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1. Introdução  
 

O desenvolvimento da linguagem expressiva ocorre durante os primeiros 

anos de vida da criança, entre o nascimento até aproximadamente os 5:0 anos de 

idade. Durante esse período, os fonemas são adquiridos e estabelecidos nas 

posições das sílabas e das palavras da língua em que está inserido. Essa 

aquisição é um processo gradual e não linear, no qual a criança percorre 

diferentes etapas até alcançar o alvo desejado, ou seja, a língua alvo do ambiente 

linguístico em que está inserida (KESKE-SOARES, BLANCO, MOTA, 2004; 

LAMPRECHT, 2004).    

No Português Brasileiro (doravante PB), a aquisição fonológica apresenta 

padrões bem definidos, tanto com relação à aquisição dos segmentos quanto em 

relação ao domínio das estruturas silábicas. O constituinte silábico coda, por 

exemplo, é o penúltimo a atingir estabilidade dentro do sistema fonológico 

(MEZZOMO, 2004).  

Durante a fase inicial do desenvolvimento fonológico, a fala da criança é 

caracterizada pela falta de consoantes na posição de coda. Os infantes realizam 
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modificações no intuito de simplificar as estruturas silábicas marcadas para 

estruturas silábicas simples CV (ex.: carta - [ka’tə]).  

 Apesar de o PB admitir rimas ramificadas, a coda, nesse sistema, assim 

como em várias outras línguas, é um constituinte silábico que impõe limitações ao 

material segmental que lhe pode ser associado. Como consequência, o número 

de segmentos permitidos nesta posição é pequeno. Vários autores postulam que 

a posição de coda é reservada a somente três segmentos soantes (/n/, /l/ e /ɾ/) e 

ao /S/, em um total de quatro fonemas na subjacência do PB (CÂMARA Jr., 1953, 

1977; AZEVEDO, 1981; BISOL, 1999; WETZELS, 2000; MONAHAN, 2001). 

Neste trabalho será adotada a teoria que concebe o preenchimento da coda do 

PB pelos segmentos /n/, /l/, /ɾ/ e /S/ (CÂMARA Jr.,1953, 1977; BISOL, 1999). 

No decorrer do percurso da aquisição fonológica, tanto típica quanto 

atípica, a criança faz uso de estratégias de reparo, também chamadas processos 

fonológicos. As estratégias de reparo ocorrem quando a criança simplifica suas 

produções num movimento natural de adaptação às suas capacidades de 

categorização, de articulação, de planejamento motor, de memória auditiva, de 

processamento auditivo (LAMPRECHT, 2004). 

As estratégias de reparo que as crianças adotam podem alterar a estrutura 

silábica ou a identidade segmental. No primeiro caso, temos: a simplificação do 

onset complexo, não realização da sílaba átona, não realização da coda, não 

realização de segmentos em onset simples, metátese, epêntese, alongamento 

compensatório e coalescência. Nos casos de substituição fonêmica, pode-se 

perceber: não estabilização do traço voz (dessonorização ou sonorização), 

alteração no traço anterior (anteriorização ou posteriorização), produção de uma 

líquida por outra, semivocalização de líquida, alteração no traço contínuo 

(plosivização), assimilação, entre outros (YAVAS, HERNANDORENA, 

LAMPRECHT, 2001). Trataremos, aqui, apenas das estratégias de reparo 

metátese e epêntese, dessa forma, manteremos atenção sobre recursos que 

alteram a estrutura silábica.  

A metátese pode ser definida como um processo no qual ocorre a inversão 

da posição de dois sons adjacentes ou não. De forma simplificada, é uma 
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reordenação de sons dentro da mesma palavra, como por exemplo, verde - 

[‘‘vɾeʤi] (LOWE, WEITZ, 1996; YAVAS, HERNANDORENA, LAMPRECHT, 2001). 

Já a epêntese é considerada quando ocorre a inserção de uma vogal entre duas 

consoantes, como por exemplo, nariz - [na’lizi] (YAVAS, HERNANDORENA, 

LAMPRECHT, 2001).  

