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1. Introdução 
 

 Nos estudos sobre aquisição de fonologia, é muito comum encontrarmos 

trabalhos sobre a aquisição de segmentos, sílabas, acentos (por ex., 

Hernandorena, 1990; Miranda, 1999; Lamprecht, 1990; Fikkert, 1994; Freitas, 

1997; Santos, 2001; Bonilha, 2004). Quando se trata de processos, no entanto, o 

que encontramos são trabalhos sobre fala infantil (cf. Stemberger, 1989; Matthei, 

1989; Newton & Wells, 2002). Isto é, muitos discutem sobre como as crianças 

tendem a anteriorizar algumas consoantes, ou como as ensurdecem; mas poucos 

sobre como elas adquirem os processos que ocorrem na língua alvo. Dentre os 

vários processos fonológicos que são aplicados no português, interessam-nos 

três: a degeminação, a elisão e a ditongação, entre palavras (por isso sândi 

vocálico externo). O interesse por eles se justifica porque, além de os processos 

da fala adulta serem pouco estudados, envolvem as vogais (pouco estudadas 

tanto em aquisição fonológica de crianças sem desvio como com desvio) e a 

reestruturação silábica. Este trabalho tem, então, dois objetivos: mostrar quando e 
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como alguns processos de sândi externo aparecem na fala das crianças e 

comparar dados de crianças com e sem desvio fonológico. 

 Este artigo está organizado por seções: na primeira, apresento as 

características de três processos de sândi vocálico externo no português brasileiro 

(doravante PB) adulto; na segunda, a metodologia deste trabalho; na terceira, os 

resultados das crianças com desenvolvimento normal; na quarta, os resultados 

das crianças com desvio fonológico; na quinta, a discussão e na sexta as 

considerações finais. 

 

 
2. Sândi vocálico externo no português brasileiro: degeminação, elisão e 
ditongação. 
 

 Analisaremos aqui três processos – degeminação, ditongação e elisão. O 

que os une é o fato de ocorrerem entre vogais de palavras diferentes,2 e, em 

todos os casos, termos uma reorganização da estrutura silábica e da quantidade 

de sílabas do enunciado. 

 
 
2.1. Degeminação 

 
 

 A degeminação ocorre entre duas vogais iguais, apagando uma delas3, 

como se pode observar em (1):4 

 
                                                
2 Embora também ocorram dentro de palavras. Por exemplo, a palavra 'tiago' pode ser 

pronunciada [tʃja.gu], aplicando-se a ditongação. 
3 Foge do escopo deste trabalho discutir se o que ocorre é um apagamento ou uma 

fusão/geminação. Assumirei, aqui, que se trata de apagamento. 
4 O contexto para o sândi é marcado em itálico. As maiúsculas indicam as sílabas portadoras de 

acento primário. O acento agudo marca, na vogal, a sílaba portadora de acento entoacional. 
Apenas a sílaba relevante foi transcrita fonologicamente. 
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1) meNIna aLÉgre  >> meni[na]legre. 
 

 No entanto, a degeminação não ocorre entre duas vogais iguais adjacentes 

quaisquer. Segundo Bisol (2003), se as duas sílabas são fracas, a degeminação 

ocorre (como em (1)), assim como se uma das sílabas carregar acento primário – 

desde que nenhum seja acento frasal (como em (2) e (3)); no entanto, o processo 

não ocorre se as duas sílabas portarem acento primário sem acento frasal (cf. (4)), 

nem se a segunda sílaba carregar acento frasal (cf. (5)). De acordo com Tenani 

(2002), o processo é obrigatório dentro da frase fonológica (como em (2)), e 

opcional nos níveis mais altos (como em (3)): 

 
2) deciDI estuDÁR  >> deci[dis]tudar 
3) meNIna ALta deMÁIS >>  meni[naw]ta demais 
4) ouVI ISto aQUÍ  >> * ou[vis]to aqui 
5) meNIna ÁLta  >> * meni[naw]ta 
 
 
2.2. Elisão 

 

 A elisão ocorre entre vogais diferentes, em que a primeira é apagada. Bisol 

(2003) afirma que a elisão ocorre com a vogal /a/ - (cf. (6)). O que podemos 

observar em (7) é que ela acontece também com outras vogais. Por isso, 

propomos aqui que o processo se aplica sempre que a primeira vogal possui o 

traço [+ posterior] (cf. Santos, 2006; Veloso, 2006). 

