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1. Introdução 
 

 O presente trabalho tem como tema as trocas entre letras que podem 

ocorrer na escrita. Interessa-nos, aqui, a troca entre letras que representam 

consoantes distintas apenas pelo traço [sonoro]. As letras p e b, por exemplo, 

representam os fonemas /p/ e /b/, respectivamente. Tais fonemas distinguem-

se apenas por um ser surdo e o outro sonoro. Ambos apresentam o mesmo 

modo (são consoantes oclusivas) e o mesmo ponto de articulação (são 

bilabiais), mas /p/ é surdo, enquanto /b/ é sonoro. É objeto de nossa análise, 

portanto, uma escrita como “bluma” para a palavra “pluma”. 

 As consoantes surdas são aqueles produzidas com a glote aberta, desta 

forma o ar passa sem vibrar, como na produção de /p/, /t/ e /f/, por exemplo. Já 

as consoantes sonoras são aquelas produzidas com a vibração do ar quando 

este passa pela glote, como em /b/, /d/ e /v/, por exemplo. 

 Através da aplicação de testes, que serão descritos adiante, buscamos 

verificar que contextos favorecem ou não a troca sob análise. Nossa hipótese é 

a de que estruturas marcadas (em nosso caso, o ataque complexo) e posições 

salientes (aqui, posição inicial de palavra e sílabas tônicas) desfavorecem a 

troca, em oposição a estruturas não marcadas (ataque simples) e a posições 

não salientes (posição não inicial e sílabas átonas). Supomos que estruturas 

marcadas e posições salientes são mais visadas pelos sujeitos enquanto 
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escrevem, de maneira que sua atenção seria maior nestes contextos, o que 

facilitaria a escrita “correta” das palavras. 

 Embasando nossa hipótese, há a noção de que os processos que 

ocorrem na escrita em fase de aquisição são, em alguma medida, reflexos da 

maneira como a criança comprende a organização do sistema 

fonológico/fonético de sua língua. Como afirmam Santos e Pacheco (2007, p. 

58),  

 

considerando que a criança já domina a organização do sistema 
fonológica da comunidade em que está inserida e considerando, 
ainda, que a escrita é uma tentativa de representar graficamente a 
língua oral, quando da aquisição da língua escrita, a criança será 
norteada pelas regras de funcionamento do seu sistema 
linguístico. Neste sentido, é plausível supor que os ‘erros’ 
encontrados nos textos das crianças em fase de aquisição da 
escrita tenham motivações de ordem fonética/fonológica. 

 

 Pretendemos, com este trabalho, contribuir para a compreensão de um 

fenômeno da escrita que acompanha algumas pessoas até a vida adulta. 

Schwindt et al. (2008), por exemplo, mostram a ocorrência da troca aqui 

estudada em redações de vestibular, ainda que com baixa frequência. Como 

afirmam Miranda e Matzenauer (2010, p. 399), “se complexa é a tarefa da 

criança que começa a construir conhecimento sobre o sistema de escrita de 

uma língua que já domina de modo inconsciente, mais complexa será a tarefa 

do analista que precisa dar conta da enorme gama de fatores que entram em 

jogo nesse processo”.  

 Cabe destacar que não buscaremos uma explicação de por que as 

crianças fazem as trocas em foco aqui. Autores como Zorzi (1998 e s.d.) e 

Barbosa (2007), por exemplo, propõem explicações distintas. Nossa meta é 

tentar esclarecer como as trocas ocorrem, no sentido de contribuir para sua 

descrição. 

 Na próxima seção, explicitamos alguns pressupostos que 

fundamentarão a análise proposta. A terceira seção dedica-se a descrever a 

metodologia adotada na pesquisa. Por fim, apresentamos as considerações 
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finais. 

  

2.  Alguns pressupostos 
 

 Nesta seção, explicitamos os pressupostos que nortearão nossa análise. 

Primeiramente, discorremos sobre o processo de alfabetização, destacando 

algumas dificuldades com que os alfabetizandos se deparam. Na sequência, 

trazemos algumas informações sobre o inventário segmental e silábico do 

português brasileiro (PB) que são relevantes para a análise a ser empreendida. 

