, 2004:106): Idade de aquisição da líquida não-lateral. 
 

Quando as crianças ainda não dominam o fonema alvo, elas adotam estratégias 

de substituições, ocorrendo tanto em onset quanto em coda. Em coda, as estratégias são 

diferentes conforme a sua posição, se final – ocorre omissão, semivocalização com [j] e 

[w], epêntese, substituição por /l/ e metátese; se medial – ocorre omissão, metátese, 

semivocalização por [j] e [w], substituição por /l/ e /x/, alongamento de vogal e 

epêntese. Alguns exemplos de coda, final e medial, são dados pela a autora na tabela 3, 

juntamente com as percentagens para cada substituição: 

 

 Final Exemplos Medial Exemplos 
Omissão 23,53% “trator” [ta’to] 56,59% “carta” [‘kata] 
Semivocalização [j] 10,92% “trator” [ta’toj] 0,92% “cortar” [coi’ta] 
Epêntese 5,60% “colher” [ku’ε�i] 0,08% “barco” [ba’�aku] 
Substituição por [l] 4,48% “flor” [‘fol] 0,75% “porco” [‘polku] 
Semivocalização [w] 1,41% “cor” [‘kow] 1,09% “lugar” [lu’gaw] 
Metátese 0,56% “açúcar” [a’su�ka] 1,42% “garfo” [‘g�afu] 
Substituição por [x] --- --- 0,50%  “circo” [‘sixku] 
Alongamento da vogal --- --- 0,17% “perna” [‘pε:na] 

Tabela 3: Estratégias de reparo para a líquida não-lateral em coda. 
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 As estratégias de substituição adotadas em onset são: para o /R/ – a não 

realização do segmento, a substituição pelo segmento /l/ ou por plosiva velar ou coronal 

e a semivocalização; e, para o /�/ – a substituição por /l/ e a semivocalização. No caso 

das substituições de /�/, ocorre somente 10% a semivocalização e 50% a substituição 

pela líquida lateral /l/. Enquanto as substituições de /R/ em onset podem ser melhor 

visualizadas na tabela 4: 

 

 Onset absoluto Onset medial 
Produção correta 47% 53% 
Não realização 61% 39% 
Substituição por [l] 38% 62% 
Substituição por plosiva 100% 0% 
Semivocalização 0% 100% 

Tabela 4 (Lamprecht, 2004:105): Produção correta e estratégias de reparo na aquisição do /R/. 
 

Os ambientes que favorecem a realização de /�/ em onset são: vogal 

antecedente, vogal seguinte e tonicidade da sílaba. Miranda (1996, apud. Mezzomo e 

Ribas, 2004), a partir de uma análise estatística, aponta que a vogal, tanto antecedente 

quanto seguinte, que favorece a realização desse segmento é [i]. Já para a realização de 

/R/ em onset, os ambientes que favorecem são: contexto antecedente – vogais [i, e, ε, u, 

o, �], vogal seguinte – [u, o, �] e tonicidade da sílaba. 

É importante ressaltar que os estudos acerca da aquisição fonológica do 

português foram realizados no Rio Grande do Sul, onde a realização do segmento /�/ 

pode ocorrer tanto em posição de coda medial como final “trator” � [‘tato�]. Porém, na 

fala do Rio de Janeiro, esse segmento não é realizado em posição de onset e tampouco 

em coda final, podendo, neste último caso, ocorrer somente quando a líquida não-lateral 

preceder uma vogal, como em “mar aberto” � [ma�abεxtu].  

 

2.4. Síntese  

 

Conforme os estudos apresentados acerca do uso variável da coda (r) no 

português, foi possível observar que a comunidade de fala adulta segue uma tendência 

em não realizar a líquida não-lateral na posição final da sílaba em verbos, tornando, 

segundo Gomes (2006), uma representação principal para os verbos no infinitivo. De 



41 
 

acordo com Oliveira (1983), a realização da consoante (r) em posição final de sílaba em 

verbos pode ser considerada uma regra de inserção em situação de fala mais formal em 

que o falante cuida do seu discurso. Já os resultados encontrados nas análises de coda 

interna e final em nomes apontam que as duas posições de coda tratam de um mesmo 

processo, dependendo de fatores condicionantes que favorecem o cancelamento da 

mesma (cf. Oliveira 1983:46).  

No que tange os estudos de aquisição, as crianças parecem refletir o que 

acontece na comunidade de fala adulta com relação à coda final em verbos, uma vez que 

todas as crianças analisadas em Gomes (2006) não realizam a consoante (r) em posição 

final de verbos. Já em final de nomes, os dados não eram suficientes para obtenção de 

resultados que refletissem o que acontece com as crianças durante o seu processo 

aquisitivo. No entanto, com relação à coda interna, o que se observa é que as crianças 

estão apresentando estágios distintos de aquisição, uma vez que as mais jovens se 

comportam diferentemente das mais velhas.  

Na apresentação do estudo da aquisição sociofonética do espanhol, foi possível 

perceber que os resultados apontam para uma diferença com relação aos estudos feitos 

no Brasil, uma vez que as classes socioeconômicas têm papel influenciador nos 

resultados apresentados pelo autor Díaz-Campos (2011). Nos resultados de aquisição do 

português o que se nota é a não realização da coda (r) em final de verbos de forma 

categórica e sem nenhuma marca de estigma, enquanto o apagamento dessa consoante 

no espanhol tem uma marca social. A sua não realização representa uma fala informal 

em falantes adultos da classe baixa e em crianças com pouca idade, incluídas na mesma 

classe social, e que não se encontram na fase escolar, já que durante o período escolar as 

crianças tendem a reter o (r) em final de verbos, assim como as demais crianças e 

adultos pertencentes à classe socioeconômica alta. 

Ainda quanto ao processo aquisitivo, foram apresentados os estudos em 

Lamprecht (2004), acerca da ordem de aquisição dos segmentos fonéticos em 

português, bem como a aquisição da líquida não-lateral em onset e coda,  na intenção de 

auxiliar as análises contidas na presente pesquisa. A seguir, são apresentados os 

objetivos, a metodologia e a hipótese.  
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3. OBJETIVOS, HIPÓTESE E METODOLOGIA   

 

Este trabalho adota o pressuposto da sociolinguística segundo o qual o sistema 

linguístico não é invariante e que o processo aquisitivo inclui a aquisição de estruturas 

variáveis. Durante o processo aquisitivo, como visto anteriormente, a criança articula 

sua língua alvo com grande variabilidade que é atribuída ao seu processo de 

desenvolvimento neste período, funcionando como uma estratégia para a aquisição, ou, 

ainda, a variabilidade observada na fala da criança pode refletir a variabilidade da 

comunidade de fala (Roberts, 2004; Gomes, 2006).   

De acordo com os capítulos anteriores, a variação socialmente estruturada é 

observada em vários estudos como parte de um conhecimento que o falante deve 

adquirir e é expressa pelos mesmos mecanismos que codificam e decodificam uma 

informação contrastiva lexicalmente (Foulkes e Docherty, 2000:4). Assim, com relação 

à aquisição fonológica, da mesma forma que o falante adquire os sons da fala e suas 

habilidades lexicais, ele também precisa adquirir os mecanismos reconhecidos em sua 

comunidade de fala, de acordo com os aspectos geográficos e sociais. O interesse deste 

trabalho é colaborar com a discussão do status da variação sociolinguística na gramática 

e apontar as etapas da aquisição da fonologia desenvolvida pelas crianças. Para tanto, 

alguns objetivos e hipóteses foram delineados para a pesquisa. 

 

3.1. Objetivos e hipótese  

 

 No capítulo 2, foi discutido o uso variável da coda (r) no português, seu processo 

aquisitivo e como a variação participa da aquisição. Pretende-se, portanto, confirmar se 

as crianças estão refletindo em sua aquisição o que é produzido pela comunidade de 

fala. Pesquisas sobre aquisição fonológica têm demonstrado que as crianças se baseiam 

em informações distribucionais do input, que afetam a acuracidade de sua produção em 

relação ao alvo (Vodepic, 2004, apud. Benayon 2010).  

 Os objetivos para este trabalho são:  

1º - analisar as ocorrências de (r) em coda final e medial no período aquisitivo, 

visto que a posição da sílaba CV(r) (interna e final), a classe morfológica e os 

condicionamentos para a realização da coda podem apresentar resultados diferentes, 

com o objetivo de ampliar os achados de Gomes (2006), que realizou um estudo 

preliminar sem identificar condicionamentos linguísticos na aquisição da coda (r). 
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2º - discutir o caráter da variação no input e seu reflexo na aquisição, ou seja, 

discutir o caráter da variação na representação mental que as crianças constroem em seu 

processo aquisitivo, pois elas estão não só adquirindo conhecimento sobre o contraste 

lexical, como também adquirindo mecanismos de produção que as tornam membros da 

comunidade de fala em que estão inseridas; assim, elas estão adquirindo um socioleto e 

um sotaque5. 

De acordo com os pressupostos teóricos apresentados, postula-se que a variação 

sociolinguística - as diversas realizações fonéticas encontradas em uma comunidade de 

fala - está representada no léxico. Suas variantes são partes integrantes de um processo 

sistemático e não aleatório. Parte-se também do pressuposto de que os sons / fonemas 

são adquiridos pelas crianças a partir de uma experiência com itens lexicais que vão 

sendo armazenados no léxico mental da mesma. Dessa forma, a hipótese seria a de que 

as variantes observadas estão armazenadas no léxico mental das crianças, não sendo 

resultantes da aplicação de processos de cancelamento, retenção ou inserção de um 

segmento subjacente.  

 

3.2. Corpus e metodologia  

 

 A constituição de uma amostra que possibilite a análise de variáveis 

sociolinguísticas envolve questões metodológicas ligadas à natureza dos dados 

utilizados. Para as estruturas linguísticas variáveis na aquisição, são adotados alguns 

procedimentos metodológicos com base nos modelos variacionistas. Esses 

procedimentos, como a realização da entrevista e a quantificação dos dados para a 

obtenção da amostra, possibilitam os estudos acerca do funcionamento da língua em uso 

real. As amostras utilizadas nesses estudos linguísticos que observam a aquisição da 

variação podem ser transversais ou longitudinais.  

 Uma amostra longitudinal segue o decorrer da aquisição da linguagem por parte 

de uma ou mais crianças, em certo período do tempo (Crystal, 2000, apud. Benayon, 

2010). Esse tipo de amostra é utilizado, principalmente, quando o objetivo é seguir o 

caminho de aprendizado da criança, propiciando a investigação do comportamento 

singular de alguns indivíduos. Já uma amostra transversal analisa indivíduos de 

                                                 
5 Sotaque é a melhor tradução para accent. Embora haja um uso pejorativo para esse termo, neste 

contexto, sotaque faz referência a uma “identidade regional”. 
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diferentes faixas etárias em determinado ponto no tempo (cf.: Benayon, 2010). Uma 

amostra dessa natureza é considerada importante, pois estuda mais crianças ao mesmo 

tempo, e é formada por crianças de idades diferentes ao longo de um continuum. 

Devido à dificuldade de se conseguir acompanhar uma mesma criança em uma 

amostra longitudinal, é mais fácil a coleta de dados em uma amostra transversal, sendo 

possível entrevistar um maior número de crianças e depois agrupá-las de acordo com 

suas faixas etárias. Dentre as condições necessárias para se compor uma amostra, é 

preciso organização quanto à distribuição das crianças em função do sexo e estrato 

social, podendo uma amostra ser formada por crianças de uma mesma faixa social ou 

crianças de estratos sociais distintos. Para a realização desta pesquisa foram utilizados 

os dados da amostra AQUIVAR (PEUL/UFRJ). 

A amostra AQUIVAR é um corpus representativo da fala de 35 crianças, 

residentes na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi iniciada em 2003/2004, para o 

desenvolvimento do projeto “A emergência da variação estruturada de padrões 

fonológicos e morfológicos do Português Brasileiro” (PEUL/UFRJ), coordenado pela 

professora doutora Christina Abreu Gomes. Em 2006, foram acrescidas outras crianças 

à amostra, todas moradoras da zona sul do Rio, na intenção de se ter uma amostra 

contendo duas classes socioeconômicas distintas, sendo essa amostra montada pelas 

alunas orientandas da professora referida. 