 
6) gaROta eleGÁNte  >> garo[te]legante 
7) gaROto eleGÁNte   >> garo[te]legante 
 
 Além de restrições segmentais, há também restrições acentuais: o processo 

só ocorre se a primeira vogal for fraca (compare-se (8) e (9), em que o processo é 

bloqueado quando a primeira vogal é acentuada). Embora a segunda sílaba possa 

receber acento de palavra (cf. (10)), a elisão não acontece se a segunda vogal 

recebe o acento frasal (cf. (11)). O processo também é obrigatório dentro de frase 

fonológica. O exemplo (12) demonstra acento na primeira vogal do contexto e 
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acento frasal na segunda vogal do contexto. Neste caso, viola duas propriedades 

do processo, bloqueando-o. 

 
8) Ovo  esTRÁnho   >>  o[vis]tranho 
9) esTA iluDÍda   >> * es[ti]ludida 
10) mastiGAva ERvas aMÁRgas >> mastiga[ver]vas amargas 
11) mastiGAva ÉRvas  >> * mastiga[ver]vas 
12) seRA Útil    >> * se[ru]til 
 
 
2.3 Ditongação 

 

 A ditongação consiste em uma reanálise da distribuição dos segmentos nas 

sílabas, e tem menos exigências em seu processo (cf. Bisol, 2003). Ela é 

obrigatória dentro da frase fonológica, e não ocorre se a primeira sílaba é 

acentuada (como em (16)). A regra pode ser aplicada se há duas sílabas fracas 

(como em (13)), e se a segunda vogal do contexto recebe acento, 

independentemente de ele ser frasal (como em (15)) ou não (como em (14)). Isto 

nos faz assumir que, no caso de (17), a regra não se aplica devido ao acento na 

primeira vogal do contexto. 

 
13) LEque aZÚL  >> le[kja]zul 
14) BEbe ESta Água >> be[bjes]ta água 
15) BEbe Água  >> be[bja]gua 
16) beBÊ esTRÁnho >> * be[bejs]tranho 
17) ouVI ESta MÚsica >> * ou[vjes]ta música 
 
 
2.4 Resumo 

 

 Em virtude da combinação de propriedades segmentais e de 

proeminências, é possível que um contexto seja passível de mais de uma regra. A 

sequência em (18) tanto pode ser produzida com elisão como com ditongação:  

 
18) Ovo esTRÁnho >> o[vis]tranho ~ o[vwis]tranho 
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 Segundo Bisol (2003:197), a ditongação é o processo mais comum para os 

adultos. Bisol (2002), analisando a aplicação desses processos nas cinco cidades 

dos dados do NURC, encontrou a seguinte distribuição de aplicação: a elisão é 

aplicada em 11% dos contextos, a degeminação em 49% e a ditongação em 59%. 

A autora não discutiu os contextos em que mais de um processo poderia ser 

aplicado (como em (18)). Por sua vez, Santos (2006) e Nogueira (2006), 

analisando dados coletados em São Paulo, encontraram uma diferente 

distribuição. 

 Santos (2006) analisou contextos de fala de duas mães de São Paulo e 

separou aqueles passíveis de sândi. Os resultados encontrados foram os 

seguintes: a elisão foi aplicada em 70% dos contextos, a ditongação em 74% e a 

degeminação em 95%. Nos contextos em que era possível tanto a ditongação 

quanto a elisão (128 contextos), as mães aplicaram a ditongação em 46,8% dos 

casos, a elisão em 46%, e não aplicaram nenhum processo em 7%. Tal fato 

demonstra que, ao menos em São Paulo, não há preferência por um processo. 

 

3. Metodologia 

 

 Para este trabalho, foram identificados todos os contextos de encontro de 

duas vogais de palavras diferentes. Destes, identificamos todos aqueles que eram 

passíveis de regras de elisão, degeminação e ditongação, a depender de suas 

características segmentais e de proeminências envolvidas. Para cada caso, 

observamos se as crianças aplicaram ou não a regra (a não aplicação está 

indicada por um zero), e se aplicaram a regra certa. Nos contextos em que era 

possível mais de uma regra (por exemplo, elisão e ditongação), observamos qual 

foi a escolhida pela criança.  