Assim, o objetivo deste estudo foi descrever e analisar o uso das 

estratégias de reparo metátese e epêntese por crianças com desenvolvimento 

fonológico típico, a partir de dados de coda. Além disso, analisaram-se quais são 

os fatores que motivam a ocorrência das epênteses em coda final e das 

metáteses em coda medial.  

  
2. Métodos 
 

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior sobre a aquisição da coda no 

desenvolvimento fonológico típico em que foram analisados os dados de fala de 

170 crianças, 85 meninas e 85 meninos, com desenvolvimento fonológico típico, 

monolíngues do PB. A idade dessas crianças variou de 1:2 a 3:9;29, 

correspondendo ao surgimento do primeiro fonema em coda e ao domínio do 

último fone contrastivo em coda, respectivamente. 

O corpus de palavras deste estudo foi formado a partir de dois bancos de 

dados, INIFONO e AQUIFONO, totalizando 3026 palavras analisadas. Os 

registros do INIFONO pertencem ao Centro de Estudos sobre Aquisição e 

Aprendizagem da Linguagem (CEAAL) – PUCRS; os do AQUIFONO pertencem 

ao Mestrado em Letras da UCPel.  

Depois de realizado o levantamento das palavras com coda final e coda 

medial nos bancos de dados referidos, foram estabelecidas as variáveis 

dependentes e as variáveis intervenientes. Como variável dependente, 

considerou-se as variantes da “realização correta da coda”: com nasal (som; 

banco), com fricativa (lápis; posto), com líquida lateral (azul; calma) e com líquida 

não lateral (amor; carta); em oposição às “realizações incorretas”, tais como: a 

omissão, a coalescência, a semivocalização, a palatalização, a dessonorização, 
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substituição de líquidas, a epêntese e as metátese. Como variáveis intervenientes 

considerou-se: 

 Variáveis extralinguísticas: idade e sexo. 

 Variáveis linguísticas: vogal precedente, consoante seguinte, tonicidade e 

número de sílabas. 

Todas as palavras contendo coda final ou coda medial foram codificadas 

para a entrada no programa estatístico. Neste estudo, foram analisadas apenas 

as variações metátese e epêntese da coda silábica.  

Para a análise estatística, utilizou-se o Pacote Computacional VARBRUL, 

que é um conjunto de programas amplamente utilizado em análises linguísticas 

variacionistas e também em estudos sobre aquisição da linguagem. O VARBRUL 

fornece frequências e probabilidades sobre os fenômenos estudados e sobre as 

variáveis relevantes nesse fenômeno, por isso, foi utilizado neste estudo. 

Esse programa atribui valores de significância às variáveis linguísticas e 

extralinguísticas através da interação entre as mesmas (ex.: tonicidade versus 

número de sílabas). Por essa razão, ele não atribui valor de p às variantes 

contidas dentro de uma variável. Por exemplo, o VARBRUL não gera um valor de 

significância na comparação entre a tonicidade e o número de sílabas e sim, 

atribui pesos relativos. 

Os pesos relativos ou probabilidades de ocorrência do fenômeno estudado 

(aquisição da coda) foram retirados da interação estatística que continha, 

conjuntamente, todas as variáveis selecionadas como significativas pelo 

programa. Valores probabilísticos próximos a .50 foram considerados neutros, 

nem favorecedores, nem desfavorecedores da aquisição dos fonemas em coda. 

Valores acima de .60, foram favorecedores e valores inferiores, abaixo de .50, 

foram desfavorecedores do fenômeno estudado. 
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3. Resultados e Discussão 

 

O tratamento estatístico dos dados coletados mostrou que o uso das 

estratégias de reparo metátese e epêntese não foi significante no corpus de 

palavras estudado, por isso, realizou-se uma análise quantitativa descritiva. 

Os resultados mostraram que as crianças não fazem uso das estratégias 

de reparo de metátese e/ou epêntese no processo de aquisição da nasal e da 

líquida lateral em coda (Tabela 1).  
 