Por fim, discutimos, brevemente, a noção de marcação e de saliência. 

 

2.1.  Alfabetização e escrita 

  

 De acordo com Lemle (2009), quando uma criança inicia sua trajetória 

escolar, sua alfabetização mais especificamente, ela se depara com 

dificuldades, ela precisa entender o que são todos aqueles desenho postos no 

papel. É preciso compreender que todos os desenhos são símbolos e que 

esses têm correspondências com sons da fala. O alfabetizando, então, precisa 

relacionar as letras, os símbolos com que se depara, com a fala. Para cada 

letra, há um símbolo e para quem está sendo alfabetizado esse mecanismo 

torna-se complexo.  

 Entre as dificuldades que os alfabetizandos enfrentam está o fato de que 

algumas letras possuem formas bastante semelhantes. De acordo com Lemle 

(2009, p. 8), 

 

o aprendiz precisa ser capaz de entender que cada um daqueles 
risquinhos vale como símbolo de um som da fala. Assim sendo, o 
aprendiz deve poder discriminar as formas das letras. As letras do 
nosso alfabeto têm formas bastante semelhantes [...]. Tomemos 
alguns exemplos. A letra p e b diferem apenas na direção da 
haste vertical, colocada abaixo da linha de apoio ou acima dela. 

 

 A identificação das letras para aqueles que estão iniciando o processo 

de alfabetização torna-se ainda mais complicada porque este fenômeno de 



 V ERBA VOLANT  
Volume 3 – Número 2 – julho-dezembro 2012 – ISSN 2178-4736 
http://letras.ufpel.edu.br/verbavolant 
 

110 | P á g i n a  

 

semelhança não ocorre com frequência no dia a dia das crianças e das 

pessoas de um modo geral. Uma vassoura não deixa de ser uma vassoura 

porque está em uma posição diferente, mas a letra l com mais um traço vira a 

letra t, explica a autora. 

 Lemle fala ainda sobre as dificuldades causadas pelas relações 

assimétricas entre letras e sons. Quando uma letra tem correspondência direta 

com um som, temos uma correspondência biúnivoca, como a que ocorre nos 

pares abaixo: 

 

(1) 

Letra  Som  Exemplo 
p  [p]  pato 
v  [v]  vale 
 
 

 Entretanto, nosso sistema de escrita contempla inúmeros casos de 

correspondências não biunívocas. Estas ocorrem quando há um som 

representado por mais de uma letra, conforme os exemplos em (2), ou quando 

uma letra representa mais de um som, o que está exemplificado em (3). 

Segundo Zorzi (1998), os erros de ortografia mais comuns durante os anos 

inicias de escolarização são aqueles decorrentes do que o autor chamou de 

“possibilidade de representações múltiplas”, sobre as quais acabamos de 

discorrer. 

 

(2) 

Som  Letra  Exemplo 
[ʒ]  j  janela 
  g  geladeira 
 

(3) 

Letra  Som  Exemplo 
c  [s]  cesta 
  [k]  casa 
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 Além das dificuldades mencionadas anteriormente, o alfabetizando 

defronta-se com outra complexidade. Os sons representados por algumas 

letras são sonoramente semelhantes. As palavras “faca” e “vaca”, por exemplo, 

só se distinguem pela diferença de sonoridade da primeira consoante. O /f/ em 

“faca” é surdo, enquanto o /v/ em “vaca” é sonoro. Esta é a dificuldade sobre a 

qual se centrará nossa análise. Essa semelhança leva alguns alunos a 

grafarem uma consoante sonora com uma letra que representa um segmento 

surdo ou vice-versa, como podemos ver nos exemplos em (4). 

 

(4) 

Grafia com troca  Grafia padrão 

lifinho    livrinho 
tizem    dizem 
mergado   mercado 
combrando   comprando 
 

 Para empreendermos a análise que se seguirá, precisamos discorrer, 

ainda que brevemente, sobre o inventário segmenal e silábico do PB e sobre a 

noção de marcação e saliência. É o que faremos nas próximas seções. 