 Os dados da criança sem desvio são de R., do Projeto de Aquisição da 

Linguagem – IEL/Unicamp (LEMOS, 1995), reportados por Komatsu & Santos 
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(2004) e Santos (2006). Trata-se de dados longitudinais de 1;3 a 3;6, de uma 

criança paulista, filha de pais universitários. No caso das crianças com desvio 

fonológico, como este foi um estudo piloto, analisamos apenas uma sessão de 

entrevista de três crianças (P., A. e C.), quando tinham 7 e 9 anos. Estes dados 

pertencem ao Banco de Dados INIFONO, da PUC-RS (LAMPRECHT, 1999). 

 

4. O Sândi vocálico externo na fala infantil sem desvio 

 

 Se nos voltamos para a fala das crianças, o que observamos é um 

desencontro entre a produção adulta e infantil. Por exemplo, para a sentença (19), 

os adultos produzem ditongação (19a), enquanto a criança, aos 1;11, produziu 

elisão (19b): 

 
19) Esse aQUÍ. a) e[ssja]qui   b) e[ssa]qui 

 

 De acordo com as propriedades dos processos de sândi do português 

brasileiro, a produção como em (19b) é bloqueada porque a elisão só ocorre se a 

primeira sílaba for /a/ - de acordo com Bisol (2003) – ou se for [+ posterior] – cf. 

Santos (2006) e Nogueira (2006). 

 Para analisar esses desencontros entre a fala infantil e o alvo, e tentar 

mapear o desenvolvimento na aquisição desses processos, reportamos aqui os 

resultados de Komatsu & Santos (2004), de dados espontâneos de uma criança 

sem desvio fonológico, entre 1;3 e 3;6 anos. 

 

4.1. Komatsu & Santos (2004) 

 

 A análise de Komatsu & Santos (2004) propõe que as crianças passam por 

estágios na aquisição desses processos de sândi. Esses estágios estão divididos 

de acordo com as características tanto dos processos quanto do uso que as 
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crianças fazem deles. O primeiro estágio é o 0 ou não-estágio, que estende-se de 

1;3 a 1;8. Chama-se assim porque as sentenças têm a extensão de uma palavra, 

não havendo contextos favoráveis para a aplicação dos processos de sândi 

externo. 

 O estágio I é caracterizado pela aplicação instável dos processos. Isso 

significa que os processos usados são diferentes daqueles que seriam usados por 

adultos, e os processos não são usados para otimizar o ritmo das sentenças. Já 

neste período, o acento frasal impede a aplicação dos processos, tal como 

observado por Scarpa (1997). Em (20)-(23) são exemplificadas algumas 

sentenças de R.:5 

 
 
        
 Em (20), R. evita a aplicação de qualquer processo. No padrão adulto, tanto 

seria possível a ditongação quanto a elisão. A criança não aplica processo 

nenhum, o que também é uma possibilidade, pois é opcional, mas observo que 

temos envolvido aqui um acento frasal. A ditongação é o único processo que 

permite a aplicação com uma sílaba que porta acento frasal. 

  Em (21), há dois contextos para os processos (que é i) e (sso a).  No 

                                                
5 Alvo indicam as produções esperadas no alvo e R. as produções da criança. 
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primeiro, é possível a ditongação ou a elisão.  Na elisão, apaga-se a primeira 

vogal; a criança, no entanto, apaga a primeira (ou, numa análise mais detalhada 

segmentalmente, funde as duas vogais – alta e média baixa, produzindo uma 

média alta). No segundo contexto, é possível termos ditongação ou elisão 

(tomando-se, por base, o dialeto dos pais da criança – dialeto paulista). Nesse 

caso, a criança aplica a elisão, assim como em (22). Finalmente, em (23), vemos 

um tipo de desencontro entre a aplicação da regra pela criança e pelo adulto. O 

adulto pode ou ditongar, ou elidir, ou não aplicar regra nenhuma. A criança aplica 

a elisão, mas, ao invés de apagar a primeira vogal do contexto, apaga a segunda 

e produz panicampo. Esse é um processo muito comum encontrado nos dados de 

R.: ao invés de apagar a primeira vogal do contexto, se houver uma vogal /a/ 

envolvida, ela sempre a mantém, independentemente da sílaba em que aparece. 

 Segundo Komatsu & Santos (2004), no estágio II, as regras ainda são instáveis 

e a criança usa processos por vezes diferentes daqueles usados pelos adultos. 