 
Tabela 1 – Uso das estratégias de reparo metátese e epêntese em coda medial e final nos dados 
de fala analisados 

Legenda: CM: coda medial; CF: coda final 
 

 

No que se refere ao segmento nasal em coda, observou-se que as crianças 

produzem corretamente esse segmento em coda final durante o processo de 

aquisição, sendo que, quando isto não ocorre, elas omitem ou realizam 

ditongação sem nasalização (ex.: bom - [‘bow]). Já em coda medial, é registrada 

uma porcentagem mais alta de omissões e a porcentagem de ditongação é 

inferior à alcançada em coda final (ex.: presente – [pe’sejʧi]). 

Outro recurso observado nos casos de coda medial com nasal neste 

estudo foi a assimilação da nasal da coda para o onset da sílaba seguinte, com 

posterior apagamento da coda (ex: comprou – [ko’mo]; onde – [‘oni]). Tal recurso 

remete a um reordenamento do segmento que está em posição de travamento 

silábico para outra posição silábica (CV(C)  CV.CV). 

 

Frequência 
Porcentagem 

 
Nasal 

Frequência 
Porcentagem 

 
Fricativa 

Frequência 
Porcentagem 

 
Líquida lateral 

Frequência/ 
Porcentagem 

 
Líquida não lateral 

CM CF CM CF CM CF CM CF 

Metátese 0/441  
0% 

0/117 
0% 

10/320 
3,12% 

0/233 
0% 

0/234 
0% 

0/126 
0% 

17/1198 
1,42% 

2/357 
0,56% 

Epêntese 0/441 
0% 

0/117 
0% 

0/320 
0% 

25/233 
10,68% 

0/234 
0% 

0/126 
0% 

1/1198 
0,08% 

20/357 
5,60% 
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Os resultados obtidos com a líquida lateral em coda demonstram que, 

durante seu processo de aquisição, não é observado o uso das estratégias de 

reparo de metátese e/ou epêntese (Tabela 1). Verificou-se que as crianças, na 

maioria dos casos, produzem corretamente a lateral em coda final; nos casos 

restantes, elas a omitem. Dentro, ainda, das omissões, há um pequeno número 

de alongamentos da vogal precedente (ex.: gol – go:). 

Os resultados encontrados em coda com fricativa demonstraram que a 

metátese é o segundo recurso mais utilizado pelas crianças na posição de coda 

medial (ex.: escada – [si’kada]), sendo que, no caso da coda final, a epêntese é o 

segundo recurso mais utilizado (ex: nariz – [na’ɾizi]). Os casos de epêntese são 

restritos ao final de palavra, enquanto que as metáteses ocorrem somente em 

coda medial (Tabela 1).  

Nos dados da líquida não lateral, verificou-se que as crianças adotam um 

comportamento, ao lidar com a coda medial, e outro distinto no processo de 

aquisição da coda final. Na posição de coda final, com relação aos processos de 

estrutura silábica, observou-se uma preferência da criança pelo uso da epêntese, 

20 casos em coda final e um caso em coda medial, conforme pode ser visto na 

Tabela 1. Ocorreram 17 casos de metátese em coda medial (ex.: garfo - [‘gɾafu]) 

e apenas 2 em coda final (ex.: açúcar - [a’sukɾa]) (Tabela 1). 

Nos casos de epêntese em palavras com fricativa e líquida não lateral em 

coda, observou-se uma preferência pelo uso da vogal default (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 – Qualidade da vogal epentética nos dados de /S/ e /ɾ/ em coda 
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No corpus de palavras analisadas, foram somadas 46 palavras nas quais 

houve a inserção de uma vogal após a coda com /S/ ou /ɾ/. Desses casos, 35 

tiveram a vogal /i/ inserida (ex.: feliz – [fe’lizi]; colher - [ku’Ɛɾi]), o que representa 

mais da metade dos itens (Gráfico 1). Os outros elementos vocálicos utilizados 

foram o /a/ (6 vezes) e o /u/ (4 vezes), sempre por serem semelhantes a outra 

vogal na palavra (ex.: avestruz - [vis’tuzu]; barco - [ba’ɾaku]). 

