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1. Aquisição de linguagem 

 
 A linguagem é uma habilidade humana e pode se manifestar de modo viso-

gestual ou auditivo-verbal. É usada para representar conceitos da comunicação, 

idéias, desejos, sentimentos e pensamentos. Ribas (2006) afirma que a 

linguagem é a habilidade de representar o pensamento através de um sistema 

simbólico, que é a língua. 

Para que a aquisição da linguagem ocorra sem intercorrências, 

primeiramente, a criança deve ter audição normal, trato vocal bem desenvolvido, 

maturação neuromotora normal, capacidade cognitiva adequada à idade e, é 

claro, ambiente propício para aquisição, com estimulação e interação com seus 

cuidadores/interlocutores. Todos os humanos com tais habilidades adquirem uma 

língua materna, descobrindo o significado das palavras, organizando-as e 

expressando-as adequadamente. 

Para considerarmos completa a aquisição da linguagem, o falante deve 

dominar todos os elementos da linguagem. Em relação à sintaxe, precisa adquirir 

as regras que determinam como os termos de uma língua podem se relacionar 

para compor enunciados e como são estruturados. A semântica, relação entre 

conteúdo e significado, será dominada quanto ao significado de palavras e 

sentenças, assim como os aspectos da pragmática, em que o uso concreto da 
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linguagem, com vistas em seus usuários, dá-se na prática linguística. O uso 

produtivo dos morfemas e o incremento do léxico mental desenvolvem-se 

paulatinamente nos anos iniciais de vida de uma criança, junto com a aquisição 

dos sons e das sílabas de sua língua materna (PINTO, 2001; ZORZI, 2002; 

SILVA, 2002). 

A fonologia é um dos objetos de estudo desta pesquisa, mais 

precisamente, o desvio fonológico. Este termo é utilizado, comumente, para 

referir crianças com dificuldade específica para o aprendizado da linguagem, 

afetando a produção da fala na ausência de fatores causais (MOTA, 2001).  

  Existem muitos estudos sobre aquisição fonológica e desvio fonológico, 

mas há uma grande carência em relação a estudos sobre o sistema vocálico das 

crianças, sobretudo a respeito da possibilidade de existirem falhas também nessa 

aquisição.  

Rangel (2002) refere que as vogais são os segmentos mais presentes nas 

línguas do mundo. A aquisição desse segmento é pouco estudada, uma vez que 

é considerada fácil e precoce. Menos estudadas, ainda, são as intercorrências 

nessa aquisição, que, apesar de não constarem na literatura, são, muitas vezes, 

observadas na prática clínica fonoaudiológica com crianças que apresentam 

desvio fonológico. 

Considerando a importância do sistema vocálico na aquisição de 

linguagem da criança, esta pesquisa tem, por objetivo, demonstrar a ocorrência 

de alterações na aquisição desses segmentos. A partir desses achados, 

pretende-se contribuir para as teorias fonológicas, assim como para a prática 

fonoaudiológica. 

 

2. Material e Método 

 
Este estudo realizou uma análise descritiva de dados secundários com 

base na amostra de fala de 33 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos de 

idade, falantes monolíngues do Português Brasileiro com diagnóstico 

fonoaudiológico de desvio fonológico. Tais dados fazem parte do Banco de Dados 
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VALDEF3. Para compor o corpus desta pesquisa, os dados de fala dos sujeitos 

foram selecionados aleatoriamente. 

Todos os pais ou responsáveis pelos sujeitos da pesquisa autorizaram a 

utilização dos dados que constituíram a amostra deste estudo, aceitando o termo 

de consentimento livre e esclarecimento4. 

Os sujeitos que compõem o Banco de Dados VALDEF enquadram-se nos 

critérios de inclusão que caracterizam o desvio fonológico: audição normal; 

ausência de alterações relevantes de motricidade orofacial para a aquisição da 

fala; ausência de disfunções neurológicas ou síndromes; capacidades intelectuais 

adequadas para o desenvolvimento da linguagem oral; compreensão verbal 

adequada para a idade. Para isso, todas as crianças foram submetidas a 

avaliações da motricidade orofacial, audição e anamnese com os pais ou 

responsáveis, objetivando estabelecer tal critério de inclusão. Outro aspecto 

controlado foi o fato de essas crianças não terem sido submetidas a nenhum tipo 

de intervenção fonoterapêutica anteriormente. 

