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1. Introdução 

O conceito de sílaba como uma unidade fonológica hierarquicamente 
organizada em constituintes internos (Ataque, Rima, Núcleo e Coda1) foi 
proposta nos anos 80 (cf. Blevins, 1995) e adoptada em áreas de inves-
tigação como as da aquisição da linguagem (Bernhardt & Stemberger, 
1998), da consciência fonológica (Treiman & Zukowski, 1991 e 1996) ou 
da fonologia clínica (Fava, 2002), entre outras. No presente estudo, debru-
çar-nos-emos sobre o constituinte Ataque em contexto de avaliação da 
consciência fonológica e confrontaremos os resultados obtidos com o que 
sabemos sobre o desenvolvimento fonológico deste constituinte silábico, 
nos primeiros anos de vida da criança. Apesar de o desenvolvimento de 
ambas as capacidades (consciência fonológica e conhecimento fonológico 
implícito) ocorrer no mesmo intervalo de tempo e recrutar o mesmo tipo de 
unidades fonológicas, a potencial relação entre estes dois aspectos do 
desenvolvimento cognitivo da criança não tem sido explorada na literatura 

                                                      
1 Para informação sobre a estrutura da sílaba, consulte-se Blevins (1995), Mateus & 

Andrade (2000), Mateus, Falé & Freitas (2005) e Freitas & Santos (2010), entre 
muitos outros. 

Avaliação da consciência linguística: aspectos fonológicos e sintácticos do Português, 
Lisboa, Edições Colibri, 2010, pp. 45-68. 
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científica. O objectivo central deste estudo é o de verificar se a hierarquia 
de aquisição dos diferentes formatos do constituinte Ataque permite ou não 
inferir o grau de dificuldade das tarefas de avaliação e treino da consciência 
fonológica que envolvem o processamento desta estrutura silábica. 

O constituinte Ataque 

As línguas do mundo permitem três configurações para o Ataque 
silábico: (i) Ataque não ramificado simples; (ii) Ataque não ramificado 
vazio; (iii) Ataque ramificado. Em Português Europeu (PE), as três confi-
gurações são possíveis, como ilustrado no Quadro 1 (Mateus & Andrade, 
2000; Mateus, Falé & Freitas, 2005): 

 
Quadro 1: Representação dos diferentes tipos de Ataque em PE. 
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Como se pode observar no Quadro 1, os Ataques vazios não domi-
nam qualquer consoante (∅); em Ataque simples, em PE, todas as con-
soantes podem ocorrer (oclusivas, fricativas, nasais e líquidas); o Ataque 
ramificado nesta língua é sempre constituído por uma sequência de obs-
truinte (C1, que pode ser oclusiva ou fricativa), seguida de uma líquida 
(C2, que pode ser vibrante ou lateral), como nos exemplos no quadro 2:  

 
Quadro 2: Tipos de Ataques ramificados em PE. 

oclusiva+vibrante Prato [patu]  
oclusiva+lateral Placa [plak] 
fricativa+vibrante Fruta [fut] 
fricativa+lateral Flocos [flku] 

 
 
A estrutura silábica mais frequente nas línguas do mundo tem o for-

mato CV (Jakobson, 1941/1968), pelo que o formato não marcado do 
Ataque assumido para todas as línguas é o do Ataque não ramificado 
simples, presente no padrão silábico universal CV. No PE, a frequência 
de ocorrência de cada uma das estruturas em Ataque é a registada no 
Quadro 3, no qual se verifica ser o Ataque não ramificado simples o mais 
frequente dos três tipos de Ataque neste sistema linguístico: 

 
Quadro 3: Frequência de ocorrência dos tipos de Ataque em PE. 

Estudo Ataque não  
ramificado vazio 

Ataque não  
ramificado simples

Ataque  
ramificado 

Andrade & Viana (1993) 17,32% 52,39% 4,79% 
Vigário & Falé (1993) 7,4% 52,8% 3,6% 
Viana et al.(1996) 15,5% 55% 3% 
Vigário, Martins & Frota (2006) 15,8% 46,4% 2,18% 

A aquisição do Ataque 

O estudo da aquisição dos sistemas fonológicos de diferentes línguas 
tem mostrado que os constituintes silábicos Ataque, Rima, Núcleo e Coda 
permitem discriminar comportamentos universais e comportamentos 
condicionados por propriedades idiossincráticas de determinados siste-
mas linguísticos, bem como definir estádios de aquisição no percurso do 
desenvolvimento fonológico infantil (cf. Bernhardt & Stemberger, 1998 e 
Fikkert, 2007 para revisão bibliográfica sobre o assunto). No caso especí-
fico do Ataque, a investigação na área do desenvolvimento fonológico 
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(Fikkert, 1994 para o Holandês; Gnanadesikan, 1995 para o Inglês; Lleó 
& Prinz, 1996 para o Espanhol; Rose, 2000 para o Francês canadiano, 
entre outros) tem mostrado que a aquisição dos diferentes tipos de Ata-
ques em várias línguas do mundo segue a ordem registada em (1): 

 
(1) Ordem de aquisição dos Ataques 
     Ataque simples >> Ataque vazio >> Ataque ramificado  
 
No entanto, em PE (Freitas, 1997), ambos os Ataques não ramifica-

dos (simples e vazios) estão disponíveis desde as primeiras produções das 
crianças, sendo a ordem de aquisição do Ataque nesta língua a formulada 
em (2). Como se pode verificar pelas idades registadas nos exemplos, 
ambos os tipos de Ataques não ramificados estão disponíveis desde o iní-
cio da produção nas crianças portuguesas, o que pode levar à proposta de 
que ambas as estruturas sejam não marcadas em PE (Freitas, 1997 e 
2003); o Ataque ramificado, pelo contrário, é adquirido tardiamente: 

 
(2) Ordem de aquisição dos Ataques em PE 
     Ataque simples e Ataque vazio >> Ataque ramificado  
 
Vejam-se alguns exemplos de produções de crianças portuguesas no 

Quadro 4, retiradas de Freitas (1997): 
 

Quadro 4: Exemplos de produções de Ataques  
por crianças portuguesas (Freitas, 1997). 