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que o tipo de estratégias de 

reparo mostra-se diferente para posições de coda medial e final, considerando o 

fonema que ocupa a posição de coda (/n/, /l/, /ɾ/, /S/) (Tabela 1). Com isso, 

percebe-se a relevância da posição que os segmentos ocupam na palavra, que 

além de determinar diferenças no momento de surgimento e aquisição dos 

mesmos, também condiciona o tipo de alteração que eles podem sofrer 

(MEZZOMO, 1999, 2003; OLIVEIRA, 2006). 

Neste estudo, o uso da epêntese pelas crianças foi exclusivo da coda final 

(ex.: nariz - [na’lizi], colher - [ku’Ɛɾi]), com apenas um caso identificado em coda 

medial (ex.: barco - [ba’ɾaku]). Já as metáteses foram mais frequentes em coda 

medial (ex.: descascar - [sika’ka]; verde - [‘vɾeʤi]). Essas duas estratégias 

parecem ser adotadas a fim de evitar a estrutura (C)VC.  

A epêntese é uma estratégia exclusiva da posição final, talvez motivada 

pelo acento e não simplesmente com a finalidade de desfazer a estrutura 

complexa (C)VC em sílabas simples (C)V.CV. Com a inserção da vogal final, o 

acento, que permanece na mesma vogal, passa de oxítono para o acento 

canônico (paroxítono) da língua, devido à ressilabação (ex.: nariz - [na.’ɾis]  

[na.’ɾi.zi]). Adotar tal estratégia em coda medial levaria à mudança de acento para 

antepenúltima sílaba, passando do acento canônico (paroxítono) ao proparoxítono 

(ex.: pasta - [‘pasta]  ['pasita]). 

Tendo em vista a predominância da epêntese em palavras com acento 

final, que representa a maioria das palavras com coda final no PB, e não em coda 

medial ou em palavras não oxítonas, acredita-se que o fator tonicidade possa 
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estar motivando a sua ocorrência. A inserção da vogal no final da palavra gera 

uma modificação acentual, transformando uma palavra oxítona em uma palavra 

paroxítona, que é o acento padrão no português (HUME, 1997; LAMPRECHT, 

2001).  

A metátese, um pouco menos frequente que a epêntese neste estudo, teve 

quase sempre como resultado uma estrutura CV (ex.: escova - [si’kova]; mais – 

[‘mazi]) ou CCV (ex.: açúcar – [a’sukɾa]; verde – [‘vɾeʤi]). Os casos de CVC → 

CVG são restritos às produções de vermelha - [fe’mejla] e trator - [taw’to], nos 

quais a coda é semivocalizada e metatizada. A frequência dos tipos silábicos, 

resultantes da metátese, mostra que esse recurso é adotado principalmente como 

uma forma de evitar a sílaba (C)VC, preservando o segmento, ou traços do 

segmento (nos casos de semivocalização). 

Quando ocorre a modificação para CV ou CVG, há uma simplificação da 

estrutura silábica e segmental, respectivamente. Porém, quando a metátese 

resulta em um CCV, nenhuma simplificação é notada, já que essa estrutura é tão 

ou mais complexa do que as sílabas com coda, e o segmento /ɾ/ da sílaba alvo, 

também de aquisição tardia, está presente.  

Os casos de metátese CVC → CCV normalmente resultam em uma 

sequência labial-coronal no onset complexo (ex.: quarto – [‘papɾu], verde – 

[‘vɾeʤi], porta - [‘pɾɔta]; porco – [‘pɾoku]). Coincidentemente, esse tipo de 

sequência consonantal, criado por metátese, é o mesmo tipo de sequência 

preferida por um sujeito adquirindo a sílaba CCV, referido no trabalho de Ribas, 

Bonilha e Lamprecht (2003). As autoras relataram que esse sujeito produzia 

onsets complexos constituídos apenas da sequência labial-coronal (ex.: Pluto, 

blusa, floresta, público). Já os onsets complexos constituídos pela sequência 

coronal-coronal e dorsal-coronal pareciam tornar a produção dessa estrutura 

silábica ainda mais difícil. 

