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ALGUNS ASPECTOS DA ESCRITA DE UMA CRIANÇA 

COM DESVIO FONOLÓGICO 
 

Cristiane Lazzarotto-Volcão1 
 

 

Introdução 

 

A língua portuguesa apresenta uma escrita alfabética, baseada nas 

relações entre sons e letras. Dessa forma, para aprender a escrever, a criança 

necessita apropriar-se desse sistema alfabético durante o processo de 

alfabetização. A descoberta das relações grafo-fonológicas só é possível através 

da reflexão e da manipulação dos sons da fala, já que a noção de fonema é 

fundamental para o entendimento do princípio alfabético (VANDERVELDEN E 

SIEGEL, 1995). 

A essa capacidade é dado o nome de consciência fonológica, a qual faz 

parte do conhecimento metalinguístico, ou seja, é uma capacidade que permite 

refletir sobre as características estruturais da fala e manipulá-las (ZORZI, 2003). 

Essa habilidade é imensamente importante para compreender a mensagem 

escrita, uma vez que, para ler e escrever, é preciso realizar as correspondências 

grafo-fonológicas e analisar os signos semiológicos em fonemas e sintetizar os 

fonemas em signos semiológicos (CIELO, 2001). 

A consciência fonológica surge gradualmente, ao longo de um continuum 

que engloba desde um grau nulo de consciência, passando pela sensibilidade, 

pelo “dar-se conta”, até a consciência em si, que pressupõe a capacidade de 

explicitação verbal do resultado desse tipo de conhecimento (POERSCH, 1990). 

As crianças vão desenvolvendo essa habilidade ao longo de sua maturação 

                                                
1 Doutora em Letras (área de concentração Linguística Aplicada), Docente do Departamento de 
Língua e Literatura Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade 
Federal de Santa Catarina; cristiane.volcao@cce.ufsc.br 
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desenvolvimental e a partir da interação com o meio, incluindo a instrução formal. 

Assim, deve haver tarefas de consciência fonológica mais e menos difíceis de 

resolver, conforme o estágio de desenvolvimento infantil (CIELO, op. cit.). 

Dessa forma, pode-se dizer que, ao mesmo tempo em que a criança adquire 

a linguagem oral, ela vai desenvolvendo a capacidade de refletir e de "brincar" 

com essa linguagem. Ao ingressar na classe de alfabetização2, teoricamente, 

todas as crianças já adquiriram a fonologia de sua língua e já possuem um bom 

nível de consciência fonológica, embora não apresentem, ainda, uma consciência 

fonêmica, ou seja, ainda não são capazes de isolar os fonemas do fluxo da fala, 

bem como substituí-los, apagá-los, invertê-los, de forma intencional. Essa 

habilidade só será desenvolvida a partir da exposição e do aprendizado da língua 

escrita (CIELO, 2001, LAZZAROTTO e CIELO, 2002, BLANCO-DUTRA; 

SCHERER e BRISOLARA, 2009). 

Em se considerando o padrão da maioria das crianças, é esperado que, ao 

iniciarem o processo formal de alfabetização, os alunos já tenham o sistema 

fonológico da língua plenamente adquirido. Porém, algumas crianças iniciam o 

processo de aquisição da escrita sem ter terminado o processo de aquisição 

fonológica, por apresentarem um atraso no desenvolvimento fonológico, ou um 

Desvio Fonológico (DF). 

Os DF podem ser caracterizados por uma alteração ou por uma demora na 

organização do sistema fonológico, durante seu processo de aquisição. Várias 

pesquisas em aquisição da linguagem3 já comprovaram que toda criança com DF, 

apesar do desvio, apresenta um sistema, embora seja um sistema próprio, cuja 

organização pode estar bem distante daquela da língua-alvo (MATZENAUER-

HERNANDORENA, 1995; MOTA, 2001; LAMPRECHT, 2004; LAZZAROTTO-

VOLCÃO, 2009). 

Diante de um fato como o mencionado - a entrada de uma criança com DF 

no primeiro ano do ensino fundamental – podemos questionar: o que esperar do 

seu desempenho no que se refere à aquisição da escrita? Que tipo de relações 
                                                
2 Não será feita distinção entre o termo alfabetização e letramento neste trabalho. 
3 O primeiro autor a fazer referência à existência de um sistema nos casos de DF foi Ingram 
(1976). 
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grafo-fonológicas serão estabelecidas por esse sujeito? Que tipo de consciência 

fonêmica poderá ser desenvolvido, em se tratando de um caso de DF? O fato de 

apresentar um sistema fonológico incompleto implicará em um atraso na 

aquisição da escrita? 