 Exemplos 

Ataque não ramificado simples 
pato [patu] → [ta] João (0;11.6) 
dá [da] → [da] Inês (0;11.14) 

Ataque não ramificado vazio 
água [a] → [aa] João (0;11.6) 
é [] → [] Inês (1;0.25) 

Ataque ramificado  
praia [paj] → [paj] Marta (1;11.10) 
bruxa [bu] → [bu] Luís (2;11.2) 
três [te] → [te] Pedro (3;6.22) 

 
 
No caso dos Ataques ramificados, as crianças portuguesas usam 

várias estratégias de reconstrução para produzirem alvos lexicais com 
esta estrutura (Freitas, 1997). A estratégia mais frequente e atestada na 
aquisição de várias línguas (Lleó & Prinz, 1996; Fikkert, 1994; Gnanade-
sikan, 1995; Rose, 2000; Ribas, 2003) é a redução do Ataque com preser-
vação da primeira consoante (C1C2→ C1∅). Registam-se ainda outras 
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estratégias, como a preservação de C2 (C1C2→ ∅ C2), a supressão do gru-
po consonântico e consequente uso de um Ataque vazio (C1C2→ ∅∅) e 
uma estratégia que indicia, em PE, o final do estádio de aquisição do 
Ataque ramificado, i.e., a epêntese de vogal, normalmente [], entre as 
duas consoantes do grupo (C1C2→ C1VC2). Vejam-se os exemplos e a 
frequência de ocorrência de cada estratégia de reconstrução no PE no 
Quadro 5: 

 
Quadro 5: Estratégias de produção de Ataques ramificados  

em PE (Freitas, 1997). 

Estratégias Exemplos % 
Redução para  
C1 (C1C2→ C1∅) creme [km] → [k] Inês (1;5.11) 73% 

Epêntese de  
V (C1C2→ C1VC2) 

bicicleta [bisklt] → [bisiklt] Pedro (3;5.18) 16% 

Supressão do Ataque  
(C1C2→ ∅∅) flor [flo] → [ol] Inês (1;9.19) 9% 

Redução para  
C2 (C1C2→ ∅C2) 

bicicleta [bisklt] → [bsilt] Luís (2;2.27) 2% 

 
 
Acrescente-se que, se considerarmos apenas as crianças em fase 

final de aquisição do Ataque ramificado, os valores para o uso de epênte-
se sobe para 31% (Freitas, 2003).  

Tendo em conta o formato da estrutura universal CV e os dados de 
frequência dos três tipos silábicos no PE (quadro 3), podemos assumir 
que o Ataque não ramificado simples é a estrutura não marcada neste sis-
tema. Porém, os dados da aquisição deste constituinte silábico em PE 
mostram que Ataques não ramificados (simples e vazios) se encontram 
disponíveis no sistema linguístico da criança desde o início da produção, 
o que levaria, como já referimos, a considerar ambas as estruturas como 
não marcadas no sistema-alvo. Esta questão será retomada na discussão 
dos dados apresentados neste estudo.  

A Consciência Fonológica 

No âmbito dos trabalhos sobre o desenvolvimento cognitivo e meta-
cognitivo, o conceito de consciência fonológica começou a ser investigado 
no fim dos anos 70 e início dos anos 80 (Gillon, 2004). Este conceito pode 
ser genericamente definido como a capacidade de identificar e manipular, 
de forma voluntária e controlada, os elementos sonoros que constituem as 
palavras (Gombert, 1990; Adams et al. 1998; Tunmer & Rohl, 1991, citado 
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por Silva 2003). Sim-Sim (1998) define-o não só como a capacidade de 
reconhecer e analisar as unidades sonoras de uma língua, mas também 
como a de compreender os princípios inerentes à sua distribuição e à cons-
trução de sequências fónicas possíveis no sistema sonoro da língua. 

O conceito de consciência fonológica recruta simultaneamente 
conhecimento fonológico implícito, através do qual crianças e adultos 
efectuam tarefas de identificação e manipulação de unidades fonológicas, 
e conhecimento fonológico explícito, implicando a capacidade de tornar a 
linguagem num elemento de reflexão (Signorini, 1998, citado por Lam-
precht et al. 2004; Flavell, 1981, citado por Silva, 2003). O termo cons-
ciência fonológica reenvia, assim, não só para a consciência da estrutura 
sonora da palavra como para a compreensão de que esta é constituída por 
unidades hierarquicamente inferiores, de diferentes naturezas e dimen-
sões (Morais, 1991; Silva, 2003; Sim-Sim, 1998; Adams et al. 1998): (i) 
a sílaba (consciência silábica), (ii) os constituintes silábicos (consciência 
intrassilábica) e (iii) o segmento2 (consciência fonémica ou segmental). 

Para Treiman & Zukowski (1996), a consciência fonológica desen-
volve-se como um continuum e as crianças começam por segmentar fra-
ses em palavras, palavras em sílabas, sílabas em constituintes silábicos e, 
finalmente, constituintes silábicos em segmentos. Este desenvolvimento 
ocorre em simultâneo com o desenvolvimento fonológico da criança, que 
envolve a estabilização do funcionamento das estruturas fonológicas tra-
balhadas no âmbito da consciência fonológica. Como referimos atrás, 
embora o desenvolvimento destas duas capacidades se processe no mes-
mo intervalo de tempo e evoque as mesmas unidades linguísticas, as 
potenciais relações entre estes dois aspectos do desenvolvimento cogniti-
vo infantil não têm sido exploradas.  

Actualmente, a consciência fonológica é avaliada por terapeutas da 
fala e, em algumas situações, por psicopedagogos, através de baterias 
informais ou de diferentes testes que contemplam avaliações da consciên-
cia fonológica mas que apresentam um número reduzido de tarefas, sem 
controlo sistemático de variáveis linguísticas e com avaliação não estrutu-
rada de diferentes níveis de consciência fonológica. Para o PE, encon-
tram-se disponíveis para aplicação várias baterias de provas3; no entanto, 

                                                      
2 Utilizaremos o termo segmento para designar as unidades mínimas da cadeia sono-

ra, sejam estas segmentos fonológicos (ou fonemas) ou segmentos fonéticos 
((alo)fones). 