Ao contrário do trabalho de Ribas, Bonilha e Lamprecht (2003), a 

sequência heterossilábica coronal-coronal (ex.: porta, pasta) criada no contato 

silábico da coda com o onset da sílaba seguinte apresenta grande probabilidade 
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de ser produzida pelas crianças. Portanto, o uso da estratégia de metátese não 

parece ter como motivação a troca do tipo de sequência consonantal, isto é, de 

coronal-coronal (ex.: verde) para labial-coronal (ex.: ‘vɾede). 

Quais seriam, então, as motivações desta ocorrência? E qual seria a 

explicação para a preferência do uso desse processo em coda medial? Nada 

impediria a metátese de ocorrer em coda final, desde que a estrutura silábica 

resultante fosse atestada na língua portuguesa, como nos casos de mais - [‘mazi] 

e açúcar - [a’sukɾə], mas não de flor - [‘flɾo]. 

Encontram-se, na literatura, algumas propostas sobre possíveis 

motivações, indicando, principalmente, que as mudanças de posição dos sons 

ocorrem a fim de deslocar o segmento para posições nas quais eles tenham suas 

características reforçadas e, consequentemente, sejam mais fáceis de perceber 

(HUME, 1997; ZITZKE, 1998). 

A posição tônica, por exemplo, aumenta a duração dos formantes dos 

segmentos, facilitando a percepção dos mesmos (HUME, 1997). Esse efeito 

parece ter sido encontrado no trabalho de Lamprecht (2001), no qual a metátese 

envolve a posição marcada no pé métrico, isto é, parte fraca do pé. Na grande 

maioria dos casos verificados pela autora, o segmento se desloca da parte fraca 

para a posição forte do pé métrico. A sílaba átona torna um som vulnerável à 

produção. 

A posição pós-vocálica, por si só, também parece contribuir para a 

vulnerabilidade na produção dos sons na fala adulta. Os formantes dos 

segmentos à direita da vogal do núcleo não são tão amplificados quanto em 

posição pré-vocálica. Dessa forma, a mudança de posição de uma consoante 

vulnerável para contextos nos quais suas pistas de ponto e modo são mais 

salientes tornaria possível sua produção (HUME, 1997). 

Com relação à tonicidade, verificou-se que, contrário ao que foi observado 

por Lamprecht (2001), o pé métrico não parece motivar a ocorrência de metáteses 

na amostra aqui analisada. Os tipos de metáteses levantados são 

predominantemente intrassilábicos, isto é, o movimento do segmento ocorre 

dentro de sua sílaba de origem (ex.: garfo – [‘gɾafu], permanecendo com o 
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mesmo tipo de acento). As intersilábicas, quando ocorrem, têm o segmento 

direcionado para fora do pé do acento (ex.: trator - [taw’to]) ou para a parte fraca 

do pé (ex.: quarto – [‘papɾu]). A única exceção constatada foi na palavra vermelha 

produzida como [fe’mejla], na qual o /ɾ/ da coda é semivocalizado e produzido na 

parte forte do pé.  

Blevins e Garrett (2004) também apresentam uma possível explicação para 

as metáteses, a de que uma cadeia fonética pode se apresentar ao ouvinte com 

potencial para múltiplas análises fonológicas, isto é, o aprendiz pode 

simplesmente perceber errado. Como exemplo disso, tem-se o caso dos onsets 

complexos com sibilantes, nos quais o ruído sibilante distrai o ouvinte, levando a 

uma grande confusão com relação à ordem linear dos segmentos e à ocorrência 

de metátese. 

O argumento de Blevins e Garrett (2004) parece ser adequado para 

explicar a preferência da metátese pela posição medial. Em coda final não se cria 

um onset complexo heterossilábico como ocorre em coda medial. O onset 

complexo heterossilábico que se forma dentro da palavra pode não ser 

adequadamente percebido pelo aprendiz quanto à sua ordem linear. Essa má 

percepção causaria a alteração da ordem dos fonemas. 

Além disso, já foi referido anteriormente que a posição de final absoluto 

possui maior saliência perceptual por se encontrar na margem da palavra e por 

normalmente ser acentuada. Essa saliência pode favorecer a percepção 

adequada da ordem em que os fonemas estão dispostos na sílaba. 

