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RESUMO 

 

 

OBJETIVOS: o objetivo geral do presente trabalho foi investigar transposições 

de grafemas de suas posições convencionais na escrita de crianças de 1ª a 4ª 

série do Ensino Fundamental em relação ao registro de palavras do Português 

Brasileiro (PB), bem como as possíveis relações desses deslocamentos com 

aspectos fonético-fonológicos da língua. Seus objetivos específicos foram: (1) 

verificar os tipos das transposições de acordo com sua ocorrência no interior de 

uma mesma sílaba dentro da palavra (intrassílabas) e em sílabas diferentes 

(intersílabas); (2) verificar a estrutura fonológica das sílabas em relação à 

ocorrência de transposições; (3) verificar a direção das transposições em 

relação à posição silábica; (4) verificar a classe fonológica do fonema 

correspondente ao grafema transposto; (5) verificar a relação do acento lexical 

com a ocorrência das transposições; (6) verificar possíveis relações entre a 

transposição e a sílaba inicial da palavra; (7) verificar possíveis transformações 

de natureza das transposições em relação às diferentes séries escolares. 

MÉTODOS: foram analisadas 2972 produções textuais de crianças que, de 

2001 a 2004, frequentavam de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental I, em 

escolas públicas da cidade de São José do Rio Preto. Nessas produções foram 

encontradas 135 ocorrências de transposição, tais ocorrências foram 

categorizadas de acordo com cada objetivo. RESULTADOS: em relação a 

cada um dos objetivos específicos da pesquisa, os resultados apontaram para 

as seguintes tendências: (1) ausência de diferença significativa entre 

ocorrências intra e intersílaba; (2) predomínio de estruturas silábicas CVC e CV 

nas transposições; (3) predomínio de grafemas que ocupavam a coda simples 

nas transposições; (4) predomínio da classe fonológica das consoantes 

vibrantes nas transposições; (5) ausência de diferença estatística entre 

transposições envolvidas em sílabas não acentuadas e em sílabas acentuadas; 

(6) maior presença de transposições em direção a (ou na) primeira sílaba da 

palavra; e (7) predomínio das transposições nas duas primeiras séries do 

primeiro ciclo escolar. CONCLUSÃO: as tendências mostradas pelos 

resultados permitem afirmar que as transposições ortográficas não ocorrem ao 



 
 

acaso, mas, sim, motivadas por fatores linguísticos. Permitem, também, afirmar 

que, além de a escola ter um forte papel na aquisição da escrita, a inserção 

das crianças em práticas de letramento que se voltam com mais detalhe para a 

ortografia é um fator que opera positivamente a favor dessa diminuição. 

 

Palavras-chaves: transposições ortográficas; ortografia; aquisição da escrita; 

sílaba; língua portuguesa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

OBJECTIVES: The general objective of this paper was to investigate the 

transpositions of grapheme in their conventional positions in  children´s writing 

from the 1st to the 4th grade of Elementary School in relation to the Brazilian 

Portuguese words registration (BP) as well as the possible relationship of these 

shifts with phonetic-phonological aspects of the language. Its specific objectives 

were: (1) verify the types of transpositions according to their occurrence within 

the same syllable in the word (intrassyllables) and in different syllables 

(intersyllables); (2) verify the phonological structure of syllables in the 

occurrence of transpositions; (3) verify the direction of transpositions regarding 

the syllabic position; (4) verify the phonological class of the corresponding 

phoneme to the transposed grapheme; (5) verify the relationship of lexical 

stress with the occurrence of transpositions; (6) verify possible relations 

between the transposition and the initial syllable of the word; (7) verify possible 

transformations of different school grades transpositions. METHODS: We 

analyzed 2972 children´s textual productions, from 2001 to 2004, who attended 

from the 1st to the 4th grades of Elementary School, in public schools in the city 

of São José do Rio Preto. In these productions were found 135 transposition 

events, such occurrences were categorized according to each objective. 

RESULTS: In relation to each one of the research specific objectives, the 

results showed the following trends: (1) no significant difference between 

intrassyllable and intersyllable occurrences; (2) predominance of syllabic 

structure CVC and CV in transpositions; (3) predominance of grapheme 

occupying the simple coda in transpositions; (4) predominance of phonological 

class of vibrant consonants in transpositions; (5) no statistical difference 

between transpositions involved in unstressed syllables and stressed syllables; 

(6) greater presence of transpositions toward (or in) the first syllable of the 

word; and (7) predominance of transpositions in the first two years of the first 

school year. CONCLUSION: the trends shown by the results allow us to affirm 

that the spelling transpositions do not occur randomly, but rather motivated by 

linguistic factors. They also allow us to declare that, in addition to the school 



 
 

having a strong role in the acquisition of writing, the inclusion of children in 

literacy practices more detailed to the spelling, is a factor that works positively in  

favor of this decreasing. 

 

Keywords: spelling transpositions; spelling; writing acquisition; syllable; 

Portuguese language. 
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1. Introdução 

Uma das concepções mais tradicionais sobre a aquisição da escrita é a 

de que se trata de mera apreensão de um código, baseado na relação entre 

fonemas e grafemas. Essa relação costumeiramente é atravessada por uma 

visão normativa da aquisição da escrita e, muito frequentemente, não leva em 

consideração a relação sujeito/linguagem.  

Contrapondo-se a essa concepção, desde meados dos anos 80, a 

alfabetização passou a ser alvo de investigações e de discussões por parte de 

linguistas brasileiros, preocupados com a melhoria da qualidade do ensino da 

língua. Nesse contexto, Abaurre, (1986, 1994, 1999 e 2001); Cagliari (1986, 

1992, 1998 e 2002) e Lemle (1986), passaram a observar a aquisição da 

escrita infantil do ponto de vista da relação sujeito/linguagem, com destaque 

para vínculos entre ortografia e aspectos fonético-fonológicos da língua.  

Os trilhos percorridos, pioneiramente, por Abaurre e Cagliari inspiraram 

a constituição de pelo menos dois grupos de pesquisa brasileiros. Trata-se do 

 Grupo de Pesquisa Estudos sobre a linguagem (GPEL/CNPq), com sede na 

FFC/UNESP, e do Grupo de Pesquisa Estudos sobre a aquisição da linguagem 

escrita (GEALE/CNPq), sediado na Universidade Federal de Pelotas. No 

interior desses dois grupos, suas pesquisas se voltam preferencialmente para 

as relações entre aspectos fonéticos-fonológicos da língua (de natureza 

prosódica e segmental) e fatos diversos das convenções ortográficas (como 

pontuação, segmentação de palavras e ortografia) na escrita inicial de crianças 

e de adultos não-escolarizados.  

Trabalhos desenvolvidos por pesquisadores desses dois grupos – por 

exemplo: Capristano, 2007; Chacon, 2008 e 2014; Chacon & Berti, 2008; 

Miranda, 2009 e 2010; Miranda & Matzenauer, 2010 – tem mostrado, no centro 

da preocupação de seus autores, especialmente a busca de hipóteses 

explicativas para flutuações ortográficas na aquisição da escrita. 

Mas não apenas no campo dos estudos linguísticos vêm sendo feitas, no 

Brasil, investigações sobre aspectos mais gerais da escrita infantil. É possível 

observá-las também em campos do conhecimento como o da Fonoaudiologia, 

da Educação e da Psicologia. Nesses campos, os estudos que abordam mais 

especificamente aspectos da ortografia vêm se desenvolvendo em duas 

abordagens teórico-metodológicas bastante diferenciadas.  
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Na primeira abordagem, as produções ortográficas desviantes do 

sistema convencional são compreendidas enquanto manifestação de 

patologias na escrita (LAUNAY 1984; ZORZI, 1995, 1996, 1998; CAPELLINI, 

PADULA, CIASCA, 2004; BACHA & MAIA, 2001; BRODANI, ASSÊNCIO-

FERREIRA, ZORZI 2002; PEPE, 2010). Nota-se, além dessa ênfase nos 

problemas, pouca preocupação para com a própria constituição linguística da 

escrita (em especial para a  relação sujeito/linguagem) e, sobretudo, para com 

a importância que adquirem, na ortografia, os aspectos fonético-fonológicos da 

linguagem.   

Na segunda abordagem, no entanto, pode-se detectar a contribuição de 

investigações desenvolvidas no campo dos estudos linguísticos. Trata-se, por 

exemplo, dos estudos de Massi (2004, 2011), Massi et al (2008) e Berberian et 

al (2012), que ultrapassam o contexto patológico ao abordar as formas de 

escritas não-convencionais. Nesses estudos, os autores destacam não só 

relações entre aspectos fonéticos-fonológicos da linguagem, como também 

buscam explicar as flutuações ortográficas por meio da relação sujeito e 

linguagem.  

Nesse sentido, o objetivo geral do presente trabalho é investigar 

transposições de grafemas1 de suas posições convencionais que ocorrem na 

escrita de crianças de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental em relação ao 

registro de palavras do Português Brasileiro (PB), bem como as possíveis 

relações desses deslocamentos com aspectos fonético-fonológicos da 

língua.Transposições são aqui entendidas, portanto, como deslocamentos não 

convencionais de grafemas 

É pertinente, neste momento, apresentar os estudos que contemplam 

mais diretamente o objeto da presente investigação: as transposições de 

grafemas de suas posições convencionais na ortografia de palavras. Na 

literatura, esses deslocamentos são nomeados com três variantes 

terminológicas: metátese – GARCIA, (2004); ILHA (2007); MIRANDA (2008, 

2009, 2010); GARCIA, (2010); ILHA, AMARAL, LARA, (2010); MIRANDA & 

MATZENAUER, (2010) – , inversão – ZORZI (2001), BERBERIAN, (2008); 

                                                           
1 Baseados em Cagliari (2010) entendemos que grafema é a materialização escrita do fonema. Para esse 

autor, o grafema é a unidade mínima de significado da escrita e pode ser expresso por mais de uma letra. 
Destaque-se que nem sempre, na ortografia do Português Brasileiro, se verificam relações biunívocas 
entre fonemas e grafemas, nem entre grafemas e fonemas. 



15 
 

NOBILE & BARRERA, (2009); MOURA, (2012); LOPES, (2011); LOUSADA, 

(2013) – e transposição – SILVA (2011); CHACON (no prelo)  

Adotamos o termo transposição, para o fenômeno aqui estudado, com 

intuito de diferenciar o fenômeno da fala (metátese) – citado acima – do 

fenômeno da escrita, uma vez que, para Hora et all (2007, p. 180), metátese 

“do grego metatesis ‘transposição, mudança de lado’ é a transposição de sons; 

é uma mudança em que os sons trocam de posições com um outro dentro de 

uma palavra”. Assim, adotamos o termo “transposição” por acreditarmos que, 

mesmo que ambos os termos digam respeito ao deslocamento de um elemento 

de sua posição convencional, seria interessante marcar uma diferença entre 

eles, já que fala e escrita são vistas nessa pesquisa como diferentes modos de 

enunciação; logo, a intenção é diferenciar quando o fenômeno ocorre na fala 

de quando ele ocorre na escrita. Justificamos, ainda, a não utilização do termo 

“inversão”, por este ser utilizado, por alguns autores (GONÇALVEZ e 

CAPELINI, 2010; ZORZI, 2001), como um novo termo e/ou com o mesmo 

sentido que é utilizado para escrita espelhada/espelhamento. 

No que se refere à maneira como as transposições são tratadas nesse 

conjunto de trabalhos, dois grupos podem ser identificados: 

1- aquele composto por trabalhos que apenas mencionam, mas não 

analisam, esse fenômeno na escrita. No interior desse primeiro grupo, as 

transposições são mencionadas, sobretudo, a propósito de questões 

metodológicas relacionadas, principalmente, a tentativas de classificação de 

erros ortográficos. Destacam-se, nesse primeiro grupo estudos como os de 

Abaurre e Cagliari (1986), Abaurre (1994, 1999 e 2001), Cagliari (1986, 1992, 

2010), Lemle (1986), Chacon (2014), Garcia (2004), Guimarães (2005), 

Berberian (2008), Miranda (2008, 2009 E 2010), Nobile & Barrera (2009), 

Miranda & Matzenauer (2010), Garcia (2010), Silva (2011), Lopes (2011), 

Lousada (2013), Massi & Santana (2011), Moura (2012); e 

2- aquele composto por trabalhos que o analisam ou na aquisição da 

escrita infantil (ILHA, 2007; LARA e ILHA, 2010) ou na aquisição da escrita em 

jovens e adultos (PASSOS, 2011). 

Investigar essas transposições de grafemas, conforme antecipamos, 

constituirão o objetivo mais geral de nossa pesquisa. No entanto, 

considerações feitas pelo conjunto dos trabalhos dos autores supracitados, 
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mais precisamente por Abaurre (1994), Garcia (2004), Ilha (2007), Ilha, Amaral, 

Lara (2010) e Passos (2011), geraram-nos inquietações que motivaram o 

levantamento de hipóteses desta pesquisa. 

Para Abaurre (1994), por exemplo,  

Esses modelos [de aquisição da linguagem oral e da escrita 
dos sistemas alfabéticos], pelo modo de organização que 
propõem para as unidades fonológicas nos vários domínios 
hierárquicos das representações, permitem a elaboração de 
boas hipóteses explicativas para a maneira como as crianças, 
ao começarem a escrever, analisam a sílaba em seus 
constituintes menores, determinando as posições, na estrutura 
silábica, que podem ser preenchidas pelas letras, e a ordem de 
ocorrência desses elementos na sequência (ABAURRE, 1994, 
p. 14) 
 

Do mesmo modo, Garcia (2004) nos inquietou ao afirmar que “esse 

processo consiste na troca de segmentos dentro do vocábulo, o que pode se 

dar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes” (GARCIA 2004, p. 32). Assim, 

uma hipótese que fazemos em relação ao funcionamento das transposições é 

a de que elas dizem respeito a aspectos macro e microestruturais da 

configuração da palavra ortográfica. 

Embora não diretamente voltado às transposições, também nos 

chamaram a atenção considerações feitas por Ramos (2009). Esse trabalho 

teve como objetivo descrever e analisar os processos de apagamento das 

vogais postônicas não-finais e de alçamento das vogais /e/ e /o/ (quando nessa 

mesma posição átona dentro da palavra). O resultado desse trabalho nos fez 

pensar na hipótese de que as transposições de grafemas, intrassilábicas ou 

interssilábicas, em uma palavra indiciam tensões entre possíveis interações de 

tonicidade, da estrutura silábica e da (re)configuração métrica da palavra.  

Considerando, por fim, que estudos sobre substituições ortográficas e 

sobre segmentação de palavras na ortografia infantil (CUNHA, 2014 e 2010; 

CAPRISTANO, 2007 e MORAIS, 2008) detectam diminuição desses aspectos 

não-convencionais da escrita ao longo dos anos escolares, mais outra hipótese 

direcionará a presente investigação: a de que as transposições de grafemas se 

mostrarão em relação inversamente proporcional ao aumento das séries do 

ensino fundamental. Serão essas, portanto, as hipóteses que orientarão o 

desenvolvimento da presente pesquisa.  
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Orientada, então, por essas hipóteses, a investigação que faremos das 

transposições de grafemas se dará de acordo com os seguintes objetivos 

específicos: 

 (1) verificar os tipos das transposições de acordo com sua ocorrência no 

interior de uma mesma sílaba dentro da palavra (intrassílabas) e em sílabas 

diferentes (intersílabas); 

(2) verificar a estrutura fonológica das sílabas em relação à ocorrência 

de transposições 

(3) verificar a direção das transposições em relação à posição silábica; 

(4) verificar a classe fonológica do fonema do grafema transposto; 

(5) verificar a relação do acento lexical com a ocorrência das 

transposições; 

(6) verificar se há relações entre a transposição e a localização da sílaba 

dentro da palavra; 

(7) verificar a relação entre as transposições e as diferentes séries 

escolares, bem como a natureza dessas transposições.  