Foi também coletada uma amostra de fala para registro dos aspectos 

fonológicos a partir da aplicação do protocolo contido no instrumento de Avaliação 

Fonológica da Criança (YAVAS, HERNANDORENA E LAMPRECHT, 2002). Esse 

instrumento possibilita a análise da aquisição fonológica dos sujeitos, 

evidenciando as características funcionais dos padrões de pronúncia. Dessa 

forma, é possível identificar sujeitos com diagnóstico fonoaudiológico de desvio 

fonológico. Foram averiguados os seguintes itens: inventário fonético, 

variabilidade de produção do sistema fonológico consonantal, mudança de traços 

fonéticos e produção de processos fonológicos.  

Além da análise desses itens, também é determinado o grau de 

severidade, por meio da contagem do percentual de consoantes corretas 

proposta por Shriberg e Kwiatowski (1982), dividindo-se em quatro níveis de 

severidade: médio, médio-moderado, moderado-severo e severo. O grau severo é 

aquele em que a fala da criança é muito ininteligível, enquanto o grau médio 

                                                
3 Oriundo do projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Feevale sob 
o número 4.07.01.06.345. Agradecimento ao apoio recebido pela FAPERGS (processos nº 
0904179 e [da denise] )e pelo CNPq (processo nº 483886/2010-6). 
4 Igualmente aprovado pelo CEP, conforme descrito anteriormente. 
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caracteriza uma produção bastante inteligível, apresentando poucas trocas de 

sons na fala. 
Como a Avaliação Fonológica da Criança permite avaliar apenas o sistema 

fonológico consonantal, foi necessário o registro das produções do sistema 

vocálico, que foi transcrito e analisado, em separado, posteriormente.  

Para serem avaliados os desvios adequadamente, foram analisadas as 

sete vogais, em três posições específicas cada, contemplando os seguintes 

critérios: 

 

 5 ocorrências em posição tônica 

 5 ocorrências em posição pós-tônica 

 5 ocorrências em posição pré-tônica 
 

A figura abaixo explicita as palavras escolhidas para a análise da produção 

de cada uma das sete vogais do português brasileiro nos dados de fala de 

crianças com desvio fonológico. 

 

(1) 
 Posição Tônica Posição Pré-Tônica Posição Pós-Tônica 

a 
grama, olhar, prato, 

gato, lápis 

tapete, martelo, janela, 

abacaxi, açúcar 

blusa, mesa, fruta, 

estrela, chuva 

e 
borboleta, dedo, 

mesa, tapete, orelha 

relógio, tesoura, espera, 

pescoço, menino 
nuvem 

ɛ pedra, café, janela, 

vela, prego 
  

i 
late, tigre, abacaxi, 

frio, vidro 

brinca, bicicleta, tigre, 

zoológico, televisão 

chave, lápis, grande, 

tapete, abacaxi 

o 
bolso, pescoço, 

escova, flor, dois 

toalha, sabonete, 

comer, floresta, orelha 
 

ɔ 
sol, cobra, relógio, 

zoológico, roda 
  

u 
fruta, cruz, blusa, 

fruta, chuva 

fumaça, pular, voar, 

azulejo 

carro, dedo, prato, 

rabo, vidro 
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Durante o processo de coleta de dados, alguns aspectos foram observados 

e cabe ressaltá-los na explicação da metodologia usada. Tais aspectos foram os 

seguintes:  

 /ɔ/ e /ɛ/ só se encontram em posições tônicas, restringindo a análise de 

palavras a essa possibilidade; 

 Quanto às vogais /e/ e /o/, não foi possível a averiguação na posição 

pós-tônica, pois, na região onde foi realizada esta pesquisa (região 

metropolitana de Porto Alegre e região do Vale do Sinos), essas vogais 

em final da palavra são pronunciadas como /i/ e /u/, ex: “leite”  

[‘lej.t∫i], “carro”  [‘ka.xu]. A única possibilidade de avaliação, na 

posição pós-tônica das referidas vogais, ocorreu em “nuvem”, devido à 

presença da coda final /N/. O protocolo de avaliação não contempla 

mais exemplos como esse; 

 Para averiguação da vogal /u/, na posição pré-tônica, só foram 

selecionadas quatro palavras, e não cinco, pois, no protocolo, só são 

disponibilizadas quatro palavras com essa vogal nessa posição. 

 

Foi possível, portanto, a análise separada de cada vogal, em cada posição 

dentro da sílaba, levando em conta o apontado anteriormente. Usou-se esse 

método de avaliação para que se pudesse verificar a existência de uma hierarquia 

em atraso da aquisição ou de um desvio no sistema vocálico dos sujeitos 

envolvidos, assim como existe para as consoantes.  