Como se pode perceber, embora as estratégias somente aproximem a 

palavra produzida pelo aprendiz ao alvo adulto, elas não são aleatórias. A criança 

vai, aos poucos, descobrindo o sistema adulto (HERNANDORENA, 1995). 

O aprendiz parece fazer ajustes constantes e de forma progressiva no 

sentido de aproximar-se ao máximo do alvo correto. Esse “exercício”, traduzido no 

uso dessas estratégias, mostra que nem sempre as crianças passam da omissão 

da coda diretamente para a produção correta da forma alvo, mas sim vão 

testando suas hipóteses e construindo o conhecimento fonológico da língua. 
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Há, na realidade, um período de instabilidade que engloba tanto 

dificuldades prosódicas quanto segmentais desde a primeira produção correta. A 

aquisição não é imediata, pois os meses que antecedem a estabilização dos 

fonemas são marcados pelo uso desses diversos tipos de recursos junto com as 

produções acuradas. 

 

4. Considerações finais 
 

Neste estudo foi possível constatar a realização das estratégias de reparo 

de metátese e epêntese durante o percurso de aquisição de /ɾ/ e /s/ pós-

vocálicos. Porém, estas estratégias não são observadas na posição de coda com 

os fonemas nasal e líquida lateral. 

 Concluiu-se também que a posição que o segmento ocupa na palavra 

condiciona o tipo de alteração que ele sofre, ou seja, a epêntese é uma estratégia 

exclusiva da posição final, enquanto que a metátese é realizada em coda medial.  

As duas estratégias parecem ser adotadas a fim de evitar a estrutura 

(C)VC, mas apontam para uma progressão na escala evolutiva de produção da 

coda. A criança, mesmo tendo dificuldades na produção fonológica, demonstra 

seu conhecimento sobre o sistema de sons da língua através da realização de 

traços do segmento alvo ou do segmento pleno. Ou seja, com estas realizações, 

o aprendiz demonstra ter conhecimento fonológico através da presença do 

fonema, mas não da coda. Afinal, nas ocorrências de metáteses e de epênteses, 

o fonema inteiro é preservado, porém em outra posição da sílaba, no onset. 

Nos casos de desvio fonológico, este resultado pode indicar que o foco da 

terapia não deve ser a aquisição do segmento, mas sim o estabelecimento do uso 

da silaba (C)VC. 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi descrever o uso de metátese e de epêntese por 
crianças com desenvolvimento fonológico típico e investigar qual fator motiva a 
ocorrência das epênteses em coda final e das metáteses em coda medial. 
Analisou-se a ocorrência das estratégias de metátese e epêntese em 3026 itens 
lexicais contendo coda medial e final com /n/, /l/, /ɾ/ e /s/. Observou-se que as 
estratégias investigadas ocorrem exclusivamente nos dados de coda com /s/ e /ɾ/, 
a epêntese é uma estratégia exclusiva da posição final e a metátese é realizada 
em coda medial. A posição que o segmento ocupa na palavra condiciona o tipo de 
alteração que ele sofre. Essa estratégias parecem ser adotadas a fim de evitar a 
estrutura (C)VC. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aquisição fonológica normal; estratégias de reparo; 
metátese, epêntese.  
 
 
ABSTRACT 
The objective this study was to describe the use of metathesis and epenthesis by 
children with typical phonological development and to investigate which factor 
motivates the occurrence of epenthesis in coda metatheses in the final and medial 
coda. We analyzed the occurrence of metathesis and epenthesis strategies in 
3026 lexical items containing coda medial and final /n/, /l/, /�/ and /s/. It was 
observed that the strategies investigated occur exclusively in the data coda /s/ and 
/R/, the epenthesis is a unique strategy end position and the metathesis is carried 
out in medial coda. The position holds that the segment in the word determines the 
type of change that he suffers. Metathesis and epenthesis appear to be taken to 
avoid the structure (C)VC. 
 
Keywords: normal phonological acquisition; repairing strategies; metathesis; 
epenthesis. 