3 Grelha de Observação da Linguagem – Nível Escolar (GOL-E), de Kay e Santos 
(2003); Avaliação da Linguagem Oral, de Sim-Sim (2001); Teste de Identificação 
de Competências Linguísticas (TICL), de Viana (2002); Provas de Avaliação da 
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os instrumentos disponíveis não controlam de forma sistemática todos os 
constituintes fonológicos envolvidos na consciência fonológica, com 
impacto na sua avaliação, tais como a complexidade silábica, a posição 
na palavra, a extensão da palavra, o padrão acentual ou as propriedades 
segmentais (ponto e modo de articulação; vozeamento) (Treiman & 
Zukowski, 1991 e 1996; Veloso, 2003; Afonso, 2008; Vicente, 2009; 
Freitas, Alves & Costa, 2007; Alves et al. 2010 (e monografias citadas); 
Alves et al. (neste volume); Castelo (neste volume)). 

No presente estudo, damos conta dos resultados da aplicação de uma 
tarefa de segmentação silábica4 que contém estímulos construídos em 
função de três variáveis linguísticas (Afonso, 2008): complexidade silábi-
ca, extensão de palavra e padrão acentual. Centrar-nos-emos, aqui, nos 
resultados relativos à variável complexidade silábica, trabalhada em ter-
mos da estrutura do Ataque (presença de Ataque não ramificado (simples 
ou vazio) ou de Ataque ramificado, em posição inicial de palavra). O 
objectivo específico do presente trabalho é o de contribuir para a avalia-
ção do impacto desta variável no desempenho de tarefas de consciência 
fonológica. Este objectivo específico integra-se no objectivo central do 
estudo, acima formulado, que consiste em verificar se a hierarquia de 
aquisição do Ataque no percurso do desenvolvimento fonológico infantil 
permite ou não inferir o grau de dificuldade das tarefas de avaliação e 
treino da consciência fonológica que envolvem o processamento desta 
estrutura silábica. Assim, e na sequência do observado para a aquisição 
do Ataque em PE (Freitas, 1997 e 2003), que revela a aquisição precoce 
de Ataques não ramificados (simples e vazio) e a aquisição tardia de Ata-
ques ramificados, formulou-se a seguinte hipótese: 

 
(3) Hipótese  

O sucesso na tarefa de segmentação silábica está directamente 
relacionado com a complexidade do constituinte silábico em 
análise: palavras com Ataque simples ou vazio em posição ini-
cial de palavra serão segmentadas mais facilmente do que pala-
vras com Ataque ramificado na mesma posição. 

 

                                                                                                                        
Linguagem e da Afasia em Português (PALPA-P), de Castro, Caló e Gomes (2007); 
Teste de Consciência Fonológica da Bateria de Avaliação Neuropsicológica de 
Coimbra, de Albuquerque, Martins e Simões (2007); Bateria de Provas Fonológi-
cas, de Silva (2002)). 

4 Para sumário dos vários tipos de provas de consciência fonológica disponíveis na 
literatura científica, consulte-se Alves et al. (2010). 
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A hipótese será avaliada à luz dos resultados expostos na secção 3, 
que apresenta e descreve os dados recolhidos com base nos procedimen-
tos metodológicos apresentados na secção 2. 

2. Metodologia 

Nesta secção, serão fornecidas informações sobre os aspectos meto-
dológicos envolvidos no presente estudo: (i) selecção e caracterização da 
amostra; (ii) construção dos estímulos linguísticos usados na prova de 
segmentação silábica; (iii) procedimentos adoptados para a recolha de 
dados; (iv) critérios para o tratamento dos dados.  

Selecção e Caracterização da Amostra 

A amostra utilizada no estudo inclui sujeitos que têm o PE como lín-
gua materna e é constituída por 80 crianças, 40 do sexo feminino e 40 do 
sexo masculino, com uma média de idades de 64,6 meses, a frequentar 
em uma instituição de ensino privado no concelho de Lisboa, freguesia de 
Benfica. Foram avaliadas todas as crianças que frequentavam a sala dos 
quatro e a dos cinco anos de idade e que estavam presentes na escola no 
momento das avaliações. Excluíram-se todas as crianças que, até à data 
da avaliação, não tivessem quatro anos, já tivessem mais do que sete anos 
ou apresentassem perturbações motoras, cognitivas ou da comunicação 
que pudessem comprometer os resultados. Subdividiu-se a amostra em 
dois grupos: o grupo 1, com 37 crianças dos quatro anos e dois meses aos 
cinco anos e dois meses; o grupo 2, com 43 crianças com idades com-
preendidas entre os cinco anos e três meses e os seis anos e cinco meses. 

Estímulos Linguísticos 

Tendo em consideração a inexistência, no contexto nacional, de um 
instrumento que avalie a consciência silábica de uma forma linguistica-
mente controlada, contemplando a variável complexidade silábica, pro-
cedeu-se à construção de um instrumento para a recolha de dados, no sen-
tido de cumprir o objectivo definido para a elaboração da investigação 
(Afonso, 2008). Para tal, estabeleceu-se um conjunto de critérios para a 
selecção dos estímulos lexicais a integrar na experiência:  

(i) utilização de palavras dissilábicas com padrão acentual paroxítono, por 
ser este o mais frequente no PE e no léxico infantil (Mateus et al., 
2006; Vigário, Freitas & Frota, 2006; Vigário, Frota & Martins, 2004);  
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(ii) utilização de palavras dissilábicas com um dos três formatos silábi-
cos possíveis em Ataque, em posição inicial de palavra: Ataque sim-
ples (como em carro [kau]); Ataque vazio (como em _olho 
[ou]); Ataque ramificado (como em prato [patu]);  

(iii) em todos os estímulos, presença de sílabas subsequentes do tipo CV, 
como em olho [ou], faca [fak] e braço [basu], dado este 
ser o padrão silábico mais frequente no PE (Andrade & Viana, 1993; 
Vigário & Falé, 1993), a estrutura não marcada nas línguas do mun-
do (Jakobson, 1941/1968; Blevins, 1995) e a primeira estrutura silá-
bica a ser disponibilizada no processo de desenvolvimento infantil 
(Bernhardt & Stemberger, 1998, entre muitos outros); 

(iv) utilização de palavras passíveis de serem apresentadas a partir de um 
estímulo visual não ortográfico; 

Tendo em conta os critérios supracitados, foram seleccionados estí-
mulos com as seguintes estruturas (cf. Quadro 7 para a listagem dos estí-
mulos dissilábicos com diferentes complexidades silábicas): 

 
Quadro 6: Listagem das estruturas silábicas  

dos estímulos estudados. 