Ela continua preferindo apagar a vogal /a/, independentemente da posição desta 

no contexto. A diferença entre o estágio I e o estágio II é que a aplicação dos 

processos, pela criança, sempre resulta em uma melhor organização rítmica dos 

enunciados. Abaixo, seguem-se alguma sentenças deste período: 
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  No caso em (24), R. aplica o processo tal qual o adulto. Chamo a atenção 

de que antes do processo tínhamos tu (sílaba forte) do (sílaba fraca) a (sílaba 

fraca) co (sílaba fraca) mi (sílaba forte). Com a aplicação do processo, do e a se 

unem e passamos a ter forte-fraca-fraca-forte, melhor do que a original, que tinha 

3 sílabas fracas seguidas. Em (25), a sequência após o processo também fica 

melhor ritmicamente: ao invés de duas sílabas fracas, o resultado é apenas uma. 

No entanto, os adultos usam a ditongação, enquanto as crianças preferem aplicar 

a elisão. Por fim, em (26), temos uma sequência original re (forte) ce (fraca) u 

(forte) ma (fraca). A sequência é ótima ritmicamente, com alternância forte-fraca. 

No entanto, os adultos aplicam a ditongação nesse caso, criando um encontro 

acentual: re (forte) sju (forte). Tal fato mostra que a aplicação desses processos 

não ocorre com fins de otimização rítmica na fala adulta. A criança, por sua vez, 

não recorre a essas estratégias, preferindo a sequência ótima ritmicamente. 

  Finalmente, o estágio III é aquele da forma adulta. Os processos são 

estáveis, não são utilizados para otimização rítmica, nem há apagamento 

impróprio de segmentos (como no estágio II). Vejamos alguns exemplos: 

 

 

 

                    
  Em (27), adulto e criança ditongam, o mesmo ocorrendo em (28). Em (29), 

vemos que a aplicação da elisão leva a um encontro acentual: [ke 'ew 'vo] >> ['kew 

'vo]. Assim como os adultos, que não usam os processos visando à otimização 
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rítmica, R. também aplica o processo e acaba como uma sequência menos 

eurrítmica que a original. 

  

5. Análise dos dados das crianças sem desvio 

 

 Voltemos agora aos nossos objetivos. O primeiro é mostrar quando e como 

os processos de sândi externo aparecem na fala das crianças. Pudemos observar, 

pelo estudo de Komatsu e Santos (2004), que os processos não são adquiridos de 

uma vez. Por exemplo: R. sempre obedece ao bloqueio do acento frasal, mas 

“erra” o segmento a ser apagado no processo de elisão. A partir do que vimos na 

seção 2, podemos dizer que o desenvolvimento segue o seguinte percurso: em 

primeiro lugar (desde o início das combinações de duas palavras), as crianças 

obedecem ao acento frasal. Depois obedecem ao acento de palavra e, somente 

mais tarde, passam a lidar com o contexto segmental. No que se refere à ordem 

de surgimento dos processos, Komatsu e Santos (2004) mostram que, em 

primeiro lugar, surgem a elisão e a degeminação; depois, a ditongação. 

 Parte do primeiro objetivo deste artigo é discutir por que as crianças 

escolhem processos diferentes dos adultos. Como apresentado na seção 2, R., 

inicialmente, usa a elisão e a degeminação e, até 2;0, sistematicamente, usa a 

elisão no lugar da ditongação. Mas por que R.  prefere o processo de elisão se, 

nos adultos falantes do dialeto paulista, de acordo com Santos (2006) e Nogueira 

(2006), há um equilíbrio na escolha dos processos? Há quatro possíveis 

respostas, que persigo abaixo: ou a elisão é um processo mais fácil, ou é o 

processo não marcado, ou trata-se da manutenção do material segmental 

(obedecendo às restrições de fidelidade ao input), ou há uma combinação dos 

dois fatores anteriores. 

 A primeira hipótese a ser considerada é que a elisão é mais fácil do que a 

ditongação. Em um contexto V # V, a primeira V do contexto pertence a uma 

sílaba com ataque e núcleo preenchido, enquanto a segunda sílaba é formada 
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apenas pelo núcleo. 

 Bisol (1989) propõe que, para os ditongos crescentes, a primeira vogal 

preenche a posição de ataque complexo. Neste caso, haveria dois desligamentos: 

a primeira vogal seria desconectada do núcleo e conectada ao ataque da mesma 

sílaba, enquanto que a segunda vogal se desconectaria do núcleo da segunda 

sílaba e se conectaria ao núcleo da primeira (cf. (30)). No caso da aplicação da 

elisão, temos a ruptura da conexão entre o núcleo da primeira sílaba e a ligação 

do ataque da segunda sílaba com o da primeira – cf. (31). Seguindo a análise de 

Bisol (1989), a ditongação e a elisão seriam processos igualmente complexos, não 

havendo motivos para preferir-se um a outro: 

 

 
 
 A segunda hipótese é que a elisão é regida pela Elsewhere Condition (cf. 