 

2.2 O inventário segmental e silábico do português brasileiro 

 

 Iniciemos falando um pouco sobre o traço [sonoro]. De acordo com 

Chomsky e Halle (1991 [1968], p. 326-327), “para que as pregas vocais vibrem, 

é necessário que o ar flua entre elas. Se a passagem do ar for de magnitude 

suficiente, o vozeamento ocorrerá, desde que as cordas vocais não sejam 

mantidas tão separadas quanto na respiração e no sussurro”. Caracterizam-se, 

assim, os segmentos sonoros. Já os segmentos surdos são apresentados por 

Chomsky e Halle (1991, p. 327) como aqueles “produzidos com uma abertura 

glotal tão ampla que previne a vibração das pregas vocais se o ar flui através 

da abertura”. 

 Algumas consoantes do PB utilizam o traço [sonoro] como distintivo, ou 

seja, para alguns segmentos, este traço opõe fonemas, o que permite a 
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formação dos pares mínimos listados em (5). 

 

(5) 

Pares mínimos  Fonemas em oposição (surdo x sonoro) 

pato  bato  /p/ x /b/ 
tela  dela  /t/ x /d/ 
cato  gato  /k/ x /g/ 
faca  vaca  /f/ x /v/ 
assa  asa  /s/ x /z/ 
chá  já  /∫/ x /ʒ/ 
 

 Os fonemas opostos acima apresentam todos os traços em comum, com 

exeção do traço [sonoro]. O primeiro par, por exemplo, apresenta as matrizes 

de traços apresentadas em (6) (Chomsky e Halle, 1991 [1968]). Trata-se, 

portanto, de consoantes oclusivas bilabiais, distintas apenas pelo traço 

[sonoro]. Essa distinção, em PB, é fonológica, como é possível atestar pelos 

pares mínimos apresentados logo acima. 

 

(6) 

         p        b 

 -soante  -soante 
 -contínuo  -contínuo 
 -coronal  -coronal 
 +anterior  +anterior 
 -sonoro  +sonoro 
 

 No que diz respeito à estrutura silábica do PB, partiremos de uma 

representação silábica como aquela apresentada em (7), defendida, entre 

outros, por Kaye e Lowenstamm (1984). A letra grega sigma (σ) representa a 

sílaba. Esta não é a única possibilidade de representação para as sílabas. 

Utilizamos esta, entretanto, apenas para esclarecer a terminologia dos 

constituintes silábicos adotada em nossa análise. Como podemos observar em 

(7), uma sílaba pode apresentar um ataque e uma rima. A rima pode se 

ramificar, constituindo, assim, um núcleo e uma coda. 
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(7) 

  σ 

 

         Ataque      Rima 
   
                  Núcleo        Coda 
 

 Em PB, o único constituinte que não pode permanecer vazio é o núcleo, 

que só pode ser preenchido por vogais nesta língua. A primeira sílaba de 

“abelha” exemplifica uma sílaba constituída apenas por núcleo. Além do núcleo, 

a rima pode, em PB, ser constituída por uma coda. Na primeira sílaba da 

palavra “órfão”, encontramos uma rima formada por núcleo e coda. Esta coda, 

em PB, pode ser simples, quando formada por apenas um segmento, como no 

exemplo recém mencionado, ou pode ser complexa, quando construída com 

dois segmentos, como na primeira sílaba da palavra “monstro”. 

 Quanto ao ataque, em PB, este, como a coda, pode ser simples ou 

complexo. Na primeira sílaba de “pato”, encontramos um exemplo de ataque 

simples. Já na primeira sílaba de “prato”, temos um exemplo de ataque 

complexo. As sílabas pa e pra estão representadas em (8). Nos alongaremos 

um pouco mais na descrição do ataque em PB porque este é o constituinte no 

qual ocorrem as trocas que são alvo desta análise.  