 Esta pesquisa faz-se relevante, pois seus resultados pretendem 

contribuir com a literatura sobre a aquisição da escrita, uma vez que, no 

levantamento bibliográfico feito para sua realização, não foi encontrado 

nenhum trabalho que tenha voltado a atenção para o tipo de material que 

subsidia esta pesquisa: produção textual semi-espontânea2. Além dessa 

contribuição, esta pesquisa visa auxiliar professores a criarem melhores 

condições de ensino da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, bem 

como auxiliar no equacionamento de parte dos problemas desse âmbito de 

ensino, uma vez que foi possível notar, pela leitura de trabalhos relacionados à 

aquisição da escrita, que a transposição de grafemas ora é ignorada, ora é 

tomada por profissionais da área da saúde e da educação como indício de 

patologias. 

Portanto, esta pesquisa poderá servir como recurso didático-pedagógico 

para os professores, que atuam no ensino da escrita no ensino fundamental, a 

identificarem e auxiliarem a superar as dificuldades de seus alunos quanto à 

aprendizagem da escrita. Essa pesquisa também poderá auxiliar os 

                                                           
2
 Mais adiante explicaremos o que estamos categorizando como “produção textual semi-espontânea). 
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professores a mediarem o ensino desse uso da linguagem, tornando a escrita, 

para o aluno, um meio de expressão e de interação, e não só uma obrigação 

escolar. 

Com intuito de melhor organizarmos este trabalho, o dividimos em quatro 

sessões:  

a) subsídios teóricos, onde apresentamos questões sobre a palavra, 

sobre a sílaba fonética, fonológica e ortográfica e, ainda, sobre o fenômeno 

aqui estudado, a transposição de grafemas;  

b) metodologia, onde apresentamos o banco de onde extraímos os 

dados, a constituição do córpus e a forma de análise dos resultados;  

c) resultados (descrição e discussão);  

d) conclusão.  

Apresentados as sessões desta pesquisa, passaremos à exposição dos 

subsídios teóricos. 
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2. Subsídios teóricos 

 Como a unidade de que partiremos para a análise das ocorrências de 

transposições ortográficas de grafemas é a palavra, inicialmente, faremos 

breves considerações sobre o seu estatuto nos estudos linguísticos. Dois de 

seus aspectos fonológicos – a sílaba e o acento – merecerão, ainda, destaque 

em nossa exposição. 

 

2.1 A palavra 

O termo palavra pode ser entendido de diversas maneiras nos estudos 

linguísticos e, também, no senso comum. De um ponto de vista linguístico 

 

No léxico, todas as dimensões das palavras são igualmente 
relevantes: enquanto unidades lexicais, as palavras são 
paradigmas (identificados por um lema), ou seja, são conjuntos 
de formas portadoras de informações fonológicas, morfológicas, 
sintáticas e semânticas (...). (VILLALVA E SILVESTRE, 2014, p. 
30). 

 

No que se refere às informações fonológicas, a palavra “pode ser 

entendida como conjunto de fonemas organizados em sílabas e portador de 

relações de proeminência acentual” (DONADEL, 2011, p. 205), já que "a 

identificação das sílabas mais proeminentes, (...) é fundamental para a 

localização de fronteiras prosódicas entre as unidades”. Já do ponto de vista 

morfológico, a palavra se caracteriza como um “conjunto de morfemas 

associados, ou como unidade lexical abstrata que prevê variações a partir do 

acréscimo de outras informações possíveis sejam elas lexicais (portadoras de 

sentido) ou gramaticais (que expressam funções sintáticas)” (id., ibid.). Para a 

sintaxe, a palavra corresponde a uma “unidade mínima de uma árvore sintática 

que pode expressar relações com outras palavras do sintagma” (id., ibid.) . Por 

fim, de um ponto de vista semântico, a palavra corresponde a um segmento 

fônico individualizado em função de um significado específico que lhe é 

atribuído na língua (CAMARA JR, 1972). 

Há, no entanto, desencontros entre esses diferentes tipos de informação 

linguística sobre a palavra. Com efeito, "palavras morfológicas se distinguem, 

algumas vezes, dos átomos sintáticos uma vez que palavras morfológicas 
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estão relacionadas ao sentido que a palavra contém, enquanto os átomos 

sintáticos estão relacionados à função que as palavras desempenham" 

(VILLALVA E SILVESTRE, 2014, p. 77). Também pode haver desencontros 

entre os aspectos morfológicos e fonológicos das palavras.  

No que diz respeito à relação e ao distanciamento entre esses dois 

aspectos da palavra, Camara Jr (1971) os distingue pelo que cada um desses 

aspectos engloba. Sendo assim, o conceito de palavra morfológica (chamada, 

pelo autor, de vocábulo mórfico ou formal) engloba  tanto os substantivos, 

adjetivos, verbos e advérbios, quanto “as partículas proclíticas, como o artigo, 

as preposições, a partícula que e outras mais. São-no igualmente as variações 

pronominais átonas junto ao verbo” (CAMARA JR. 1971, p. 37). Já o conceito 

de palavra fonológica (vocábulo fonológico, para o mesmo autor) “(...) depende 

da força de emissão das suas sílabas. Essa força é o que se chama 

<<acento>>” (id., 35). Ou seja, o vocábulo fonológico, para Camara Jr. (1971), 

é determinado pela proeminência em uma de suas sílabas. 

Assim, enquanto a palavra morfológica é composta, sobretudo, por 

morfemas, o que permite definir uma estrutura como uma palavra fonológica é 

a maneira como nela se organizam os fonemas, as sílabas e os pés métricos. 

Desse modo organizada, “a palavra fonológica distingue-se pelo contorno 

prosódico delineado a partir do acento primário de que é portadora e 

representa na hierarquia prosódica o primeiro nível em que a morfologia e a 

fonologia interagem (BISOL, 2004, p.70) 

Mas além de todos esses desencontros, Villalva e Silvestre (2014, p. 30) 

admitem, também, a existência de desencontros entre esses diferentes 

aspectos da palavra e características de sua produção na fala ou na escrita. 

Essa relação, mais uma vez, não é transparente. Do ponto de vista de sua 

produção fonética, uma mesma palavra pode ser produzida de diferentes 

maneiras, como nas situações em que ela sofre variação linguística – casos 

como o de a palavra "mestiço" ser produzida com a vogal pré-tônica média alta 

[e] ou alta [i]. Já do ponto de vista de sua produção ortográfica, pelo fato de a 

relação fonema/grafema nem sempre ser transparente no português, podem 

ocorrer situações nas quais, ao se registrarem grafemas que correspondem a 

determinado fonema, esse registro não seguir as convenções ortográficas – 

como seria o caso, por exemplo, de a palavra "cebola" ser grafada como 



21 
 

"*sebola". Há, ainda, sobretudo na escrita de nomes próprios, variações 

(aceitas convencionalmente) na ortografia da palavra – como ocorre com Luís 

ou Luiz. 

Vemos, pois, que entender o conceito de palavra e grafar uma palavra 

pode se mostrar como altamente complexo para uma criança que inicia sua 

trajetória como escrevente.  

 

2.2 A sílaba 

Conforme antecipamos, pelo fato de a palavra, do ponto de vista 

fonológico, poder "ser entendida como conjunto de fonemas organizados em 

sílabas" (DONADEL, 2011, p. 205) e pelo fato de Abaurre (1999) e de Chacon 

(no prelo) terem destacado a importância desse constituinte fonológico para a 

análise de ortografias não-convencionais em aprendizes da escrita, faz-se 

necessário discutirmos as principais características dessa unidade fonológica, 

para demonstrarmos em que medida essas suas características explicam fatos 

mais diretamente relacionados com as transposições ortográficas.  

É possível afirmar que a sílaba é uma unidade da linguagem, situada no 

plano fonológico da língua, porque, por exemplo, sua presença ou ausência em 

estruturas linguísticas provoca diferenciações – como é o caso da sílaba LA no 

par de palavras calada e cada. Nesse plano, sua importância pode ser 

constatada pelo seu papel tanto para a organização dos segmentos da cadeia 

linguística (JAKOBSON, 1978; CAMARA JR., 1970) quanto para organização 

prosódica dessa cadeia. Assim, tem se tornado, cada vez mais, relevante, no 

âmago dos estudos fonológicos, o estudo do estatuto da sílaba, enquanto 

domínio fonológico, para o conhecimento dos diferentes processos fonológicos 

que afetam os segmentos (ABAURRE, 1999). 

Como essa organização que a sílaba promove no plano fonológico pode 

ser detectada nos enunciados falados, bem como nos escritos (principalmente 

em escritas alfabéticas), a sílaba pode ser analisada, descrita ou ter suas 

características explicadas em função dessas três dimensões da linguagem em 

que ela se mostra presente: o fonológico, o fonético e o ortográfico. Vejamos as 

características da sílaba nesses três dimensões. 
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2.2.1 A sílaba de um ponto de vista fonológico 

Sob esse ponto de vista, há dois modelos que explicam a organização 

da sílaba. Características do primeiro podem ser detectadas, por exemplo, em 

Jakobson (1978) e em Camara Jr. (1970), que assumem a sílaba como uma 

unidade que estrutura os segmentos de modo linear. Já para o segundo 

modelo, que tem Selkirk (1982) como representante principal, a sílaba é 

unidade que estrutura seus constituintes de maneira hierarquizada. 

Apresentemos, sinteticamente, características desses dois modelos. 

 

Características do modelo linear 

Conforme antecipamos, essas características podem ser detectadas, por 

exemplo, em Jakobson (1978, p. 68) Camara Jr. Para o primeiro autor, “traços 

distintivos se reúnem em feixes simultâneos chamados fonemas; os fonemas 

se concatenam em sequência; o padrão elementar sotoposto a um dado grupo 

de fonemas é a sílaba” (JAKOBSON, 1978, p. 68). Já para o segundo, a sílaba 

é uma unidade funcional no interior da qual se distinguem três partes: (i) o 

aclive, (ii) o ápice; e (iii) o declive (CAMARA JR., 1970).  

A distribuição dos segmentos vocálicos e consonantais nessa unidade 

fonológica fará com que nela se verifiquem três estruturas fundamentais: (i) a 

sílaba simples, cuja estrutura característica é Vogal (V); (ii) a sílaba complexa 

terminada com vogal (aberta ou livre), cuja estrutura característica é 

consoante-vogal (CV) e a sílaba complexa terminada com consoantes (fechada 

ou travada), cuja estrutura característica é vogal-consoante (VC); e (iii) a sílaba 

completa, com aclive e declive, cuja estrutura característica é consoante-vogal-

consoante (CVC) (CAMARA JR., 1970).  

Ainda para esse autor, o ápice sempre será de preenchimento 

obrigatório. Já as outras partes (aclive e declive) podem não ser preenchidas. 

O preenchimento fonológico do ápice corresponde, de maneira geral, a uma 

vogal: elemento essencial da sílaba (CAMARA JR., 1970, p. 26).  

Sintetizadas as características do modelo linear da estrutura silábica, 

vejamos como elas diferem daquelas presentes no modelo hierárquico. 
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Características do modelo hierárquico 

Para os defensores desse modelo, a sílaba organiza – por meio das 

restrições fonotáticas – o modo como os segmentos se combinam e, também, 

 fornece a base de explicação para algumas regras fonológicas. 

Estruturalmente, ela é formada por dois constituintes principais: o ataque (ou 

onset) e a rima. Essa organização possibilita a criação de um molde silábico 

básico e universal, composto por dois segmentos e com estrutura preferencial 

CV. No entanto, de acordo com Selkirk, é bastante comum, em diferentes 

sistemas fonológicos, uma ramificação dessa estrutura elementar, com a rima 

subdivindo-se em núcleo (parte da rima que corresponde ao momento de maior 

sonoridade da sílaba) e em coda (parte da rima em que essa sonoridade 

decai). O diagrama abaixo mostra essa configuração ramificada da sílaba: 

 

 
Quadro 1- Configuração da ramificação completa da sílaba 

 

Mas não só a rima pode se ramificar: o núcleo também – de modo que, 

em português, duas vogais podem figurar nessa posição da sílaba – e, ainda, 

embora bem raramente, a coda – situação em que agrupará duas consoantes, 

no PB, como mostrado no diagrama acima. Por fim, ainda de acordo com 

Selkirk (1982), as posições de ataque e de coda podem não ser preenchidas, 

em muitos casos.  

Resulta, então, desse conjunto de possibilidades que: (a) qualquer 

constituinte da sílaba pode se ramificar; (b) os constituintes ataque e coda 

podem não ser preenchidos por nenhum fonema; (c) o núcleo é o constituinte 

que obrigatoriamente deve ter preenchimento por fonema na estrutura da 

sílaba; e (d) o fonema que preencher a posição de núcleo é aquele que vai 
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apresentar maior grau de sonoridade (na maioria das línguas esse 

preenchimento é feito por uma vogal). 

Com base nesse conjunto de possibilidades, as diferentes línguas do 

mundo organizam seus sistemas fonológicos. Vejamos, então, seguindo esse 

modelo hierárquico – que será adotado no presente trabalho para descrever a 

direção das transposições de grafemas –, como se pode caracterizar a 

organização do sistema fonológico do Português Brasileiro: 

 em sílaba não-inicial de palavra, o ataque pode ser preenchido por 

qualquer fonema consonantal; 

 em casos de ataque ramificado, a primeira posição pode ser preenchida 

por uma oclusiva ou por uma fricativa labial (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, 

/v/). Já a segunda posição por ser preenchida por uma líquida (lateral ou 

não-lateral) alveolar (/r/, /l/); 

 em sílabas tônicas, o núcleo simples pode ser preenchido por qualquer 

fonema vocálico (/i/, /e/, /é/, /a/, /ó/, /o/, /u/). Já em sílabas pré-tônicas, 

ocorre uma redução dessas possibilidades (/i/, /e/, /a/, /o/, /u/), que se 

reduzem ainda mais em nas sílabas pós-tônicas (/i/, /a/, /u/); 

 em coda simples podem segmentos não especificados das classes das 

consoantes vibrantes, fricativas, laterais e nasais, bem como as 

semivogais /i/ e /u/;  

 em coda ramificada, podem figurar, na primeira posição todas essas 

possibilidades de segmentos não especificados, com exceção de /S/, 

que obrigatoriamente ocupará a segunda posição. 

 

2.2.2 A sílaba de um ponto de vista fonético 

Antecipamos que, além de sua dimensão fonológica, a sílaba pode ser 

descrita também em função de suas características fonéticas. Assim, quando a 

língua é colocada em uso por meio da fala, a sílaba fonética é definida em 

função de suas características motoras, acústicas e auditivas. Em termos 

motores, a sílaba é “um jato de ar expelido para cima através do canal vocal 

por meio de uma compreensão dos músculos intercostais” (STETSON, APUD 

JAKOBSON, 1978, p.73). Ainda segundo o mesmo autor, a sílaba resulta de 

movimentos musculares, “quando os músculos da respiração modificam o 

processo respiratório adaptando-o ao processo de fala” (STETSON, APUD 
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CAGLIARI, 2007, p. 109). Em síntese, de um ponto de vista motor, a sílaba 

fonética deve ser entendida como o resultado da soma entre movimentos 

musculares e o fluxo expiratório, uma vez que durante a saída de ar os 

músculos se contraem e relaxam, fazendo o ar sair em pequenos jatos, cada 

um deles correspondendo à base motora de uma sílaba (CAGLIARI, 2007, p. 

30). 

Em cada um desses jatos, podem se distinguir, no movimento de 

produção da sílaba: (i) um momento de intensificação muscular;  (ii) um 

momento de pico máximo dessa intensificação – o máximo que a força 

muscular é capaz de atingir; e (iii) um momento de redução progressiva da 

força muscular (CAGLIARI, 2007, p. 30). 

Assim, a distribuição da energia acústica da produção de segmentos em 

cada um desses momentos será desigual durante a produção completa da 

sílaba: 

 

Em termos de energia acústica, o momento máximo de 
força muscular corresponderá ao momento de maior 
energia acústica, seguido do momento de intensificação 
da força muscular. Já no momento da sílaba fonética, em 
que a ação dos músculos encontra-se numa parte 
periférica de redução de força muscular, a energia 
acústica será menor (CAGLIARI, 2007, p. 31). 