Segundo Benayon (2010), a primeira etapa de elaboração da amostra contém 20 

crianças cariocas com idades entre 2:0 e 4:6, a sua maioria pertence à classe 

socioeconômica baixa (com renda familiar de 1 a 5 salários mínimos) e são 

frequentadoras de creches públicas localizadas em comunidades do Rio de Janeiro, com 

exceção de cinco delas (J. e M. de 2:0; R. de 2:7; C. de 3:0 e S. de 3:7). A segunda 

etapa, gravada em 2006, contém 15 crianças, todas matriculadas em uma escola 

particular do Leblon (com renda familiar de 10 a 20 salários ou mais). O corpus 

AQUIVAR é, portanto, uma amostra transversal dividida em 2 classes 

socioeconômicas, formado por 35 crianças com idades entre 1:11 e 5:0. 

Durante a realização das entrevistas para a montagem da amostra, foi necessário 

o estabelecimento de critérios a serem seguidos. Segundo Benayon (2010), as 

exigências eram que as crianças fossem nascidas no Rio de Janeiro e, caso tivessem se 

afastado da cidade por um período, o prazo aceitável de ausência foi de seis meses. As 

crianças que já tivessem irmãos em fase escolar deveriam ser evitadas, para minimizar 

qualquer influência dos irmãos mais velhos, e os pais foram controlados através de uma 
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ficha social, contendo informações sobre sua origem regional, escolaridade, faixa de 

renda, hábitos culturais e de lazer e tempo de convivência com o filho. Sendo assim, os 

mesmos procedimentos adotados por Foulkes, Docherty e Watt (2005), no estudo CDS, 

foram também adotados com as crianças da amostra utilizada nesta pesquisa. 

Para as entrevistas com as crianças, um roteiro foi pré-estabelecido e essas se 

caracterizaram em uma conversa informal entre a criança e o entrevistador. As 

perguntas, de um modo geral, eram direcionadas aos hábitos e vivências das crianças, 

como brincadeiras e programas de televisão preferidos; músicas conhecidas; passeios 

marcantes; presentes, que ganharam ou que gostariam de ganhar; cotidiano em casa e na 

escola; relacionamentos com avós, tias e professoras; prática de algum tipo de esporte. 

Além disso, foram utilizados livros de histórias infantis sem texto, para que as crianças 

as recontassem, jogos de entretenimento, para que as crianças falassem da forma mais 

natural possível e fichas com desenhos, que seriam identificados e nomeados (c.f.: 

Benayon, 2010). De acordo com a autora, as crianças falam bem menos e se cansam 

bem mais rápido que os adultos, preferem brincar a falar. Diante disso, houve um 

esforço em estipular o tempo das entrevistas, em sua maioria, cada entrevista teve 

duração entre 30 minutos e 1 hora. 

Para o presente estudo, de aquisição da variação, foi feito um recorte na amostra 

AQUIVAR e foram observadas 11 crianças nascidas no Rio de Janeiro, com idades 

entre 2 anos e 1 mês e 5 anos. Primeiramente, houve o levantamento dos dados, suas 

classificações e depois a análise de cada criança, de acordo com as faixas etárias 

estratificadas neste estudo. A escolha destas crianças foi aleatória, visto que não há 

estigma na comunidade de fala em relação à variável em questão. Além disso, a 

proposta desta análise também foi de observar se a aquisição da líquida não-lateral em 

coda é de fato tardia de acordo com os estudos de aquisição fonológica de Lamprecht 

(2004). A tabela 5 apresenta a relação das idades das crianças analisadas. 

 

Crianças Idades Crianças Idades 

E. 2;1 G.  3;6 

C. 2;6 R. 3;10 

A./ I. 3;0 J. 4;5 

B./ M. 3;3 L./ T. 5;0 

Tabela 5: Relação das idades das crianças analisadas. 
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Considera-se importante, nesta análise, por se tratar de um estudo de aspectos 

variáveis, observar se as crianças apresentam diferenças individuais durante a aquisição 

dessa líquida e analisar como se dá a aquisição desse segmento de acordo com as 

posições que ele pode ocorrer na palavra, em coda medial e final.  

Para uma análise inicial, o mais relevante foi identificar se a coda era 

pronunciada ou não, se pronunciada, diferenciar se era uma glotal ou uma velar. Porém, 

identificar a diferença entre glotal ou velar somente ouvindo as gravações é uma tarefa 

muito difícil. Seria preciso, portanto, uma análise acústica no programa PRAAT. No 

entanto, para essa análise seria preciso uma gravação sem ruído algum, pois essa é uma 

exigência para toda análise acústica.  

Como essa amostra apresenta muita interferência do meio externo, ruído, o 

programa não conseguiu fazer a leitura para distinguir um segmento do outro, 

impossibilitando a análise acústica, sendo essa diferenciação uma das maiores 

dificuldades encontradas para a realização da análise dos dados. A alternativa, então, foi 

identificar somente a presença e a ausência da coda, independentemente do ponto de 

articulação, se glotal ou velar. Outros trabalhos, como o de Oliveira (1983), também 

analisaram o (r) em coda a partir de sua presença ou ausência.  

A fim de observar a aquisição de (r) em início de sílaba, tomando como 

referência o trabalho de Lamprecht (2004) no que concerne à idade de aquisição e às 

estratégias de substituição adotadas pelas crianças na tentativa de realizar esse 

segmento, a análise de onset foi acrescentada a este trabalho como posição de controle 

em relação à aquisição da coda, para, inclusive, verificar se existe variação atribuída à 

consoante (r) nessa posição da sílaba durante o processo aquisitivo. Para a análise de 

onset, os dados foram observados sem a ajuda de programas estatísticos, já que a 

realização da líquida não-lateral em início de sílaba, a princípio, foi quase categórica. 

Ocorrendo, somente em algumas produções, o uso de estratégias de reparo para a sua 

realização.  

Quanto à análise de (r) em coda final e medial, foi preciso utilizar programas 

probabilísticos, Varbrul e R-brul, que facilitassem a obtenção dos resultados e, para 

isso, foram postulados alguns grupos de fatores, divididos em duas séries: os fatores 

estruturais, ditos como linguísticos, e os fatores sociais, não linguísticos. 
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Variáveis estruturais  

 

1- Variável dependente – presença vs. ausência. Embora não tenha sido possível 

fazer a análise da realização fonética da coda – fricativa velar [x], fricativa glotal [h], 

tepe alveolar [�] e vibrante uvular [R] – ainda assim, foi feita a tentativa de identificar 

essa realização quanto à sua presença; e, o zero fonético.  

 

Exemplos: vamo rodá, bater a mão [�] 

vamos vê o que aconteceu na outa parte  [0] e [h] 

Uma bochecha vermelha [x] 

É uma lantena [0] 

 

2- Ambiente seguinte – consoantes, vogais ou pausa. Este fator inclui todos os 

segmentos possíveis de serem realizados e a pausa. 

 

Exemplos: eu brinco de verdade 

  Aqui eu vô guadá tudo no fonu 

Ai ele foi durmir  a noite 

 

3- Vogal precedente – tipo de vogal que antecede a coda, – [a] vogal baixa 

central, [ε] vogal média baixa anterior, [e] vogal média alta anterior, [i] vogal alta 

anterior, [�] vogal média baixa posterior, [o] vogal média alta posterior e [u] vogal alta 

posterior. 

 

Exemplos:  Ele tá durmindo  

  na caverna da bruxa 

 

4- Tamanho – número de sílabas, podendo ser monossílaba, dissílaba, trissílaba 

e polissílaba. 

 

Exemplos: fui vê os índios... 

  vede fluminense... o meu orgulho 
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5- Acento - +/- tônico, está de acordo com a tonicidade da sílaba em que a coda 

se encontra. 

 

Exemplos: Eu tenho amor ao (+) 

Tem uma sorveteria (-) 

vamo cantar (+). 

 

  6- Classe de palavras – dividida em duas partes,observando somente o (r) interno 

e o (r) final em nominais. As classes de palavras para a coda interna foram: adjetivos, 

substantivos próprios, substantivos comuns, verbos, advérbios, conjunções, preposições 

e chunks (forma cristalizada de uma expressão, como representada em “por favor”); e as 

classes para coda final foram: nome cuja raiz é seguida de sufixo não agentivo - como 

em sabor; nome formado de radical seguido de sufixo agentivo - como em matador; 

radical sem sufixo – como em flor; adjetivos e o pronome “qualquer”.  

 

7- Posição da coda na palavra – interna/medial e final. Classifica a coda como 

interna (borboleta) ou final de verbos (rodar) e final de nomes (flor). 

  

8- Status da fronteira silábica - fronteira de morfema ou não fronteira. Este fator 

só foi analisado para dados com a coda interna, podendo conter fronteira morfêmica 

(florzinha) ou não (carta). 

 

Variáveis sociais 

 

9- Criança – conforme mencionado anteriormente, considera-se importante 

observar se as crianças apresentam diferenças individuais com relação à realização da 

coda.  

  

10- Idade - para observar o período da aquisição e o domínio do segmento. 

Foram analisadas 11 crianças com idades entre 2:1 e 5:0, essas idades, no entanto, 

foram amalgamadas em função de aproximação, formando grupos de 2, 3, 4 e 5 anos, 

como mostra a tabela 6: 
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2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

2:1 / 2:6 3:0 / 3:3 3:6 / 3:10 4:5 / 5:0 

E./ C. A./ B./ I./ M. G./ R. J./ T./ L. 

Tabela 6: Relação das idades amalgamadas. 

 

11- Sexo - para observar se existe a diferença entre meninos e meninas durante o 

processo aquisitivo. A distribuição de sexo, neste recorte da amostra, não foi 

equilibrada, diante de um problema da própria amostra, ou seja, a dificuldade de se ter 

uma distribuição equilibrada por idade de crianças de ambos os sexos. Foram 

selecionados, então, 7 meninas e 4 meninos de forma aleatória dentro das possibilidades 

da Amostra AQUIVAR. 

 

3.3. Tratamento estatístico dos dados  

 

O programa computacional utilizado nesta pesquisa é o Varbrul, um programa 

comumente utilizado na área da variação, sendo capaz de fornecer frequências e 

probabilidades sobre os fenômenos analisados. Por ele, é possível observar o papel das 

variáveis linguísticas e variáveis não linguísticas a partir do grupo de fatores 

estabelecidos em cada pesquisa. Dessa forma, diferentes rodadas permitem o 

cruzamento das variáveis para verificar a possível interação de fatores, o seu papel no 

funcionamento dos dados observados e a sua probabilidade (Lamprecht, 2004:22). 

O Programa Varbrul trabalha com análises probabilísticas. Scherre e Naro 

(2003) explicam que o programa trabalha em diversos níveis, ou seja, a partir dos 

grupos de fatores estabelecidos, ele efetua comparações entre as variáveis e projeta 

pesos relativos aos seus respectivos fatores. Dessa forma, as variáveis significativas são 

selecionadas em um nível – stepup. Após esse nível, o programa realiza um outro, 

stepdown, em que avalia as variáveis não relevantes estatisticamente, descartando 

aquelas que não o são. A melhor rodada é aquela em que os grupos de fatores 

selecionados em um nível não são descartados no outro. Porém, se acontece de o grupo 

de fatores selecionado no stepup, ser também descartado no stepdown este não terá 

relevância nos resultados da rodada. 

No presente estudo, após a seleção e contabilidade dos dados, estes foram 

codificados de acordo com os dez grupos de fatores descritos na seção anterior, sendo 

atribuído um código a cada fator, para estes serem submetidos às rodadas no programa 
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Varbrul. Durante as rodadas no programa, eles foram sofrendo algumas modificações 

ou foram desconsiderados, de acordo com os knockouts que apareceram ao longo da 

análise e também de acordo com as necessidades encontradas durante a pesquisa. 

Além das rodadas no Varbrul e conforme as condições desse programa, os dados 

também foram submetidos a rodadas no programa R-brul. Este é outro programa 

estatístico utilizado na análise de dados de variação linguística, desenvolvido por Daniel 

Johnson em 2009, na intenção de realizar as funções que o Varbrul realiza e, também, 

refinar as análises estatísticas de outras funções não realizadas por este programa. 

Segundo Gomes (2011), o R-brul faz distinção entre variáveis independentes, tanto de 

efeito fixo (variáveis independentes entre si – variáveis faixa etária, escolaridade, sexo e 

gênero) como de efeito aleatório (variáveis que estão aninhadas em outras – variável 

indivíduo), diferentemente do Varbrul, no qual as variáveis independentes são 

interpretadas não dependentes entre si, mesmo que sejam. Assim foi possível avaliar o 

efeito de idade, sexo e das crianças individualmente numa mesma rodada. 