 

(8) 

                      σ     σ    
  
 
             A         R      A              R 
 
          N                                                   N 
 

             p               a                              p         r        a 
           

 O ataque simples, em PB, pode ser formado por qualquer consoante 

desta língua, enquanto o ataque complexo sofre algumas restrições na sua 

constituição. A primeira posição pode ser ocupada por qualquer oclusiva ([p], 

[b], [t], [d], [k], [g]) ou por fricativas labiodentais ([f] e [v]). A segunda posição, 
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por sua vez, pode ser preenchida somente por líquidas (o tepe, [r], e a lateral 

alveolar, [l]). Em (9), os segmentos destacados constituem exemplos de 

ataques simples, à esquerda, e complexos, à direita. 

 

(9) 

mesa   fruta 
festa   grito 
mola   claro 
corda   blusa 
 

 Para uma análise detalhada da sílaba em PB, confira Bisol (1999). 

 A próxima seção dedica-se a discutir a noção de marcação e de 

saliência. 

 

2.3 A marcação e a saliência 

 

 Kager (1999, p. 2-3) explica que as estruturas linguísticas podem ser 

marcadas ou não marcadas. As últimas são preferidas em todas as línguas, 

enquanto as primeiras são evitadas. Em termos de estrutura silábica, o autor 

exemplica a noção de marcação com a constituição da rima silábica. Sílabas 

abertas, ou seja, sem coda são não marcadas e estão presentes em todas as 

línguas do mundo. Ao passo que sílabas fechadas – aquelas com coda – são 

marcadas e estão presentes em um subconjunto de línguas. 

 No que diz respeito à nossa análise, ataques simples constituem uma 

estrutura não marcada. Como as sílabas abertas, esse tipo de constituinte 

silábico está presente em todas as línguas. O ataque complexo, por sua vez, é 

uma estrutura marcada e pode não ser encontrado em algumas línguas. O PB, 

como vimos, admite tanto a estrutura não marcada quanto a marcada.  

 Em termos de aquisição, temos mais uma evidência de que o ataque 

complexo constitui uma estrutura marcada em relação ao ataque simples: este 

é adquirido em uma etapa anterior. Enquanto o ataque complexo não é 

adquirido pela criança, esta emprega diferentes estratégias de reparo para 

poder produzir sílabas com tal estrutura. São exemplos de tais estratégias o 
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apagamento (como em “futa” para “fruta”) e a epêntese (como em “bulusa” para 

“blusa”). Para uma análise aprofundada das etapas de aquisição da linguagem 

no PB, confira Lamprecht (2004). 

 Com relação à noção de saliência, algumas posições perceptualmente 

salientes parecem ser “protegidas”, ou seja, alguns processos fonológicos, 

comuns em outras posições, são ali evitados. Kager (1999, p. 408) fornece os 

seguintes exemplos de posições salientes: ataques, sílabas iniciais, segmentos 

na raiz, vogais acentuadas. Como exemplifica o autor, poderíamos crer que 

todas as vogais estão igualmente sujeitas a forças de redução. Entretanto, 

vogais acentuadas “estão mais bem equipadas para realizar distinções de 

traços, portanto para resistir a forças gerais de redução” (Kager, 1999, p. 408). 

 Exemplificaremos como posições salientes em PB as sílabas 

acentuadas e o início de palavra, porque estes serão contextos considerados 

em nossa análise. Iniciemos com as sílabas acentuadas. Em PB, o processo 

de elevação das vogais médias é amplamente documentado (confira, por 

exemplo, Vieira (2002) e Callou, Leite e Moraes (2002)). Esta elevação ocorre 

em sílabas pretônicas, como na realização “minino” para “menino”, e em 

sílabas postônicas, como em “bolu” para “bolo”. Não se trata de fenômenos 

categóricos, mas o importante para nós aqui é o fato de que tal elevação não 

ocorre em sílabas tônicas. A neutralização entre vogais médias e vogais altas 

que pode ocorrer em sílabas átonas não é permitida em sílabas tônicas em PB. 

 No que diz respeito à posição de início de palavra, Simioni (2008) mostra 

que este contexto desfavorece a formação do ditongo crescente em PB. Assim, 

tal formação é mais provável em uma palavra como “eficiente” do que em uma 

como “viagem”. 