 

Consequentemente, em termos auditivos, segmentos que ocupam o pico 

silábico serão mais facilmente percebidos, seguidos daqueles produzidos no 

momento de intensificação da força muscular e, por fim, daqueles produzidos 

no momento de sua redução. 

Quanto à tonicidade, segundo Cagliari (2007, p.112), há ainda dois tipos 

necessários de sílabas: a sílaba tônica, também chamada de acentuada, a 

sílaba “produzida com um jato de ar reforçado, mais forte, [e que] apresenta 

uma intensidade acústica mais forte”, e a sílaba átona, também chamada de 

não acentuada, que “é a sílaba que não é tônica”. 

Expostas características fonéticas da sílaba, passemos, então a suas 

características ortográficas. 
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2.2.3 A sílaba de um ponto de vista ortográfico 

 Por fim, antecipamos, também, que, além de suas dimensões fonológica 

e fonética, outra dimensão de compreensão da estrutura da sílaba é aquela 

que se manifesta quando a língua é colocada em uso por meio da escrita. 

Nessa dimensão, suas características ortográficas vão ser evidenciadas.  

Destaque-se que a ortografia é uma invenção recente cujo principal 

objetivo é permitir a leitura (CAGLIARI, 2002). Nesse sentido, “a ortografia 

funciona (...) como um recurso capaz de 'cristalizar' na escrita as diferentes 

maneira de falar dos usuários de uma mesma língua.” (MORAIS, 2008, p.19).  

No entanto, essa "cristalização" que a ortografia pode propiciar é 

fundamentalmente regulada por convenções ortográficas. Como decorrência 

dessas convenções, (i) a sílaba, como unidade da escrita, define-se por uma 

conjunção (transparente, em certos casos; opaca, em outros) entre fatores de 

natureza fonológica e etimológica; e (ii) nem sempre seus limites ortográficos 

vão coincidir com seus limites fonológicos (CHACON, no prelo). Ilustra essa 

não-coincidência, por exemplo, a separação de sílabas fonológicas e 

ortográficas da palavra "passo", respectivamente: /pa/ e /su/ e "pas-so".  

 Vemos, assim, que, similarmente à palavra, também a sílaba é um 

conceito de alta complexidade. Prevê-se, portanto, que a compreensão dessa 

sua complexidade na organização dos elementos que correspondem aos 

fonemas na enunciação escrita – os grafemas – pode levar as crianças a 

muitos momentos de escrita não convencional. 

Expostos aspectos necessários para entendermos as características 

fonológicas e ortográficas das transposições, passemos aos trabalhos que 

abordam, de alguma maneira, o fenômeno da transposição.  

 

2.3 A Transposição ortográfica 

Nossa abordagem se iniciará com os trabalhos que incluímos, na 

introdução desta dissertação, no primeiro grupo, começando com Lemle 

(1986). Neste seu estudo, ao avaliar o que denominou de “falhas na escrita”, a 

autora sugere uma categorização dessas “falhas” em três tipos de ordem, as 

quais devem ser levadas em conta no trabalho pedagógico com a escrita 

infantil:  
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O professor só deve cobrar do aluno tarefas compatíveis com a 
etapa de saber atingida. Assim se num ditado fica evidente que 
certos alunos ainda não estão cometendo muitas falhas de 
primeira ordem, o professor não pode propor tarefas de escrita 
que requerem leitura e compreensão de um texto. Até mesmo 
tarefas que exigem a leitura das frases do enunciado da 
questão são prematuras, em casos de alunos que apresentam 
erros de primeira ordem. (LEMLE, 1986, p. 42) 
 
 

Nessa categorização, consideradas como “falhas de primeira ordem” as 

transposições são caracterizadas, por Lemle (1986) como “trocas na ordem 

das letras”. 

Em Abaurre e Cagliari (1985) e Abaurre-Gnerre et al (1994), o fenômeno 

de investigação é mencionado ao tratarem da importância dos aspectos não 

convencionais da escrita infantil. Nesses trabalhos, o que denominamos como 

transposições é inscrito em uma das categorias como que analisam esses 

aspectos não convencionais, a saber, a categoria “transcrição fonética”, que 

contempla situações em que “a criança reflete sobre a própria pronuncia e a 

utiliza como referência para a escrita. Exemplos: ispaso, posa, ni (em)” 

(ABAURRE E CAGLIARI, 1985, p.27 – grifo nosso). 

Em outro trabalho, Abaurre (1999) interpreta as transposições como 

resultado de tentativas de as crianças de evitarem o registro de sílabas com 

estrutura CCV, uma vez que, para as crianças registrarem tais estruturas, elas 

precisariam saber a quantidade (o número) de “letras” que a palavra teria. O 

que estaria em jogo, portanto, nas transposições é a posição que essas “letras” 

deveriam ocupar.  

Já Cagliari (1999), ao tratar do que interpretou como “problemas de 

escrita oriundos de dificuldades com letras”, apresentou o fenômeno aqui 

estudado como uma subcategoria da categoria “erros não corrigidos” e o 

denominou “inversão”. Para esse autor, “inversões desse tipo são muito 

comuns. Por distração, até adultos cometem, às vezes, erros de supressão ou 

de acréscimos de letras” (CAGLIARI, 1999, p. 280).  

Em outro trabalho do mesmo autor – Cagliari (2002) –, a menção às 

transposições se dá ao categorizar os erros ortográficos, momento em que 

procura distinguir metátese, comutação e transposição. Para o autor, esses 

fenômenos são vinculados, já que,  
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(...) apesar de as metáteses (...) constituírem-se de trocas 
relativas a uma referência escrita (no caso, o vocábulo a ser 
lido), a comutação não precisa necessariamente deste vínculo 
com o código escrito. É muito comum, na cadeia da fala, 
aparecerem realizações como ‘pc1Re)tu]’ para ‘dentro’, [paka 
'seti] para "capacete", dentre outros” (CAGLIARI, 2002, p. 102).  
 
 

Por outro lado, Guimarães (2005) descreve e analisa como ocorre a 

aquisição da ortografia nas séries iniciais por meio da analise de 44 textos, 

aproximadamente entre seis e nove textos de cada aluno, produzidos por seis 

crianças de 1ª a 4ª séries do antigo ensino fundamental. Seu trabalho parte das 

hipóteses de que: 

 
a) o texto infantil, produzido de maneira espontânea, é capaz 
de revelar diferentes tipos de erros ortográficos que a criança 
produz ao iniciar o processo da escrita; b) as categorias 
propostas na literatura, para a análise de erros ortográficos não 
contemplam adequadamente as particularidades do processo 
de aquisição, no qual estão envolvidos conhecimentos fonético-
fonológicos e também conhecimentos específicos do sistema 
ortográfico; c) vários tipos de erros decorrentes de diferentes 
motivações podem ser agrupados em duas grandes categorias: 
uma relacionada a aspectos gráficos concernente ao fonético-
fonológico, outra, a aspectos do sistema ortográfico. 
(GUIMARÃES, 2005, p. 15 ) 
 

 

Como decorrência de tais hipóteses, Guimarães (2005) propõe duas 

categorias de análise dos dados: a primeira, que se relaciona ao sistema 

gráfico, “engloba dois sub-tipos de erros: os decorrentes do estabelecimento de 

relações diretas entre letras e sons da fala, e os que revelam problemas 

representacionais relacionados a fonemas ou estruturas silábicas” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 109). A segunda, que se relaciona com o sistema 

ortográfico, “é constituída por erros decorrentes da não observância de regras 

ortográficas específicas, os chamados erros contextuais e arbitrários” 

(GUIMARÃES, 2005, p 109.). Alguns dentre os “erros de motivação fonológica” 

são relacionados, pela autora, às sílabas complexas, que tendem a ser 

representadas com mais erros ortográficos do que as simples. Como estratégia 

para lidar com a organização dessas sílabas complexas, surgem, na escrita 

infantil, “o apagamento3, a metátese e a epêntese4” (GUIMARÃES, 2005, p. 

                                                           
3
 Apagamento, para Mendonça (2003, p 33), “constitui-se numa regra fonológica em que um segmento é 

cancelado, como por exemplo: camisa usada - cami[zu]sada” 
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123). Esses processos ocorrem, então, em sílabas com estrutura CVC, 

“principalmente dificuldades com as codas formadas por líquidas, fricativas e 

nasais” (GUIMARÃES, 2005, p. 124) e com estrutura CCV. Nesses tipos de 

sílabas, o que a autora chama de metátese funcionaria como estratégia de se 

buscar, na escrita, o padrão universal CV. 

Também Chacon (2014) aborda o que categoriza como transposições ao 

tratar de questões teóricas quanto aos desajustes ortográficos de palavras na 

escrita infantil. Ao descrever esses desajustes, o autor inclui as transposições 

entre os fenômenos que alterariam a estrutura fonológica da palavra, gerando 

outra palavra ou uma palavra inexistente. Seguindo Abaurre (1999), Chacon 

(2014) atribui a explicação de erros como as transposições à complexidade da 

sílaba, já que ocorreriam preferencialmente em “posições ramificadas da 

estrutura da sílaba” (CHACON, 2014, p. 9).  

Tendo apresentado características do que definimos como o primeiro 

grupo de trabalhos que, de algum modo, abordam as transposições, daremos 

inicio à apresentação das características desse fenômeno detectadas nos 

autores que compõem o que definimos como  o segundo grupo de trabalhos. 

Zorzi (2001) menciona o que chama de inversões ao tratar de 

espelhamentos da escrita. Para tanto, o autor apresenta dois modos de 

entender esse fenômeno: o primeiro modo estaria relacionado à questão da 

dislexia e, portanto, diz respeito fatores que o autor considera como biológicos; 

já o segundo modo se refere ao que o autor interpreta como “alteração de 

ordem linguística” (ZORZI, 2001, p. 3). Ao tratar da ocorrência dessas 

inversões no contexto da dislexia, o autor considera que esse tipo de fenômeno 

 
(...) tem sido a alteração ortográfica menos frequente, o que 
indica que, se um dia as crianças apresentaram tal tipo de 
problema, não tiveram dificuldade em superá-lo, na grande 
maioria uma vez que, desde a primeira série, raramente 
encontra-se este tipo de ocorrência, ao contrário de outros 
tipos de problemas de ortografia” (ZORZI, 2001,  p. 8) 

 

Sob outra perspectiva, ao buscar respostas para o que chama de 

“especificidades do subsistema da língua”, Garcia (2004) faz uma breve 

explanação quanto aos processos fonológicos envolvidos no que chama de 

                                                                                                                                                                          
4
 Epêntese, para Mendonça (2003, p.32) é “um fenômeno de acréscimo/inserção de uma vogal ou de uma 

consoante numa sílaba”. 
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“comutação (ou metátese)”. Apoiada em Cagliari (2002), a autora explica que 

“esse processo consiste na troca de segmentos dentro do vocábulo, o que 

pode se dar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes” (GARCIA 2004, p. 32). 

 Embora não analise seu funcionamento, a autora adverte que sua explanação 

“(...)necessitaria de um maior aprofundamento para ser completa, entretanto, 

um trabalho como este não comporta tais características” (GARCIA, 2004, p. 

32). 

Já Berberian et al (2008) fazem o levantamento e a classificação de 

ocorrências ortográficas não convencionais. Essas ocorrências foram 

classificadas, com apoio em Abaurre e Cagliari (2003) como troca de letras, 

supressões, acréscimos e inversões de letras ou sílabas e segmentações de 

palavras. Sobre as inversões, as autoras destacam que “A baixa incidência 

deste tipo de manifestação indica que compreender a posição da letra nas 

palavras é um aspecto geralmente já adquirido por crianças de quarta e oitava 

série”. (BERBERIAN ET AL, 2008, p. 36). 

Em Miranda (2008) e (2009), são descritas pesquisas realizadas quanto 

à aprendizagem e ao ensino da ortografia nas séries iniciais e quanto à grafia 

de estrutura silábicas na escrita de crianças das séries iniciais, 

respectivamente. Em ambos os trabalhos, a autora analisou escritas não 

convencionais de criança, mencionando o fenômeno que nomeia como 

metátese. A ocorrência desse fenômeno nessas séries iniciais é explicada pela 

autora como “o uso de uma mesma estratégia [metátese] para produzir 

resultados diferentes”, que ilustrariam um “período de experimentação pelo 

qual passa a criança” (MIRANDA, 2009, p. 11). 

Em Nobile & Barrera (2009), a chamada “inversão de letras ou sílabas” 

aparece no contexto de um estudo comparativo entre erros ortográficos de 

crianças com dificuldades de aprendizado e de crianças sem essas 

dificuldades. As inversões foram agrupadas, com fenômenos como “ausências” 

e “acréscimos”, numa categoria chamada “outros”. As autoras justificaram a 

inclusão das inversões nessa categoria bastante genérica pela sua baixa 

ocorrência dentre os demais tipos de erros. Mesmo assim, oferecem uma 

explicação para sua presença nos textos de crianças: “as trocas de letras 

ocorridas de forma aparentemente aleatória poderiam ser explicadas pelo 
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desconhecimento de algumas relações letra-som.”. (NOBILE & BARRERA, 2009, p. 

15). 

Em Miranda (2010), novamente a autora aborda o que chama de 

metátese ao refletir sobre a concepção de erro ortográfico e sobre a maneira 

como essa concepção é usada. Embora não estejam no centro de sua reflexão, 

as chamadas metáteses seriam “indícios de representações construídas pela 

criança, relativamente à estrutura fonológica de sua língua [...]. São, na 

verdade, indicadores das hipóteses que ela está formulando acerca de sua 

língua.” (MIRANDA, 2010, p. 20). 

Em outro trabalho, Miranda e Matzenauer (2010) mencionam o objeto 

desta investigação a propósito de relações entre, de um lado, a aquisição da 

fala e da escrita e, de outro, a fonética e a fonologia. Ao analisarem, em um 

dos textos que analisaram, a  escrita da palavra “grande” como “gerde”, as 

autoras interpretam o que chamam de metátese nessa escrita como mudança 

de posição dos segmentos dentro do constituinte silábico em direção a uma 

estrutura interna menos complexa desse constituinte. 

Em uma pesquisa de natureza sociolinguística, Garcia (2010) analisa o 

que chama de erros ortográficos motivados pela oralidade pela “(...) 

necessidade de estabelecer um vínculo mais estreito entre os estudos 

sociolinguísticos e o ensino de língua materna e o desejo de investigar a 

influência das variantes sociolinguísticas na produção escrita de alunos, 

principalmente no que diz respeito à aquisição da ortografia” (GARCIA, 2010, p. 

26). Nesse contexto, a autora detecta o que denomina como metátese, 

fenômeno que inclui na categoria dos “erros decorrentes da interferência de 

regras fonológicas variáveis descontínuas”. Ao mencioná-lo, a autora observa 

que se trata de um fenômeno  

 

(...) muito comum entre os falantes menos escolarizados. 
Consiste na mudança de posição de determinado fonema de 
uma palavra, como no caso de ‘percisá’, em que o fonema /r/ 
altera sua posição no interior da sílaba: ‘pre’ > ‘per’. Tendo em 
vista que a sílaba complexa é a maior causa da metátese, a 
consoante líquida é a mais atingida, pois pode ocupar, no 
sistema do Português, a posição de coda ou segundo elemento 
de ataque complexo, que se caracterizam como posições 
marcadas e, consequentemente, mostram maior probabilidade 
de variação. (GARCIA, 2010, p. 86) 
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A autora destaca, ainda, que “como [as metáteses] foram encontradas 

apenas nos textos da escola de zona rural, acreditamos que sejam marcas da 

influência do dialeto da comunidade pesquisada.” (GARCIA, 2010, p. 87).  

Ao analisar erros ortográficos, através de ditado de palavras, de alunos 

do 4º e 6º ano do ensino básico, Lopes (2011) menciona de passagem o que 

chama de inversões ortográficas. Essa menção é feita no momento em que a 

autora busca categorizar os tipos de erros que encontrou em sua investigação. 

As inversões estariam presentes em “palavras fonética e graficamente 

incorrectas que apresentam erros de adição (tipo 1), omissão (tipo 2), 

substituição (tipo 3), troca de posição ou inversão (tipo 4)” (LOPES, 2011, p. 