 
3. Descrição e análise dos dados 

 
Dos dados de 33 sujeitos selecionados para comporem o corpus desta 

pesquisa, 27 são crianças do sexo masculino e 6 do sexo feminino. A prevalência 

do sexo masculino deve-se à seleção aleatória e ao grande número de meninos 

com desvio fonológico. Observa-se que a maior demanda na clínica 

fonoaudiológica por atendimento em distúrbios de linguagem é do sexo 

masculino. Existem diversos trabalhos que apontam a prevalência dessa 

população em distúrbios da comunicação (SHRIBERG et al., 1986; WERTZNER e 
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OLIVEIRA, 2002; SILVA, LIMA e SILVEIRA, 2003; CASARIN, 2006; HAGE e 

FAIAD, 2003, 2005, WERTZNER et al., 2002, CAVALHEIRO, 2007).  

Do total dos dados de 33 sujeitos pesquisados, seis apresentaram desvio 

de vogal. Grunwell (1990), ao definir desvio fonológico, dentre outras 

características, descreve “[...] Em suma, as características clínicas dessas 

crianças são as seguintes: fala espontânea quase completamente ininteligível, 

resultante sobretudo de desvios consonantais.” 

A respeito da referência acima, há duas considerações pertinentes a serem 

feitas: 

a) não todas as crianças que apresentam desvio fonológico têm a fala 

ininteligível: ela dependerá do grau de severidade do desvio e dos processos 

fonológicos atuantes no sistema do sujeito; 

b) após analisar o presente estudo, observa-se que o desvio fonológico não 

ocorre apenas em consoantes, como é sugerido pela autora, pois, em 18,18% 

dos sujeitos deste estudo, pôde-se verificar a ocorrência de distúrbios também no 

sistema vocálico. 

Os traços com maior comprometimento, ou seja, aqueles em que houve 

mais substituições foram os de ponto articulatório: coronal, sendo substituído ou 

para [+anterior], ou para [–anterior] ou para [dorsal]. Seguido dos traços de ponto 

de articulação, os relacionados à sonoridade também apresentaram várias trocas, 

sendo substituídos [+voz] por [-voz], assim como os relacionados ao traço 

[contínuo], em que houve mudança do [+contínuo] por [-contínuo]. 
Dos dados pesquisados, três crianças apresentaram apenas a não 

realização do glide [w] em ditongo, no que diz respeito ao sistema vocálico. 

Desses três sujeitos, dois apresentaram grau de severidade severo e um médio-

moderado, o que indica que todos possuem o sistema fonológico bastante 

alterado. Nessas três crianças, as únicas alterações no sistema vocálico foram a 

não produção do glide [w], em ditongo crescente nas palavras [‘kwa.dɾu] e 

[‘gwaɾ.da]. Conforme Freitas (2001), as seqüências [kw] e [gw] são interpretadas 

como formas fonológicas diferenciadas pelas crianças em fase de aquisição da 

linguagem, dependendo do alvo lexical. Bonilha (2005) verificou que esses 
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segmentos adquirem-se tardiamente, na mesma idade em que se adquire o onset 

complexo. A autora descreve ainda que as crianças que não têm adquirido o /kw/ 

e /gw/ utilizam uma estratégia de reparo, ao invés de produzirem adequadamente 

CGV (consoante - glide - vogal), elas simplificam para CV (consoante – vogal), 

como foi o caso das 3 crianças referidas acima. 

Através dos dados da anamnese com os pais, verificou-se que, dos seis 

sujeitos que constam nessa pesquisa, três tiveram otites de repetição nos 

primeiros anos de vida. Muitos estudos atuais comprovam que crianças com 

histórico de infecções de vias aéreas e que começaram a falar mais tarde 

apresentaram maior comprometimento na fala (WERTZNER et al., 2007).  

O fato de a presença de otite média na primeira infância predispor a 

dificuldades na fala é bastante discutido. Alguns estudos relataram diferenças 

significativas entre as alterações fonológicas apresentadas por crianças com e 

sem histórico de otites. Em geral, essas crianças apresentaram desempenho mais 

baixo em teste do processamento auditivo e percepção dos sons (SHRIBERG 

apud WERTZNER et al., 2007). 