 Explicitados os pressupostos que nortearão nossa análise, passamos, 

na próxima seção, a descrever a metodologia adotada no trabalho. 

 
3. Metodologia 
 

 Para nossa pesquisa, elaboramos um teste baseado no trabalho de 

Consoni e Ferreira Netto (s.d.). Tal teste foi composto por três partes: um ditado 
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de palavras, um ditado de texto e um texto para ser reescrito. Detalharemos, 

agora, cada uma das partes. Não tivemos acesso aos testes elaborados por 

Consoni e Ferreira Netto, porque os autores não os detalham. Desta forma, 

elaboramos todas as etapas de nosso teste. 

 No que diz respeito ao ditado de palavras, estas passaram por uma 

criteriosa seleção. Fizemos a distribuição dos seis possíveis contextos de 

trocas analisados (ataque simples, ataque complexo, posição inicial, posição 

não inicial, sílaba tônica e sílaba átona), selecionando duas palavras para cada 

combinação de contextos, o que totalizou 16 palavras, como pode ser 

observado em (10). 

 

(10) 

Ataque simples Posição inicial Sílaba tônica dona, goma 
Sílaba átona boné, canoa 

Posição não inicial Sílaba tônica robô, avô 
Sílaba átona mato, rabo 

Ataque complexo Posição inicial Sílaba tônica plano, fronha 
Sílaba átona plural, graminha 

Posição não inicial Sílaba tônica madrinha, livrinho 
Sílaba átona ombro, madre 

 

 Como é possível ver em (10), a distribuição dos dados não controla o 

ponto de articulação das consoantes, tampouco a direção da possível troca 

(surdo para sonoro ou sonoro para surdo). Controlar estes fatores implicaria um 

ditado extenso demais, o que tornaria a atividade exaustiva para as crianças. A 

exclusão das letras que representam o par /∫/ e /ʒ/ se deu pelos mesmos 

motivos. Já a exclusão das letras que representam o par /s/ e /z/ ocorreu por 

outra razão. Como alertam Andrade e Lessa-de-Oliveira (2007, p. 47), “além da 

diferença do traço de sonoridade, esse par pode ser grafado de diversas 

maneiras, produzindo dados ambíguos”. A letra s, por exemplo, pode grafar 

tanto /s/ quanto /z/, como em “sapo” e “asa”, respectivamente. Desta forma, 

não há como saber em que casos ocorrem trocas nas representações.  
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 As palavras em (10) foram misturadas aleatoriamente para que se 

realizasse o ditado. Além disso, foram incluídas no início do ditado quatro 

palavras sem contexto para a troca sob análise (“mamãe”, “rei”, “ralo” e “mola”), 

que funcionariam como distratores para que as crianças não percebessem o 

objeto da pesquisa. 

 Quanto ao ditado de texto, houve a prévia elaboração de um texto em 

que se encontrassem contextos de possíveis trocas. Entretanto, o controle dos 

fatores sob análise não foi rigoroso, porque isto implicaria um texto longo 

demais, o que, mais uma vez, tornaria a atividade penosa para as crianças. 

Transcrevemos o texto em (11). 

 

(11) 

A dona Linda, avó de Marta, saiu de casa com o plano de comprar balas de 
gomas para sua neta. Chegando no mercado, ela encontrou sua amiga de 
infância, a madre Graça, comprando um boné para a sua sobrinha Andréia. 
 

 Por fim, no que se refere à reescrita de um texto, foi contada uma versão 

da fábula “A raposa e as uvas” e, na sequência, foi solicitado que os alunos 

escrevessem a história que haviam recém escutado. 

 O teste foi aplicado em três escolas públicas da cidade de Bagé (RS), no 

segundo semestre do ano de 2011. Participaram da coleta de dados 78 

crianças, todas frequentando o segundo ano do ensino fundamental. A média 

de idade dos alunos era de sete anos. 

 Na próxima seção, expomos os resultados encontrados. 