61) 

Em Massi & Santana (2011), os erros ortográficos (dentre eles o que as 

autoras chamam de inversão) são tematizados quando discutem as visões que 

as ciências da saúde e as ciências humanas mostram sobre o fenômeno 

caracterizado como dislexia. Na discussão que fazem sobre esses erros, as 

autoras destacam  

(...) que não é apenas a descrição ou a conceituação de termos 
como “dislexia” o que está em questão (já que podem ser 
facilmente desconstruídos, a depender da concepção que se 
tem), mas sim o que representa a adoção desses termos e as 
implicações disso para os sujeitos e para a sociedade na qual 
estão inseridos (MASSI & SANTANA, 2011, p. 409) 
 

Em Silva (2011), as transposições são mencionadas quando o autor 

apresenta e classifica processos fonológicos com intuito de melhorar o 

entendimento do nível linguístico fonético/fonológico da língua portuguesa. 

Para esse autor, a transposição é um processo que “(...) ocorre quando um 

segmento troca de posição dentro de uma mesma palavra. Pode ocorrer de 

três formas: transposição de consoantes, de vogais ou de elementos 

suprassegmentais (acento tônico).” (SILVA, 2011, p. 83). O autor observa, 

ainda, que “(...) a transposição recebe vários nomes: comutação, permuta, 

deslocamento, metátese, hipértese” (SILVA, 2011, p. 83). 

Apenas de passagem, Moura (2012) menciona o que chama de 

inversões ao contabilizar erros ortográficos e organizá-los em tipologias. Na 

discussão que faz sobre o conjunto de erros encontrados, a autora destaca 

que, “perante os valores resumidos na tabela podemos inferir que, mesmo em 
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adolescentes com mais de doze anos de idade, a vertente ortográfica continua 

a ser um domínio a merecer atenção e reflexão nas aulas de Língua 

Portuguesa.” (MOURA, 2012, p. 69) 

Por fim, em Lousada (2013), a “troca de posição ou inversão” de 

grafemas é mencionada ao serem comparados erros ortográficos na escrita de 

“crianças com perturbações” e de “crianças sem qualquer perturbação”. Essa 

“troca de posição ou inversão” é destacada quando o autor a inclui na classe 

“(...) relativa a erros nos quais as palavras são fonética e graficamente 

incorretas (...).” (LOUSADA, 2013, p. 12).  

Como vimos, os trabalhos que incluímos no primeiro grupo de estudos 

que, de algum modo, tratam das transposições ortográficas, embora as 

mencionem, não as colocam em primeiro plano de suas análises. Mais 

frequentemente, elas são mencionadas quando os autores buscam fornecer 

classificações de erros ortográficos. Com menos frequência, os autores 

buscam hipóteses explicativas para sua ocorrência – como a de as crianças 

terem que lidar, na escrita, com a complexidade da sílaba –, mas sem que 

essas hipóteses sejam levantadas exclusivamente para explicarem as 

transposições.   

Situação diferente ocorre com os trabalhos que incluímos no segundo 

grupo. Vejamos, então, os principais resultados a que chegaram os autores 

que, mais diretamente, analisaram os deslocamentos que investigaremos, 

colocando-os em papel de destaque.  

Ilha (2007, p. 2) procurou mostrar na escrita “a incidência de processos 

fonológicos na representação de estruturas silábicas complexas do português 

brasileiro presentes na escrita inicial de crianças e adultos” (ILHA, 2007, p. 2). 

Para tanto, a autora realizou uma coleta com 52 crianças não-repetentes, 1 

criança repetente e 24 adultos cursando o ensino fundamental. Os dados de 

escrita foram coletados em contexto experimental, por meio de palavras 

selecionadas pela autora por meio da projeção de imagens de seus referentes. 

Para analisar os dados, a autora se baseou em postulados de Selkirk (1992), 

Clements (1990) e Bisol (1999) sobre a sílaba. Os resultados desse trabalho 

permitiram concluir que  
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fatores fonológicos podem influenciar a ocorrência desses 
processos, tais como o segmento constituinte da estrutura 
silábica (/r/ e /l/ em ataque complexo; /R/, /S/, /N/ e /L/ em 
coda), a posição do segmento na estrutura silábica, o perfil de 
sonoridade da sílaba ótima, a lei do contato silábico e a 
localização da sílaba (ataque, núcleo e coda): dentro ou fora do 
pé métrico. (ILHA, 2007, p. 19) 

 

Ilha (2007) também afirma que a motivação para as ocorrências dos 

processos fonológicos analisados por ela tem relação com a posição da sílaba 

na palavra (na borda limite ou interior da palavra) e também com a tonicidade 

(dentro ou fora do pé métrico). 

Já Lara e Ilha (2010), com base em Selkirk (1982)  investigaram, na 

escrita de 20 alunos do segundo ano do ensino fundamental, a produção 

correta de: estrutura silábica (ataque complexo inicial e medial; rima; coda 

medial e final e ataque complexo e rima); não produção; fenômenos de 

metatese (para nós, transposição); e epêntese. As produções de escrita se 

deram em contexto experimental, por meio de três coletas de escrita e da 

aplicação de teste de consciência fonológica (desenvolvido pelas autoras com 

base em Capovilla & Capovilla (2000)). As autoras observaram “uma 

dificuldade maior das crianças na produção correta da estrutura silábica ataque 

complexo e rima (núcleo e coda) CCVC”. Mas alertam que, “para existir mais 

precisão nesse resultado, precisaria uma comparação com um grupo de 

controle, no qual não seriam aplicadas referidas atividades fonológicas” (LARA 

E ILHA, 2010, p. 33)  

Por fim, Passos (2011) investigou a escrita da coda silábica simples de 

11 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com enfoque nos registros 

que “alteram a estrutura da sílaba alvo de nosso estudo: o registro não 

convencional da coda consonantal silábica simples, abrangendo casos de troca 

entre consoantes e entre consoante e vogal” (PASSOS 2011, p. 68). Ao 

analisar a escrita não convencional das codas consonantais, a autora adota 

uma tipologia de erros na qual se inclui o que ela chama de inversão, “(...) 

entendida como a migração do elemento da coda para outra sílaba da palavra” 

(PASSOS, 2011, p. 74). Semelhantemente a Ilha (2007) e a Lara e Ilha (2010), 

para a análise dos dados, a referida autora se baseou em postulados de Selkirk 

(1982) e de Bisol (1999). Os dados utilizados na pesquisa foram coletados por 
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meio de ditados e de listas de palavras. Quanto aos resultados, Passos (2011, 

p.72) verificou que “as codas /l/ e /N/ impõem maior dificuldade em seu registro 

escrito [...] e ao contrário, as codas /R/ e /S/ parecem favorecer o seu registro 

escrito”. Como conclusão, quanto ao registro não convencional da grafia da 

coda simples, “o trânsito e a sua convivência com práticas sociais do 

oral/falado e letrado/escrito [determinaram] escolhas dos grafemas na posição 

silábica investigada” (PASSOS, 2011, p. 70).  

Feitas essas considerações sobre os aspectos teóricos de nossa 

investigação bem como o modo que as transposições são abordadas na 

literatura, passemos, então, à descrição de seus aspectos metodológicos. 
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3. Metodologia 

Para viabilizar o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, foi 

considerado adequado o desenvolvimento de um estudo descritivo, de caráter 

longitudinal. 

                          

3.1 Apresentação do banco de dados 

O corpus da presente investigação foi extraído de um banco de dados 

do Grupo de Pesquisa “Estudos sobre a linguagem” (GPEL/CNPq), construído 

para o desenvolvimento do projeto Vínculos entre características de práticas 

orais e letradas na aquisição e desenvolvimento da escrita (CNPq – Processo 

400183/2009-9). Este banco apresenta produções textuais de crianças que 

frequentavam de 1ª a 4ª séries5 do Ensino Fundamental I (doravante, EF-I), 

nos anos de 2001 a 2004, em escolas públicas da cidade de São José do Rio 

Preto – SP, resultando num total de 2972 produções.  

As produções textuais deste banco foram coletadas de maneira semi-

espontânea, ou seja, embora tenham sido coletadas em ambiente escolar, não 

houve influência direta da pesquisadora, durante a coleta, no que diz respeito 

ao registro das crianças, tendo a interferência ficado restrita à escolha do tema. 

Essas produções textuais resultam de diferentes propostas temáticas aplicadas 

e coletadas quinzenalmente em ambiente de ensino formal, por uma 

pesquisadora do GPEL, durante esses quatro anos. A tabela 1 sintetiza a 

distribuição dessas produções. 

 

Tabela 1 – Distribuição das produções textuais ao longo do EF-1 

Ano Série escolar Número de Propostas Número de Produções 

2001 1ª série 14 871 

2002 2ª série 15 925 

2003 3ª série 12 599 

2004 4ª série 15 577 

 

                                                           
5
 Em 2009 foi implantada (pela Lei n°11.274) a obrigatoriedade da matrícula no ensino fundamental de 

crianças de seis anos. Portanto, essas produções do banco de dados correspondem às produções de 

crianças do 2º ao 5º ano, ou seja, crianças de 7 a 10 anos de idade. 
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3.2 Constituição do corpus 

Todas as produções do referido banco foram analisadas, devido ao 

reduzido número de ocorrências encontradas nas produções dos alunos. No 

entanto, das 2972 produções presentes no banco, 71 foram descartadas pelo 

fato de a escrita de todo o texto ser não-interpretável; foram, portanto, 

analisadas 2901 produções. Além do descarte já citado, foram descartadas 

também: 10 ocorrências de permuta (quando dois grafemas trocam suas 

posições convencionais entre si, como no caso, por exemplo, de uma palavra 

como “serena” ter sido grafada como “senera”), 4 ocorrências de transposição 

de sílabas de sua posição convencional (como no caso da palavra “cotonete” 

ser grafada como “cotetone”) e 24 ocorrências de monossílabos. Foram, 

portanto, 38 dados descartados. 

  Quanto ao descarte dos dados referentes às permutas, ele ocorreu 

pelo fato de que buscamos descrever e entender as motivações da 

transposição de um único grafema de sua posição convencional, ou seja, 

quando há alteração posicional de apenas um grafema. A mesma justificativa é 

válida para o descarte das ocorrências em que houve transposições de sílabas. 

Em suma, podemos dizer que, embora se trate de fenômenos com 

características semelhantes, sua natureza empírica é diferente.  

No que diz respeito à exclusão dos dados de monossílabos, foi 

necessária essa exclusão devido à possibilidade de alteração do resultado 

desta pesquisa, uma vez que, no caso do primeiro objetivo, por exemplo, os 

monossílabos podem ser classificados somente como ocorrência intrassilábica.  

Resumindo, esses descartes ocorreram uma vez que, conforme a 

definimos, a transposição se dá somente quando um único grafema da palavra 

escrita desloca-se de sua posição convencional. É o caso, por exemplo, de a 

palavra preto ser grafada como perto. 

 

3.3 Forma de análise dos resultados, 

Com intuito de descrever a forma de análise dos resultados da pesquisa, 

retomaremos os objetivos eleitos como guia para seu desenvolvimento. Sendo 

assim, para auxiliar na busca de respostas para eles, primeiramente 

levantamos os grafemas transpostos no material de análise e os categorizamos 

de acordo com cada objetivo da pesquisa 
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Para atender ao primeiro objetivo – verificar os tipos das transposições 

de acordo com a ocorrência em sílabas diferentes (intersílabas) ou no interior 

de uma mesma sílaba (intrassílabas) dentro da palavra –, as ocorrências de 

transposições foram distribuídas em duas categorias: 

1. intersílabas, ou seja, transposição de grafema de uma sílaba para outra, 

da mesma palavra, por exemplo: “transpoter” para “transporte” 

2. intrassílabas, ou seja, transposição de grafema de uma posição para 

outra, no interior de uma mesma sílaba, por exemplo: “transprote” para 

“transporte”. 

Quanto ao segundo objetivo – verificar a estrutura fonológica das sílabas 

em relação à ocorrência de transposições –, os dados foram separados de 

acordo com o tipo da transposição, uma vez que ocorrências intersílabas e 

intrassílabas apresentam estruturas diferentes. Assim, os dados foram 

categorizados, para ocorrências intrassílabas, em: 

1. estrutura convencional da sílaba que sofreu a transposição. No caso da 

palavra “transporte” grafada como “transprote”, por exemplo, a sílaba 

que sofreu a transposição foi a sílaba convencional “por” e sua estrutura 

convencional é (CVC6) 

2. estrutura silábica após a transposição. No caso da palavra “transporte” 

grafada como “transprote”, por exemplo, a sílaba convencional passou 

de “por” para “pro”, ou seja, a estrutura resultante da transposição é 

(CCV); 

Já para as ocorrências interssílabas, os dados foram categorizados em: 

3. estrutura convencional da sílaba de onde partiu o grafema transposto. 

No caso da palavra “transporte” grafada como “transpoter”, a sílaba de 

que partiu o grafema foi a convencional “por” e sua estrutura 

convencional é (CVC); 

4. estrutura da sílaba de onde partiu o grafema transposto após a 

transposição. No caso da palavra “transporte” grafada como 

“transpoter”, a sílaba convencional passou de “por” para “po”, ou seja, 

sua estrutura passou a ser (CV); 

                                                           
6
 Para toda letra C (maiúscula) lê-se consoante e para toda letra V (maiúscula) lê-se vogal. 
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5. estrutura convencional da sílaba a que chegou o grafema transposto. No 

caso da palavra “transporte” grafada como “transpoter”, a sílaba a que 

chegou o grafema foi a sílaba convencional “te”, e sua estrutura 

convencional é (CV) 

6. estrutura da sílaba a que chegou o grafema transposto. No caso da 

palavra “transporte” grafada como “transpoter”, a sílaba convencional 

passou de “te” para “ter”, ou seja, a estrutura da sílaba convencional 

depois da transposição passou a ser (CVC). 

Em relação ao terceiro objetivo – verificar a direção das transposições 

em relação à posição silábica –, os dados de transposição foram divididos em 

dois grupos:  

1. posições silábicas de onde partem os grafemas, ou seja, a posição a 

que o grafema transposto convencionalmente pertence na palavra, a 

saber, segunda posição do ataque ramificado (2ar), ataque simples (as) 

ou coda simples (cs);  

2. posições silábicas a que chegam os grafemas, ou seja, a posição que o 

grafema passou a ocupar, na palavra, após a transposição, a saber, 2ar, 

as ou cs e coda ramificada (2cr). 

Quanto ao quarto objetivo, devido às restrições fonotáticas do PB no que 

se refere ao preenchimento das estruturas silábicas, foram realizadas duas 

análises quanto às classes fonológicas a que pertencem os grafemas que 

partem de posições complexas, a saber, 2ar e cs: 

1. 2ar (grafemas que remetem aos fonemas lateral alveolar e vibrante);  

2. cs (grafemas que remetem aos arquifonemas lateral, nasal, vibrante e 

fricativo). 

Já para alcançar o quinto objetivo – verificar a distribuição das 

transposições em relação a sílabas acentuadas e não-acentuadas –, 

primeiramente, na análise dos dados, as transposições foram distribuídas em 

dois grandes grupos, conforme ocorressem: em 1. sílabas não-acentuadas 

(pré-tônicas, pós-tônicas); e 2. em sílabas acentuadas. Em relação ao acento, 

já que nossa unidade principal de análise é a palavra, consideramos, então, 

como proeminência fonológica, o acento lexical. 

Para responder ao sexto objetivo – verificar a relação da transposição 

com a borda esquerda da palavra – dividimos os dados em duas categorias: 
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1. grafemas deslocados em direção à/na primeira sílaba da palavra;  

2. grafemas deslocados em direção a outras sílabas e grafemas 

deslocados em outras sílabas. 

Finalmente, para atender ao sétimo e último objetivo – verificar possíveis 

transformações de natureza das transposições em relação às diferentes séries 

escolares. –, foram observados seus aspectos que se mantiveram e que se 

modificaram nas quatro séries consideradas. 