 8 com CV inicial  [bl] 
 8 com V inicial  [i] 

8 com CV inicial  [patu] 27 estímulos 
Dissílabos 

3 com ClV5 inicial [plt] 

 
O Quadro 7 lista os estímulos usados no presente estudo. 
 

Quadro 7: Listagem dos estímulos utilizados. 

Dissílabos 
_V CV CV ClV 

Olho Pato Prato Flauta 
Asa Carro Fruta Planta 
Uva Bola Bruxa Flores 

Unha Dedo Braço  
Anjo Gato Branco  
Osso Faca Preto  
Ovo Vela Prego  
Ilha Luva Brinco  

                                                      
5 O número reduzido de estímulos deste tipo deve-se ao facto de ter sido difícil iden-

tificar palavras que cumprissem os critérios definidos nesta metodologia. 
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Procedimentos 

Foram aplicadas duas provas em momentos distintos: uma prova de 
nomeação verbal, a fim de averiguar a qualidade das imagens que condu-
ziriam ao reconhecimento lexical; uma prova de segmentação silábica.  

Na prova de nomeação verbal, a primeira a ser aplicada, foi utiliza-
do o programa PowerPoint do Windows Vista para a visualização das 
imagens, proporcionando uma participação mais dinâmica da criança. Foi 
dito a cada criança que iriam surgir imagens no ecrã, as quais deveriam 
ser nomeadas; depois da nomeação, a criança deveria carregar na tecla 
previamente indicada para a visualização da imagem seguinte. Caso a 
criança não conseguisse nomear correctamente a imagem, era-lhe dada 
uma pista semântica e, se mesmo assim não executasse a tarefa, era dito o 
nome relativo à imagem, o qual a criança deveria repetir. Durante a apli-
cação da prova era anotado, numa folha de registo, se a criança nomeava 
correctamente, se nomeava após pista semântica ou com repetição, sendo 
anotadas todas as nomeações produzidas pela criança.  

Na prova de segmentação silábica, recorreu-se ao programa E-
-prime, o qual foi configurado para que as imagens aparecessem aleato-
riamente no ecrã, sendo cada imagem seguida da audição da palavra cor-
respondente à imagem. Numa fase inicial, era perguntado à criança se 
sabia o que eram os bocadinhos das palavras e, mesmo que esta respon-
desse afirmativamente, era-lhe pedido que segmentasse o seu nome e as 
palavras mesa e cadeira em bocadinhos. Era dito à criança que iria reali-
zar a mesma tarefa usando o computador, ou seja, iriam aparecer imagens 
no ecrã e ela teria de estar com atenção para ouvir o nome das mesmas. 
Assim que ouvisse o nome da imagem, deveria carregar na tecla previa-
mente indicada o número de vezes correspondente ao número de bocadi-
nhos da palavra. Para além do registo automático dos tempos de reacção 
através do E-prime, foi igualmente registada, na folha de registo utilizada 
para a prova de nomeação, a forma como a criança segmentava verbal-
mente o estímulo alvo. 

Tratamento dos Dados 

Depois de recolhidos os dados, foi construída uma base de dados 
onde foram inseridas diversas variáveis: idade em meses; grupo de sujei-
tos; tempos de reacção (extraídos através do E-prime); resultados globais 
para a segmentação de estímulos com estrutura inicial V, CV, CV e 
ClV; resultados individuais para cada estímulo testado. 

Para a análise dos resultados, utilizou-se o programa informático 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 11.5, tendo-se efectua-
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do uma análise descritiva e uma análise inferencial. Relativamente a esta 
última, recorreu-se à estatística paramétrica, nomeadamente ao teste T de 
Student, para amostras relacionadas, e ao coeficiente de correlação de 
Pearson, bem como a estatística não paramétrica, como sejam o teste de 
Wilcoxon e o teste de Mann-Whitney. 

3. Descrição dos Resultados 

3.1. Complexidade Silábica: Estrutura do Ataque 

Para este estudo foram usadas 27 palavras dissilábicas com o forma-
to CV, V e CCV para a sílaba inicial da palavra, segmentadas por 37 
crianças no grupo 1 e por 43 crianças no grupo 2. No total, foram anali-
sadas 1689 segmentações. Observaram-se os resultados registados no 
Quadro 8, relativos à percentagem de segmentações correctas, ao tempo 
de reacção para a segmentação da sílaba inicial e ao tempo de reacção 
para a segmentação da palavra.  

 
Quadro 8: Resultados globais face à variável complexidade silábica. 

 Formatos 
silábicos 

% 
Segmentações 

Tempo de reacção 
1.ª sílaba (ms.) 

Tempo de 
reacção 

palavra (ms.) 