Outro dado interessante, que pôde ser obtido através da análise da 

anamense, foi que a maioria dos pais dos sujeitos desta pesquisa apresenta baixa 

escolaridade: 50% têm menos de sete anos de estudo, 33% menos de três e 

apenas 16% concluíram o Ensino Médio. Encontramos, na literatura, outros 

estudos, como o de Chiari e Goulart (2007), que enfatizam que aspectos 

familiares têm grande relevância na fala das crianças, pois contribuem para 

ambientes construtivos e estimulantes para a aquisição adequada da linguagem.  

Através dos dados da ananmese, pode-se constatar, também, que, dos 

seis sujeitos pesquisados, cinco têm histórico de antecedentes familiares com 

dificuldades de fala. Maluf e Ribas (2003) descrevem a descoberta de um gene 

que poderia afetar o funcionamento do circuito cerebral necessário para a fala e 

para o desenvolvimento da linguagem. Não foi possível confrontar esses dados 

com demais bibliografias por falta de pesquisas relacionando hereditariedade com 

desvio fonológico. Casarin (2006) conclui o mesmo em sua pesquisa, sugerindo 

que se realizem novos estudos nessa área.  
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Analisando os aspectos obtidos por meio da avaliação da fonologia, 

percebeu-se que os fones mais ausentes foram [X, ʎ, ɾ], demonstrando serem as 

líquidas as com maior grau de dificuldade articulatória. Nas desordens do 

aprendizado de alguns sons da fala, ou seja, no desvio fonológico, observa-se 

uma freqüência maior de alterações nas líquidas, principalmente nas líquidas não 

laterais (CASARIN, 2006). Em geral, essas alterações no sistema fonológico são 

caracterizadas por apagamento ou por substituições dos sons (LAMPRECHT, 

1993).  

Em relação ao sistema vocálico, dos seis sujeitos, três não apresentam 

aquisição de algumas das vogais tônicas, sendo que dois não têm adquirido a 

vogal média-baixa /ɛ/ e um não tem a vogal média-baixa /ɔ/. As vogais referidas 

anteriormente são as últimas a serem adquiridas, ocorrendo a aquisição da 

média-baixa /ɛ/ após a /ɔ/, como refere Rangel (2002); talvez, por isso, a 

prevalência de erro desta vogal seja maior.  

Com isso, pode-se pensar que os desvios de vogais obedecem a uma 

hierarquia, assim como ocorre, na maioria das vezes, com as consoantes. Quanto 

mais tarde for a aquisição do segmento (como as líquidas, por exemplo), mais os 

processos relacionados a esse fonema irão atuar no sistema fonológico das 

crianças com desvio. Da mesma forma ocorre com as vogais: os sujeitos que 

demonstraram trocas no sistema vocálico não têm as vogais tônicas /ɛ/ e /ɔ/, que 

são as últimas adquiridas no desenvolvimento típico da fonologia.  

Se forem observados apenas os dados dos três sujeitos que apresentaram 

desvio no sistema vocálico, o interessante é que, analisando os traços distintivos 

das vogais tônicas (/ɛ/, /ɔ/) e os fonemas que essas crianças não têm em seu 

inventário fonético (prevalentemente, as líquidas /ɾ/ e /R/), percebe-se que há 

muitas características em comum. Se os traços forem comparados a partir da 

representação arbórea de Clements e Hume (1995), pode-se verificar 

semelhanças entre eles, conforme figura abaixo. 
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(2) 

         /ɾ/             + soante                 
                          + aproximante 

        X                - vocóide                   
  

         r                  

laríngeo                     CO 

[ + sonoro]                     [ + contínuo] 

                                               PC 

                          [ coronal] 

         /R/              
                          + soante                  
                          + aproximante 

        X                - vocóide                    
  

         r                  

laríngeo                     CO 

[ + sonoro]                     [ + contínuo] 

                                               PC 
                                           [ dorsal]                      

 

Pode-se observar que os únicos traços que diferem dizem respeito ao 

ponto de articulação, [coronal] e [dorsal], assim como ocorre com /ɛ/ e /ɔ/. Esse 

dado pode ser interpretado como uma inconsistência ou imaturidade no sistema 

fonológico desses sujeitos, que os impossibilita de identificar o local de produção 

adequada dos fones ausentes [ɾ, X, /ɛ/, /ɔ/].  

A hipótese acima poderia ser questionada, pois, se houve alterações nos 

traços [coronal], [dorsal], por que apenas as consoantes líquidas não laterais 

ausentaram-se do inventário fonético, uma vez que há outras consoantes com os 

mesmos traços?  