Kiparsky, 1973). Essa condição assume que regras mais marcadas têm 

precedência na aplicação. Por mais marcadas entende-se a quantidade de 

características que regulam o uso do processo. Neste caso, temos, para a 

ditongação, duas características: a primeira vogal deve ser [+ alta] e [- acentuada]. 

A elisão, por outro lado, tem três a serem consideradas: a primeira vogal deve ser 

[+ posterior] e [- acentuada] e a segunda não deve carregar o acento frasal. 

 Essa explicação dá conta dos dados infantis, mas não explica por que os 

adultos preferem a ditongação no dialeto do sul ou por que há equilíbrio entre as 

duas no dialeto paulista. Neste caso, os dados de língua adulta contradizem essa 

análise. 

 Uma terceira hipótese é que a ditongação é o processo menos marcado 

(BISOL, 2003).  Assumindo que o menos marcado signifique aquele que viola 

menos restrições de marcação numa análise via OT, então a ditongação é que 
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viola restrições de marcação (na medida em que as sílabas geradas são sílabas 

complexas), mas obedece a mais restrições de fidelidade (Faithfullness) ao input. 

Por outro lado, a elisão viola mais restrições de fidelidade (pois apaga segmentos 

do input), mas tem sílabas mais simples. Como no início do processo de aquisição 

as restrições de marcação estão acima das de fidelidade, faz sentido que as 

primeiras escolhas sejam pela elisão. 

                
32)     

 Marcação Fidelidade 
Ditongação *!  
 Elisão  * 

         
 
         Esta proposta dá conta de explicar a ordem de aquisição, mas não explica 

os motivos dela. Quais são as restrições de marcação? Por isso, perseguimos 

uma quarta hipótese, que pode ser combinada com a proposta de Bisol (2003), 

explicando o desenvolvimento da aquisição dos processos de elisão e ditongação. 

 A quarta hipótese é que a criança usa a elisão porque ainda não adquiriu 

outras propriedades linguísticas necessárias para a aplicação da ditongação. 

Utilizar os processos de elisão e ditongação requer que a criança seja capaz de 

lidar com as seguintes características dos processos: propriedades segmentais 

(vogal [+ alta], [+ posterior], propriedades acentuais (acento de palavra, acento de 

frase) e estrutura silábica (sílaba símples, sílaba com núcleo ramificado ou com 

ataque ramificado). 

 Examinando os dados, percebemos que R. não aplica nenhum processo 

erroneamente no que concerne às proeminências acentuais, e aplica a elisão em 

casos em que as propriedades segmentais são violadas. No entanto, o fato de a 

criança usar os segmentos “errados” não explica por que ela escolhe um ou outro 

processo. Se, no entanto, olharmos para a aquisição da estrutura silábica, 

perceberemos que, até 1;11, R. ainda não usa a estrutura silábica CglideV, 

somente CV. A estrutura CglideV só surge 2;0 – (cf. Santos, 2001). Para a elisão, 
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a estrutura silábica resultante é CV, enquanto que, para a ditongação, é CglideV. 

Assim, podemos dizer que a criança não emprega a ditongação porque não tem a 

estrutura silábica necessária para tanto. 

 Combinando a proposta de Bisol (2003), a terceira hipótese, com a de que 

a criança ainda não adquiriu a estrutura silábica, podemos assumir que a restrição 

de marcação está relacionada com uma restrição *Ataque complexo. Em um 

primeiro momento do processo de aquisição, como a restrição de marcação está 

acima da de fidelidade (que garante a manutenção dos segmentos), a criança 

produz a elisão (cf. (33a)). Quando a restrição de marcação é demovida, a criança 

passa a aplicar a ditongação (cf. (33b)).6 

 

33a) 
 * Ataque  

Complexo 
Fidelidade 

Ditongação *!  
 Elisão  * 

 
     b)  

 Fidelidade *Ataque  
Complexo 

Ditongação  * 
Elisão *!  