 
4. Resultados 
 

 Como dissemos anteriormente, ao todo 78 crianças participaram da 

pesquisa. Destas, 29 apresentaram trocas, ou seja, 37,17% do total. Houve um 

total de 49 dados em que ocorreram trocas. Alguns exemplos são 

apresentados em (12).  
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(12) 

Grafia com troca  Grafia padrão 

comas    gomas 
bloral    plural 
combrando   comprando 
opro    ombro 
gonseguia   conseguia 
checando   chegando 
 

 Os resultados que passamos a apresentar referem-se a esses 49 dados. 

Inicialmente, explicitaremos os resultados obtidos para os três fatores 

considerados nesta análise: o tipo de ataque, a tonicidade da sílaba e a 

posição da sílaba na palavra. 

 No que diz respeito ao ataque, tínhamos por hipótese, conforme 

mencionamos antes, que o ataque simples favoreceria as trocas. Tal hipótese, 

entretanto, não se confirmou. Como pode ser visto na Tabela 1, em 20 dados 

houve troca em ataque simples, em oposição a 29 trocas em ataque complexo, 

o que totaliza 40,81 e 59,19% dos dados, respectivamente. 

 

Tabela 1 – A influência do tipo de ataque nas trocas 

 Dados com troca % 
Ataque simples 
(“comas” para “gomas”) 

20 40,81 

Ataque complexo 
(“lifinho” para “livrinho”) 

29 59,19 

Total 49  
 

 Com relação à tonicidade da sílaba, supúnhamos que haveria mais 

trocas em sílabas átonas. Mais uma vez nossa hipótese não encontrou 

confirmação. Houve 21 dados com trocas em sílabas átonas (42,86%) e 28 

dados com trocas em sílabas tônicas (57,14%), como podemos ver na Tabela 

2. 
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Tabela 2 – A influência da tonicidade da sílaba nas trocas 

 Dados com troca % 
Sílaba átona 
(“bluau” para “plural”) 

21 42,86 

Sílaba tônica 
(“bano” para “plano”) 

28 57,14 

Total 49  
 

 No que se refere à posição da sílaba na palavra, nossa hipótese 

confirmou-se. Há mais dados com trocas nas posições não iniciais (28 dados, o 

que representa 57,14% do total) do que na posição de início de palavra (21 

dados, totalizando 42,86%). Os resultados podem ser vistos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – A influência da posição da sílaba na palavra 

 Dados com troca % 
Posição não inicial 
(“babosa” para “raposa”) 

28 57,14 

Posição inicial 
(“coma” para “goma”) 

21 42,86 

Total 49  
 

 Os resultados obtidos apontam para a necessidade de uma ampliação 

da pesquisa, tanto no que diz respeito à quantidade de sujeitos quanto no que 

se refere ao tamanho da produção analisada de cada um. Tal ampliação 

permitirá que se avaliem outros fatores que podem influenciar as trocas sob 

análise. Será possível observar, por exemplo, se as consoantes se comportam 

de maneira diferenciada dependendo de seu ponto ou modo de articulação. 

Seguindo a hipótese da marcação, ainda que seja para descartá-la, 

poderíamos supor que consoantes alveolares (/t/ e /d/) favorecem as trocas em 

oposição a consoantes labiais e velares (/p/, /b/, /f/, /v/, /k/ e /g/), uma vez que 

as primeiras são menos marcadas do que as últimas (confira Kager, 1999, p. 

44). 
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 A ampliação dos dados permitiria, também, que verificássemos a direção 

da troca. Em nossos dados, houve mais dessonorização, em que consoantes 

sonoras são grafadas com letras que representam consoantes surdas, como 

em “craminha” para “graminha”. A sonorização, como em “bano” para “plano”, 

foi, portanto, menos frequente. Houve 34 dados com dessonorização (69,38% 

do total) e 15 dados com sonorização (30,62% do total). Aprofundar esta 

análise poderia corroborar a ideia da influência da marcação, tendo em vista 

que obstruintes surdas são menos marcadas do que obstruintes sonoras, e as 

crianças parecem preferir a troca do mais para o menos marcado. 