O próximo capítulo apresenta a análise dos dados com base nos grupos de 

fatores postulados e nos objetivos apresentados neste capítulo.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo dedica-se à análise dos dados obtidos das crianças, entre as idades 

de 2 anos e um mês e 5 anos, da Amostra AQUIVAR (PEUL/UFRJ) referente à 

aquisição da líquida não-lateral em posição de coda interna, final em nominais e coda 

final em verbos. Devido à natureza dos dados analisados, como visto na metodologia, as 

ocorrências examinadas neste trabalho foram classificadas em função da presença ou 

ausência da consoante (r) em coda.  

Por ser uma amostra de caráter transversal, não é possível dar uma visão da 

aquisição do segmento (r) em termos de desenvolvimento gradual. O que uma amostra 

dessa natureza permite é identificar se existe diferença entre crianças em diferentes 

idades. Nessa amostra, o que se pode ver é, através do comportamento de crianças 

diferentes em um continuun etário, se existe diferença entre elas, ou seja, se é possível 

ver se as crianças mais velhas continuam usando a mesma variante da mesma maneira 

que as crianças mais novas, ou se elas fazem alguma implementação no uso da mesma, 

permitindo assim observar o processo aquisitivo. 

Em uma primeira rodada, todos os tipos de coda foram analisados 

conjuntamente, sendo a presença ou ausência da coda considerada a variável 

dependente. Os grupos de fatores associados à variável dependente, na intenção de 

medir sua influência sobre essa variável, foram: ambiente seguinte, vogal precedente, 

tamanho da palavra (número de sílabas), tonicidade, classe de palavras, status da 

fronteira silábica, faixa etária, criança e sexo. 

Neste levantamento, assim como apresentado na tabela 7, foram obtidos 458 

dados. Considerando a realização da coda, o número de sua realização foi de 216, ou 

seja, dos 458 dados, a coda esteve presente em 216 ocorrências, correspondendo a 47% 

de realização. O input de aplicação foi .47, sendo esse input a probabilidade de 

ocorrência do preenchimento da coda, independentemente de qualquer fator envolvido. 

 

 Apl/Total % Peso relativo 
Realização da Coda 216/458 47 .47 

Tabela 7: Total de dados e resultados obtidos em uma rodada conjunta. 

 

Nesta rodada todos os dados de todos os tipos de coda (internas, finais de nomes 

e verbos) foram rodados em conjunto. O programa no qual os dados foram rodados é o 

Varbrul, ou seja, um programa que analisa as variáveis do ponto de vista estatístico. 



 

Como já foi explicitado na metodologia, o programa utilizado considera todas as 

variáveis independentes entre si, porém os fatores sociais desta pesquisa não podem ser 

considerados como tais, uma vez que sexo e idade existem em função da criança. Para 

tanto, as crianças foram excluídas dessa rodada geral e somente sexo e idade foram 

analisados, na intenção de medir qual a sua influência nos resultados obtidos nessa 

primeira rodada. 

Sendo assim, de acordo com a sua relevância, os grupos de fatores são 

selecionados no stepup. Nesta primeira etapa, 

selecionados, são eles, de acordo com a ordem de seleção 

final em nomes e final em verbos), 

No stepdown, ou seja, na exclusão de fatores que não são relevantes estatisticamente 

pelo programa, nenhum fator selecionado no 

Considerando os grupos de fatores em destaque nesta rodada, a tabela 8 

apresenta os resultados para cada tipo de cod

resultados, o gráfico 1 mostra a diferença desses valores encontrados. 

 

 
Coda interna 
Coda final em nomes 
Coda final em verbos 

Tabela 8: Tipos de coda. 

 

Gráfico 1: Distribuição dos tipos de coda no 

 

Foram obtidos 234 dados para coda interna, com 176 ocorrências, 

correspondendo a 75% de realização da coda e peso relativo de .81
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a 25, o que já distancia o processo final em nomes do processo interno com menor 

número de dados e de aplicações, totalizando 49% de realização da coda final em 

nominais, com peso relativo de .57. Para a coda final e
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crianças foram excluídas dessa rodada geral e somente sexo e idade foram 

analisados, na intenção de medir qual a sua influência nos resultados obtidos nessa 

Sendo assim, de acordo com a sua relevância, os grupos de fatores são 

. Nesta primeira etapa, stepup, quatro grupos de fatores foram 

selecionados, são eles, de acordo com a ordem de seleção - posição da coda (interna, 

final em nomes e final em verbos), faixa etária das crianças, sexo e vogal precedente.

, ou seja, na exclusão de fatores que não são relevantes estatisticamente 

pelo programa, nenhum fator selecionado no stepup foi descartado. 

Considerando os grupos de fatores em destaque nesta rodada, a tabela 8 

apresenta os resultados para cada tipo de coda analisada, e, para visualização dos 

resultados, o gráfico 1 mostra a diferença desses valores encontrados.  

Apl/Total % Peso relativo
176/234 75 .81 
25/55 49 .57 
12/169 7 .10 

Gráfico 1: Distribuição dos tipos de coda no corpus. 

Foram obtidos 234 dados para coda interna, com 176 ocorrências, 

correspondendo a 75% de realização da coda e peso relativo de .81. Para os dados de 

coda final em nominais, foram contabilizados 55 dados, com número de aplicação igual 

a 25, o que já distancia o processo final em nomes do processo interno com menor 

número de dados e de aplicações, totalizando 49% de realização da coda final em 

nominais, com peso relativo de .57. Para a coda final em verbos, os valores são ainda 

Coda Interna 75%

Coda final em nomes 49%

Coda final em verbos 7%
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mais distantes. Sendo 169 dados para somente 12 ocorrências, correspondendo a 7% de 

sua realização e peso relativo de .10.  

Na análise do fator idade é possível perceber que as crianças de 5 anos realizam 

mais dados com coda e crianças mais novas realizam menos, porém as de 3 anos e 4 

anos apresentam diferença nos resultados de acordo com suas realizações. Esperava-se 

que as crianças fossem ao longo do continuum etário desenvolvendo a sua produção, 

porém não é isso que os resultados apontam. Com relação a esse resultado, a sua 

justificativa seria que as crianças têm ritmos de aquisição diferentes. Porém, na análise 

das codas separadamente, será possível confirmar estas questões. 

Os resultados para faixa etária estão apresentados na tabela 9. Como se pode 

observar, as crianças de 5 anos realizaram a coda em 114 dados do total de 194 dados, 

resultando em 58% das ocorrências e peso relativo de .71, enquanto as crianças de 2 

anos realizaram a coda em somente 7 dados do total de 50, resultando em 14% e peso 

relativo de .08.  

 

 Apl/Total % Peso relativo 
2 anos 7/50 14 .08 
3 anos 61/139 43 .45 
4 anos 34/75 45 .37 
5 anos 114/194 58 .71 

Tabela 9: Resultados com relação à faixa etária – rodada geral. 

 

A variável sexo, apresentada na tabela 10, apontou resultado com valores de 

meninas superiores aos valores de meninos. Foram contabilizados 137 dados de coda 

em 292 dados totais, ou seja, a realização da coda ocorreu em 46% dos dados com peso 

relativo de .606. Porém, é importante ressaltar que, durante a escolha das crianças 

analisadas nesta pesquisa, não houve uma boa distribuição de sexo, pois elas foram 

escolhidas de forma aleatória, devido a uma dificuldade da própria amostra. Sendo 

assim, não é possível alcançar resultados relevantes considerando essa variável, já que 

foram selecionadas mais meninas, 7, que meninos, 4. 

 

 

 

                                                 
6 No nível 1, os pesos relativos para sexo eram  .49 feminino e .50 masculino .  A inversão apresentada na 
tabela se deve, provavelmente, à pouca quantidade de dados e a sua distribuição pelas células. 
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 Apl/Total % Peso relativo 
Feminino 137/292 46 .60 
Masculino 79/166 47 .32 

Tabela 10: Resultados com relação ao sexo – rodada geral. 

 

Para o ambiente anterior, as vogais foram: [a] vogal baixa central, [ε] vogal 

média baixa anterior não-arredondada, [e] vogal média alta anterior não-arredondada, [i] 

vogal alta anterior não-arredondada, [�] vogal média baixa posterior arredondada, [o] 

vogal média alta posterior arredondada e [u] vogal alta posterior arredondada. Como 

mostra a tabela 11, o ambiente anterior que favorece a aplicação da coda é a vogal 

média alta posterior arredondada [o], e o ambiente que desfavorece a aplicação da coda 

é a vogal baixa central [a]. Os resultados da tabela 11 são apresentados em ordem 

decrescente em relação ao total de dados.  

No resultado do ambiente que favorece, vogal posterior média arredondada [o], 

foram contabilizadas 18 ocorrências da coda (r) em um total de 21 dados. Sendo 86% 

das realizações da coda e peso relativo de .70. No ambiente que desfavorece, vogal 

central baixa não-arredondada [a], foram contabilizadas somente 55 ocorrências de coda 

em um total de 207 dados. Em percentagens foram 27% de realização da coda, com 

peso relativo de .407.  

 

 Apl/Total % Peso relativo 
a 55/207 27 .40 
ε 43/83 52 .56 

� 45/72 61 .45 

u 28/33 85 .59 
e 19/29 68 .58 
o 18/21 86 .70 
i 8/13 62 .90 

Tabela 11: Resultados com relação à vogal precedente – rodada geral. 

 

Em função dos resultados obtidos nesta primeira rodada, relativos ao tipo de 

coda, e considerando a hipótese de Oliveira (1983), foram realizadas novas rodadas, 

separando as codas internas das codas finais e principalmente as finais em nomes das 

finais em verbos. A tabela 8 mostra que há uma diferença acentuada de realização da 

                                                 
7 No nível 1, os pesos relativos para ambiente anterior eram,  respectivamente,  a: .28, u: .86, �: .64, ε: .54, 
o: .86, e: .67, i: .64. A inversão apresentada na tabela se deve, provavelmente, à pouca quantidade de 
dados e a sua distribuição pelas células. 



55 
 

coda dependendo da sua posição interna ou final e, neste último caso, em função da 

classe gramatical do item lexical.  

Conforme mencionado no capítulo 2, Oliveira (1983), em seu estudo acerca da 

realização da coda, analisa os dados de coda interna, coda final em nomes e coda final 

em verbos separadamente, pois ele considera que esses dados tratam de processos com 

naturezas diferentes. Em sua análise, ele encontrou não só uma diferença significativa 

de ausência de coda em função da posição da sílaba na palavra, coda interna ou final, 

quanto em função da classe morfológica para as coda finais, como também encontrou 

condicionamentos diferentes para cada tipo. Os resultados para a coda final em verbo 

são muito diferentes dos resultados para a coda final em nome, pois enquanto para 

nomes alguns ambientes favorecem a ausência do (r) final, para verbos todos os 

ambientes favorecem essa ausência, parecendo se tratar de uma situação mais 

semicategórica do que variável. Assim, os resultados obtidos na rodada com todos os 

tipos de coda não podem ser tomados como favorecedores ou não da realização da coda 

de um modo geral, pois neste momento todos os dados de coda foram rodados em 

conjunto e pode haver efeitos que estejam sendo obscurecidos em função de uma 

possível natureza distinta da variação em função do tipo de coda. 

 

4.1. Resultados para coda interna 

 

Esta rodada da análise contemplou os dados de coda interna, sendo a presença 

ou ausência da coda a variável dependente e os mesmos grupos de fatores da primeira 

rodada – ambiente seguinte, vogal precedente, número de sílabas, tonicidade, classe de 

palavras, status da fronteira silábica, nome, faixa etária e sexo – foram associados a essa 

variável, na intenção de medir suas influências. 

Assim como já foi apresentado na tabela 8, foram obtidos 234 dados de coda 

interna, com um número de ocorrências igual a 176, correspondendo a 75% de 

realização da coda. A probabilidade de ocorrência do preenchimento da coda 

independente de qualquer fator envolvido, ou seja, o input de aplicação, foi igual a .81.  

Seguindo os mesmos critérios da rodada geral, o fator social criança foi 

excluído, uma vez que ele não poderia ser tratado como independente dos fatores sexo e 

idade. Do ponto de vista estatístico e de acordo com a relevância dos fatores associados 

à variável dependente, o programa Varbrul selecionou dois fatores no stepup, são eles – 

os fatores sociais – faixa etária e sexo. No stepdown, exclusão de fatores que não são 
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relevantes estatisticamente pelo programa, nenhum fator já selecionado no stepup foi 

descartado. Em razão disto, tornou-se necessária a rodada de todos os fatores – sociais 

(incluindo criança) e estruturais – no programa R-brul, já que este não trata todas as 

variáveis como independentes. 