A partir desses questionamentos, este trabalho tem como objetivo analisar 

as produções escritas de um menino (doravante J) com DF, em fase de 

alfabetização inicial, e verificar como esse sujeito está se apropriando da escrita 

alfabética do Português. A fim de delimitar o objeto de estudo, pretende-se 

analisar como J representa, através de grafemas, o segmento /t/, ausente em seu 

inventário fonológico. 

 

1. Metodologia 

 
O sujeito deste estudo, J, tem 7 anos e 1 mês e é do sexo masculino. Esse 

menino apresenta um DF e iniciou o tratamento fonoaudiológico no mesmo ano 

em que ingressou na escola, na primeira série (equivalente ao primeiro ano). As 

avaliações fonológica e da escrita que serão apresentadas neste artigo foram 

realizadas no início do tratamento fonoaudiológico de J, o que coincidiu com a 

metade do primeiro ano de escolarização. É importante referir que a participação 

de J foi autorizada por sua mãe, mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os dados de fala de J foram retirados de Lazzarotto (2005). Sua coleta 

deu-se por meio do instrumento Avaliação Fonológica da Criança (YAVAS, 

MATZENAUER-HERNANDORENA e LAMPRECHT, 1991), constituído de cinco 

desenhos temáticos (“zoológico”, “sala”, “banheiro”, “cozinha” e “veículos”), 

acrescido do “circo” elaborado por Matzenauer-Hernandorena e Lamprecht 

(1997). Esse instrumento permite, através da nomeação espontânea, a eliciação 

de todos os segmentos consonantais do PB, em todas as posições licenciadas 

pela fonologia dessa língua – Onset simples Absoluto (OA), Onset simples Medial 

(OM), Onset Complexo (OC), Coda Medial (CM) e Coda Final (CF). Em seguida, a 

autora (idem ibiden) apresenta uma análise através da Teoria da Otimidade 
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(PRINCE e SMOLENSKY, 1993)4, por meio de hierarquias de restrições, para 

analisar a dificuldade que J tem no emprego da plosiva coronal /t/. 

Já a produção escrita de J será analisada a partir de informações de seu 

prontuário, onde está registrado seu desempenho no Ditado para levantamento 

ortográfico (COSTA, 2000) – Anexo 1 – , instrumento utilizado como triagem da 

escrita no serviço de saúde em que J é atendido. Esse ditado consta de 20 

palavras, as quais permitem averiguar como o aprendiz lida com as seguintes 

questões ortográficas: sonora/surda, encontros consonantais, dígrafos, "r" em 

final de sílaba, gu/qu, c/qu, "m" em final de sílaba, antes de "p" e "b", nasalização, 

transcrição da fala, j/g e m/n em início de sílaba.  

 

2. Resultados 

 
2.1. Sistema fonológico de J 

 

Conforme Lazzarotto (2005), o inventário fonético de J está incompleto, 

pois em sua fala espontânea são produzidos apenas os sons [p, b, k, g, f, v, m, j, 

w], conforme pode ser visto no Quadro 1.  

 
 labial dent/alv pal Velar 

plosiva p b _ _  k g

fricativa f v _ _ _ _  

africada   _ _  

nasal m _ _  

líq. lateral  _ _  

ñ-lateral  _  _ 

glide   j w

QUADRO 1 – Inventário fonético de J. 

 

Já no Quadro 2, temos o sistema de fones contrastivos de J, também 

segundo Lazzarotto (op. cit.). 
                                                
4 Uma análise mais apurada desse sistema pode ser encontrada em Lazzarotto (2005), onde J é o 
sujeito 1 da pesquisa. 



 V ERBA VOLANT  
Volume 2 – Número 1 – janeiro – junho   2011 – ISSN 2178-4736 
 

 
LAZZAROTTO-VOLCÃO, Cristiane. Alguns aspectos da escrita de uma criança com desvio 
fonológico. Verba Volant, v. 2, nº 1. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da UFPel, 2011. 

 

99

 
 

A partir desses dados, podemos verificar que J apresenta um sistema 

fonológico com poucos contrastes. Em relação à plosiva coronal surda, pode-se 

observar que, tanto na posição de OA, quanto na de OM, J demonstra uma 

dificuldade no estabelecimento do contraste do ponto articulatório, enquanto que 

preserva os traços relativos a modo ([-contínuo]) e a sonoridade ([-sonoro]), como 

revelam os exemplos em (1). 
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(1) Exemplos de produções de J 
‘bateu’  [ba'kew]  
‘teto’  [‘kEku]  
 

2.2. Hierarquia de restrições do sistema fonológico de J 
 

A ausência do fonema /t/ no inventário de J evidencia uma dificuldade no 

estabelecimento do contraste de ponto, conforme já mencionado. Assim, para 

representar a ausência desse segmento através de restrições, bem como a 

presença de outras representações no sistema de J, são necessárias as 

seguintes restrições: *[CORONAL]5, *[LABIAL]6, *[DORSAL]7, IDENT[PONTO]
8
.  