 

3.3.1 Análise estatística 

Os dados extraídos e analisados na pesquisa foram submetidos à 

análise estatística. Essa análise foi realizada por meio do Software Statistica 

(versão 7.0). As análises realizadas foram de caráter descritivo e inferencial. 

Na análise de caráter descritivo dos dados, utilizamos média e mediana (com 

intuito de obter valores centrais) e desvio padrão (com intuito de obter as 

possíveis flutuações, variações entre os dados). Para cada análise, o valor do 

nível de significância adotado foi de (α) ≤ 0,05. 

Na análise inferencial, utilizamos teste paramétrico (por não ter violação 

na curva de normalidade). Para os dados submetidos ao teste paramétrico, 

utilizamos o T-Test, dependent samples para analisar as variáveis 

dependentes: (i) ocorrência de transposição intrassílabas e intersílabas; (ii) 

classe fonológica do fonema do grafema transposto (2ar); (iii) ocorrência de 

transposições em sílabas acentuadas e não-acentuadas; e (iv) ocorrências de 

transposição na sílaba inicial ou em outras sílabas da palavra. 

Já para os dados submetidos ao teste não-paramétrico, utilizamos o 

ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance para analisar a correlação das 

variáveis dependentes: (i) estrutura silábica convencional, de ocorrências 

intrassílabas, da sílaba que sofreu transposição; (ii) estrutura silábica, de 

ocorrências intrassilabas, após a transposição; (iii) estrutura silábica 

convencional, de ocorrências interssílabas, da sílaba de onde partiu o grafema 

transposto; (iv) estrutura silábica convencional, de ocorrências interssílabas, da 

sílaba a que chegou o grafema transposto; (v) estrutura silábica da sílaba de 

onde partiu o grafema transposto, de ocorrências interssílabas, depois da 

transposição; (vi) estrutura silábica convencional, de ocorrências interssílabas, 

da sílaba a que chegou o grafema transposto; (vii) estrutura silábica a que 
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chegou o grafema transposto, de ocorrências interssílabas, depois da 

transposição; (viii) posições silábicas de onde partem o grafema; (ix) posições 

silábicas a que chegam os grafemas; (x) classe fonológica do fonema do 

grafema transposto (cs); (xi) frequência e qualidade das transposições nas 

diferentes séries escolares. 

Expostos os passos metodológicos, passemos aos resultados da 

pesquisa. 
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4. Resultados  

No material analisado, foram encontrados 135 dados de transposições. 

Vejamos, então, como ocorreu a distribuição desses resultados de acordo com 

cada objetivo da pesquisa. 

No que se refere ao primeiro objetivo, a Tabela 2 sintetiza a distribuição 

das transposições intersílabas e intrassílabas: 

 

Tabela 2: Distribuição das ocorrências de transposição: intersílabas e 
intrassílabas 

Tipo de 

transposição 

Dados 

numéricos 

Média Mediana Desvio 

Padrão 

Sign Test  

Intrassílaba 73 1,30 1 1,7 t = -0,93 

p = 0,35 

df = 55 
Intersílaba 62 1,10 0,5 1,61 

          Fonte: dados da pesquisa. Sign Test (α≤0,05). 

 

Essa análise, embora tenha mostrado diferença percentual na 

distribuição das transposições entre os grupos comparados, não apontou essa 

diferença como significativa em termos estatísticos. Vejamos exemplos de 

transposições desses dois grupos: 

 

a. INTRASSÍLABA 

Exemplo 1 

  

secola (escola) 

Trata-se de uma transposição intrassílaba ocorrida na primeira sílaba da 

palavra. Nesse caso, o grafema pertencente à classe fonológica das fricativas 

se deslocou da posição (convencional) de cs para a de as da mesma sílaba 

(átona). No entanto, o grafema <e> se manteve na mesma posição silábica – a 

de núcleo –  resultando na sílaba "SE".  
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b. INTERSSÍLABA 

Exemplo 2 

 

largato (lagarto) 

Nessa ocorrência, o grafema <r>, pertencente à classe fonológica das 

vibrantes, desloca-se da penúltima sílaba, da posição de cs, para a mesma 

posição da primeira sílaba da palavra.  

No caso de ocorrências intrassílaba, observamos a estrutura fonológica 

da sílaba de que partiu o grafema e a estrutura resultante da transposição. Já 

no caso de ocorrências interssílabas, observamos tanto as estruturas 

fonológicas da sílaba de onde partiu o grafema (a convencional e a resultante), 

quanto aquelas da sílaba a chegou o grafema (igualmente, a convencional e a 

resultante). 

Dando início à apresentação do segundo objetivo, na Tabela 3, está 

exposto o ranqueamento das estruturas das sílabas de onde partiram os 

grafemas deslocados: 

 

Tabela 3: Estrutura fonológica convencional da sílaba - Intrassílabas 

Estrutura 

da sílaba 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum 

of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

CCV 26 0,46 0 0,83 219 

p = 0 

r = 0,73 

df = 5 

 

CVC 17 0,30 0 0,53 212,5 

VC 17 0,30 0 0,71 202 

CCVC 5 0,08 0 0,34 182 

CVVC 5 0,08 0 0,34 181,5 

CV 3 0,05 0 0,22 179 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 
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Com base no valor de p, podemos verificar a tendência – 

estatisticamente significativa – de transposições intrassílabas envolverem 

predominantemente a estrutura fonológica CCV.  

Vejamos exemplos de ocorrências de transposições de cada tipo de 

estrutura silábica encontrados em nosso material de análise: 

a. CCV  

Exemplo 3 

 

letar (letra) 

Nesse exemplo, o grafema <a> manteve sua posição convencional, a de 

núcleo, e o grafema <r> se deslocou de sua posição convencional, 2ar, e 

passou a ocupar a posição de cs, da mesma sílaba.  

CVC 

Exemplo 4 

 

crane (carne) 

Já no exemplo 4 o grafema <a> também manteve sua posição 

convencional, a de núcleo, e o grafema <r>se transpôs de sua posição 

convencional de cs para 2ar da mesma sílaba.  

b. VC 

Exemplo 5 

 

crinaça (criança) 

No exemplo 5, uma vez mais o grafema <a> manteve sua posição 

convencional, a de núcleo, e o grafema <n> partiu de sua posição convencional 

de cs para a de as.  

c. CCVC 

Exemplo 6 

 

outar (outras) 
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No exemplo 6, o grafema <a> manteve sua posição convencional, a de 

núcleo e o grafema <s> foi apagado. Já o grafema <r> deslocou-se de sua 

posição convencional de 2ar em direção à posição de cs da mesma sílaba.  

d. CVVC 

Exemplo 7 

 

depoze (depois) 

No exemplo 7, a transposição do grafema <s> (grafado como <z>) da 

posição de cs para a posição de as, provocou, também uma ressilabação no 

interior da palavra, já que a estrutura original CVVC resultou na sequência de 

duas sílabas com estrutura CV.  

e. CV 

Exemplo 8 

 

boenquinha (bonequinha) 

O exemplo 8 ilustra a situação bem rara de um dos três deslocamentos 

no interior de uma sílaba CV encontrados em nosso material de análise. Nesse 

exemplo, o grafema <e> manteve sua posição convencional de núcleo e o 

grafema <n> deslocou-se de sua posição de as para a posição de cs.  

Encerrada a exposição de resultados que se referem à estrutura de 

partida das sílabas que sofreram transposições de grafemas intrassílaba, 

vejamos, na Tabela 4, o ranqueamento das estruturas resultantes desse tipo de 

transposição: 
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Tabela 4: Estrutura fonológica da sílaba depois da transposição – Intrassílabas 

Estrutura 

da sílaba 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

CVC 29 0,51 0 0,83 302,5 

p = 0 

r = 0,13 

df = 7 

 

CV 17 0,32 0 0,52 276 

CCV 16 0,26 0 0,76 268,5 

CV CV 5 0,08 0 0,34 241,5 

VC 3 0,05 0 0,22 238 

CCVC 1 0,01 0 0,13 230 

CVVC 1 0,01 0 0,13 230 

CVCC 1 0,01 0 0,13 229,5 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 

 

Pelo valor de p, podemos afirmar que o ranqueamento é 

estatisticamente significativo e mostra a tendência dominante de as estruturas 

silábicas, depois do grafema transposto, se transformarem preferencialmente 

em estruturas CVC. Vejamos exemplos de ocorrências de transposições que 

geraram todos os tipos silábicos apontados no ranqueamento da Tabela 4: 

a. CVC 

Exemplo 9 

 

tarvicero (travesseiro) 

No exemplo 9, o grafema <a> manteve sua posição convencional de 

núcleo e o grafema <r> deslocou-se de 2ar para a posição de cs.  

CV 

b. Exemplo 10 

 

sepiro (espirrou) 
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No exemplo 10, o grafema <e> manteve sua posição convencional de 

núcleo e o grafema <s> deslocou-se de sua posição de cs para a posição de 

as.  

c. CCV 

Exemplo 11 

 

casadro (caçador) 

Já no exemplo 11, o grafema <o> manteve sua posição convencional de 

núcleo e o grafema <r> deslocou-se de sua posição de cs para a posição de 

2ar da mesma sílaba. 

d. CV CV 

Exemplo 12 

 

depoze (depois) 

O exemplo 12 permite detectar um processo mais complexo, já que afeta 

a própria quantidade de sílabas da palavra original. Nele, o deslocamento do 

grafema <s> (<z> na escrita da criança) da posição de cs para a posição de as 

criou uma terceira sílaba para a palavra original.  

e. VC 

Exemplo 13 

 

coencer (conhecer) 

No exemplo 13, o grafema <e> manteve sua posição convencional de 

núcleo e o grafema <nh> (com a omissão de H na escrita da criança) deslocou-

se de sua posição de as para a posição de cs. Desse modo, considerando-se a 

omissão de uma das letras do grafema, a sílaba "NHE" passa a "NE".  

f. CCVC 

Exemplo 14 

 

trenceiro (terceiro)  
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No exemplo 14, o grafema <e> manteve sua posição convencional de 

núcleo, o grafema <r> deslocou-se de sua posição de cs para a 2ar e o 

grafema <n> foi inserido em posição de cs.  

g. CVVC 

Exemplo 15 

 

guarde (grande) 

No exemplo 15, o grafema <a> manteve sua posição convencional de 

núcleo, o grafema <r> deslocou-se de sua posição de 2ar para cs e a letra U foi 

inserida no grafema <g>. Assim, a sílaba resultante dessas modificações, 

convencionalmente "GRAN" , passou a "GUAR".    

h. CVCC 

Exemplo 16 

 

apenrdo (aprendo) 

O exemplo 16 mostra uma situação que, diferentemente de todas as 

demais, agrediu as restrições fonotáticas do Português. Nele, o grafema <r> 

deslocou-se de sua posição de 2ar para a 2cr, ou seja, após o grafema nasal. 

Assim, com a transposição a sílaba convencional "PREN" passou "PENR".  

Encerrada a exposição de resultados de transposições intrassílabas, 

passemos aqueles relativos às transposições intersílabas, mostradas nas 

tabelas 4, 5, 6 e 7, a seguir. A Tabela 5 mostra o ranqueamento das estruturas 

fonológicas da sílaba (convencional) de que partiu o grafema: 
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Tabela 5: Estrutura fonológica convencional da sílaba de que partiu o grafema - 
Interssílabas 

Estrutura 

da sílaba 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

CVC 32 0,57 0 1,04 230,5 

p = 0 

r = 0,19 

df = 5 

 

CCV 24 0,42 0 0,95 223 

VC 2 0,03 0 0,18 182,5 

CCVC 2 0,03 0 0,18 181,51 

CVVC 1 0,01 0 0,13 179,5 

CCVV 1 0,01 0 0,13 179 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 

 

O valor de p mostra que o ranqueamento é estatisticamente significativo 

e aponta a tendência, em ocorrências interssílabas, de os grafemas partirem 

majoritariamente de estruturas silábicas CVC. Vejamos, então, a seguir 

exemplos de ocorrências de transposições com todas as estruturas fonológicas 

encontradas em nosso material, mesmo das que não se mostraram como 

estatisticamente significativas: 

a. CVC 

Exemplo 17 

 

vorta (votar) 

No exemplo 17, o grafema <r> deslocou-se de sua posição convencional 

de cs da última para a mesma posição da primeira sílaba da palavra.  

b. CCV 

Exemplo 18 

 

pegrisa (preguiça) 
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No exemplo 18, o grafema <r> deslocou-se de sua posição convencional 

de 2ar da primeira para a mesma posição da sílaba imediatamente posterior. 

c. VC 

Exemplo 19 

 

ecosre (escorre) 

No exemplo 19, o grafema <s> deslocou-se de sua posição 

convencional de cs da primeira para a mesma posição da sílaba imediatamente 

posterior.  

d. CCVC 

Exemplo 20 

 

platisco (plástico) 

No exemplo 20, novamente o grafema <s> se desloca de sua posição 

convencional de cs da primeira para a mesma posição da sílaba imediatamente 

posterior.  

CVVC 

Exemplo 21 

 

masteu (Mateus) 

No exemplo 21, o grafema <s> pertencente à classe fonológica das 

fricativas deslocou-se de sua posição convencional de cs da última para a 

mesma posição da sílaba antecedente. 

e. CCVV 

Exemplo 22 

 

descrobiu (descobriu) 

No exemplo 22, o grafema <r> deslocou-se de sua posição convencional 

de 2ar da última para a mesma posição da sílaba antecedente.  
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Encerrada a exemplificação dos tipos silábicos de onde partiram das 

transposições, veremos, na Tabela 6, as estruturas que resultaram dessas 

transposições: 

 

Tabela 6: Estrutura fonológica da sílaba de que partiu o grafema depois da 
transposição - Interssílabas 

Estrutura 

da sílaba 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

CV 55 0,98 0 1,50 218,5 
p = 0 

r = 0,36 

df = 4 

 

V 2 0,03 0 0,18 156,5 

CVV 2 0,03 0 0,18 156 

VC 2 0,03 0 0,18 155,5 

CVC 1 0,01 0 0,13 153,5 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 

 

Como é possível observar, a tendência que se mostrou estatisticamente 

significativa no ranqueamento é a de as estruturas silábicas, depois da partida 

do grafema, ficarem com estrutura fonológica CV. Foram, portanto, 

encontrados poucos dados de sílabas resultantes com estrutura diferente de 

CV. Mesmo assim, mostraremos exemplos de todos os tipos silábicos 

resultantes que encontramos em nossos dados: 

a. CV 

Exemplo 23 

 

ededrom (edredom) 

No exemplo 23, a estrutura CV resulta da transposição intersílaba do 

grafema <r>, da posição de 2ar da segunda para mesma na sílaba posterior.  
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b. V 

Exemplo 24 

 

erduado (Eduardo) 

Já no exemplo 24, a estrutura V resultou da transposição do grafema <r>  

da posição de cs da terceira para a primeira sílaba da palavra.  

c. CVV 

Exemplo 25 

 

masteu (Mateus) 

No exemplo 21, a estrutura CVV resultou do deslocamento do grafema 

<s> de sua posição de cs da última para a mesma posição da sílaba 

imediatamente precedente da palavra.  

d. VC 

Exemplo 26 

 

denzear (desenhar) 

No exemplo 26, a transposição da letra N do grafema <nh> da posição 

de as da última para a posição de cs da primeira sílaba da palavra fez com que 

a sílaba de que partiu a transposição ficasse com a estrutura VC. 

e. CVC 

Exemplo 27 

 

tombra (tromba) 

No exemplo 27, a estrutura CVC resultou do deslocamento do grafema 

<r> da 2as da primeira para a mesma posição da sílaba seguinte da palavra. 