Considerando os grupos de fatores não linguísticos selecionados nesta rodada, 

estão apresentados nas tabelas 12 e 13 os resultados para idade e sexo das crianças, 

respectivamente. Nenhum grupo de fatores linguístico foi selecionado na rodada dos 

internos no stepup. Porém, os grupos tamanho da palavra, classe de palavras e status da 

fronteira silábica também não foram descartados no stepdown, ou seja, esses grupos de 

fatores podem ser considerados relevantes nesta rodada.  

De acordo com a tabela abaixo, na produção das crianças de 5 anos foram 

contabilizadas 91 aplicações para 95 dados, resultando em 96% das ocorrências, com 

um peso relativo bastante alto em relação aos demais, sendo de .83. As crianças de 3 

anos apresentaram 51 dados de coda para um total de 71 dados, resultando em 72% das 

ocorrências, com peso relativo menos significante que a idade anterior, sendo de .35. A 

idade de 4 anos realizou a coda em 28 dos 44 dados, resultando em 64% das ocorrência 

e peso relativo de .27, enquanto as de 2 anos realizaram somente 6 dados de coda 

interna para 24 dados, com total de 25% de ocorrências e peso relativo de .078.  

 

 Apl/Total % Peso relativo 
2 anos 06/24 25 .07 
3 anos 51/71 72 .35 
4 anos 28/44 64 .27 
5 anos 91/95 96 .83 

Tabela 12: Resultados com relação às idades – coda interna. 

 

Para as idades, a ordem dos resultados foi a mesma da primeira rodada, ou seja, 

as crianças de 5 anos realizaram mais a coda interna que as crianças menores e, ainda, 

as crianças não se desenvolveram em um continuum etário para a realização do (r) 

interno, assim as idades foram alternando 5anos > 3anos > 4anos > 2anos. É importante 

lembrar que essas idades foram amalgamadas por aproximação, o que não significa que 

nesta análise haja somente crianças com as idades completas, conforme comentado no 

capítulo 3.  

                                                 
8 No nível 1, os pesos relativos para faixa etária eram,  respectivamente,  2 anos: .07, 3 anos: .35, 4 anos: 
.27, 5 anos: .83, ou seja, os mesmos valores apresentados na tabela e essa inversão se deve, 
provavelmente, à pouca quantidade de dados e a sua distribuição pelas células. 



 

Os resultados apontam que a maioria das crianças realizou a coda interna, em 

maior ou menor quantidade, o que confirma a ideia de que, durante o processo 

aquisitivo, o preenchimento desta coda vai se implementando ao longo dos anos. Por se

tratar de dados de uma amostra transversal e não longitudinal não se pode afirmar com 

precisão quando ocorre a aquisição da líquida não

observa-se que as crianças 

partir dos três anos. Segue abaixo o gráfico 2 para a visualização dos resultados da 

tabela 12 com a distribuição das idades em relação 

 

Gráfico 2: Distribuição das idades em coda 

 

Uma observação, portanto, deve ser feita com relação ao fato de a idade de 4

anos preencher a posição de coda interna menos que a idade de 3 anos. Assim como 

apresentado na tabela 6 no capítulo da metodologia, as idades das crianças foram 

amalgamadas por aproximação. Dessa forma, 2 crianças, uma com 3:6 e outra com 

3:10, estão representadas na idade  4 anos, mas somente uma delas realiza dados com a 

coda interna, ou seja, uma criança, R., de três anos e dez meses, não realiza a maioria 

dos dados com essa coda, exemplo

 

Entrevistador: O que é isso? 

R.: olha a boboleta!

 

Sendo assim, dos 28 dados realizados com a coda em um total de 44, somente 3 

dados de coda interna foram realizados pela criança R., enquanto os 25 dados restantes 

foram realizados pela outra criança, G., de três anos e seis meses. Postula

as crianças dessa idade apresentam ritmos diferentes de aquisição, o que poderá ser 

melhor avaliado a seguir, na apresentação da rodada no programa R
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Os resultados apontam que a maioria das crianças realizou a coda interna, em 

maior ou menor quantidade, o que confirma a ideia de que, durante o processo 

nto desta coda vai se implementando ao longo dos anos. Por se

tratar de dados de uma amostra transversal e não longitudinal não se pode afirmar com 

precisão quando ocorre a aquisição da líquida não-lateral em coda interna, porém 

se que as crianças apresentam uma realização expressiva da coda interna a 

partir dos três anos. Segue abaixo o gráfico 2 para a visualização dos resultados da 

tabela 12 com a distribuição das idades em relação à coda interna. 

Gráfico 2: Distribuição das idades em coda interna. 

Uma observação, portanto, deve ser feita com relação ao fato de a idade de 4

anos preencher a posição de coda interna menos que a idade de 3 anos. Assim como 

apresentado na tabela 6 no capítulo da metodologia, as idades das crianças foram 

amalgamadas por aproximação. Dessa forma, 2 crianças, uma com 3:6 e outra com 

resentadas na idade  4 anos, mas somente uma delas realiza dados com a 

coda interna, ou seja, uma criança, R., de três anos e dez meses, não realiza a maioria 

dos dados com essa coda, exemplos:  

Entrevistador: O que é isso?   R.: É uma catela, meu pai tem

!   R.: poque é gelada que eu gosto...

Sendo assim, dos 28 dados realizados com a coda em um total de 44, somente 3 

dados de coda interna foram realizados pela criança R., enquanto os 25 dados restantes 

a outra criança, G., de três anos e seis meses. Postula

as crianças dessa idade apresentam ritmos diferentes de aquisição, o que poderá ser 

melhor avaliado a seguir, na apresentação da rodada no programa R-brul. 
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Os resultados apontam que a maioria das crianças realizou a coda interna, em 

maior ou menor quantidade, o que confirma a ideia de que, durante o processo 

nto desta coda vai se implementando ao longo dos anos. Por se 

tratar de dados de uma amostra transversal e não longitudinal não se pode afirmar com 

lateral em coda interna, porém 

apresentam uma realização expressiva da coda interna a 

partir dos três anos. Segue abaixo o gráfico 2 para a visualização dos resultados da 

 

Uma observação, portanto, deve ser feita com relação ao fato de a idade de 4 

anos preencher a posição de coda interna menos que a idade de 3 anos. Assim como 

apresentado na tabela 6 no capítulo da metodologia, as idades das crianças foram 

amalgamadas por aproximação. Dessa forma, 2 crianças, uma com 3:6 e outra com 

resentadas na idade  4 anos, mas somente uma delas realiza dados com a 

coda interna, ou seja, uma criança, R., de três anos e dez meses, não realiza a maioria 

, meu pai tem uma catela. 

é gelada que eu gosto... 

Sendo assim, dos 28 dados realizados com a coda em um total de 44, somente 3 

dados de coda interna foram realizados pela criança R., enquanto os 25 dados restantes 

a outra criança, G., de três anos e seis meses. Postula-se, então, que 

as crianças dessa idade apresentam ritmos diferentes de aquisição, o que poderá ser 

brul.  

(r) interno por idade



58 
 

Segundo Benayon (2010), em estudo sobre a aquisição da fricativa velar/glotal 

na comunidade do Rio de Janeiro, a experiência com a língua aumenta à medida que 

mais palavras são armazenadas e mais ocorrências são associadas às formas das 

palavras. Por isso, espera-se que, nas crianças com maior idade, já ocorra a produção de 

variantes. Vihman e Kunnari (2006, apud. Benayon, 2010) já haviam observado que, 

devido a diversos fatores, as crianças seguem tendências aquisitivas diferentes, não 

podendo ser excluídas as suas diferenças individuais. 

Conforme apresentado na tabela 12, percebe-se que há um aumento nas 

realizações da consoante entre as crianças mais velhas, e que esses resultados são 

indicativos de que a produção das crianças reflete a situação observada para o 

comportamento dessa estrutura, na fala dos indivíduos adultos. Callou (1987) mostra 

que a coda interna tem uma realização significativa na comunidade de fala adulta, 

variando somente quanto a sua pronúncia, e aponta que o (r) interno apresenta uma 

frequência alta na fala do Rio de Janeiro.  

Quanto aos resultados obtidos para o fator sexo, é importante lembrar que, 

mesmo o programa selecionando esse fator como relevante do ponto de vista estatístico 

na rodada para coda interna, não houve uma boa distribuição de crianças em função 

desta variável nesta pesquisa. Os resultados da tabela 13 apontam que as meninas 

realizam um pouco mais a coda interna que os meninos, sendo 110 realizações da coda 

em 142 dados das meninas, resultando em 77% das ocorrências e peso relativo de .60, 

enquanto os meninos realizam 66 dados em um total de 92, sendo 72% e peso relativo 

de .35, porém, como explicitado anteriormente, existem 7 meninas para 4 meninos nesta 

amostra. 

 

 Apl/Total % Peso relativo 
Feminino 110/142 77 .60 
Masculino 66/92 72 .35 

Tabela 13: Resultados com relação ao sexo – coda interna. 

 

O grupo de fator classe de palavras foi considerado um fator relevante na rodada 

da coda interna, assim como os grupos status da fronteira silábica e tamanho da palavra, 

já que eles não foram descartados no stepdown. Quanto à classe de palavras, foram 

classificados os adjetivos, substantivos comuns, substantivos próprios, verbos, 

advérbios, conjunções e chunks. A tabela 14 apresenta os resultados para cada uma das 

classes de palavras:  
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 Apl/Total % Peso relativo 
Substantivo comum 81/110 74 .67 
Verbo 36/48 74 .62 
Adjetivo 22/29 76 .81 
Conjunção 18/22 82 .02 
Substantivo próprio 14/17 82 .17 
Advérbio 4/5 80 .17 
Chunk 1/3 33 .00 

Tabela 14: Resultados para classe de palavras – coda interna. 

 

Apesar de existir mais dados com substantivos comuns, 110, a realização do (r) 

interno nessa classe não foi a mais alta, apresentando 74% de dados realizados. Em 

percentagens, os substantivos próprios e as conjunções apresentaram resultados 

superiores, 82%, ou seja, dos 17 dados de substantivo próprio, 14 foram realizados com 

a coda em posição interna e dos 22 dados de conjunção, 18 foram realizados com o (r). 

A saber, a classe de palavra conjunção é formada somente pela conjunção “porque”, 

nenhuma criança realizou outro tipo de conjunção. Observa-se na tabela que há 

inversões em relação aos valores de peso relativo e as percentagens a eles associados, 

isto é, há fator do grupo com percentual mais alto e peso relativo que desfavorece. Essas 

inversões se devem provavelmente à distribuição dos dados. 

Dentre as classes de palavras elencadas para classificar os itens encontrados na 

amostra, consideramos também o chunk – ou seja, uma forma cristalizada ou forma 

representada como uma construção única, como em “por favor”, porém essa possui 2 

codas, uma interna e com fronteira morfológica, e uma final em nominal. Quanto aos 

itens “Thunder Cat” e “Peter Pan”, apesar de esses apresentarem coda final, sua coda foi 

classificada como interna, uma vez que foram classificados como substantivo próprio, 

contendo fronteira morfêmica. No estudo de Oliveira (1983), ele optou por excluir os 

casos em que o (r) era seguido de fronteira morfêmica, como colarzinho e falarmos. Na 

presente pesquisa, a distinção entre fronteira e não fronteira é analisada devido à 

frequência de ocorrência dessas palavras supracitadas, e também, devido ao uso de 

palavras no diminutivo, já que a amostra utilizada apresenta a fala de crianças e essas 

tendem a usar o diminutivo – carninha/ porquinho (não-fronteira) e devagarzinho / 

florzinha (fronteira). 

Para o grupo relacionado à fronteira silábica, tabela 15, os resultados apresentam 

mais itens sem fronteira, sendo 201 dados sem fronteira para 32 dados com fronteira. 

Assim, dos 201, 148 são realizados com a coda interna, o que equivale a 74% dos dados 
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e peso relativo de .37; e, dos 32 dados com fronteira, 27 apresentam a coda realizada, 

igual a 84% e peso relativo de .97. O que significa dizer que, em percentagens, as 

crianças realizam mais os dados com fronteira. Uma justificativa para esse resultado 

poderia ser a quantidade de palavras no diminutivo e também o número de vezes que as 

palavras “Thunder Cat” e “Peter Pan” aparecem na fala das crianças dessa amostra.  