CV 93 1790 2649 

V 89,9 1740 2635 

CV 47,3 2069 2986 
Segmentações 

correctas 

ClV 16,8 1556 2886 

 
 
Com base nos dados acima registados, verificou-se não existirem 

diferenças significativas entre os estímulos dissilábicos com Ataque sim-
ples (93% de sucesso) e com Ataque vazio (89,9% de sucesso). Quanto 
ao constituinte Ataque ramificado, este obteve uma percentagem de 
sucesso de 64,2%, sendo, assim, bastante inferior à encontrada para os 
constituintes Ataque simples e Ataque vazio. Analisando-se as combina-
tórias testadas neste estudo quanto ao constituinte Ataque ramificado 
(obstruinte+vibrante e obstruinte+lateral), verifica-se que as crianças con-
seguiram segmentar mais facilmente palavras com Ataque ramificado do 
tipo CV (47,3%) do que palavras com Ataque ramificado do tipo ClV 
(16,8%). 
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A análise dos tempos de reacção para a segmentação da primeira 
sílaba (cf. quadro 8) permitiu verificar que as estruturas CV (1790 milis-
segundos) e V (1740 milissegundos) apresentam tempos de segmentação 
muito semelhantes. Relativamente aos Ataque ramificados, a estrutura 
CV demorou mais tempo a ser segmentada (2069 milissegundos) do que 
qualquer outro formato de Ataque e o Ataque ramificado em ClV (1556 
milissegundos) foi o que demorou menos tempo a ser segmentado, apesar 
de não se ter verificado uma diferença estatisticamente significativa (t(39) 
= 0,78, p>0,05) entre os dois formatos ramificados.  

Finalmente (cf. Quadro 8), observou-se o tempo de reacção na seg-
mentação da palavra, no sentido de se verificar se o formato do consti-
tuinte-alvo (tipo de Ataque) condiciona o tempo total utilizado na seg-
mentação da palavra. Os resultados revelaram tempos de segmentação 
muito próximos, ou seja, o facto de a palavra ter um constituinte não 
ramificado, associado a material segmental (2649 milissegundos) ou 
vazio (2635 milissegundos) não se reflecte no tempo utilizado na seg-
mentação do estímulo. Tempos idênticos foram utilizados na segmenta-
ção de palavras com Ataque ramificado (2986 milissegundos e 2886 
milissegundos, para o grupo com vibrante e para o grupo com lateral, 
respectivamente), não havendo diferenças significativas nos tempos de 
reação usados na segmentação de palavras com V, CV e CCV iniciais.  

3.2. Tipologia de Erros  

Para além da análise já referida, efectuou-se uma análise das seg-
mentações incorrectas para cada estrutura silábica analisada, tendo-se 
identificado diferentes tipos de estratégia consoante a complexidade do 
constituinte Ataque em posição inicial de palavra. 

3.2.1. Ataque não Ramificado Simples 

Na segmentação das palavras com Ataque não ramificado simples, 
obtiveram-se três tipos de incorrecções, registados no Quadro 9 e quanti-
ficados no Quadro 10. 

 
Quadro 9: Estratégias mais frequentes na segmentação  

de dissílabos com CV inicial. 

Estratégia utilizada Exemplo 
Inserção de segmento em 
posição medial de palavra Dedo /dedu/ → [de.e.du] (Criança 20: 4;8) 

Inserção de segmento em 
posição final de palavra Vela /vl/ → [v.l.] (Criança 42: 4;5) 

Ausência de segmentação Bola /bl/ → [bl] (Criança 25: 5;0) 
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Quadro 10: Tipos de erros mais frequentes  

na segmentação de dissílabos com CV inicial. 

Tipo de erros Frequência  Idade (anos; meses) 

  Média Moda Mínimo Máximo 
Inserção de segmento em posição 
medial de palavra 3 4;07 4;06 4;06 5;00 

Inserção de segmento em posição 
final de palavra 34 5;02 5;00 4;04 6;03 

Ausência de segmentação 8 5;02 5;00 4;04 6;02 
 
 
Analisando os resultados compilados no Quadro 10, constata-se que, 

na prova de segmentação de palavras dissilábicas com Ataque simples 
inicial, o erro mais frequente foi a inserção de segmento em posição final 
de palavra, sendo as vogais [] e [u] os segmentos introduzidos por 
reduplicação do marcador de género6. O valor dado pela moda indica o 
valor mais frequente num intervalo de dados e, tendo em conta as faixas 
etárias em que estes erros ocorreram, verificou-se que as crianças com 
cinco anos de idade foram as que mais recorreram a este tipo de estraté-
gia. Menos frequentemente, as crianças também inseriram segmentos em 
posição medial de palavra ou não segmentaram a palavra dada. 

3.2.2. Ataque não Ramificado Vazio 

Na segmentação de palavras com Ataque não ramificado vazio, verifi-
cou-se alguma semelhança no tipo de erros efectuados pelas crianças rela-
tivamente aos produzidos para estímulos com Ataque não ramificado sim-
ples (cf. Quadro 11 para exemplificação e Quadro 12 para quantificação). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Importa referir que Sim-Sim (cp) sugere que esta estratégia se poderá dever ao facto 

de a criança já estar a utilizar estratégias segmentais, ao invés de silábicas, para a 
segmentação da palavra. 
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Quadro 11: Estratégias mais frequentes na segmentação  

de dissílabos com V inicial. 

Estratégia utilizada Exemplo 
Inserção de segmento em 
posição inicial de palavra 

Osso /osu/ → [o.o.su] (Criança 17: 5;1) 

Inserção de segmento em 
posição medial de palavra 

Unha /u/ → [u..] (Criança 57: 6;1) 

Inserção de segmento em 
posição final de palavra 

Ovo /ovu/ → [o.vu.u] Criança 71: 6;3) 

Ausência de segmentação Asa /az/ → [az]  (Criança 53: 6;1) 

 
Quadro 12: Tipos de erros mais frequentes na segmentação  

de dissílabos com V inicial. 

Tipo de erros Frequência  Idade (anos; meses) 

  Média Moda Mínimo Máximo 

Inserção de segmento em 
posição inicial de palavra 3 5;00 5;01 4;11 5;01 

Inserção de segmento em 
posição medial de palavra 3 6;01 6;01 6;01 6;01 

Inserção de segmento em 
posição final de palavra 52 5;01 5;02 4;03 6;04 

Ausência de segmentação 13 5;03 4;06 4;05 6;04 

 
 
Mais uma vez, tal como se observou na segmentação de palavras 

dissilábicas com CV inicial, na segmentação de palavras dissilábicas com 
V inicial, o tipo de erro mais frequente foi a inserção de segmento em 
posição final de palavra. Os segmentos inseridos em posição final de 
palavra foram as vogais [u] e [], réplicas do marcador de género. Atra-
vés da análise do valor da moda, foi possível verificar que as crianças 
com cinco anos e dois meses foram as que mais recorreram à estratégia 
de inserção de segmento em posição final de palavra, à inserção de seg-
mento em posição inicial de palavra e à ausência de segmentação da 
palavra alvo. Importa salientar que, no erro inserção de segmento em 
posição medial de palavra, a estratégia foi a inserção do segmento [], 
sendo efectuado por três crianças, todas com seis anos e um mês. 
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3.2.3. Ataque Ramificado 

Tendo em consideração que se manipulou o segmento em posição de 
C2 (vibrante ou lateral) em Ataque ramificado, importa observar, de for-
ma distinta, o tipo de erros efectuados na tarefa de segmentação silábica 
de ambas as estruturas (palavras com sílaba inicial CV e palavras com 
sílaba inicial ClV). 