É necessário demonstrar como as três primeiras restrições, que são de 

marcação, estão conflitando com a restrição de fidelidade IDENT[PONTO], que 

preserva o traço de ponto do input, para dar conta dos dados analisados. Em (2), 

temos a hierarquia dessas restrições e o tableau que a representa. 

 

(2) Hierarquia de restrições representativas da alteração de ponto da 
plosiva coronal surda, na gramática de J 
 

 

                                                
5 Consoantes não devem ser [coronal] (Prince e Smolensky, 1993). 
6 Consoantes não devem ser [labial] (Idem Ibidem). 
7 Consoantes não devem ser [dorsal] (Idem Ibidem). 
8 O valor do traço existente no input deve ser preservado no output. 
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2.3. Aspectos da escrita 

 

Para avaliação da escrita de J foi utilizado o Ditado para levantamento 

ortográfico (COSTA, 2000), enquanto um procedimento de triagem. Os dados 

utilizados neste estudo estavam no prontuário de J, portanto, não foram coletados 

para fins de pesquisa. No Quadro 3 podemos verificar as produções escritas de J, 

seguidas da palavra-alvo ditada. 

 

1. parato (prato) 11 fota (voltar) 

2. mióca (minhoca) 12. oeia (orelha) 

3. pcnta (perguntar) 13. bito (pintor) 

4. caobo (campo) 14. fugão (fogão) 

5. seti (seguir) 15. rebia (respirar) 

6. fuca (flores) 16. grafato (gravador) 

7. difernote (diferente) 17. ateta (atleta) 

8. tãobo (tambor) 18. boto (bloco) 

9. matia (máquina) 19. vido (vidro) 

10. coita (corrida) 20. etãodito (esconderijo) 
QUADRO 3 – Produção escrita de J 

 

Com base nessas produções escritas, observamos que J não apresenta 

problemas na representação gráfica do fonema /t/ (destacada pela cor cinza). 

Contudo, chamamos a atenção para a representação gráfica do fonema /k/ 

(destacada pela cor azul), cujo som é realizado na fala de J em lugar da coronal. 

Há produções escritas em que o fonema é representado adequadamente, mas há 

três produções em que J emprega a letra ‘t’ em seu lugar. 

 

3. Discussão 
 

Podemos observar, a partir das informações descritas na seção anterior, que 

J não apresenta o fonema /t/ em seu inventário fonológico, por apresentar 
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problemas com o traço [coronal], já que a restrição *[Coronal]  está ranqueada em 

uma posição muito alta em sua hierarquia. Além disso, em todas as suas 

produções, esse fonema é realizado como uma plosiva dorsal [k], pois as 

restrições *[Labial] e *[Dorsal] estão ranqueadas mais abaixo que a de fidelidade 

Ident[ponto].  

Já em relação à escrita, notamos que J, apesar dessas dificuldades 

fonológicas, é capaz de representar esse fonema ausente através do grafema 

correto em todos os vocábulos do ditado, ou seja, todas as palavras que 

apresentam o fonema /t/ e que, portanto, deveriam ser escritas com o grafema ‘t’, 

estão representadas de forma correta, em relação a esse fonema. Esse é o caso 

dos itens 1, 3, 7, 8, 11, 13 e 17 (Quadro 3).  

Mais curiosamente, em alguns dos itens lexicais que possuem o fonema 

plosivo dorsal /k/, J o representa através do grafema ‘t’, o que pode ser observado 

nos itens 9, 18 e 20. Diante desse aspecto da produção de J, tecemos as 

seguintes considerações: 

 

1) J possui conhecimento linguístico que o permite saber que a 

língua oral e a escrita não são espelho uma da outra, ou seja, 

nem sempre se escreve da forma como se fala; 

2) J emprega uma estratégia muito comum em dados de escrita 

infantil que é a hipercorreção, que significa a aplicação de uma 

regra em contextos não esperados; 

3) J apresenta capacidade de manipulação (consciente ou não) dos 

fonemas de sua língua, uma vez que produziu palavras escritas 

de uma forma inusitada, por meio dessa hipercorreção. 

 

Diante disso, é possível formular as seguintes asserções na tentativa de 

explicação dos fenômenos: 

- J não apresenta uma DF, mas sim uma dificuldade articulatória que 

o impede de produzir corretamente a plosiva coronal /t/, tendo a 

representação mental correta desse segmento; 
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- J, embora possua um DF, em que a representação mental do /t/ 

esteja alterada, apresenta um bom nível de consciência fonológica 

e do seu desvio, o que o leva a representar corretamente o 

segmento através da escrita. 