 

 Apl/Total % Peso relativo 
Fronteira 27/32 84 .97 
Não fronteira 148/201 74 .37 

Tabela 15: Resultados para a variável fronteira silábica – coda interna. 

 

Os resultados para tamanho da palavra, na tabela 16, mostram em percentagens, 

praticamente, o mesmo número de ocorrências de codas internas em dissílabas e em 

trissílabas. Dos 115 dados com dissílabas, ocorreram 89 realizações, totalizando 77% de 

ocorrências e peso relativo de .57. As trissílabas também tenderam a ocorrer com a coda 

realizada, com 78% de ocorrências e peso relativo de .51. A disposição dos resultados 

foi dissílaba = trissílaba > polissílaba. Dessa forma, somente as polissílabas 

apresentaram resultado inferior, ou seja, 14 aplicações para 25 dados, resultando em 

56% de ocorrências e peso relativo de .199.  

 

 Apl/Total % Peso relativo 
Dissílabas 89/115 77 .57 
Trissílabas 73/94 78 .51 
Polissílabas 14/25 56 .19 

Tabela 16: Resultados para a variável tamanho da palavra – coda interna. 

 

Conforme explicado anteriormente, o fator não-linguístico criança precisou ser 

excluído nas rodadas do Varbrul por não poder ser interpretado como independente dos 

outros fatores sociais – idade e sexo. Para uma análise contendo todos os grupos de 

fatores, foi utilizado o programa R-brul na rodada para o (r) interno. No entanto, não se 

trata de uma rodada equivalente dos dois programas, pois foi incluído um grupo de 

fatores a mais na rodada do R-brul, e isso gera resultados diferentes, já que essa 

inclusão realmente afeta a distribuição dos valores. Porém, as consequências dessas 

diferenças ainda precisam ser melhor avaliadas em futuros estudos. 

                                                 
9 No nível 1, os pesos relativos para ambiente anterior eram,  respectivamente, t: .53  p: .29  d: .52. A 
inversão apresentada na tabela se deve, provavelmente, à pouca quantidade de dados e a sua distribuição 
pelas células. 
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Na rodada do R-brul foram selecionados apenas os grupos criança e tamanho da 

palavra. Os resultados para a variável criança seguem na tabela 17, já os resultados para 

tamanho da palavra são praticamente os mesmos apresentados na tabela 16, mudando 

somente os valores para o peso relativo, ou seja, nas dissílabas o peso relativo é de 0.65, 

nas trissílabas 0.636 e nas polissílabas 0.236, mantendo a disposição dissílaba = 

trissílaba > polissílaba. 

 

Crianças Idades Apl/Total % Peso relativo 
E. 2:1 02/13 15 0.056 
C. 2:6 01/11 36 0.183 
M. 3:3 23/23 100 0.953 
A. 3:0 00/09 0 0.016 
I. 3:0 20/22 91 0.758 
B. 3:3 08/17 47 0.215 
R. 3:10 03/17 18 0.064 
G. 3:6 25/27 93 0.806 
L. 5:0 34/37 92 0.78 
J. 4:5 30/31 97 0.896 
T. 5:0 27/27 100 0.968 

Tabela 17: Resultado das crianças para a rodada do R-brul. 

 

A tabela 17 apresenta os resultados da realização da coda interna para cada 

criança individualmente, além de apresentar suas respectivas idades, a fim de situar 

melhor essa relação. Nota-se que as crianças E. (2:1) e C. (2:6) são as que menos 

apresentam dados de coda interna, ou seja, 13 e 11 respectivamente, e em sua maioria, 

elas não a realizam, sendo 02 realizações para E. e 01 realização para C. As crianças L. 

(5:0), J. (4:5) e T. (5:0) são as que mais apresentam dados de (r) em posição interna. 

Pela criança L., a coda não foi realizada apenas em um mesmo item, 3 vezes “vede”, e 

pela criança J., a coda não foi realizada apenas em um único item “peto”, enquanto a 

criança T. realizou 100% da coda. Isso implica dizer que as crianças com menos idade, 

E. e C., têm comportamentos diferentes com relação às com mais idades, L. J. e T.. 

As crianças M. e B. (3:3) e I. (3:0) também apresentam muitos dados com a coda 

realizada, são 51 realizações em um total de 62 dados. A criança B. realizou 08 dados 

com a coda do total de 17, a criança I. realizou 20 dados do total de 22 e a criança M. 

realizou todos os 23 itens com a líquida não-lateral nessa posição. Já a criança A. (3:0), 

apesar de ter a mesma idade que a criança I., não realizou nenhum item com a coda 

interna.  
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As crianças R. (3:10) e G. (3:6), como visto anteriormente, apresentam 

diferenças na realização da coda, uma vez que G. realiza quase todos os dados com (r) 

em posição interna, isto é, 25 dados do total de 27, enquanto R. quase não realiza os 

dados nessa posição, sendo 3 realizações da coda interna em um total de 17 dados. 

Observa-se que pode haver diferenças em termos de estágio aquisitivo entre as 

crianças abaixo de 4 anos e 5 meses. Somente as crianças mais velhas apresentaram o 

mesmo comportamento em relação à realização da coda. 

Os dados coletados nas análises de cada criança são apresentados nas tabelas 18 

e 19. A tabela 18 mostra a distribuição das ocorrências para o (r) interno, em função da 

idade das crianças, apresentando somente os itens em que o segmento (r) foi realizado. 

A tabela 19 mostra, também em função das idades, os itens em que a coda (r) não foi 

realizada.  
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2;0 3;0 4;0 5;0 

Apl/total  %    Apl/total                    % Apl/total          % Apl/total                        % 

6/24        25 51/71                         72 28/44              64 91/95                             96 

garfo, porta, 

aberta, 

árvole 

porque, morde, barco, 

verde, short, vermelha, 

dormindo, carninha, 

porco, mordi, parte, 

Peter pan, soverte, 

guarda, mergulhando, 

porta, garfo, codorna, 

jornal, certo, verdade, 

guardano, acerto, arma, 

lanterna, porcuro, 

porquinho, durmiu, 

borboleta, parque, 

quarto, Thunder cat, 

árvore, fortes, perna, 

acordou, acordá, 

mergulhá, consertá, 

apertei, carneirinho, 

mergulho, perguntou 

verde, porta, 

verdade, parte, 

guarda, barco, 

soverte, 

vermelha, 

codorna, 

mergulhando, 

garfo, 

jornal, guardano, 

acerto, arma, 

laterna, porcuro. 

enorme, porque, morto, 

maternal, força, Borba, 

aniversário, barquinho, 

caderno, surfando, surfa, 

surfista, perguntando, 

irmã, Peter pan, ardeu, 

mordeu, parte, jardim, 

moderno, jornal, garfo, 

tartaruga, porta, árvore, 

sorvete, lanterna, circo, 

caverna, devagarzinho, 

barco, perto, tensformá, 

mergulhando, guardá, 

enforca, mercúrio, verdade, 

Fernandes, perninha, 

dormindo, acordou, 

Marcos, cartoon, cortaram, 

corpo, Barbie, florzinha, 

verde, orgulho, Lurde, 

Bernardo, certinho 

Tabela 18: Distribuição das ocorrências para o (r) interno, em função da idade das crianças. 

 

2;0 3;0 4;0 5;0 

guadá, fonu, vemelha, 

boboleta, cico, quato,  

colezinha, tataruga, 

vemelho, vede, puque, 

pota, pofavor, catela, 

sovete, baco 

ávere, dumindo, acodado, 

Macela, boboleta, dómi, 

ceveja, duada, puque, guada, 

baco, vemelho, adomecida, 

apetá, gafo, tanfomô, 

tataiuga, pufavor 

peto, áma, tataluga, 

ávole, gafo, mode, 

cotano, baco, 

poque, lantena,  

boboleta, quato, 

catela 

Vede, 

peto,  

 
 

Tabela 19: Distribuição das não ocorrências para o (r) interno, em função da idade das crianças. 
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Os vários itens em itálico indicam que estes foram repetidos, tanto por uma 

mesma criança como por mais de uma da mesma idade. A repetição de alguns itens 

acontece, pois as entrevistas foram realizadas utilizando as mesmas estratégias e por 

essas recorrências é possível ver uma certa gradualidade. Sendo assim, palavras como 

“verde”, “árvore” e “porque” são encontradas em todas as idades, tendo o (r) realizado e 

não realizado. 

Observando as tabelas de distribuição de ocorrências e não ocorrências de (r) em 

coda interna, é possível perceber que existe diferença entre o número de dados 

encontrados para cada faixa etária e de acordo com esses dados, é possível observar as 

diferenças quanto ao número de sílabas. A tabela 20 apresenta os resultados para o 

grupo tamanho da palavra em função das faixas etárias analisadas:  

 

Idade Dissílabas  Trissílabas  Polissílabas   

 Apl/ Total % Apl/ Total % Apl/ Total % 
2:0 02/10 20 02/07 28 0/03 0 
3:0 19/24 80 20/29 69 04/08 50 
4:0 09/17 53 08/11 72 01/03 33 
5:0 23/25 92 23/23 100 06/06 100 

Tabela 20: Relação número de sílabas e idade. 

 

Conforme apresentado na tabela acima, as crianças de 2 e 4 anos apresentam 

poucos dados com dissílabas, trissílabas e polissílabas e poucas realizações, isto é, as 

crianças de 2 anos apresentam 20% de realizações de dissílabas, 28% de trissílabas e 

nenhuma realização de polissílaba; e, as crianças de 4 anos apresentam 53% das 

realizações de dissílabas, 72% de trissílabas e somente 1 realização de polissílaba. Já as 

crianças de 3 e 5 anos apresentam praticamente os mesmos números de dados para os 

números de sílabas analisados, mudando somente as percentagens de realizações, ou 

seja, as crianças de 3 anos apresentam 80% das realizações de dissílabas, 69% de 

trissílabas e 50% de polissílabas; e, as crianças de 5 anos apresentam 92% das 

realizações de dissílabas e 100% de trissílabas e polissílabas. Para a idade de 4 anos é 

importante destacar que somente uma criança foi responsável pela maioria dos dados 

realizados.  

No estudo de Oliveira (1983), com dados da comunidade de fala adulta de Belo 

Horizonte, o grupo de fatores dimensão de palavras em coda interna não foi 

selecionado. O que ele observou foi o favorecimento do cancelamento de (r) interno em: 

sílabas tônicas, vogal alta precedente e consoante seguinte – obstruinte sonora e 
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fricativas. Para cada parâmetro o autor explica que existem motivos para o 

favorecimento no cancelamento de (r) interno. Para o contexto vogal alta precedente, o 

autor explica que a maioria das realizações da líquida não-lateral é constituída de 

fricativas glotais, sendo assim as vogais altas e as fricativas glotais se opõem, 

favorecendo esse cancelamento. Quanto ao contexto consoante seguinte, o autor 

apresenta três argumentos “a) um efeito forte da lateral seguinte no cancelamento do (r); 

b) um efeito desfavorecedor das nasais seguintes; e, c) um efeito mais forte mostrado 

pelas obstruintes sonoras sobre as obstruintes surdas no cancelamento de (r)” (Oliveira, 

1983, p. 40). Já quanto ao contexto sílaba tônica, o autor esperava que os resultados 

fossem diferentes, uma vez que as sílabas átonas são mais fracas e favoreceriam a não 

realização de (r) interno. 

No estudo de Callou (1987) a variável tamanho de palavra foi selecionada, mas 

seus resultados não permitiram generalizações, uma vez que a autora estava analisando 

as possíveis realizações da vibrante na fala culta do dialeto carioca e o que ela 

encontrou foi uma alta frequência de ocorrência da fricativa velar em palavras com mais 

de duas sílabas. 

Na presente pesquisa, os resultados da tabela 20 permitem também uma análise 

referente aos itens encontrados nesta pesquisa, sendo mais comum encontrar itens 

menores, dissílabas e trissílabas, e poucos itens polissilábicos em todas as idades. 

Porém, as realizações ocorrem mais nas crianças entre 3 e 5 anos, ocorrendo, inclusive, 

100% de realização da coda interna nas crianças mais velhas. O efeito observado para o 

tamanho da palavra, nesta análise, pode estar relacionado ao processo aquisitivo e não, 

necessariamente, ao efeito de condicionamento da variação. 