Encerrada a exemplificação de como ficaram as estruturas das sílabas de que 

partiram os grafemas, exibiremos o ranqueamento das estruturas 

convencionais da sílaba a que chegou o grafema, na Tabela 7: 
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Tabela 7: Estrutura fonológica convencional da sílaba a que chegou o grafema 
- Interssílabas 

Estrutura 

da sílaba 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

CV 44 0,73 0 1,3 200,1 p = 0 

r = 0,16 

df = 4 

 

CVC 11 0,16 0 0,54 169 

V 6 0,10 0 0,32 161 

VV 1 0,01 0 0,13 153,5 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 

Com base no valor de p, detectamos a tendência – estatisticamente 

significativa – de os grafemas chegarem em sílabas cujas estruturas 

fonológicas convencionais da palavra são CV. Em contrapartida, foram 

encontrados nos dados poucos casos de sílabas a que chegaram o grafema 

com alguma outra estrutura fonológica (CVC, V, Ce VV). Vejamos exemplos de 

ocorrências de transposições com todas as estruturas fonológicas encontradas 

em nosso material: 

a. CV 

Exemplo 28 

 

tretaplégica (tetraplégica) 

No exemplo 28 apresentamos a tendência dominante, a de uma sílaba 

com estrutura CV receber o grafema deslocado – no caso, <r>, que se move da 

posição de 2ar para da segunda para a mesma posição na primeira sílaba da 

palavra.  

b. CVC 

Exemplo 29 

 

drendo (dentro)  
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No exemplo 29, ao se mover de sua posição convencional de 2ar da 

última para a mesma posição na sílaba imediatamente anterior, o grafema <r> 

chegou a uma sílaba com estrutura convencional CVC.  

c. V 

Exemplo 30 

 

arcodei (acordei) 

Já no exemplo 30, a sílaba que recebeu o grafema transposto, <r>, de 

sua posição de cs da intermediária para a mesma posição da primeira sílaba 

da palavra convencionalmente tem a estrutura V.  

d. VV 

Exemplo 32 

 

orto (outro) 

Por fim, no exemplo 32, a estrutura a que chega o grafema <r>, 

transposto da posição de cs da última para a mesma posição na sílaba 

imediatamente antecessora, convencionalmente apresenta a estrutura VV. 

Encerrada essa exemplificação, passemos ao ranqueamento das 

estruturas das sílabas a que chegaram os grafemas transpostos após as 

transposições intersílabas, mostrado na Tabela 8: 
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Tabela 8: Estrutura fonológica da sílaba a que chegou o grafema depois da 
transposição - Interssílabas 

Estrutura 

da sílaba 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

CVC 31 0,53 0 1,06 221 

p = 0 

r = 0,07 

df = 5 

 

CCV 15 0,28 0 0,70 210 

CCVC 8 0,14 0 0,51 192,5 

VC 5 0,10 0 0,31 191,5 

CV 2 0,03 0 0,18 182 

CVCC 1 0,01 0 0,13 179 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance (α≤0,05). 

 

Como se pode observar, o valor de p indica a tendência 

(estatisticamente significativa) de os grafemas provocarem estrutura CVC nas 

sílabas a que chegaram. Outras estruturas também ocorreram, mas essa 

ocorrência em nosso material, como aponta o ranqueamento, não se mostrou 

significativa. De qualquer modo, mostraremos exemplos de todas elas, a 

seguir: 

a. CVC 

Exemplo 34 

 

birgona (bigorna)  

O exemplo 34 é ilustrativa da tendência dominante de a estrutura CVC 

ser a resultante na sílaba a que chega o grafema transposto em transposições 

intersílabas – no caso, do grafema <r>, que se desloca da posição de cs da 

sílaba intermediária da palavra para a mesma posição na sílaba inicial da 

palavra.  

a. CCV 

Exemplo 35 

 

preda (pedra) 
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Já no exemplo 35, a estrutura resultante foi CCV, com o deslocamento 

do grafema <r> de sua posição de 2ar da última para a mesma posição na 

sílaba anterior da palavra.  

b. CCVC 

Exemplo 36 

 

miconondras (microondas)  

No exemplo 36, a estrutura de chegada CCVC resultou do deslocamento 

do grafema <r> da posição 2ar da segunda para a mesma posição na quarta 

sílaba da palavra. 

c. VC 

Exemplo 37 

 

esxitir (existir) 

No exemplo 37, a estrutura resultante VC derivou-se do deslocamento 

do grafema <s> da posição cs da sílaba intermediária para a mesma posição 

na sílaba inicial da palavra.  

d. CV 

Exemplo 38 

 

gaosto (agosto) 

A sílaba resultante CV, no exemplo 38, decorreu do deslocamento do 

grafema <g> da posição as da sílaba intermediária para a mesma posição na 

sílaba inicial da palavra.  

e. CVCC 

Exemplo 39 

 

gasrta (gastar) 

No exemplo 39, vemos uma sílaba resultante com padrão CVCC, 

decorrente do deslocamento do grafema <r> de sua posição de cs na sílaba 

final da palavra para a posição 2cr na sílaba imediatamente anterior. Destaque-
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se que esse é mais um dos raríssimos deslocamentos em nosso material que 

provocou uma violação nas restrições fonotáticas do Português.  

Com essa exemplificação, encerramos nossa exposição dos resultados 

relativos ao segundo objetivo de nossa investigação.  

Passemos, então, aos resultados relativos ao terceiro objetivo da 

pesquisa, que trata da direção das transposições em relação à posição 

silábica. Para atender a esse objetivo foi necessário analisar estatisticamente 

dados referentes às: (a) posições silábicas de onde partem os grafemas e (b) 

posições silábicas a que chegam os grafemas;. 

Os resultados da análise, no que diz respeito aos resultados relativos ao 

segundo objetivo da pesquisa, quanto às posições silábicas de onde que 

partem os grafemas, estão expostos na Tabela 9: 

 

Tabela 9: Direção das transposições – Posição da sílaba de que parte o 
grafema 

Posição 

silábica 

Dados 

numérico

s 

Média Mediana Desvio 

Padrão 

Sum 

of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

Coda 

simples 

73 1,30 0,5 1,80 128,5 p = 0 

r = 0,31 

df = 2 

 

Segunda 

posição 

ataque 

ramificado 

57 1,01 1,0 1,48 123,5 

Ataque 

simples 

5 0,08 0 0,34 84 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 

 

Como se pode observar na Tabela 9, o ranqueamento da distribuição 

das diferentes possibilidades de direção das transposições – no que se refere à 

posição silábica de que sai o grafema –, pelo valor de p, aponta como 
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estatisticamente significativa a posição de coda simples. Sem relevância 

estatística, outras transposições partiram de outras posições silábicas, como 

veremos nos exemplos a seguir. Iniciaremos a exemplificação com o 

deslocamento que se mostrou como aquele de relevância estatística: 

a. Coda simples 

Exemplo 40 

 

vredadera (verdadeira)  

No exemplo 40, como vemos, o grafema <r> deslocou-se da posição cs 

para a posição 2ar numa transposição intrassílaba. 

b. Segunda posição do ataque ramificado 

Exemplo 41 

 

Barsiu (Brasil) 

No exemplo 41, inverte-se a direção da transposição, já que o mesmo 

grafema <r> parte da posição 2ar para a posição cs no interior da mesma 

sílaba – convencional “BRA”. 

c. Ataque simples 

Exemplo 42 

 

ermedo (remédio)  

Também numa transposição intrassílaba, o grafema <r> desloca-se da 

posição as para a posição cs.  

Veremos a seguir – expostos na Tabela 10 – os resultados, ainda 

relativos ao terceiro objetivo, que dizem respeito às posições silábicas a que 

chegam os grafemas: 
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Tabela 10: Direção das transposições – Posição da sílaba a que chega o 
grafema 

Posição silábica 

Dados 

numéric

os 

Média 
Media

na 

Desvi

o 

Padrã

o 

Sum 

of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

Coda simples 69 1,23 0 1,52 167 

p = 0 

r = 0,19 

df = 3 

 

Segunda posição 

ataque 

ramificado 

39 0,66 0 1,22 147 

Ataque simples 25 0,48 0 1,06 133 

Segunda posição 

coda simples 
2 0,03 0 0,18 112 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance (α≤0,05). 

 

Como mostra a Tabela 10, o ranqueamento da distribuição das 

diferentes possibilidades de direção das transposições – no que se refere à 

posição silábica a que chega o grafema deslocado – aponta como 

estatisticamente significativo, pelo valor de p, a posição de cs, da mesma 

maneira como vimos quanto à questão das posições de onde que partem os 

grafemas. 

Vejamos exemplos das direções que dizem respeito à posição da sílaba 

a que chega o grafema: 

a. Coda simples 

Exemplo 43 

 

farla (falar)  

Nesse exemplo, a transposição intersílaba do grafema <r> afeta a 

posição cs na sílaba de chegada.  
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b. Segunda posição do ataque ramificado 

Exemplo 44 

 

prota (porta)  

Na transposição intrassílaba do exemplo 44, a posição de chegada do 

deslocamento do grafema <r> é 2ar. 

c. Ataque simples 

Exemplo 45 

 

nata (anta) 

No exemplo 45, a transposição intrassílaba do grafema <n> envolve sua 

saída da posição cs para sua chegada à posição as. 

a. Segunda posição da coda ramificada 

Exemplo 46 

 

gasrta (gastar)  

Esse exemplo, já mostrado a propósito de transposições intersílabas, 

volta, com o número 46, para mostrar o deslocamento (com violação de 

restrições fonotáticas do Português) do grafema <r> de sua posição 

convencional cs para a segunda posição de cr.  

 Finda essa exposição dos resultados e a discussão, referentes ao 

terceiro objetivo, passemos aos resultados a que chegamos quanto ao quarto 

objetivo de nossa pesquisa: aqueles que dizem respeito às classes fonológicas 

a que pertencem os grafemas que partem de posições complexas (2ar e cs). 

Para tanto, serão apresentadas duas análises: uma relativa à segunda posição 

do ataque silábico ramificado e outra relativa à coda. 

Expostos na Tabela 11 estão os resultados quanto à segunda posição 

do ataque silábico ramificado: 
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Tabela 11: Classe fonológica do fonema do grafema transposto – Segunda 
posição do ataque silábico ramificado  

Classe 

fonológica 

Dados 

numéricos 

Média Mediana Desvio 

Padrão 

Sign Test  

 

Vibrante 55 0,98 1 1,47 p = 0 

t = -4,77 

df = 55 
Lateral 2 0,03 0 0,18 

Fonte: dados da pesquisa. Sign Test (α≤0,05). 

 

Pelo valor de p, podemos verificar a tendência – estatisticamente 

significativa – de os grafemas transpostos da 2ar pertencerem à classe 

fonológica das vibrantes. Ou seja, nessa posição, o grafema <r>, com o valor 

fonológico de tepe, é aquele que mais sofre deslocamentos. Poucos foram, 

portanto, os casos em que o grafema <l>, correspondente à lateral alveolar, 

sofreu deslocamentos nesta mesma posição. Vejamos, mesmo assim, além de 

um exemplo ilustrativo da tendência significativa, também um exemplo da 

tendência mais rara: 

a.  VIBRANTE 

Exemplo 47 

 

estirbo (estribo)  

Nesse exemplo, o grafema <r> desloca-se da posição 2ar para a 

posição cs numa transposição intrassílaba. 

b. LATERAL 

Exemplo 48 

 

tlecado (teclado)  

Já no exemplo 48, o grafema <l> é que se desloca, numa transposição 

intersílaba, de sua posição 2ar da sílaba intermediária para a mesma posição 

na sílaba inicial da palavra. 

Veremos, a seguir, expostos na Tabela 12, os resultados cuja análise 

refere-se às classes fonológicas dos grafemas que partem da posição 

complexa coda: 
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Tabela 12: Classe fonológica do fonema do grafema transposto - Coda 

Classe 

fonológica 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum of 

Rank 

Friedman 

ANOVA and 

Kendall Coeff. 

of 

Concordance 

Vibrante 41 0,73 0 1,16 162 p = 0 

r = 0,15 

df = 3 

 

Fricativa 22 0,39 0 0,94 144 

Nasal 8 0,14 0 0,44 130 

Lateral 2 0,03 0 0,18 122 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 

 

É possível obervar, pelo valor de p, que o ranqueamento é 

estatisticamente significativo. Portanto, é possível confirmar a tendência de a 

maioria dos grafemas transpostos da cs também pertencerem à classe 

fonológica das consoantes vibrantes – assim como na segunda posição do 

ataque silábico ramificado. Vejamos exemplos dos tipos de situações presentes 

na Tabela 11, iniciando-se com a tendência de relevância estatística: 

a. VIBRANTE 

Exemplo 49 

 

corbetura (cobertura)  

Na transposição intersílaba mostrada no exemplo 49, o grafema <r> 

desloca-se da posição cs da segunda sílaba da palavra para a mesma posição 

em sua sílaba inicial. 

b. FRICATIVA 

Exemplo 50 

 

moquisto (mosquito)  

Mais uma transposição intersílaba, na qual o grafema <s> desloca-se da 

posição cs da primeira para a mesma posição na segunda sílaba da palavra. 
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c. NASAL 

Exemplo 51 

 

casanda (cansada)  

Em mais uma transposição intersílaba, no exemplo 52 é o grafema <n> 

que faz o mesmo movimento ilustrado com o grafema <s> no exemplo 51. 

d. LATERAL 

Exemplo 52 

 

sufilte (sulfite)  

Por fim, similarmente ao que ocorreu nos três exemplos anteriores, a 

transposição intersílaba mostrada no exemplo 52 envolveu o grafema <l>. 

 

 Apresentaremos, agora, os resultados referentes ao quinto objetivo 

desta pesquisa. Presentes na tabela 13 estão os resultados que dizem respeito 

à tonicidade da sílaba de onde partiu o grafema: 

 

Tabela 13: Distribuição das ocorrências de transposição em relação a sílabas 
acentuadas e não acentuadas 

Tipo de 

transposição 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sign Test 
 

Acentuada 53 0,9 0 1,3 t = -1,91 

p = 0,06 

df = 55 

 

Não-

acentuada 

 

82 

 

1,46 

 

0,5 

 

2,26 

        Fonte: dados da pesquisa. Sign Test (α≤0,05). 

 

Embora haja uma diferença numérica favorável à presença de sílabas 

não-acentuadas nas transposições, dada sua pouca distância em relação às 

acentuadas, o valor de p não permite afirmar que, estatisticamente, as sílabas 

não-acentuadas preferencialmente mobilizam o elemento deslocado. Mesmo 

assim, apresentaremos exemplos desses dois tipos de situação: 
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a. NÃO ACENTUADA 

Exemplo 53 

 

neteligete (inteligente)  

Como se pode observar no exemplo 53, o grafema deslocado, numa 

transposição intrassílaba, estava presente na sílaba convencional não 

acentuada “IN”. 

b. ACENTUADA 

Exemplo 54 

 

contorle (controle)  

Já no exemplo 54, o deslocamento do grafema <r> (verificado no interior 

de uma mesma sílaba) ocorreu na sílaba acentuada da palavra, a saber: a 

sílaba convencional “TRO”. 

Finda a exposição dos resultados bem como a discussão, relativos ao 

quinto objetivo da pesquisa, neste momento mostraremos, na Tabela 14, a 

análise estatística referente ao seu sexto objetivo, que diz respeito a possíveis 

relações entre a transposição e a sílaba inicial da palavra. Importa-nos ver se 

essa sílaba se mostra como potencialmente mais afetada do que as demais da 

palavra quanto a ser aquela de que mais partem ou que mais recebe os 

elementos deslocados: 

 

Tabela 14: Transposições na primeira ou nas demais sílabas da palavra  

Tipo de 

transposição 

Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sign Test 
 

Primeira 

sílaba da 

palavra 

91 1,62 1 2,28 t = 2,97 

p = 0 

df = 55 Demais 

palavras 
44 0,78 0 1,26 

        Fonte: dados da pesquisa. Sign Test (α≤0,05). 
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Como se pode observar, o valor de p indica a tendência, 

estatisticamente significativa, de as transposições mobilizarem, 

preferencialmente, a primeira silaba da palavra. Vejamos, mesmo assim, 

exemplos dos dois tipos de situação destacados na Tabela 14, iniciando-se 

com aquele de relevância estatística: 

a. PRIMEIRA SÍLABA DA PALAVRA 

Exemplo 55 

 

pumdi (pudim)  

Nesse exemplo, como se pode verificar, o elemento deslocado teve a 

primeira sílaba como ponto de chegada.  

b. OUTRAS SÍLABAS 

Exemplo 56 

           

estirbo (estribo)  

Nesse exemplo, o grafema <r> desloca-se, numa transposição 

intrassílaba, na segunda sílaba da palavra. 