Na análise qualitativa dos dados relativos à segmentação de palavras 
com Ataque ramificado com o segmento vibrante // em posição de C2, 
obtiveram-se os resultados exemplificados no Quadro 13 e quantificados 
no Quadro 14:  

 
Quadro 13: Estratégias mais frequentes na segmentação  

de dissílabos com CV inicial. 

Estratégia utilizada Exemplo 

Inserção de segmento em posição final de palavra 
Prego /pu/ → [p.u.u] 
(Criança 4: 5 anos)  
 

Epêntese de vogal 
 

Brinco  /biku/ → [b.i.ku] 
(Criança 75: 5 anos e 4 meses) 
 

Ausência de segmentação 
Branco  /bku/ → [bku] 
(Criança 23: 5 anos e 4 meses) 
 

Omissão de segmento 
 

Prego /pu/ → [p.u] 
(Criança 68: 5 anos e 8 meses) 
 

Epêntese de vogal e inserção de segmento em posi-
ção final de palavra 
 

Preto /petu/ → [p.e.tu.u] 
(Criança 45: 6 anos e 3 meses) 
 

Inserção de segmento em posição medial de palavra 
 

Fruta /fut/ → [fu.t.] 
(Criança 70: 5 anos e 10 meses) 
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Quadro 14: Tipos de erros mais frequentes na segmentação  

de dissílabos com CV inicial. 

Tipo de erros Frequência  Idade (anos; meses) 

  Média Moda Mínimo Máximo 
Inserção de segmento em 
posição final de palavra 31 5;02 5;00 4;06 5;11 

Epêntese de vogal 94 5;05 4;08 4;05 6;04 
Ausência de segmentação 8 5;00 4;06 4;05 6;01 
Omissão de segmento 3 5;00 4;08 4;08 5;08 
Epêntese de vogal e inser-
ção de segmento em posi-
ção final de palavra 

2 5;00 –––- 5;00 5;01 

Inserção de segmento em 
posição medial de palavra 1 5;08 –––- –––- –––- 

 
Pela observação das respostas aos estímulos lexicais com Ataque 

ramificado do tipo CV inicial, verifica-se que as crianças recorreram a 
uma maior diversidade de estratégias do que para os estímulos lexicais com 
Ataque simples ou com Ataque vazio. Pela análise do Quadro 14, verifica-
-se que o erro epêntese de vogal é o mais frequente, ocorrendo 94 vezes 
num total de 139 erros, seguido da inserção de segmento em posição final 
de palavra, que se verificou 31 vezes num total de 139 erros. Observando a 
coluna referente à moda, constata-se que, das seis estratégias identificadas, 
cinco são utilizadas por crianças com menos de cinco anos e que a estraté-
gia ausência de segmentação é utilizada pelas crianças mais novas, com 
quatro anos e seis meses. Para os erros inserção de segmento em posição 
medial de palavra, epêntese de vogal e inserção de segmento em posição 
final de palavra, não foi possível estabelecer o valor da moda, dado a fre-
quência de ocorrência ser praticamente inexistente.  

Por fim, quanto à análise dos erros efectuados pela amostra aquando 
da segmentação de estímulos com Ataque ramificado com o segmento 
lateral /l/ em posição de C2, obtiveram-se os resultados exemplificados 
no Quadro 15 e quantificados no Quadro 16: 
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Quadro 15: Estratégias mais frequentes na segmentação  
de dissílabos com ClV inicial. 

Estratégia utilizada Exemplo 
Inserção de segmento em posição final de 
palavra 

Flauta /flawt/→ [flaw.t.] 
(Criança 5: 5 anos) 

Epêntese de vogal 
 

Flores /flor/ → [f.lo.r] 
(Criança 78: 5anos e 9 meses) 

Epêntese de vogal e aglutinação silábica 
 

Flauta /flawt/ → [f.lawt] 
(Criança 40: 4 anos e 5 meses) 

Ausência de segmentação Planta /plt/ → [plt] 
(Criança 47: 6 anos e 4 meses) 

Epêntese de vogal e inserção de segmento 
em posição final de palavra 
 

Flauta /flawt/→[f.law.t.] 
(Criança 5: 5 anos) 

Epêntese de vogal e produção isolada do 
segmento em posição final de palavra 
 

Flores /flor/ → [f.lo.o.r.] 
(Criança 4: 5 anos) 

Epêntese de vogal e produção isolada do 
segmento em posição medial de palavra 

Flauta /flawt/ → [f.la.u.t] 
(Criança 52: 6 anos e 4 meses) 

 
 

Quadro 16: Tipos de erros mais frequentes na segmentação  
de dissílabos com ClV inicial. 