 

4.2. Resultados para coda final em nomes  

 

Devido ao número reduzido de dados para coda final em nomes, 55, é muito 

difícil estabelecer uma generalização, já que a coda CVC é uma estrutura silábica menos 

frequente que CV e menos frequente em posição final de nomes, porém ainda assim 

será analisado esse tipo de coda na tentativa de observar se existe uma tendência de 

realização mesmo com poucos dados. 

A rodada para coda final em nomes baseou-se na presença ou ausência da 

consoante como a variável dependente, e os grupos de fatores: ambiente seguinte, vogal 

precedente, número de sílabas, tonicidade, classe de palavras, status da fronteira 
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silábica, nome, faixa etária e sexo. De acordo com a tabela 8, foram obtidos 55 dados de 

coda final em nominal, com um número de ocorrências igual a 25, correspondendo a 

49% de realização da coda. A probabilidade de ocorrência do preenchimento da coda 

independente de qualquer fator envolvido, ou seja, o input de aplicação, foi igual a .57. 

Diferentemente da rodada para coda interna, a rodada de coda final em nomes 

foi realizada somente no programa Varbrul, devido à baixa quantidade de dados no 

contexto analisado. Na rodada deste programa foram selecionados como relevantes, no 

stepup, os grupos de fatores social – idade e sexo – e estrutural – ambiente seguinte.  

No que corresponde ao grupo de fatores ambiente seguinte, as possibilidades de 

ocorrência no ambiente que segue a coda final em nomes eram os segmentos nasais [m] 

e [n], a oclusiva sonora [d], a fricativa surda [s], as vogais e a pausa. Porém, houve 

ocorrência categórica da coda quando esta era seguida por consoante. Sendo assim, são 

relevantes do ponto de vista estatístico somente os ambientes vogal e pausa. Seguem os 

exemplos relativos ao ambiente seguinte: 

 

Peter derrubou  Sabor da paixão Lugar nenhum   

O mar molhou...  Por mim  Por cima de mim  

Eu não fui levado pelo ma // (mar)   É culhé  ainda (colher) 

 

A tabela 21 apresenta os resultados para vogal e pausa:  

 

 Apl/Total % Peso relativo 
Vogal (V) 05/07 71 .72 
Pausa (*) 17/42 40 .46 

Tabela 21: Resultado para ambiente seguinte – coda final em nomes. 

 

De acordo com a amostra analisada, existem mais itens com coda antes de pausa 

que antes de vogais, porém o que se vê é uma maior realização da coda quando esta está 

antes de vogais. Isto é, dos 7 dados, 5 foram realizados, ou seja, 71% de ocorrência da 

coda antes de vogal com peso relativo de .72. Enquanto para a coda antes de pausa o 

que se tem são 17 realizações, totalizando em 40% de ocorrência e peso relativo de .46. 

Conclui-se que os segmentos consonantais e as vogais favorecem o preenchimento da 

coda (r) em final de nominais, enquanto a pausa favorece o seu cancelamento. 

Apesar de a amostra analisada ter pouca quantidade de dados com coda final em 

nomes, 55, os resultados encontrados nesse trabalho não comprovam os resultados de 
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Oliveira (1983), já que o autor encontrou as obstruintes sonoras, a lateral e as vogais 

como segmentos favorecedores do cancelamento de (r) em final de nomes, e as nasais, 

as obstruintes surdas e a pausa, ambientes que desfavorecem o seu cancelamento. Em 

seu trabalho, ele também mostrou que o número de sílabas de um nominal, em coda 

final, é um fator importante no condicionamento na regra de cancelamento. Callou et al. 

(1998) ao analisar a coda (r) em posição final de nomes, separado dos verbos, encontrou 

resultado significante para o fator tamanho do vocábulo, sendo as palavras 

monossilábicas desfavorecedoras do cancelamento de (r) final. Nesta pesquisa, esse 

resultado não pôde ser confirmado já que esse fator sequer foi selecionado pelo 

programa devido à baixa ocorrência de nominais com coda final na amostra de crianças. 

Os fatores sociais relevantes nesta análise foram idade e sexo. Os resultados, 

para o fator idade, são apresentados na tabela 22: 

 

 Apl/Total % Peso relativo 
2 anos 01/10 10 .11 
3 anos 05/10 50 .51 
4 anos 06/08 75 .76 
5 anos 16/27 59 .61 

Tabela 22: Resultados com relação às idades – coda final em nomes. 

 

Para as idades, a ordem dos resultados foi 4anos > 5anos > 3anos > 2anos com 

relação ao total dos dados e ao número de codas realizadas, ou seja, as crianças de 4 

anos realizaram quase todas as codas em nomes finais, sendo 6 aplicações para 8 dados 

no total, resultando em 75% das realizações com peso relativo de .76. Nas crianças de 5 

anos houve 59% de ocorrência da coda, o que está relativamente próximo dos resultados 

para a idade de 3 anos, 50%, sendo a idade de 2 anos a que mais se distancia dos outros 

resultados, apresentando somente 1 realização em um total de 10 itens. A partir desses 

resultados, no que diz respeito ao processo aquisitivo, é possível dizer que a estocagem 

de palavras com a estrutura silábica CV(r) em nomes constitui-se de um conjunto maior 

de exemplares para as crianças de 5 anos, já que essa apresenta maior quantidades de 

itens com a coda que as demais idades. O que esses resultados apontam é que parece 

haver uma tendência de um uso mais frequente da coda nos nomes para as crianças mais 

velhas se elas forem comparadas com as crianças mais novas.  

O que se observa é que todas as crianças realizaram a coda final em nomes, com 

exceção da idade de 2 anos, que preencheu a posição de coda somente uma vez. O que 



 

confirma os estudos de Mezzom

estabiliza aos 3:10 . Na presente pesquisa, 

transversal, não se pode afirmar quando ocorre a aquisição da estrutura silábica em 

questão.  

O gráfico 3 mostra que as crianças de 2 anos ainda não têm um domínio da 

líquida não-lateral em posição final em nome, porém, as demais idades tendem a usar 

mais a variante com coda.  

 

Gráfico 3: Distribuição de coda final em nomes.

  

Os resultados para o fator sexo são apresentados na tabela 23, lembrando que 

não houve uma boa distribuição entre me

analisadas, dessa forma é possível perceber que os valores percentuais para esse grupo 

não apontam para uma diferença entre gêneros, embora os pesos relativos indiquem o 

contrário. Como não há uma boa distribuição, e

cuidado.   

 

 Apl/Total 
f 16/31 
m 12/24 

Tabela 23: Resultados para sexo 

 

 Assim como foram apresentados nos dados de (r) interno, a distribuição das 

ocorrências da estrutura CV(r) em nominais também são apresentados nas tabelas 24 e 

25, respectivamente, em função da idade das crianças, a fim

os 55 dados encontrados durante a análise desse segmento em final de nomes. A tabela 

24 apresenta os dados em que a coda foi realizada, enquanto a tabela 25 apresenta os 

dados com a não realização de (r) em posição final em nomes.
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Os resultados para o fator sexo são apresentados na tabela 23, lembrando que 

não houve uma boa distribuição entre meninas e meninos na seleção das crianças 

analisadas, dessa forma é possível perceber que os valores percentuais para esse grupo 

não apontam para uma diferença entre gêneros, embora os pesos relativos indiquem o 

contrário. Como não há uma boa distribuição, esse resultado deve ser tomado com certo 

% Peso relativo 
52 .66 
50 .29 

Tabela 23: Resultados para sexo – coda final em nomes. 

Assim como foram apresentados nos dados de (r) interno, a distribuição das 

da estrutura CV(r) em nominais também são apresentados nas tabelas 24 e 

25, respectivamente, em função da idade das crianças, a fim de demonstrar quais foram 

dados encontrados durante a análise desse segmento em final de nomes. A tabela 

os dados em que a coda foi realizada, enquanto a tabela 25 apresenta os 

dados com a não realização de (r) em posição final em nomes. 
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2;0 3;0 4;0 5;0 

Apl/total    % Apl/total            % Apl/total           % Apl/total                         % 

1/10           10 05/10                50 06/08                75 16/27                               59 

Fôr (flor)  pofavor, sabor, 

Thunder, lugar, 

Peter 

Peter, mar, flor, 

super,  

por, flor, Peter, maior, 

melhor, mar, lugar, fror, cor, 

amor, sabor 

Tabela 24: Distribuição das ocorrências para o (r) em final de nomes, em função da idade das crianças. 

 

2;0 3;0 4;0 5;0 

má (mar), tambô, pufessô, 

colhé, má, fô (flor), egadô 

(regador), po (por) 

Co (cor), frô 

(flor), má 

(mar), flô,  

colhé, pegado 

(pregador) 

má (mar), tambô, 
tricorô (tricolor), 
qualqué,  

Tabela 25: Distribuição das não ocorrências para o (r) em final de nomes, em função da idade das 

crianças. 

 

 As tabelas acima mostram os itens analisados na fala das crianças em todas as 

faixas etárias. A idade de 2 anos apresenta mais dados na tabela de distribuição das não 

ocorrências que as demais idades. A idade de 5 anos apresenta maior número de dados, 

27, o que pode ser justificado por serem crianças mais velhas e terem mais experiências 

com as palavras, já que inclusive esta idade apresenta o pronome indefinido “qualquer” 

que não se repete nas outras. Outro ponto interessante é ressaltar que os dois únicos 

dados da idade de 4 anos que não foram preenchidos foram coletados dos dados da 

criança R., a mesma que também não preencheu nenhuma coda interna. De fato são 

poucos dados e, por isso, não se pode ter uma boa distribuição dos resultados. Gomes 

(2006) ao analisar a coda final em nomes, não alcançou resultados que refletissem a 

distribuição encontrada na fala dos adultos, pois também trabalhava com poucos dados. 

 

4.3. Resultados para coda final em verbos  

  

A rodada com os dados de coda final em verbos também baseou-se na presença 

ou ausência da coda como variável dependente, e os grupos de fatores: ambiente 

seguinte, vogal precedente, número de sílabas, tonicidade, classe de palavras, status da 

fronteira silábica, nome, faixa etária e sexo. De acordo com a tabela 8, apresentada neste 

capítulo, foram obtidos 169 dados de verbos, com somente 12 ocorrências de aplicação 
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da coda final, correspondendo a 7% da realização da coda (r) em final de verbos. O 

input de aplicação, a probabilidade de ocorrência do preenchimento da coda 

independente de qualquer fator envolvido, foi igual a .10. A tabela 26 apresenta a 

distribuição das formas verbais de acordo com as idades e a presença vs. ausência da 

coda: 

 

 Não Realização   Realização   

 Infinitivo Quer Subjuntivo Infinitivo Quer Subjuntivo 
2 anos 15 1 --- --- --- --- 
3 anos 55 --- 1 4 --- --- 
4 anos 20 --- --- --- --- --- 
5 anos 64 1 --- 7 1 --- 

Tabela 26: Tipos de formas verbais com relação à idade – coda final em verbos. 

 

Conforme o estudo de Oliveira (1983), a separação de nominais e verbos no 

tratamento da variação do (r) em final de sílaba parece a melhor forma de analisar essa 

coda, uma vez que há mais ausência de (r) em verbos que em nominais. Essa tendência 

é confirmada em outros estudos posteriores, como os Callou (1987) e Callou et al. 

(1998), para os adultos da comunidade de fala do Rio de Janeiro, e Gomes (2006), em 

estudo preliminar sobre a aquisição da realização variável de (r) em coda.  

Além disso, é pertinente considerar a ausência da líquida não-lateral em coda em 

verbos como parte da representação mental dessa estrutura, já que nos verbos o (r) final 

está ausente e a impressão que se tem é de uma situação mais semicategórica do que 

variável. Gomes (2006) defende que essa ausência da coda não só é parte da 

representação mental como é a própria representação central das crianças. A autora se 

posiciona segundo a hipótese dos modelos baseados no uso, a qual permite essa 

representação. 

Callou et al. (1998) assume que existe uma coda vibrante subjacente para finais 

de nomes, finais de verbos e para internos, como parte de um processo variável em que 

a coda pode ser ou não realizada. Já a visão do modelo de exemplares permite postular 

outra hipótese sobre a representação da coda considerando esses três grupos. Esse 

modelo permite levantar a hipótese de que, em final de nomes e em posição interna, a 

coda pode ser representada em uma nuvem de realizações em suas diversas 

possibilidades, fonéticas e ausência da coda, já que, em função de um aumento 

gradativo observado por idades, a presença da coda nessas posições parece ser a 



71 
 

representação central das crianças. Enquanto para os verbos, como não existe 

manifestação da coda (r) na maioria das falas das crianças em todas as faixas etárias, 

podemos levantar a hipótese de que a representação central é sem a coda, porém 

mantendo algum resíduo de ocorrência da coda que também faz parte da representação 

só que de uma representação marginal. 