Encerrada a apresentação de nossos resultados relativos ao sexto 

objetivo da pesquisa, passemos àqueles relativos ao seu sétimo (e último) 

objetivo. Assim, para mostra-los, vejamos, na Tabela 15 como se dá a 

distribuição das transposições em relação às diferentes séries escolares: 
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Tabela 15: Distribuição das ocorrências de transposição em relação às séries 
escolares 

Série  
Dados 

numéricos 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Sum of 

Rank 

Friedman ANOVA 

and Kendall 

Coeff. of 

Concordance 

1ª 78 5,57 5 3,71 48 p = 0 

r = 0,44 

df = 3 

 

2ª 29 1,93 2 1,7 33 

3ª 12 0,92 0 1,11 23,5 

4ª 16 1,14 0,5 1,96 25,5 

Fonte: dados da pesquisa. Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance 

(α≤0,05). 

 

Como é possível observar na Tabela 15, o ranqueamento na distribuição 

das transposições ao longo das quatro séries do antigo ensino fundamental 

mostrou-se como estatisticamente significativo. Duas tendências podem, então, 

ser detectadas a partir dele: (1) a de que as ocorrências de transposições 

tendem a diminuir ao longo desse percurso; e (2) a de que essa diminuição 

ocorre em dois grandes ciclos – aquele formado pelas duas primeiras séries, 

que concentram 80% das ocorrências, e aquele formado pelas duas últimas, 

que concentram os 20% restantes. Vejamos exemplos de transposições 

encontradas na escrita de crianças dessas quatro diferentes séries: 

a. 1ª SÉRIE 

Exemplo 57 

 

percisando (precisando) 

Temos aqui, no exemplo 57, uma transposição intrassílaba na qual o 

grafema <r> desloca-se de sua posição convencional 2ar para a posição cs. 

b. 2ª SÉRIE 

Exemplo 58 

 

cormeciantes (comerciantes) 
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Já no exemplo 58 observa-se uma transposição intersílaba, na qual o 

grafema <r> desloca-se da posição cs da segunda para a mesma posição na 

primeira sílaba da palavra. 

c. 3ª SÉRIE 

Exemplo 59 

 

dertegente (detergente)  

Situação igual ocorre no exemplo 59, de uma transposição intersílaba do 

grafema <r> da posição cs da segunda para a mesma posição na primeira 

sílaba da palavra. 

d. 4º SÉRIE 

Exemplo 60 

 

parto (prato)  

No exemplo 60, vemos uma transposição (intrassílaba) do grafema <r> 

da posição 2ar para a posição cs. 

 Expostos os resultados, passemos aos fatos que, a nosso ver, permitem 

levantar hipóteses explicativas sobre seu funcionamento em nossos dados. 
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5. Discussão 

Por meio da análise estatística dos resultados e da perspectiva teórica 

de que lançamos mão para o desenvolvimento de nossa pesquisa, é possível 

encontrar explicações para as diferentes tendências detectadas nos resultados. 

para tanto, nossas explicações vão ser relacionadas aos resultados 

encontrados para cada objetivo da pesquisa. 

Em relação aos resultados encontrados para o seu primeiro objetivo – 

verificar a distribuição das transposições de acordo com a ocorrência 

intersílabas ou intrassílabas –, a análise estatística não apontou diferença 

estatisticamente significativa nessa distribuição, o que levaria a supor a 

casualidade como a fonte principal de explicação para essa distribuição. No 

entanto, os valores de tendências centrais, principalmente a flutuação mostrada 

pelo desvio padrão – maior nas transposições intrassilábicas – sugere que as 

crianças são mais instáveis quanto à organização dos elementos dentro da 

sílaba do que quanto a sua organização entre diferentes sílabas de uma 

palavra.  

Contudo, os resultados, de certo modo, sugerem que: 

Todo signo é composto de signos constituintes e/ou 
aparece em combinação com outros signos. Isso 
significa que qualquer unidade linguística serve, ao 
mesmo tempo, de contexto para unidades mais simples 
e/ou encontra seu próprio contexto em uma unidade 
linguística mais complexa. Segue-se daí que todo 
agrupamento efetivo de unidades linguísticas liga-as 
numa unidade superior: combinação e contextura são as 
duas faces de uma mesma operação (JAKOBSON, 
1975, p. 39) 
 

Essa postulação de Jakobson (1975), à qual remetemos os dados 

encontrados nas produções analisadas desta pesquisa, leva-nos a afirmar, 

quanto ao funcionamento da língua, que as transposições indiciam, ao mesmo 

tempo, (1) desajustes entre as unidades grafêmicas e seu contexto linguístico 

maior (a palavra) e (2) desajustes entre as unidades grafêmicas e seu contexto 

linguístico menor (a sílaba). 

Relembremos, ainda, que existem "dois modos básicos de relação" 

entre as unidades linguísticas: "a relação interna de similaridade (e contraste)", 

que, segundo o autor supracitado, "serve de base para a metáfora",  e "a 

relação externa de contigüidade (e afastamento)" que "serve de base para a 
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metonímia (JAKOBSON, 1973, p. 47), tipos de arranjos linguísticos, 

indissociáveis entre si: aquele dos elementos em torno do eixo metafórico e 

aquele em torno do eixo metonímico. Sumariamente, a primeira ordenação diz 

respeito à seleção de elementos linguísticos; já a segunda ordenação diz 

respeito ao eixo de sua combinação em unidades linguísticas maiores. No uso 

efetivo da linguagem, “em cada um dos elementos selecionados e/ou 

substituídos em um processo metafórico, está inscrita uma possibilidade de 

posição e/ou de lugar na cadeia [a ser produzida]” (CAPRISTANO E CHACON, 

2014, p. 197).  

É possível perceber esse funcionamento da linguagem postulado por 

Jakobson na ocorrência de transposições. A não-significância de sua 

distribuição inter e intrassílabas parece mostrar que as crianças estão às voltas 

com a complexidade do funcionamento desses dois eixos no que se refere a 

composição de estruturas como a sílaba e como a palavra. Nessa 

complexidade, embora a escrita do grupo de crianças que analisamos mostre 

que elas selecionam os elementos que devem compor essas duas estruturas, 

elas nem sempre se dão conta de que, nessa seleção, já está inscrita, como 

afirmam Chacon e Capristano (id., ibid.), uma possibilidade de posição numa 

cadeia (sílaba ou palavra, em nosso caso) a ser produzida. Em outras palavras, 

a casualidade que encontramos na distribuição das transposições pode 

fornecer pistas de que a complexidade, tanto da sílaba quanto da palavra, que 

está na própria língua, de algum modo é intuída pelas crianças e se mostra, de 

modo privilegiado, em sua escrita inicial. Isso porque as transposições parecem  

 
(...) indicar a presença de estratégias mais sofisticadas [se 
comparadas à omissão e substituição], eventualmente 
dependentes de uma representação mental mais sólida das 
estruturas fonológicas. A metátese [em nosso caso, a 
transposição] pressupõe o conhecimento dos fonemas que 
compõem a palavra. Eles são apenas trocados. O facto de a 
metátese ocupar maiores proporções nos formatos silábicos de 
mais tardia aquisição (CVC e CCV) reforça a ideia de que a 
metátese é um processo sofisticado, associado à gestão de 
estruturas silábicas mais complexas. (LIMA, 2013, p. 110). 

 

Essa “gestão de estruturas silábicas mais complexas” é confirmada, a 

nosso ver, pelos resultados a que chegamos em relação ao segundo objetivo 

de nossa pesquisa, especialmente se nos voltarmos para os dados da Tabela 3 



70 
 

– que mostram que a maior quantidade de transposições ocorreu justamente 

em sílabas com esses dois padrões: CVC = 17 e CCV = 26. Acresce-se, no 

entanto, a essas quantidades e a esses padrões o fato de que a estrutura VC 

recebeu também 17 ocorrências de transposições. Sílabas com estruturas 

muito complexas (como CCVC e CVVC), no entanto, produziram poucas 

transposições (5 ocorrências para cada um desses padrões), pelo fato de que, 

acreditamos, é bastante reduzida sua possibilidade de ocorrência na língua. 

Desse modo, podemos dizer que as transposições são mais frequentes em 

sílabas de padrões marcados com ocorrência mais ampla na língua. São 

menos frequentes, por outro lado, em sílabas de padrões marcados com 

ocorrência mais restrita na língua e em sílabas com a estrutura universal CV, 

não marcada. 

Os resultados apresentados na Tabela 4 nos permitem afirmar, ainda, 

que há certo equilíbrio na quantidade de estruturas fonológicas da sílaba 

depois da transposição: entre sílabas abertas (37 ocorrências) e sílabas 

fechadas (35 ocorrências). No entanto, a direção preferencial do movimento da 

transposição, mostrada nas Tabelas 5 e 6, é a de que uma sílaba com coda 

venha (ou seja, com padrão marcado) venha a se transformar em uma sílaba 

sem coda, aberta, com padrão não marcado. Não há ocorrências de migração 

de uma sílaba com padrão universal CV, o que reforça, em nossos dados, a 

estabilidade desse padrão não apenas na fala, mas também na escrita inicial 

de crianças. A migração, no entanto, como se observa na Tabela 7, tem como 

alvo uma sílaba aberta, que se transformará em uma sílaba fechada, 

preferencialmente de padrão CVC, como se vê na Tabela 8.  

Há, portanto, uma tendência recorrente: a de os movimentos 

produzirem, na sílaba de partida, tanto em ocorrências intrassílabas quanto em 

ocorrências intersílabas, uma redução de complexidade estrutural – já que, nas 

intrassílabas, a redução foi de CCV para CVC e, nas intersílabas, de CVC para 

CV. Essa redução acompanha tendência verificada na aquisição fonológica, 

segundo estudos da literatura nacional (MATZENAUER-HERNANDORENA, 

1990; ABAURRE 1999 e LAMPRECHT ET. AL, 2004). Com efeito, segundo 

esses autores, há uma hierarquia na aquisição dos padrões silábicos, na 

seguinte ordem cronológica: CV, V - CVV - CVC - CCV, CCVC.  
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Qualitativamente, o que se verificou, então, em nossos dados de partida 

foi que as transposições preferencialmente “desfizeram” padrões mais 

complexos e geraram padrões mais simples. No entanto, a complexidade 

reaparece nos dados de chegada das transposições intersílabas, uma vez que 

preferencialmente as sílabas que receberam o grafema deslocado mudaram de 

CV para CVC. De qualquer modo, o acréscimo na sílaba de chegada resultou 

preferencialmente em uma sílaba com três elementos de menor complexidade: 

CVC e não CCV – fato que, de certo modo, reforça a tendência de as 

transposições reduzirem a estrutura de sílabas mais complexa e criam certo 

equilíbrio entre sílabas com padrões CV e CVC no interior das palavras que 

sofreram deslocamentos de grafemas. Essa preferencia reforça, portanto, a 

ideia de uma assimetria na possibilidade de ramificação dos nós do ataque e 

da rima, já que a tendência é a de não desfazer (ou mesmo gerar) a 

ramificação deste último e de desfazer possíveis clusters consonantais gerados 

por uma ramificação do primeiro. 

Em relação aos resultados obtidos para o terceiro objetivo de nossa 

investigação – compreender a direção das transposições em relação à posição 

silábica –, como acabamos de destacar, eles reforçam a tendência, apontada 

também na Tabela 9, de as sílabas complexas serem as mais afetadas pelos 

deslocamentos e de as sílabas de chegada se mostrarem, preferencialmente, 

com a estrutura CVC – fato que, mais uma vez, reforça a assimetria entre as 

posições de ataque e de rima no que diz respeito à possibilidade de 

ramificação.  

Sendo assim, no que diz respeito à posição da sílaba de que parte o 

grafema e à posição da sílaba que chega o grafema, ambas apresentaram 

como estatisticamente significativa a posição de coda simples. Quanto à coda, 

Cardoso et al (2010), apoiados em Jakobson (1985), afirmam que se trata de 

uma posição delicada pois,  

(a) essa posição se encontra na fase descendente na escala 
de sonoridade da sílaba; (b) determinadas línguas nunca 
apresentam um elemento na coda. Assim, essa posição pode 
ser considerada um prolongamento do núcleo, não fazendo 
parte da estrutura básica da sílaba; (c) nas línguas do mundo o 
número de elementos que pode figurar em posição de coda é 
sempre menor do que aquele encontrado na posição de 
ataque. (CARDOSO ET AL, 2010, p. 214) 
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Como esse resultado reforça o movimento numa mesma posição, é de 

se pensar que, na configuração geral da palavra, embora os sujeitos detectem 

a presença de um grafema que preencherá determinada posição de coda, não 

detectam em qual de suas sílabas um grafema deverá preencher essa posição. 

No entanto, se pensarmos que a segunda posição do ataque ramificado foi 

bastante mobilizada nas transposições, mais uma vez reforçamos a tendência, 

já apontada mais acima, de uma redução de complexidade estrutural 

promovida pelas transposições, já que elas envolveram sobretudo posições 

silábicas ramificadas, mas na direção final de uma estrutura com coda e não 

com ataque ramificado. Fato interessante é que nossos resultados parecem, 

também, confirmar fenômenos que se detectam, também, diacronicamente na 

língua. Com efeito,  

fenômenos tomados como metátese sincrônica decorrem ou de 
variedade não-padrão ou de mudanças já implementadas na 
língua, e, portanto, lexicalizadas, como é o caso do item 
“perguntar”, que na origem latina apresentava na primeira 
sílaba da palavra um onset complexo com a líquida /r/ e não a 
coda sincrônica. Por outro lado, tendo em vista esse 
comportamento da língua, consideramos que as evidências de 
metátese sincrônica em variedade não-padrão sinalizam para a 
sua também ocorrência no passado (HORA ET AL, 2007, p. 
194). 

 

Em síntese, portanto, nossos resultados demonstram evidências de 

diferentes naturezas para um mesmo fato linguístico: aquele da assimetria 

entre CVC e CCV. Em outras palavras, a ramificação da rima é mais tolerada 

do que a ramificação do ataque, pois, além de CVC apresentar alternância 

entre elementos (enquanto CCV não apresenta) o cluster consonantal é evitado 

em PB, fato importante para manter o ritmo linguístico (RAMUS, NESPOR E 

MEHLER, 1999, p. 266) 

Quanto aos resultados relativos ao quarto objetivo, que dizem respeito à 

classe fonológica a que remete o grafema envolvido nos deslocamentos, os 

dados expostos nas tabelas 11 e 12 mostram que o elemento que, 

preferencialmente, dispara as transposições é o grafema <r>, que remete à 

vibrante /r/, tanto na segunda posição do ataque ramificado, quanto na posição 

da coda. Esse resultado, a nosso ver, é, de certo modo, previsível, pois, além 

dele, apenas o grafema <l> pode figurar nessas duas mesmas posições, 



73 
 

embora muito pouco tenha figurado em nossos dados. O comportamento 

assimétrico nos deslocamentos que envolveram grafemas relacionados à 

classe fonológica das líquidas, no entanto, sugere que o tepe mostra-se como 

muito mais instável do que a lateral alveolar nos processos fonológicos e 

naqueles que envolvem sua ortografia, já que preferencialmente o tepe 

disparou os deslocamentos mostrados nas transposições. Deve-se, porém, 

destacar que os resultados do nosso trabalho são opostos aos que apresentou 

Passos (2011), para dados de escrita de EJA, uma vez que apontaram que o 

registro não convencional da cs vibrante foram os que ocorreram em menor 

número, representando um total de 5,56% do total, ou seja, inversamente 

proporcional ao resultado a que chegamos.  

Assim como aos de Passos (2011), nossos resultados também se 

opuseram aos de Cardoso et al (2010) – ao analisarem questões relacionadas 

ao registro não convencional (substituição) e ao não registro de coda silábica. 