 Para finalizar, cabe uma palavra sobre os diferentes resultados obtidos 

dependendo do tipo de teste realizado. Nossa pesquisa indica que, em 

reescrita de texto, os alunos que estão em séries inicias tendem a fazer menos 

trocas. No entanto, um fato importante que pode ter influenciado o resultado é o 

de que, nesta etapa do teste, os alunos escreveram muito pouco. Outra 

questão a influenciar o resultado é a possibilidade de os alunos escolherem as 

palavras a serem usadas na reescrita, de maneira a evitar aquelas sobre as 

quais tivessem dúvidas. Como podemos ver na Tabela 4, houve sete dados 

com trocas na reescrita (14,28% do total), contra 17 dados no ditado de 

palavras (34,70% do total) e 25 no ditado de texto (51,02%). 

 

Tabela 4 – Trocas realizadas em relação ao tipo de teste 

 Dados com troca % 
Reescrita 7 14,28 
Ditado de palavras 17 34,70 
Ditado de texto 25 51,02 
Total 49  

  

 

5. Considerações finais 
 

 Esta pesquisa permitiu uma compreensão maior sobre os contextos em 

que ocorrem as trocas entre letras que representam consoantes com oposição 
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fonológica entre surda e sonora. Contrariando nossa hipótese, foi possível 

perceber que as trocas ocorrem com mais frequência em uma estrutura 

marcada como o ataque complexo, em oposição ao ataque simples. Talvez a 

representação gráfica de um ataque complexo já demande um grande esforço 

por parte da criança (como é possível atestar pelas alterações em palavras 

como “carminha” para “graminha”, em que ocorre a inversão da consoante que 

deveria estar no ataque complexo, ou “lifinho” para “livrinho”, em que ocorre o 

apagamento do segundo elemento do ataque complexo), de maneira que 

outras questões, como a sonoridade da consoante, fiquem em segundo plano. 

 Também contrariando nossa hipótese, houve mais trocas em sílabas 

tônicas do que em sílabas átonas. Nossas suposições foram confirmadas, 

entretanto, no caso da posição da sílaba na palavra, uma vez que houve 

menos trocas na posição saliente de início de palavra. 

 Cabe ressaltar, mais uma vez, a necessidade do prosseguimento desta 

pesquisa para que possamos compreender melhor o fenômeno sob análise 

aqui. Esta compreensão pode trazer resultados importantes para o ensino. 

Nossas intenções se coadunam com as de Zorzi (1998, p. 27): 

 

Pretende-se, com estas análises, apontar caminhos que possam ajudar 
o educador a se colocar melhor como o interlocutor, por excelência, na 
interação que a criança estabelece com a escrita na medida em que ele 
possa compreender, mais claramente, a produção gráfica de seus 
alunos. 

 
 
Referências bibliográficas 

 

ANDRADE, L. C. de; LESSA-DE-OLIVEIRA, A. S. C. Um processo fonológico 
na aquisição da língua escrita. In: PACHECO, V.; SAMPAIO, N. F. S. (orgs.) 
Pesquisa em estudos da linguagem IV. Vitória da Conquista: Edições UESB, 
2007. p. 41-55. 
BARBOSA, E. R. dos Santos. A aquisição do sistema ortográfico: alterações na 
representação gráfica de fonemas surdos/sonoros. 2007. 128fls. Dissertação 
(Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa) – Universidade Estadual 
Paulista, Araraquara, 2007. 



 V ERBA VOLANT  
Volume 3 – Número 2 – julho-dezembro 2012 – ISSN 2178-4736 
http://letras.ufpel.edu.br/verbavolant 
 

122 | P á g i n a  

 