  Bybee (2002) explica que a representação de um item tende a ser reduzida, 

caso haja uma tendência à redução desse item na fala, uma vez que a representação 

mental do léxico depende da experiência do falante e da frequência em que esse item 

lexical é usado. Ela afirma que as experiências podem mudar as representações e que 

essas não são invariáveis. Através da representação em exemplares é possível capturar a 

variação na representação do item, apresentando instâncias tanto com ausência de coda 

quanto com presença, sendo as instâncias sem a coda as mais frequentes, com a 

representação central mais robusta. 

Esse modelo estabelece que a representação mental das palavras contém 

instâncias que fazem parte da experiência do falante, o que implica dizer que a coda 

ainda pode fazer parte da experiência de algumas dessas crianças analisadas, já que 

crianças de 3 e 5 anos apresentam dados contendo a coda em final de verbos. É 

interessante ressaltar que, durante a realização das entrevistas, as crianças contavam 

histórias e algumas vezes cantaram músicas de suas preferências, sendo nessas situações 

que a maioria dos dados aparece com a coda final em verbos realizada. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a situação observada para as crianças 

representa um estágio de mudança de perda da coda para as formas verbais de infinitivo, 

conforme defendeu Oliveira (1983), observando adultos da comunidade de fala de Belo 

Horizonte. A forma verbal mais frequente na fala das crianças é de infinitivo, mas 

ocorreram também 3 casos com o verbo “quer” e somente um caso com a forma de 

subjuntivo, inclusive, nessa forma verbal a coda não foi realizada:  

 

ela queria fugir  se eu disse_?  você quer... (injeção)? 

 

Como são poucos os dados de realização da coda final em verbos, não foi 

possível uma rodada com finalidade estatística, já que para qualquer fator de grupo de 

fatores analisados a grande maioria dos resultados foi de 0% de ocorrência. Ou seja, a 

ausência da coda em final de verbos parece não ser mais controlada linguisticamente, ou 
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seja, não há ocorrência de coda final em verbos seja qual for o contexto linguístico 

considerado.  

A tabela 27 apresenta os dados em que a coda foi realizada, enquanto a tabela 28 

apresenta os dados com a não realização de (r) em posição final em verbos. Os itens em 

itálico indicam repetição de palavras, tanto pela mesma criança, quanto por crianças 

diferentes da mesma idade. 

 

2;0 3;0 4;0 5;0 

Apl/total         % Apl/total           % Apl/total            % Apl/total                    % 

0/16                 0 4/60                   6 0/20                   0 8/73                          11 

 bater, dormir, ver, 

fugir,   

 jogar, fugir, quer, 

passear,  

Tabela 27: Distribuição das ocorrências para o (r) em final de verbos, em função da idade das crianças. 

 

2;0 3;0 4;0 5;0 

guadá 

(guardar), 

ficá, chegá, 

botá, comê, 

descansá, cai, 

tomá, tocá, 

qué, falá, 

nadá, secá, 

subi (subir), 

cholá 

(chorar) 

apetá (apertar), pintá, nadá, 

comprá, esquevrê 

(escrever), brincá, batê, 

pulá, dissé (disser), gritá, 

cantá, votá (voltar), fazê, 

montá, adivinhá, pintá, pedi, 

contá, falá, cansá, ficá, ligá, 

comê , levá, sê (ser), dá, 

colocá, botá, passá, grudá, 

matá, devolvê, buscá, cuidá, 

quebrá, acordá, olhá, 

mergulhá, consertá 

 ganhá, salvá, vê 

(ver), segurá, 

fechá, chamá, 

fazê, montá, 

jogá, brincá, 

colocá, passeá 

estorá (estourar), 
colocá, comprá, 
atacá, mergulhá, vê, 
botá, chegá,  morrê, 
ganhá, dá, tensformá 
(transformar), atirá, 
desenhá, pegá, tê, 
ficá, tirá, descê, 
acumulá, pensá, 
protegê, entrá, i (ir), 
contá, desenhá, borrá, 
estudá, fazê, vomitá, 
trabalhá, casá, 
guardá, mostrá, pintá, 
andá, cai (cair), qué, 
sê (ser), batê 

Tabela 28: Distribuição das não ocorrências para o (r) em final de verbos, em função da idade das 

crianças. 

 

Como dito anteriormente, somente as idades de 3 e 5 anos realizaram os dados 

com a presença da coda, porém em número baixo de ocorrências. O gráfico 4 serve para 

visualizar a distribuição da coda em função das idades:  

 



 

Gráfico 4: Distribuição de coda final em verbos.

 

Em todas as idades, a não ocorrência de (r) indica que a variante com ausência 

da consoante na sílaba é o melhor exemplar da estrutura da sí

infinitivo. Gomes (2006) levanta a hipótese de que, com o passar do tempo, as crianças 

vão incorporando novos exemplares, que são classificados como tendo a sílaba final 

terminada em uma vogal tônica:

 

Se eu andá de bicicleta

 

De acordo com os resultados de Oliveira (1983) e os resultados apontados nesta 

pesquisa, a ausência categórica de ocorrências com a realização da consoante (r) em 

final de verbos não pode ser atribuída apenas a um estágio aquisitivo, u

observa o mesmo comportamento em adultos, dessa forma, esses dados revelam que, no 

período aquisitivo, se manifestam as tendências observadas na comunidade de fala em 

relação à variação e à mudança linguística na realização do tipo silábico C

posição interna e final – em nomes e verbos.

Conclui-se, então, que os resultados para coda interna são inversos aos 

resultados em final de verbos. De acordo com a hipótese teórica adotada n

trabalho, na coda interna, a tendência é reali

central e a sua não realização é uma representação marginal, enquanto, para a coda final 

em verbos, a representação central é a coda não realizada. Já para os resultados em 

nomes, essa representação é indefinida, a

coda é bastante reduzido. O gráfico 5 ilustra a realização de todos os tipos de coda de

acordo com as idades analisadas.
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Gráfico 4: Distribuição de coda final em verbos. 

Em todas as idades, a não ocorrência de (r) indica que a variante com ausência 

da consoante na sílaba é o melhor exemplar da estrutura da sílaba final de verbos no 

infinitivo. Gomes (2006) levanta a hipótese de que, com o passar do tempo, as crianças 

vão incorporando novos exemplares, que são classificados como tendo a sílaba final 

terminada em uma vogal tônica: 

de bicicleta  Você vai tê marido? 

De acordo com os resultados de Oliveira (1983) e os resultados apontados nesta 

pesquisa, a ausência categórica de ocorrências com a realização da consoante (r) em 

final de verbos não pode ser atribuída apenas a um estágio aquisitivo, u

observa o mesmo comportamento em adultos, dessa forma, esses dados revelam que, no 

período aquisitivo, se manifestam as tendências observadas na comunidade de fala em 

relação à variação e à mudança linguística na realização do tipo silábico C

em nomes e verbos. 

se, então, que os resultados para coda interna são inversos aos 

resultados em final de verbos. De acordo com a hipótese teórica adotada n

trabalho, na coda interna, a tendência é realizar o padrão CV(r) como uma representação 

central e a sua não realização é uma representação marginal, enquanto, para a coda final 

em verbos, a representação central é a coda não realizada. Já para os resultados em 

nomes, essa representação é indefinida, até mesmo porque o número de dados para essa 

coda é bastante reduzido. O gráfico 5 ilustra a realização de todos os tipos de coda de

acordo com as idades analisadas. 
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resultados em final de verbos. De acordo com a hipótese teórica adotada no presente 

zar o padrão CV(r) como uma representação 

central e a sua não realização é uma representação marginal, enquanto, para a coda final 

em verbos, a representação central é a coda não realizada. Já para os resultados em 

té mesmo porque o número de dados para essa 

coda é bastante reduzido. O gráfico 5 ilustra a realização de todos os tipos de coda de 

(r) final em verbos por idade



 

Gráfico 5: Frequência do tipo de coda de acordo com a idade.
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ambientes fonológicos que favorecem a realização do (r) em posição de 
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fato, se os dados desta análise forem observados separadamente, percebe

ambientes facilitadores da realização de (r) são os três citados acima, incluindo no 
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Tomando como referência o trabalho de Mezzomo (2004), esta pesquisa também 

observa a aquisição de (r) em início de sílaba, para verificar se há alguma relação entre 

a realização de vibrantes na posição de onset e coda durante o processo aquisitivo. 

na presente análise serve como posição silábica de controle e para a apresentação 

foram utilizados programas estatísticos, já que a realização da 

lateral nessa posição parece ser categórica.  

Durante essa análise foram observados todos os onsets de vibrantes em posição 

medial e inicial. De acordo com as autoras Hernandorena e Lamprecht (1997

a aquisição das líquidas não-laterias em posição de 

o ser observadas na fala das crianças a partir dos 3 anos. Segundo as 

autoras, algumas estratégias utilizadas pelas crianças durante a aquisição são: a 

substituição por /l/, a substituição por uma plosiva dorsal [k, g], a substituição por uma 

al [t, d], a não realização e a semivocalização. 

De acordo com os estudos de aquisição fonológica do Português Brasileiro, os 

ambientes fonológicos que favorecem a realização do (r) em posição de 

contexto antecedente [i, e, ε, u, o, �], vogal seguinte [u, o, �] e tonicidade da sílaba. De 

fato, se os dados desta análise forem observados separadamente, percebe

ambientes facilitadores da realização de (r) são os três citados acima, incluindo no 

ambiente vogal seguinte as vogais [i, e, ε, a] como favorecendo a realização do 

inicial e medial. Na tabela 29 são apresentados alguns dados encontrados nesta análise 
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Contexto antecedente Vogal seguinte Sílaba tônica 
tartaruga / banhera / piratas / fera / 
segurando / história / árvore  

rodando / areia / furiosa / 
embora /  barulhinho  

garoto / orelha 
/ rápido / 

Tabela 29: Dados de (r) em onset. 

 

Assim como apontado pelos estudos de aquisição fonológica, as crianças dessa 

análise desde os 3 anos já apresentam a líquida não-lateral realizada em posição de 

onset inicial e medial. Na tabela a seguir, é possível perceber que essas realizações 

foram encontradas nas idades de 3, 4 e 5 anos. A tabela 30 apresenta os dados de onset 

medial e inicial em função das idades e das suas realizações: 

 

2;0 3;0 4;0 5;0 

Apl/ Total  % Apl/ Total           % Apl/ Total      % Apl/ Total                     % 

3/24           12 84/109               77 47/66            72 142/147                        97 

areia, marelo, 

tataruga 

ávere, areia, rosa, 

passarim, morango, 

galera, riu, banhera, 

fora, parabém, rua, 

querida, hora, rodá, 

dimiro, foram tirei, 

escurinho, rorso, 

fera,  coração, voaro, 

rindo, parando, 

procurando, Maria, 

roda, apareceu 

história, chorando, 

historinha, Rodolfo, 

primero, deram, era, 

amarelo, namorado, 

quero, rodeio, flores, 

amarelinha, número, 

embora, agora 

caranguejo, parece 

barulhinho, queria  

baralina, areia, 

roso, rápido, 

reparei, buraco, 

embora, chero, 

passarim, quero, 

amarelo, agora, 

caranguejo, 

herói, 

namorados, 

cara, árvole, 

bombero, 

porcuro, galeria, 

pirulito, cadera, 

adoro, horas, 

escuro, jacaré, 

nariz, aranha, 

queria, 

morango, 

apavorado,  

fora, segura 

quero, orelha, areia, 
segurando, atiro, buraco, 
carangueso, restaurante, 
marinha, fora, tiro, aparece, 
carinha, deixaro, estorá, 
girafa, sorveteria, amarela, 
rainha, nariz, furiosa, 
poderes, piratas, histórias, 
Maria, Mere, árvore, era, 
queria, tirá, Rossi, foram, 
bera, chero, ruim, Frederico, 
Karem, Rex, perguntaram, 
claro, caraça, Paris, relógio, 
veterinária, marimbondo, 
fizeram, querido, passarim, 
namorado, ralo, dinossauro, 
figurinha, revista, tartaruga, 
bombero, árvore, rodinha, 
embora, cororida, para, rosa,  
furo, casaram, brigadero, 
coroa, agora, aparelho, roda, 
apareceu, espere, Fera, 
jacaré, , rabisca, ricópiro, 
árvore, marido, escuro, Pires, 
foram, apareceu, chorando, 
viro, cara, pegaram, botaram, 
cortaram, relógio, Raquel, 
amarelo, passarim, cárie, 
esperança, chorei, vampiro, 
laranja, redondo, janero,  

Tabela 30: Distribuição das ocorrências para o (r) em onset em função das idades. 
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Os itens apresentados em itálico são aqueles que foram realizados mais vezes, 

tanto pela mesma criança, quanto por outra criança da mesma idade.  