  
 
 Finalmente, o segundo objetivo deste trabalho é discutir e comparar os 

dados de aquisição de crianças com desenvolvimento fonológico normal com os 

dados de crianças com desvio fonológico. Apresento abaixo, três tabelas que 

resumem os dados de R. em um dos meses de cada um dos três estágios 

propostos por Komatsu & Santos (2004): 

                                                
6 Fica ainda por ser explicado por que, no sul, há a predominância da ditongação e no sudeste há 

um equilíbrio das duas formas. De acordo com Bisol (pc), os falantes do sul privilegiam a 
manutenção segmental. Tal fato poderia ser interpretado, nesta discussão, como uma restrição 
de fidelidade, altamente ranqueada no dialeto do sul. Seguindo este raciocínio, não haveria um 
ranqueamento entre esta restrição de fidelidade – que privilegia o ditongo – e uma restrição de 
marcação – que privilegia sílabas com ataque complexo – no dialeto do sudeste. Foge ao 
escopo deste trabalho perseguir em mais detalhes essa discussão. 
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Estágio I: 1;9 não aplicação ditongação elisão degeminação total 
Ditongação 1 0 1 0 2 
Elisão 0 0 0 0 0 
Degeminação 7 0 0 9 16 
encontro V#V sem contexto para sândi 2 0 1 0 3 
ditongação/elisão 1 1 7 0 9 
Total 4 1 9 9 23 

Tabela (1): distribuição dos processos por R.7 
 
 
 O período reportado na tabela (1) é de 1;9 anos. Foram 23 contextos de 

V#V, dos quais 20 eram passíveis de sofrer sândi externo. Como se pode 

observar, em apenas um contexto a criança aplicou um processo – a elisão – em 

um contexto em que não era possível processo nenhum. O mesmo ocorreu em um 

contexto de ditongação, em que a criança aplica elisão. Em casos em que seria 

possível tanto a elisão quanto a ditongação, a criança usou a elisão em sete 

contextos e a ditongação em somente um. Em um outro contexto, a criança não 

usou processo nenhum. 

 
 

Estágio II - 3;0 não aplicação ditongação elisão degeminação total 
ditongação 10 19 3 0 32 
elisão 4 0 5 0 9 
degeminação 2 0 0 21 23 
encontro V#V sem contexto para sândi 31 0 3 0 34 
ditongação/elisão 1 3 12 0 16 
total 48 22 20 21 77 

Tabela (2): distribuição dos processos Ø por R. 
 
 
 
                                                
7 A primeira coluna indica o alvo e a primeira linha, a realização por R. 
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 Aos 3 anos, houve 111 contextos V #V, dos quais 77 eram passíveis de 

sofrer os processos de sândi aqui discutidos. Em três ocasiões, em que nenhum 

processo deveria ocorrer, a criança aplicou elisão. Da mesma forma, em três 

contextos em que se esperava ditongação, a elisão foi aplicada. Em casos em que 

tanto a ditongação quanto a elisão são possíveis, a criança ainda prefere a última 

à primeira: foram 12 casos de elisão, contra 3 de ditongação e 1 de não aplicação 

da regra. 

 
 

Estágio III - 3;6 não aplicação ditongação elisão degeminação total 
ditongação 9 (33%) 18 (66%) 0 (0%) 0 (0%) 27 
elisão 7 (23.3%) 0 (0%) 23 (76.6%) 0 (0%) 30 
degeminação 3 (6.9%) 0 (0%) 0 (0%) 40 (93%) 43 
encontro V#V sem contexto para sândi 35 (92%) 0 (0%) 3 (7.9%) 0 (0%) 38 
ditongação/elisão 1 (6.2%) 4 (25%) 11 (68.7%) 0 (0%) 16 
total 55 22 37 40 154 

Tabela (3): distribuição dos processos por R. 
 
 
 Como é possível observar, aos 3;6 foram 154 contextos V#V, dos quais 116 

eram sujeitos a sândi. Não houve aplicação indevida de elisão por ditongação, 

mas, nos casos de escolha entre um ou outro processo, a elisão continua sendo 

preferida. 

 

6. O Sândi vocálico externo na fala infantil com desvio 

 

 Segundo Lamprecht (2004), as crianças com desvio fonológico, 

normalmente, têm mais problemas com os segmentos consonantais do que com 

os vogais – cujas inadequações são raras. Assim, o esperado é que elas não 

tenham problemas com os processos que estamos analisando aqui, a menos que 

encontrem dificuldades com a estrutura silábica ou com a localização de 
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proeminências de palavras e frases. Não há trabalhos, até onde sabemos, sobre a 

marcação de proeminências (de palavras e frases) na fala com desvio, mas a 

estrutura silábica tem sido discutida em mais detalhes. Segundo Lamprecht 

(2004), na fala com desvios há um conjunto restrito de estruturas silábicas. A 

estrutura CV é encontrada, mas apenas algumas formas de ataque complexo ou 

coda complexa aparecem – quando não há a ausência total de estruturas de 

ataque complexo. 