BISOL, L. A sílaba e seus constituintes. In: NEVES, M. H. de M. (org.) 
Gramática do português falado. São Paulo: Humanitas; Campinas: Editora da 
UNICAMP, 1999. v. VII: Novos estudos. p. 701-742. 
CALLOU, D.; LEITE, Y.; MORAES, J. A elevação das vogais pretônicas no 
português do Brasil: processo(s) de variação estável. Letras de Hoje, v. 37, n. 
1, p. 9-24, 2002. 
CHOMSKY, N.; HALLE, M. The Sound Pattern of English. Cambridge, MA: The 
MIT Press, 1991. 
CONSONI, F.; FERREIRA NETTO, W. Dificuldades fonológicas na escrita do 
ensino fundamental. s.d. Disponível em: 
<http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/WFNetto_Consoni.pdf>. 
KAGER, R. Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
KAYE, J.; LOWENSTAMM, J. De la syllabicité. In: DELL, F.; HIRST, D.; 
VERGNAUD, J.R. (eds.). Forme sonore du langage. Paris: Hermann, 1984. 
LAMPRECHT, R. R. (org.) Aquisição fonológica do português. Porto Alegre: 
Armed, 2004. 
LEMLE, M. Guia teórico do alfabetizador. São Paulo: Ática, 2009. 

MIRANDA, A. R. M.; MATZENAUER, C. L. B. Aquisição da fala e da escrita: 
relações com a fonologia. Cadernos de educação, v. 35, p. 359- 405, 2010. 

SANTOS, M. F.; PACHECO, V.. A relação som e letra e seus desvios na 
aquisição da língua escrita: uma investigação fonético-fonológica – estudo de 
caso. In: PACHECO, V.; SAMPAIO, N. F. S. (orgs.) Pesquisa em estudos da 
linguagem IV. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2007. p. 57-72. 
SCHWINDT et. al. Uma reflexão sobre aspectos simplificadores na proposta de 
reforma ortográfica do português. In: ABREU, S. (org.) A redação do vestibular: 
do leitor ao produtor de texto. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. p. 109-
124. 
SIMIONI, T. A variação entre ditongo crescente e hiato em Porto Alegre (RS). 
Todas as letras, v. 10, n. 1, p. 130-138, 2008. 
VIEIRA, M. J. B. As vogais médias postônicas: uma análise variacionista. In: 
BISOL, L.; BRESCANCINI, C. (orgs.) Fonologia e variação: recortes do 
português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 127-159. 
ZORZI, J. L. Aprender a escrever: a apropriação do sistema ortográfico. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1998. 
______. As trocas surdas sonoras no contexto das alterações ortográficas. s.d. 
Disponível em: http://www.cefac.br/library/artigos/84be6bc992b278e8e958a75 
23bb 43ffl.pdf>. 
 
 
 
 



 V ERBA VOLANT  
Volume 3 – Número 2 – julho-dezembro 2012 – ISSN 2178-4736 
http://letras.ufpel.edu.br/verbavolant 
 

123 | P á g i n a  

 

RESUMO 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar trocas entre letras que representam 
consoantes com oposição fonológica entre surda e sonora. Analisam-se, 
portanto, pares como p e b, que representam os fonemas /p/ e /b/, 
respectivamente. Tais fonemas distinguem-se unicamente pelo fato de um ser 
surdo, /p/, e o outro ser sonoro, /b/. Assim, são foco de nosso estudo trocas 
como a da palavra “barco” grafada “parco”, por exemplo. Nossa hipótese é a de 
que estruturas marcadas e posições salientes desfavorecem a ocorrência das 
trocas. Para verificar tal hipótese, foi aplicado um teste com 78 crianças, todas 
estudantes do segundo ano do ensino fundamental de escolas públicas de 
Bagé (RS). Nossa hipótese foi apenas parcialmente confirmada. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Ortografia; trocas de letras; marcação e saliência; fonologia. 
 
ABSTRACT 
This research aims to analyze exchanges between letters representing 
consonants in phonological opposition between voiceless and voiced. So, pairs 
like p and b are analyzed. They represent the phonemes /p/ and /b/, 
respectively, which are distinguished only by the fact that one is voiceless, /p/, 
and the other is voiced, /b/. This way, exchanges as in the word “barco” spelled 
“parco”, for example, are the focus of our study. Our hypothesis is that marked 
structures and salient positions disfavor the occurrence of exchanges. To verify 
this hypothesis, we applied a test with 78 children, all students of the second 
year of primary education in public schools in Bage (RS). Our hypothesis was 
partially confirmed. 
 
KEYWORDS 
Spelling; exchanges of letters; markedness and saliency; phonology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