A tabela 31 apresenta as estratégias de substituição utilizadas pelas crianças ao 

pronunciar palavras com o (r) em posição de onset. Comparando as duas tabelas, as 

crianças de 2 anos ainda não adquiriram a líquida não-lateral, apresentando estratégias 

em quase todos os seus dados. Já a idade de 3 anos apresenta 84 dados com a realização 

do onset e somente 25 dados com as estratégias de reparo. Observe-se que a 

semivocalização foi a estratégia mais usada por essa idade, um total de 16 dados, 

enquanto houve somente duas substituições pelo segmento [l] e uma não realização. 

Com exceção de uma criança, que substituiu o (r) pelo segmento [l] e [g], a idade de 5 

anos foi a que mais realizou o onset inicial e medial. 

 

2;0 3;0 4;0 5;0 

Tiiá (tirar), embola, 

Kale (Karem), Kalem, 

quelo, pofessoa, osa 

(rosa), molango, 

cadêla, batedela, 

seleia, lola (loira), 

cholá, histólia, arvole, 

aleia, calanguejo, 

gilafa, egadô (regador) 

aieia, voaio (voaram), 

vassouia, cindeiela, 

seieia, soiô (chorou), 

passainhos, balulho, paia 

(para), passaio (pássaro), 

coies (cores), senhoia, 

puseia, queio, figuias, 

tataiuga, quelo, amalelo, 

calagueso, elogio 

(relógio), viiô (virou) 

mamadela, espelá, 

tubalão, chola, 

cadela, catela, 

tataluga, seleia, 

mola, ávole, 

molango, jacalé, 

madela, fola, 

calanguejo, apalecê, 

bombelo 

caga (cara), 
calangueso 

Tabela 31: Distribuição das estratégias de realização do (r) em onset em função das idades. 

 

 Todos os itens produzidos com estratégia de reparo na idade de 4 anos foram 

realizados pela mesma criança, R., que também apresentou diferenças na aquisição da 

coda. A criança substituiu a líquida não-lateral pela líquida lateral [l] em todas as 

palavras, não produzindo nenhum (r) em posição de onset medial e inicial. Esses 

resultados podem confirmar que o ritmo de aquisição dessa criança é diferente das 

demais analisadas neste trabalho. 

Dessa forma, as estratégias mais utilizadas por todas as crianças foram: a 

substituição por [l] em onset medial, como em “amalelo”, a não realização do segmento 

nas duas posições de onset, como em “elógio” (relógio) e “pofessoa” (professora), e a 
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semivocalização por [j], também bastante expressiva em onset medial, como em 

“seieia” (sereia) e “vassouja” (vassoura).  

Com isso, conclui-se que os dados de onset são na sua maioria realizados, salvo 

exceções, e a utilização de estratégias de substituição também são confirmadas. Assim 

como no trabalho de Lamprecht (2004), acerca da aquisição fonológica do Português, as 

crianças dessa análise apresentam aquisição tardia para este segmento. Dessa forma, os 

resultados desta pesquisa refletem que crianças de 2 anos não apresentam o onset, nas 

posições inicial e medial, ainda estabelecido devido às poucas ocorrências e às muitas 

estratégias de reparo realizadas, sendo a partir dos 3 anos que o onset parece ser 

adquirido e realizado, enquanto que para os resultados de coda, em posição interna, final 

em nomes e final em verbos, existem algumas particularidades para a realização do (r) 

em final de sílaba, não sendo uma questão relacionada à vibrante especificamente. 
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5. CONCLUSÃO  

 

A fim de colaborar com a discussão do status da variação sociolinguística na 

gramática e das etapas da aquisição da fonologia pelas crianças, essa dissertação 

apresentou resultados acerca da aquisição da variação da coda vibrante em posição 

interna e final, corroborando os estudos de aquisição, por mostrar que as crianças, desde 

muito cedo, são capazes de refletir a variação estruturada na sua comunidade de fala 

durante o seu desempenho. Estudos do português brasileiro acerca da líquida não-lateral 

em coda mostraram que a distinção entre as classes de palavras, verbos e nomes, é um 

aspecto importante a ser considerado durante a análise da coda, por se tratar de 

processos com naturezas diferentes. Sendo assim, foram analisadas as codas internas, 

finais em nomes e finais em verbos. 

 Estudos anteriores sobre o (r) em coda na comunidade de fala adulta mostraram 

que a ausência da consoante em coda em final de verbos não apresenta estigma no 

português do Brasil, havendo, na comunidade de fala, uma tendência em não realizar a 

líquida não-lateral na posição final da sílaba em verbos. Oliveira (1983), ao analisar 

verbos e nomes separadamente, conclui em seu trabalho que finais em nome e finais em 

verbos devem ser considerados diferentes, enquanto que coda interna e coda em final de 

nomes devem ser tratadas como dois aspectos de um mesmo processo. Para o autor, a 

ausência do (r) nos casos de verbos finais é quase categórica, podendo ser vista como 

uma regra de inserção somente em situação de fala formal. Enquanto que nos casos de 

coda final em nomes e coda interna observa-se que fatores condicionantes podem ou 

não favorecer esse cancelamento. 

Callou (1987) conclui, em seu estudo na fala culta do Rio de Janeiro, que a 

ausência da vibrante em final de palavra, por ser generalizada, pode ser considerada 

como um processo de simplificação da estrutura silábica, independente do estilo de fala. 

Porém a autora não separou as classes de palavras verbos e nomes durante essa análise. 

Em um estudo de tempo real e tempo aparente, Callou et al. (1998), ao analisar os 

verbos e nomes separadamente, observa que o (r) é mais apagado em final de verbos, 

independente de fatores condicionantes e que em final de nomes o tamanho da palavra é 

um fator relevante, já que somente as palavras monossílabas não apagam a coda. 

Gomes (2006), em um estudo sobre aquisição, mostra que as crianças parecem 

refletir a realidade da comunidade de fala adulta com relação à coda final em verbos, 

pois em sua análise a ausência do (r) foi categórica para todas as crianças, independente 
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de suas idades. Para a coda final em nomes, a autora não encontrou dados suficientes 

em seus resultados que refletissem a realidade das crianças em seu processo aquisitivo. 

Já para a coda interna, ela observa que as crianças apresentam diferentes estágios de 

aquisição. 

De acordo com os pressupostos teóricos adotados nessa dissertação, dos 

Modelos baseados no Uso, a variação está representada no léxico do falante e suas 

variantes são parte desta representação. A representação de exemplares é vista como 

uma nuvem de memorização que faz parte da experiência do falante. Essas nuvens 

podem conter tanto informações linguísticas como não linguísticas. Esse modelo de 

exemplares também pode trazer implicações para a aquisição da variação, pois 

apresenta que não apenas um falante terá muita memória de traço de um único item 

lexical, como todos os falantes não adquirem a mesma representação de um mesmo 

item. Foulkes e Docherty (2006) assumem que o modelo de exemplares captura a 

variação sociolinguística, já que uma representação lexical pode incluir uma lista 

detalhada de traços que o falante ouviu e produziu, capturando fatores sociais indexados 

nesses traços. 

 A partir dos trabalhos apresentados na literatura e em conformidade com a 

teoria adotada, criou-se, portanto, a hipótese segundo a qual as diversas realizações 

fonéticas encontradas em uma comunidade de fala estão armazenadas no léxico mental 

das crianças, não sendo resultantes de um processo de cancelamento, inserção ou 

retenção de um segmento.  

Esta dissertação consistiu na análise dos dados coletados de 11 crianças com 

idade entre 2:1 e 5:0, nascidas no Rio de Janeiro, da amostra transversal AQUIVAR 

(PEUL/ UFRJ), com o propósito de observar se as crianças apresentam diferenças 

individuais durante a aquisição da líquida não-lateral e analisar o processo aquisitivo 

desse segmento de acordo com as posições que ele pode ocorrer na palavra, ou seja, 

coda interna e coda final. Com o interesse de observar como se dá a aquisição dessa 

líquida em posição inicial e verificar se existe variação atribuída a ela, foi acrescentada 

a esta pesquisa a análise do onset simples. Os programas probabilísticos utilizados na 

análise da coda foram o Varbrul e o R-brul e as rodadas nesses programas basearam-se 

na presença vs. ausência da consoante como a variável dependente. 

Os resultados mostraram que a coda interna em sua maioria é realizada por todas 

as crianças de todas as idades e o tamanho da palavra é um fator relevante nessa análise. 

Sendo assim, as crianças maiores (5 anos) realizaram mais a coda que as crianças 
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menores, confirmando a ideia de que a realização da coda vai se implementando ao 

longo dos anos, durante o processo aquisitivo. Benayon (2010) explica que a 

experiência com a língua aumenta à medida que mais palavras e mais ocorrências 

associadas a elas são armazenadas, ou seja, crianças com mais idade produzem mais 

palavras, incluindo a produção de variantes. Foi observado, neste trabalho, que dados 

com dissílabas e trissílabas são mais comuns de serem encontrados, tendo a coda 

realizada. Portanto, na análise de coda interna, o tamanho da palavra pode estar 

relacionado ao processo aquisitivo, sem efeito de condicionamento da variação. 

Para a coda final em nomes, os resultados mostraram uma tendência de uso mais 

frequente da coda nos nomes para as crianças mais velhas, quando comparadas às mais 

novas, uma vez que as crianças de 2 anos realizaram somente uma coda dessa natureza. 

Porém, devido ao número reduzido de dados foi difícil estabelecer uma generalização 

para a consoante na posição final em nomes. Dessa forma, os dados de coda final em 

nomes encontrados na análise das crianças não apresentaram resultados que refletissem 

a distribuição encontrada na fala dos adultos, assim como os resultados de Gomes 

(2006). 

Já os resultados para (r) em final de verbos apontaram que a ausência da líquida 

não-lateral é uma situação mais semicategórica do que variável, podendo ser 

considerada a não realização uma representação mental da estrutura CV(r) em verbos. 

Baseado nos Modelos de exemplares foi possível levantar a hipótese de que a coda em 

final de nomes e em posição interna é a representação central em uma nuvem de 

realizações, já que a presença da coda nessas posições parece ser a forma mais realizada 

pelas crianças. A coda em final de verbos tem a representação central com a ausência da 

consoante, já que esta não se manifesta na maioria das falas das crianças. De acordo 

com Gomes (2006), a não ocorrência da líquida não-lateral é o melhor exemplar da 

estrutura CV(r) de verbos no infinitivo. 

Em síntese, conforme a hipótese levantada, os resultados para a posição interna 

apontaram a realização da coda como uma representação central e a sua não realização 

como uma representação marginal. Por outro lado, os resultados para a posição final em 

verbos mostraram o contrário, isto é, a coda não realizada é a representação central, 

enquanto os resíduos de ocorrência da coda fazem parte da representação marginal. Os 

resultados para a coda final em nomes, porém, não apresentaram uma representação 

definida, devido à pouca quantidade de dados encontrados durante a análise.  
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Quanto aos dados de onset, os resultados confirmaram as mesmas estratégias de 

reparo, utilizadas na tentativa de realizar o (r) em posição inicial de sílaba, apontadas 

em Lamprecht (2004), em seu estudo acerca da aquisição fonológica sem considerar os 

aspectos variáveis. Esses resultados mostraram que as crianças menores (2 anos) não 

apresentam o onset, confirmando a aquisição tardia desse segmento, sendo a partir dos 3 

anos que essa líquida é adquirida e realizada em posição inicial. Dessa forma, os estudos 

para a aquisição de onset e coda mostraram resultados distintos, já que em coda – final 

em nomes, final em verbos e interna – foram apresentadas possibilidades de realização 

da líquida não-lateral e em onset a aquisição estaria ligada a questões específicas da 

vibrante. 
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