 
 
6.1. Resultados 
 
 
 Voltemos agora a nossa atenção para os dados de crianças com desvio 

fonológico, nas tabelas (4)-(6): 

 
A. (7 anos) não aplicação ditongação elisão degeminação total 

ditongação 6 16 0 0 22 
elisão 8 0 8 0 16 
degeminação 7 0 0 27 34 
encontro V#V sem contexto para sândi 17 0 0 1 18 
ditongação/elisão 4 3 1 0 8 
total 42 19 9 28 98 

Tabela (4): distribuição dos processos por A. 
 
 
 Neste caso, foram 98 contextos V # V, dos quais 80 tinham as 

características para a aplicação de sândi. Como é possível observar, foram 18 

contextos sem possibilidade de aplicação de processos, mas A. aplica a 

degeminação em uma ocasião (cf. (34)): 

 
34) Uma Áve  [u'mavi] 
 

A. viola o acento frasal, que deveria bloquear o processo. Nada se pode 

dizer sobre esse caso distoante, a não ser a descrição de que a violação está 
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relacionada a uma proeminência que, desde muito cedo, é respeitada na fala das 

crianças sem desvio. Pode ser um desvio, mas pode ser apenas um lapso linguae. 

Somente com uma maior quantidade de dados seria possível fazer qualquer 

discussão sobre o fato. 

 No caso de opção entre a ditongação e a elisão, percebe-se uma 

preferência pela ditongação: em quatro casos não é aplicada regra nenhuma, em 

três, é aplicada a ditongação e, em apenas um, é aplicada a elisão. 

 
C. (9 anos) não aplicação ditongação elisão degeminação total 

ditongação 1 6 0 0 7 
elisão 1 0 4 0 5 
degeminação 1 0 0 7 8 
encontro V#V sem contexto para sândi 0 0 0 0 0 
ditongação/elisão 1 1 1 0 3 
total 4 7 5 7 23 

Tabela (5): distribuição dos processos por C. 
 
 
 A segunda criança é C., de 9 anos. Foram 23 contextos V#V, todos 

passíveis dos processos de sândi aqui discutidos. Como se pode observar, não há 

aplicações indevidas: a criança não evita os ditongos, e, quando há opção entre a 

ditongação e a elisão, as ocorrências estão bem distribuídas. 

 
 

P. (7 anos) não aplicação ditongação elisão degeminação total 
ditongação 2 2 0 0 4 
elisão 5 0 3 0 8 
degeminação 1 0 0 9 10 
encontro V#V sem contexto para sândi 3 0 0 0 3 
ditongação/elisão 6 5 6 0 17 
total 17 7 9 9 42 

Tabela (6): distribuição dos processos por P. 
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 A última criança é P., de 7 anos. Foram 42 contextos V#V, 40 deles 

passíveis dos processos de sândi aqui discutidos. Também não há aplicação 

“errônea”, e não há nenhuma estratégia para se evitar os ditongos. Quando há a 

possibilidade de ditongação ou elisão, há uma boa distribuição entre ambos. 

 

7. Discussão 

 

 Como foi possível observar, as crianças com desvio têm o mesmo padrão 

da criança que já utiliza os processos de elisão, sândi e ditongação como o adulto. 

Exceto por um dado (cf. (34)): não há problemas na aplicação dos processos. Tal 

fato corrobora os resultados de pesquisas sobre a fala com desvio, que indicam 

que os maiores problemas não estão na aquisição de vogais. Chamamos a 

atenção, ainda, a que, na fala com desvios, as sílabas também tendem a ser 

simplificadas (cf. Lamprecht, 2004). Assim sendo, o esperado era que houvesse 

uma preferência pela elisão, que forma uma sílaba CV, em detrimento da 

ditongação, que forma uma sílaba com ataque ramificado. Vimos que não é este o 

caso. Para as três crianças, não há aplicação indevida de elisão em casos de 

ditongação e a escolha de processos é equilibrada (há inclusive uma tendência à 

ditongação por A.).  