Tipo de erros Frequência  Idade (anos; meses) 

  Média Moda Mínimo Máximo 
Inserção de segmento em 
posição final de palavra 2 5;01 ––– 5;01 5;01 

Epêntese de vogal 164 5;05 5;11 4;02 6;05 

Epêntese de vogal e agluti-
nação silábica 3 5;01 5;01 4;05 5;09 

Ausência de segmentação 2 5;05 ––– 4;06 6;04 

Epêntese de vogal e inser-
ção de segmento em posi-
ção final de palavra 

1 5;00 ––– ––– ––– 

Epêntese de vogal e produ-
ção isolada do segmento em 
posição final de palavra 

3 5;00 5;00 4;10 5;02 

Epêntese de vogal e inser-
ção de segmento em posi-
ção medial de palavra 

1 5;00 ––– ––– ––– 
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Observando o quadro anterior, verifica-se que a estratégia epêntese 
de vogal é a mais utilizada pelas crianças avaliadas, já que a mesma foi 
utilizada 164 vezes num total de 176 erros, enquanto que as demais estra-
tégias foram utilizadas: (i) uma vez para epêntese de vogal e inserção de 
segmento em posição final de palavra e para epêntese de vogal e produ-
ção isolada do segmento em posição medial de palavra; (ii) duas vezes 
para ausência de segmentação e para inserção de segmento em posição 
final de palavra; (iii) três vezes para epêntese de vogal e aglutinação e 
para epêntese de vogal e produção isolada do segmento em posição final 
de palavra.  

As crianças com cinco anos foram as que mais recorreram aos tipos 
de estratégias listados anteriormente, sendo a epêntese de vogal a estraté-
gia que as crianças com cinco anos e onze meses utilizaram com mais 
frequência. 

4. Discussão dos Resultados e Considerações Finais 

Na aquisição de várias línguas do mundo (Bernhardt & Stemberger, 
1998; Fikkert, 2007), a estabilização do Ataque segue a ordem Ataque sim-
ples >> Ataque vazio >> Ataque ramificado. Esta ordem está em confor-
midade com o padrão universal, não marcado, CV, com Ataque não ramifi-
cado simples, em função do qual se prediz ser este o primeiro formato 
silábico a emergir nas produções das crianças; posteriormente, as crianças 
adquirem o padrão V, com Ataque vazio, e o padrão CCV, com Ataque 
ramificado. Porém, em PE (Freitas, 1997 e 2003), a emergência de ambos 
os Ataques não ramificados (simples e vazio) ocorre logo no primeiro está-
dio da produção; só tardiamente o Ataque ramificado é adquirido (veja-se a 
ordem Ataque não ramificado (simples e vazio) >> Ataque ramificado)).  

A literatura tem referido que o constituinte Ataque ramificado é sila-
bicamente mais complexo, marcado, e, como tal, é o último a ser adquiri-
do (Fikkert, 1994; Freitas, 1997; Bernhardt & Stemberger, 1998; Lam-
precht et al., 2004; Ribas, 2003). Dada a sua complexidade, as crianças 
recorrem a estratégias de reconstrução aquando da sua produção, como 
sejam: apagamento do grupo consonântico; redução do grupo consonânti-
co ao primeiro ou ao segundo elemento; inserção de uma vogal entre os 
dois elementos do grupo consonântico (cf. Quadro 5).  

Ainda no que diz respeito aos Ataques ramificados, diferentes estu-
dos têm revelado a existência de uma frequência superior de estímulos 
com a combinatória oclusiva + líquida do que com a combinatória frica-
tiva + líquida em PE (Andrade & Viana, 1993; Vigário & Falé, 1993). Na 
combinatória oclusiva + líquida, é mais frequente a existência de uma 
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oclusiva seguida de uma vibrante do que de uma oclusiva seguida de uma 
lateral. 

Se retomarmos os resultados apresentados no Quadro 8, verificamos 
não existirem, no presente estudo, diferenças significativas entre os estí-
mulos com Ataque simples e com Ataque vazio no que se refere ao 
número de segmentações correctas. A análise da percentagem de sucesso 
permitiu constatar que as crianças avaliadas obtiveram 93% de sucesso na 
segmentação de palavras com CV inicial e 89,9% de sucesso na segmen-
tação de palavras com V inicial, ou seja, não se verificaram diferenças na 
segmentação de palavras com os dois tipos de Ataque não ramificado. 
Tais valores permitem confirmar a natureza não marcada de ambas as 
estruturas, na tarefa em avaliação.  

A análise dos tempos de reacção da segmentação do Ataque não 
ramificado em posição inicial de palavra corrobora os dados referidos, na 
medida em que as sílabas com CV inicial foram segmentadas em 1790 
milissegundos e as sílabas com V inicial foram segmentadas em 1740 
milissegundos (valores médios), o que mostra que as crianças processa-
ram Ataques simples e Ataques vazios do mesmo modo, na tarefa e estí-
mulos apresentados. 

Quanto ao Ataque ramificado, este obteve uma percentagem de 
sucesso de 64,2%, bastante inferior à encontrada para o Ataque simples 
(93%) e para o Ataque vazio (89,9%). Analisando-se as combinatórias 
segmentais testadas neste estudo quanto ao Ataque ramificado (obstruinte 
+ vibrante e obstruinte + lateral), verifica-se que as crianças conseguiram 
segmentar mais facilmente palavras com Ataque ramificado CV 
(47,3%) do que palavras com Ataque ramificado ClV (16,8%), o que 
espelha os dados de frequência referidos na literatura para o PE (Andrade 
& Viana, 1993; Vigário & Falé, 1993).  

A análise dos tempos de reacção permitiu verificar que o Ataque 
ramificado em CV demorou mais tempo a ser segmentado (2069 milis-
segundos) do que sílabas com qualquer outro Ataque; este valor corrobo-
ra a natureza complexa do Ataque em CV. No entanto, o Ataque ramifi-
cado em ClV (1556 milissegundos) foi o que demorou menos tempo a 
ser segmentado. Este último resultado não seria esperado tendo em consi-
deração os trabalhos de Freitas (1997), Veloso (2003) ou Vigário & Falé 
(1993), que referem que esta combinatória é menos frequente e mais pro-
blemática no PE. A hipótese que se poderia colocar seria a de que as 
crianças estão a processar o grupo Cl como apenas uma consoante com-
plexa e dominada por um Ataque não ramificado simples, à luz do que é 
proposto em Freitas (2003) para o estádio intermédio de aquisição dos 
Ataques ramificados em PE. Assim sendo, as crianças já processariam 
C como Ataque ramificado mas, dada a sua natureza marcada, Cl seria 
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ainda processado como Ataque simples, em conformidade com um está-
dio anterior do seu desenvolvimento fonológico. Esperar-se-ia, então, um 
tempo de reacção igual para o Ataque simples em CV (1790 milissegun-
dos) e para Cl em ClV, facto que não se verifica, por ser o valor para 
ClV inferior (1556 milissegundos) ao de CV (1790 milissegundos), 
(t(79) = 40,5, p≤0,000). A confirmação desta hipótese implica, assim, a 
elaboração de investigação futura que forneça evidência empírica adicio-
nal para a sua avaliação. 