Ainda que existam outras consoantes com os mesmos traços de /ɾ/ e /R/, 

os fonemas que se mostraram ausentes no sistema fonológico dos sujeitos (/ɾ, R, 

ɛ, ɔ/) compartilham o traço [+ aproximante]. Talvez, por isso, as outras 

consoantes que têm o mesmo ponto articulatório dessas alteradas fizeram-se 

presentes.  

Analisando as principais substituições nos traços distintivos desses 

sujeitos, verifica-se, frequentemente, a mudança dos valores [dorsal] para coronal 

[+anterior], não só para /R/, assim como também foram observadas as 

substituições de /k/  [t], /g/ [d]. Observaram-se ainda muitas substituições dos 

traços coronal [+anterior] por coronal [–anterior] e coronal [–anterior] por coronal 

[+anterior], comprovando que os sujeitos deste estudo apresentam inconsistência 

nesses traços. O fato de apenas os fonemas /ɾ/ e /R/ ausentarem-se deve-se a 
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que as outras trocas não foram tão freqüentes a ponto de se considerarem 

ausentes do sistema fonológico. Cabe ressaltar que as líquidas são as últimas 

consoantes a serem adquiridas, assim como /ɛ/ e /ɔ/ são as últimas vogais a 

serem adquiridas, logo, é perfeitamente aceitável o fato de esses fonemas 

estarem ainda ausentes para essas crianças, não se excluindo que outros com os 

mesmos traços se mostrem ainda com algumas alterações. 

Através deste estudo, verificou-se que é a vogal /a/ que assume a posição 

dos vocálicos /ɛ/ e /ɔ/ quando há desvio. Analisando os traços distintivos desses 

sons vocálicos, percebe-se que os traços são os mesmos, só diferindo no traço [+ 

aberto]. 

A vogal /a/ é mais aberta que as vogais tônicas /ɛ/ e /ɔ/. Albano (2001) 

afirma que, em várias línguas do mundo, a vogal /a/ agrupa-se com /ɛ/ e /ɔ/, 

formando a classe das vogais abertas e baixas. Pode-se concluir que, devido a 

essas semelhanças, ela ocupa o lugar das vogais /ɛ/ e /ɔ/ quando há desvio, 

como se observou nas produções [ka.fa] para “café” e [ka.ba] para “cobra”.  

É interessante pensar que, se compararmos a afirmação de Albano (2001), 

de que as vogais /ɛ/, /ɔ/, /a/ são muito próximas quanto a características 

acústicas, com a afirmação de Bonilha (2004), de que todas as vogais têm 

facilitadores para sua produção, exceto /ɛ/ e /ɔ/, únicos segmentos vocálicos sem 

facilitadores, torna-se lógico que, ao existir desvio no sistema vocálico com essas 

vogais tônicas, haja provável substituição pela vogal /a/, assim como se verificou 

neste estudo. 

 
4. Conclusão 

 
Através deste estudo, pôde-se verificar que podem existir inadequações no 

sistema vocálico das crianças com desvio fonológico. Sendo assim, pretende-se 

indicar, em trabalhos futuros, mais subsídios para terapia fonoaudiológica, 

ampliando a visão do terapeuta tanto para a avaliação fonológica dos seus 

pacientes quanto para o planejamento terapêutico. Possibilitar-se-á, assim, o 
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desenvolvimento integral da linguagem expressiva, melhorando não somente a 

inteligibilidade da fala como também as relações sociais que estão intimamente 

ligadas às habilidades comunicativas dos sujeitos. 
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RESUMO 
As vogais são elementos muito importantes no sistema fonológico da maioria das 
línguas do mundo e são adquiridas precocemente pelas crianças, por tal motivo 
esta pesquisa objetiva demonstrar a ocorrência de alterações na aquisição 
desses segmentos. A partir dos achados deste estudo, pretende-se contribuir com 
as teorias fonológicas, assim como com o conhecimento fonoaudiológico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aquisição da linguagem, vogais, desvio fonológico, 
fonologia 
 
ABSTRACT 
Vowels are very important elements in the phonological system of most languages 
in the world and is acquired early by children, therefore this research aims to 
demonstrate the occurrence of changes in the acquisition of these segments. 
From the findings of this study, we intend to contribute to the phonological 
theories, as well as for understanding speech language science.  
 
KEY-WORDS: language acquisiton, vowels, phonologic disorder, phonology 

 

 

 