 Outro fato que merece atenção é a comparação na distribuição dos 

processos no caso de ser possível a escolha entre a ditongação e a elisão. Como 

é possível observar na tabela (7), a distribuição na aplicação dos processos é bem 

parecida por R. e pelos adultos analisados por Santos (2006) – dentre eles, a mãe 

de R. - a única discrepância surge quando a criança pode escolher entre 

ditongação e elisão: 
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 não aplicação ditongação elisão degeminação

R. int. R. int. R. int. R. int. 
Ditongação 33% - 66% 74% 0% - 0% - 
Elisão 23.3% - 0% - 76.6% 70% 0% - 
Degeminação 6.9% - 0% - 0% - 93% 95% 
encontro V#V sem contexto para sândi 92% - 0% - 7.9% - 0% - 
ditongação/elisão 6.2% 7% 25% 46.8% 68.7% 46% 0% - 

Tabela (7): comparação na aplicação dos processos entre criança e interlocutor – dialeto paulista 
 
 
 Na tabela (8), apresentamos os valores percentuais dos dados de A., P. e 

C. reunidos, dado que não houve discrepância entre eles: 

 
 

 não aplicação ditongação elisão degeminação 

A,P,C Bisol A,P,C Bisol A,P,C Bisol A,P,C Bisol 
ditongação 9 (27.2%) - 24 (72.7%) 59% 0 (0%) -  (0%) - 
elisão 14 (48.27%) - 0 (0%) - 15 (51.72%) 11% 0 (0%) - 
degeminação 9 (15.7%) - 0 (0%) - 0 (0%) - 48 (84.21%) 49% 
encontro V#V sem 
contexto para sândi 

20 (95.2%) - 0 (0%) - 0 (0%) - 1 (4.7%) - 

ditongação/elisão 11 (39.2%) - 9 (32.14%) - 8 (28.57%)  - 0 (0%) - 
Tabela (9): comparação na aplicação dos processos entre A,P e C. e os resultados de Bisol (2002) 
 
 
 A tabela (9) apresenta a distribuição dos processos pelas três crianças com 

desvio e os resultados de Bisol (2002). Chamo a atenção para o fato de que estes 

resultados não compreendem somente o dialeto do sul do Brasil, senão os 

dialetos de todas as cidades do NURC, juntos. Seus resultados representam, pois, 

uma tendência geral do país. Bisol (2002) argumenta que a ditongação é o 

processo preferido no sul do país. Os dados das crianças com desvio mostram 

uma aplicação ainda maior de ditongação do que aquela que Bisol (2002) 

encontrou (72% na fala com desvio e 59% nos dados de Bisol). Quando o 
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processo admitido é a ditongação, novamente há maior quantidade de aplicação 

(51.7% a 11%). O mesmo se repete com a degeminação (as crianças aplicaram 

em 84.2% dos casos, contra 49% de Bisol). 

 Se compararmos a proporção de aplicação dos processos entre as 

crianças, vemos que, no que se refere à ditongação, não há diferenças 

significativas – mesmo se tratando de crianças com e sem desvio e de dialetos 

diferentes. No caso de contextos não sujeitos a sândi, a diferença também não é 

tão grande (92% e 95%), o que pode ser um indício de que não há diferenças 

gramaticais nos processos – a depender do dialeto em uso – mas da escolha do 

processo a ser aplicado. No caso da degeminação, a criança sem desvio – e do 

dialeto paulistano – aplica mais o processo do que A., C. e P. – ainda assim, a 

diferença é menor do que 10%. A maior diferença está na aplicação da elisão – 

muito mais frequente em R. Finalmente, quando há uma escolha, R. tende a usar 

mais a elisão, enquanto A., C. e P. têm uma distribuição equilibrada dos 

processos. 

 

8. Considerações finais 

 

 Neste artigo, discutimos a aquisição das regras de sândi vocálico externo 

por crianças com e sem desvio. Mostramos que a melhor hipótese para explicar o 

fato de que a criança sem desvio inicia produzindo elisão ao invés de ditongação 

deve-se ao fato de que ela ainda não adquiriu a estrutura silábica necessária para 

a ditongação. Analisando os dados de crianças com fala com desvio, vimos que 

elas não apresentam problemas na aplicação dos processos. Finalmente, 

comparando os resultados destes dois grupos de crianças, vimos que a criança 

sem desvio aplica mais a elisão do que as crianças com desvio (tanto em contexto 

em que só a elisão é possível quanto em contexto em que é possível tanto a 

elisão quanto a ditongação). Em suma, a criança sem desvio tende mais à elisão 

(e portanto à uma estrutura CV) do que as crianças com desvio (que têm 
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problemas com estruturas silábicas mais complexas). 
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