Por fim, analisou-se o tempo de reacção na segmentação da palavra 
(cf. Quadro 8), no sentido de se verificar se o tipo de constituinte em 
posição inicial exerceria influência sobre o tempo total utilizado na seg-
mentação. Os resultados revelaram tempos de segmentação muito idênti-
cos, ou seja, as palavras dissilábicas com estrutura inicial não ramificada, 
Ataque simples (2649 milissegundos) e Ataque vazio (2635 milissegun-
dos) foram segmentadas com tempos idênticos, sendo estes semelhantes 
aos utilizados na segmentação de palavras com Ataque ramificado: CV 
(2986 milissegundos) e ClV (2886 milissegundos). Verificou-se, assim, 
que a natureza do Ataque em início de palavra não se reflectiu no tempo 
total utilizado na segmentação do estímulo lexical apresentado.  

Relativamente às estratégias de reconstrução utilizadas na segmenta-
ção dos diferentes estímulos, é possível referir que, para os dissílabos 
com Ataque simples em posição inicial, a estratégia mais utilizada pelas 
crianças foi a inserção de um segmento em posição final de palavra. 
Geralmente, o segmento inserido replicou o marcador de género da pala-
vra; as crianças que mais recorreram a esta estratégia tinham cinco anos. 
Para os dissílabos com Ataque vazio, a estratégia mais produtiva foi, 
igualmente, a inserção de segmento em posição final de palavra e as 
crianças que mais adoptaram este comportamento tinham cinco anos e 
dois meses. Esta estratégia é independente do tipo de Ataque na sílaba 
inicial (cf. Quadros 10, 12 e 14) da palavra estímulo. Para além de poder 
indiciar o início do desenvolvimento da consciência fonémica ou segmen-
tal (cf. Sim-Sim (c p)), mostra a natureza proeminente do marcador de 
género no processamento da unidade “palavra”, em tarefas de consciência 
fonológica. 

Para os dissílabos com Ataque ramificado em posição inicial, a 
estratégia mais utilizada foi a epêntese de vogal entre as duas consoantes 
do Ataque ramificado. Importa realçar que esta estratégia foi utilizada por 
crianças mais novas (quatro anos e oito meses), aquando da segmentação 
de estímulos com CV inicial, e por crianças bastante mais velhas (cinco 
anos e onze meses), aquando da segmentação de estímulos com ClV ini-
cial. Lembre-se o facto de esta estratégia ocorrer frequentemente na pro-
dução, quando as crianças se encontram em processo de aquisição do sis-
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tema fonológico do PE (cf. Quadro 5; bicicleta [bisiklt] → 
[bisiklt] Pedro (3;5.18)). A epêntese de vogal entre as consoan-
tes do Ataque ramificado não é frequente noutras línguas do mundo mas 
é frequente na fase final de aquisição dos Ataques ramificados em PE. As 
crianças observadas no presente estudo parecem recrutar uma estratégia 
típica do seu processo de desenvolvimento fonológico para lidarem com 
estímulos problemáticos na tarefa de consciência fonológica desempe-
nhada, podendo-se, assim, especular sobre uma interacção entre os dois 
sistemas (conhecimento implícito e consciência fonológica) no desenvol-
vimento cognitivo infantil. 

Em termos globais, e tendo em conta o registado na literatura para o 
desenvolvimento fonológico e os resultados obtidos neste trabalho, pare-
ce ser possível falar de uma interacção entre desenvolvimento fonológico 
e consciência fonológica, no que diz respeito ao processamento do consti-
tuinte Ataque em início de palavra, dado ter-se verificado que o sucesso 
na prova de segmentação está relacionado com a complexidade silábica 
do constituinte Ataque: palavras com Ataque não ramificado em posição 
inicial de palavra são segmentadas mais facilmente e obtêm valores mais 
baixos de tempo de reacção do que palavras com Ataque ramificado em 
posição inicial. Os resultados permitiram confirmar a hipótese colocada: 
“o sucesso na tarefa de segmentação silábica está directamente relacio-
nado com a complexidade do constituinte silábico em análise: palavras 
com Ataque simples ou vazio em posição inicial de palavra serão seg-
mentadas mais facilmente do que palavras com Ataque ramificado na 
mesma posição”. A ordem de aquisição do Ataque ramificado registada 
para o PE revelou-se, assim, um bom preditor do comportamento dos 
meninos observados no desempenho da tarefa de consciência silábica 
aplicada, o que legitima, uma vez mais, a formulação de hipóteses sobre a 
interface entre desenvolvimento fonológico e consciência fonológica no 
processo de desenvolvimento cognitivo infantil. 

Sabe-se que a consciência fonológica tem um papel primordial no 
sucesso escolar. Autores como Alves-Martins (1996), Bryant, Bradley & 
Goswami (1987, 1991, citado por Silva, 2003), Adams et al. (1998) e Sil-
va (2003), entre muitos outros, referem que quanto mais elevado for o 
nível de consciência fonológica antes da escolaridade e nos seus primei-
ros anos, melhores serão os desempenhos na aprendizagem da leitura e da 
escrita, sendo a avaliação desta capacidade uma via importante para a 
identificação de crianças em risco. O treino desta competência no pré-
-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico deverá ser uma das estratégias de 
prevenção e a adoptar junto das crianças, com o objectivo de contribuir 
para a diminuição do insucesso escolar (Freitas, Alves & Costa, 2007). A 
construção de provas de consciência fonológica que tenham em conside-
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ração, por um lado, o impacto das variáveis linguísticas na sua avaliação 
e estimulação e, por outro, as características do desenvolvimento fonoló-
gico infantil constituirão, em última instância, um contributo válido para 
a promoção do sucesso escolar na comunidade linguística em que traba-
lhamos. 
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