Se a primeira hipótese for a correta, seria possível pensar que as 

produções escritas de uma criança com DF seriam muito úteis num diagnóstico 

diferencial entre um desvio fonológico e um desvio fonético ou articulatório. Além 

disso, esse fato romperia com a ideia que muitos educadores possuem em 

relação à aprendizagem de crianças que ainda possuem alterações de linguagem 

oral: nem todas estão destinadas ao fracasso, muitas delas, apesar do desvio de 

fala, apresentam um bom desempenho nas habilidades de leitura e escrita. 

Se for considerada a segunda hipótese como a mais aceitável, podemos 

concluir que uma intervenção baseada na consciência fonológica de segmentos 

adquiridos e ausentes é capaz de garantir uma representação grafo-fonológica 

correta no período inicial de aquisição da escrita. Essa tese seria reforçada pelo 

fenômeno de hipercorreção que J realiza nos vocábulos máquina, bloco e 

esconderijo, em que as plosivas dorsais foram representadas pelos grafemas ‘t’. 

Assim, sua atenção e consciência para o desvio estariam maiores que a 

consciência fonêmica de segmentos produzidos corretamente, o que o está 

levando a produzir esse tipo de "erro". 

Obviamente, se tivéssemos mais dados de escrita de J, em especial, dados 

longitudinais, talvez essas perguntas pudessem ser respondidas. Contudo, o 

presente estudo parece reforçar a hipótese de que a consciência fonêmica é 

decorrente do processo de apropriação da escrita, ou seja, é pelo fato de estar 

escrevendo que a criança adquire a capacidade de lidar com unidades menores 

que a sílaba. Da mesma forma, os dados revelam que a presença de DF não é 

fator determinante para o (in)sucesso na alfabetização. 
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4. Considerações finais 
 

Por meio deste breve estudo, pudemos verificar que uma criança com DF é 

capaz de representar segmentos ausentes em seu inventário fonológico de forma 

adequada na escrita. Esse fenômeno merece atenção de futuras pesquisas e 

precisa ser mais bem investigado. As duas hipóteses lançadas para explicar os 

dados encontrados, se corroboradas por estudos mais aprofundados, podem 

trazer contribuições importantes tanto para o diagnóstico e terapia dos DF, quanto 

para o processo de aprendizagem da escrita em crianças com alterações da 

linguagem oral. 

Esse fato aponta para a necessidade de mais estudos com crianças que 

iniciam a alfabetização, ainda apresentando um sistema fonológico incompleto, 

visto que, na prática fonoaudiológica, temos observado alguns casos 

apresentarem boa evolução no processo de aquisição da escrita, enquanto que 

outros não. É preciso que se investigue se essa diferença está apenas 

relacionada a características individuais, ou se o ambiente pode contribuir para o 

bom desempenho, ou não, dessas crianças. 
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Resumo 

Para aprender a escrever em uma língua alfabética, a criança precisa, de alguma 
forma, relacionar o sistema fonológico e os grafemas da língua. Algumas crianças 
iniciam esse aprendizado sem ter terminado o processo de aquisição fonológica, 
por apresentarem um Desvio Fonológico (DF). Diante disso, este trabalho 
pretende contribuir com os estudos sobre a aquisição da escrita, através da 
análise das produções escritas dirigidas de um menino com DF, em tratamento 
fonoaudiológico, a fim de verificar como essa criança está se apropriando do 
sistema alfabético do Português Brasileiro. Após a análise, verificamos que o 
sujeito, embora ainda não apresente um sistema fonológico completamente 
adquirido, já é capaz de relacionar fonemas e grafemas, inclusive segmentos 
ausentes no seu inventário fonológico.  
 
Palavras-chave: desvio fonológico; aquisição da escrita; consciência fonológica. 

 
Abstract 
 
Children need to relate the phonological system and the graphemes of a language 
to learn how to write in an alphabetic context. Some start this learning when they 
have not yet finished their phonological acquisition due to the presence of 
Phonological Disorders (PD). This paper aims to contribute to studies on the 
acquisition of writing skills through analysis of evoked written production of a boy 
with PD who has been treated by a language therapist. We want to verify how this 
child is acquiring the alphabetic system of Português Brasileiro. We have found 
that although the subject doesn’t present a completely acquired phonological 
system he is able to relate graphemes and phonemes, including missing segments 
in his phonological inventory. 
 
Key-words: Phonological Disorder; writing acquisition; phonological awareness. 
 
 

 

 