Com efeito, nesse trabalho, dentre os registros não convencionais, o da coda 

vibrante foi o de menor ocorrência. Essa divergência provavelmente tenha a 

ver com o tipo de fenômeno ortográfico investigado nesses trabalhos: 

substituições, em Passos (2011); omissões, em Cardoso et al (2010). 

Sugerimos, desse modo, que, na ortografia, o funcionamento da relação 

fonema/grafema pode ser diferente conforme o fenômeno ortográfico analisado 

– o que torna ainda mais complexa a investigação mais detalhada das 

questões ortográficas na aquisição da escrita. 

Quanto aos resultados relativos ao quinto objetivo de nossa investigação 

– verificar a distribuição das transposições em relação a sílabas acentuadas e 

não-acentuadas, os números da Tabela 13 possibilitaram-nos ver que a 

estrutura não-acentuada é a mais frágil, pois, além de ser candidata a sofrer 

processos na fala, é também candidata a ser mais grafada de modo não 

convencional na escrita. No entanto, pelo fato de a análise estatística não ter 

apontado diferença estatisticamente significativa nessa distribuição (assim 

como a análise de Paschoal et al. (2014), no que diz respeito à influência do 

acento na ocorrência de erros, e a de Amaral et al (2011), quanto à relação das 

omissão com a tonicidade da sílaba na palavra), podemos concluir que “não é 

porque as sílabas acentuadas concentram maior intensidade e duração do que 

as não-acentuadas que serão menos omitidas, como se poderia prever tendo 
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como base uma explicação predominantemente fonética” (AMARAL ET AL. 

2011, p. 852) das relações entre fala e escrita. Desse modo, na aquisição da 

escrita,  

Detectam-se (...) indícios do caráter heterogêneo da escrita, já 
que (...) as crianças não se orientam apenas por características 
presentes na fala quando escrevem, mas trazem, também, 
para sua escrita conhecimentos decorrentes de sua inserção 
histórica em práticas de letramento. Em outras palavras, o 
produto escrito das crianças se ancora não apenas no que 
falam e o no que ouvem, mas, também, no que escrevem e 
lêem – fato que demonstra a importância que (também) os 
aspectos visuais da escrita têm para as crianças (AMARAL ET 
AL, 2011, p. 853) 

 
Contudo, os valores de tendências centrais (desvio padrão e média) – 

maior nas transposições em sílabas não acentuadas – sugerem, ao contrário, 

que esse fato pode ser explicável pelas características fonéticas da sílaba. 

Segundo Cagliari (2007), o maior ou menor reforço dos movimentos de 

produção da sílaba (contração e relaxamento dos músculos) são responsáveis 

pela sua tonicidade ou não-tonicidade. Quando os movimentos de produção da 

sílaba são mais reforçados, a sílaba que resulta dessa produção será tônica e 

terá, como características acústicas, frequência mais elevada, maior 

intensidade e duração. Ao contrário, quando os movimentos de produção da 

sílaba são menos reforçados, a sílaba resultante dessa produção será, com 

características acústicas de frequência menos elevada, menor intensidade e 

duração. Portanto, “as sílabas não acentuadas tornam-se, a priori, menos 

perceptíveis auditivamente, o que justificaria a maior dificuldade ortográfica das 

crianças justamente nessas sílabas” (VAZ, 2015, p. 92). 

Retomando discussões que fizemos acima, é possível pensar, então, 

que a dificuldade de compreensão, por parte das crianças, de que já está 

inscrita uma possibilidade de posição na cadeia da sílaba mostra-se realçada 

quando se trata de sílabas não-acentuadas, dificuldade que será bastante 

atenuada quando a cadeia silábica coincide com o acento – que recai sobre 

uma sílaba de maior energia, mais reforçada em suas características acústicas. 

Quanto aos resultados relativos ao sexto objetivo de nossa pesquisa, 

que dizem respeito a possíveis relações entre o fenômeno da transposição e a 

sílaba inicial da palavra. Para tanto, retomemos dados expostos na Tabela 14 

que apontam como estatisticamente significativa a borda de inicio de palavra. 
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Nesse sentido, como vimos, o fato de a transposição ocorrer em direção 

à primeira sílaba da palavra ou na primeira sílaba da palavra, além de essa 

sílaba, predominantemente, se caracterizar como pré-tônica em nossos dados, 

tem relação – pensamos também – com uma possível antecipação de 

dificuldades que já se preveem no interior ou no final da palavra. Pensamos 

também que a criança, nesses casos, se mostra entre dois domínios de tensão: 

um, que diz respeito às proeminências rítmicas, e outro, referente à relação 

borda da palavra e tonicidade silábica.  

Também pelo fato de que, predominantemente em nossos dados, a 

borda esquerda não apresenta informação morfológica, como na direita, 

aumenta-se a possibilidade de alteração de sílabas da borda esquerda – 

especialmente porque, essencialmente pré-tônicas em nossos dados, 

mostram-se mais propensas a processos fonético-fonológicos do que as 

sílabas pós-tônicas e do que ambas em relação à sílaba tônica. Assim, nossos 

resultados mostram alguma proximidade com aqueles a que chegou Ilha 

(2007), já que essa autora também detectou o aumento de transposições em 

sílabas limite de palavra (embora não necessariamente nas sílabas iniciais). 

Encerrando nossa discussão e apresentação, passemos aos resultados 

a que chegamos em relação ao sétimo e último objetivo – verificar a frequência 

e a qualidade das transposições nas diferentes séries escolares. Conforme 

antecipamos, detectamos, neles, duas tendências em relação à frequência: a 

primeira é a de que sua ocorrência vai diminuindo ao longo dessas quatro 

séries; a segunda é a de que essa diminuição se dá em dois grandes ciclos – 

aquele composto pelas duas primeiras séries (que concentra 80% das 

transposições) e aquele composto pelas duas últimas séries (que concentre os 

20% restantes).  

Se compararmos os resultados dos dois grandes ciclos, o resultado 

encontrado nessa pesquisa confirmam Cunha (2004, 2010), quanto à resolução 

dos problemas no que diz respeito às ocorrências de hipossegmentação e 

hiperssegmentação (em um contexto de comparação do público com o 

privado): 

A cada série que passa existe uma tendência em diminuir a 
diferença entre as ocorrências de segmentações não-
convencionais encontradas nos textos das crianças da escola 
pública e da particular. Com base nessa constatação, pode-se 
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pensar que a escola mostre possibilidades de ser o começo de 
um processo de transformação social (CUNHA, 2004, p. 120). 
 

Quanto à primeira tendência, “o tempo de contato vivido com a escrita 

constitui, em principio, uma oportunidade para o individuo se apropriar da 

norma ortográfica” (MORAIS, 2008, p. 19). Já quanto à segunda tendência, a 

discrepância nos resultados encontrados nos dois ciclos sugere, 

provavelmente, além de um melhor domínio, por parte das crianças, das 

questões ortográficas, também uma ênfase maior em sua correção, por parte 

da escola, no segundo desses dois ciclos. Ou seja, essas duas tendências 

podem ser consideradas como resultantes de práticas letradas desenvolvidas 

em contexto escolar (mas não necessariamente apenas nesse contexto). 

Aspectos qualitativos nesse movimento devem, contudo, ser 

destacados. Um primeiro aspecto a ser considerado é o de uma inversão de 

tendência nos tipos de transposições: de mais ocorrências intrassílabas nas 

duas primeiras séries passa-se a mais ocorrências intersílabas nas duas 

últimas. Trata-se de uma tendência bastante importante, pois indicia uma maior 

preocupação com os aspectos microestruturais da palavra, nas duas primeiras 

séries, e com os macros, nas duas últimas. Não é possível, no entanto, 

responder se essa mudança de preocupação resulta apenas de uma tendência 

de os próprios sujeitos lidarem com questões ortográficas, ou de uma ênfase 

maior na estrutura da sílaba nas práticas pedagógicas nas quais se inseriram 

as crianças em sua alfabetização, ou, ainda, de uma relação entre essas duas 

possíveis tendências.  

Um segundo aspecto qualitativo na observação longitudinal das 

transposições diz respeito aos tipos silábicos nelas envolvidos. No primeiro 

ano, encontramos dez diferentes possibilidades de movimentos desses tipos, a 

saber: cv/cvc; cv/ccv; cvc/ccvc; cvvc/ccvc; v/vc; v/cv; cvc/ccv; cvc/cvc; cvc/ccvc; 

vv/vc. Já na quarta série essas dez possibilidades se reduzem a quatro: cv/cvc; 

cv/ccv; cvc/ccvc; v/vc.  

Dessa maneira, reforçamos que as transposições se alteraram 

quantitativa e qualitativamente no decorrer dos anos. Nessa mudança 

qualitativa, porém, a organização da palavra se mostrou como algo mais 

complexo que a organização da sílaba longitudinalmente, já que esteve em 

causa, nos dados, especialmente mudanças em partes de sílabas e em tipos 
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de sílabas em transposições intersílabas. Talvez porque, ao longo dos anos, as 

crianças se vejam às voltas com   

(...) o que vem a ser uma palavra, na língua, (...), com certeza, 
um dos muitos problemas que as crianças precisam enfrentar 
ao escrever (...). Assim, além de tentar decidir o que são as 
palavras em situações particulares, elas podem estar tentando 
solucionar o problema mais geral de determinar a natureza 
exata da relação entre propriedades fonéticas gerais da fala e a 
sua representação escrita. (ABAURRE, 1991, p. 8).  

 

Um terceiro aspecto qualitativo a ser considerado na observação 

longitudinal dos dados é o que se refere às direções das transposições 

intersílabas. Além de uma grande mudança de quantidade ao longo dos quatro 

anos, essa mudança, quanto ao aspecto em pauta, também se mostrou em 

termos qualitativos. Assim, na primeira série, encontramos seis direções de 

transposições: cs/cs; 2ar/2ar; 2ar/cs; 2ar/as; as/as; as/cs. Já na quarta, apenas 

as duas primeiras direções foram encontradas. Portanto, ao longo dos anos, os 

problemas (que eram bastante diversificados em quantidade e qualidade) se 

reduziram e se concentraram em apenas dois tipos de estruturas. Aliás, esses 

dois tipos foram também os que permaneceram nas transposições 

intrassílabas. Assim, é possível que ocorrências intrassílabas indiciam a 

tentativa da criança de desfazer padrões silábicos complexos e/ou de trabalhar 

com a localização do grafema no interior da palavra.  

Um quarto aspecto qualitativo mostrou-se, ainda, presente na 

configuração longitudinal de nossos resultados. Esse aspecto refere-se aos 

tipos de fonemas envolvidos nos deslocamentos de grafemas. Na posição 2ar, 

transposições do grafema <l> ocorreram apenas nas duas primeiras séries. Já 

na posição de coda, as quatro possibilidades fonológicas (vibrante, fricativa, 

nasal e lateral) mostraram-se presentes nas transposições das duas primeiras 

séries, a vibrante e a nasal, na terceira, e apenas a vibrante, na quarta. Essas 

diferenças revelam que, quando consideradas os tipos de fonemas a que esses 

grafemas remetem, o vibrante se mostra como o de maior complexidade ou 

instabilidade.  

Por fim, como último aspecto a ser abordado, também a 

presença/ausência de tonicidade mostrou-se qualitativamente diferente ao 

longo das quatro séries. Com efeito, nas duas primeiras séries, as sílabas 
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átonas é que foram o gatilho para a ocorrência de transposição, na terceira 

série esse quadro se inverteu – sílabas tônicas foram gatilho para a ocorrência 

de transposição – e, na quarta série, o número de ocorrências de transposição 

em sílabas átonas e tônicas foi exatamente o mesmo. Aqui, mais uma vez, 

parece que a relação de determinação de características da fala para a escrita 

mostra-se maior nas séries iniciais. Nas duas finais, a ancoragem das crianças 

parece se deslocar dos fatos da oralidade e os fatos do letramento (como 

aqueles mais diretamente envolvidos com os aspectos gráficos da palavra) 

começam a mostrar mais diretamente a sua força na aquisição da escrita, 

como já destacaram, a propósito das omissões ortográficas, Amaral et al 

(2011).  

Em síntese, é possível afirmar que, qualitativamente, ao longo da 

escolarização, ocorrem: menor número e maior especificação dos diferentes 

aspectos envolvidos nas transposições; e maior influência de aspectos mais 

relacionados ao letramento. 

Passemos, por fim, às conclusões que esta pesquisa nos possibilitou 

chegar. 
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6. Conclusões 

Foi possível observar que o funcionamento das transposições, quanto a 

sua distribuição intersílaba e intrassílaba, permitiu-nos concluir que se trata de 

fenômeno que não ocorre ao acaso, mas, sim, motivado por fatores 

linguísticos. Esta distribuição, intersílaba e intrassílaba, permitiu-nos, ainda, 

reconhecer um aspecto essencial do funcionamento da linguagem, que é o do 

ajuste das unidades linguísticas em função dos eixos da similaridade e da 

contiguidade em função de contextos (de natureza linguística) como os da 

palavra e da sílaba. 

Quanto à direção da transposição em relação à posição da sílaba, tanto 

da sílaba de que parte o grafema quanto da sílaba a que chega, a posição mais 

afetada é a da cs. Essa convergência de ponto de partida e de chegada nos 

possibilita reafirmar que a cs é a posição mais instável dentre as posições 

silábicas. Ainda quanto à direção das transposições, contudo, agora, em 

relação à classe fonológica do fonema do grafema transposto (tanto na 2ar 

quanto na cs), vimos que, com maior frequência, foi a da vibrante. Essa maior 

frequência, talvez por se tratar do elemento mais instável do sistema e que 

apresenta maior conjunto de fones na língua, nos leva, então, a concluir que a 

natureza fonológica do elemento transposto tem importante ação no 

funcionamento das transposições.  

Em relação ao papel do acento, nossos resultados não permitem 

conclusões mais definitivas. Permitem, no entanto, investigar, em futuros 

trabalhos, em que medida sílabas não acentuadas podem ser consideradas 

como gatilho para a ocorrência de transposição, já que esse foi o caso de 

nossas ocorrências nas duas primeiras séries, mas não nas duas últimas. 

Por fim, com relação à diminuição das ocorrências de transposições ao 

longo das séries escolares, podemos concluir, com Cunha (2004, 2010), que, 

além de a escola ter um forte papel na aquisição da escrita, a inserção das 

crianças em práticas de letramento que se voltam com mais detalhe para a 

ortografia é um fator que opera positivamente a favor dessa diminuição. 

Quanto à metodologia desta pesquisa, é possível salientar que se 

mostrou eficaz, sobretudo porque foi possível analisar as produções 

ortográficas em contexto não totalmente controlado – fato que leva a entender 
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o funcionamento das transposições em situações mais reais de uso da 

linguagem. 

Verificamos, ainda, que há transposições que ocorrem na fala (como a 

encontrada no exemplo 2, em que a palavra lagarto é registrada como 

“largato”) e transposições que não ocorrem na fala (como a transposição 

encontrada no exemplo 8, em que a palavra bonequinha é registrada como 

“boenquinha). Mais uma vez, portanto, nossos dados permitem afirmar que a 

aquisição da escrita, embora fortemente ancorada, sobretudo em seu início, em 

características da fala, não se reduz esse tipo de ancoragem. Confirmamos, 

então, Corrêa (1997), para quem fala e escrita, embora fenômenos 

relacionados no universo da linguagem, correspondem a dois modos, distintos, 

de enunciação. O fato de termos encontrado, em nossa amostra, ocorrências 

como “apenrdo” (para aprendo) e “gatsar” (para gastar) confirma, então, que a 

relação fala/escrita não é de espelhamento, pelo fato de ocorrerem 

transposições que independem de possíveis correlações com as metáteses 

apresentadas na fala. 

Sugerimos, no entanto, uma analise mais aprofundada sobre pontos 

importantes do resultados a que chegamos, cujo aprofundamento não nos foi 

possível fazer em razão do tempo regular de execução de uma dissertação de 

mestrado. Destacamos, por exemplo, a análise dos dados por meio de types e 

tokens. Destacamos, por fim, a necessidade de pesquisas comparativas, para 

que sejam confirmadas ou refutadas as tendências encontradas em nossos 

resultados. 
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