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O que é Linguística?

• Ciência que investiga fenômenos relacionados à

linguagem humana e que busca determinar as

características que regulam as estruturas das línguas

naturais.



O que é Linguística?

Tradicionalmente, a linguística é dividida em áreas de
interesse de estudo:

• Fonética e Fonologia: estudo do sistema sonoro.

• Morfologia: estudo do processo de formação de palavras.

• Sintaxe: estudo das estruturas: como as palavras se
combinam para formar frases.

• Semântica: estudo dos significados.



Fonética e Fonologia: qual a 
diferença?

• Tanto a fonética quanto a fonologia se dedicam ao estudo
do componente sonoro, mas há diferenças:

• FONÉTICA: disciplina da linguística que apresenta
métodos para descrição, classificação e transcrição dos
sons da fala.

• FONOLOGIA: disciplina da linguística que investiga o
componente sonoro das línguas do ponto de vista
organizacional.



Áreas da fonética

fonética articulatória fonética auditiva

(perceptual)

fonética acústica



A fonética articulatória

• Compreende o estudo da produção da fala do ponto de 
vista fisiológico e articulatório.



O aparelho fonador
O aparelho fonador constitui-se dos três sistemas (que não

têm a função primária de produzir a fala):

Acesse o site: http://fonologia.org/aparelho_fonador.php

Sistema articulatório:

constitui-se pela faringe e pelas cavidades nasal e oral

(língua, dentes, lábios, palato etc.).

Sistema fonatório:

constitui-se pela laringe, incluindo-se a glote e as pregas

vocais.

Sistema respiratório:

constitui-se pela traqueia, pelos pulmões e brônquios e

pelo diafragma.

http://fonologia.org/aparelho_fonador.php


Descrição dos segmentos sonoros

CONSOANTES GLIDES VOGAIS

SONS PRODUZIDOS 

COM OBSTRUÇÃO DA 

PASSAGEM DA 

CORRENTE DE AR.

SONS QUE NÃO 

POSSUEM 

PROPRIEDADES BEM 

DEFINIDAS EM 

RELAÇÃO À 

CORRENTE DE AR.

(Também chamados 

de semivogais ou 

semiconsoantes)

SONS PRODUZIDOS 

SEM OBSTRUÇÃO DA 

PASSAGEM DA 

CORRENTE DE AR.



Descrição articulatória das 
consoantes

1. Mecanismo da corrente de ar (pulmonar, glotálico ou

velar);

2. Corrente de ar (egressiva ou ingressiva);

3. Posição do véu palatino (levantado ou abaixado);

4. Estado da glote (vozeado ou desvozeado);

5. Articuladores envolvidos (ativo e passivo) .



Descrição das consoantes

• As consoantes são descritas por:

1. LUGAR de articulação: ponto em que o articulador ativo
“encontra” o articulador passivo.

2. MODO de articulação: como e em qual grau ocorre a
passagem de ar quando os articuladores se encontram.



Lugar de articulação das consoantes

• Bilabial – ativo: lábio inferior, passivo: lábio superior.

• Labiodental – ativo: lábio inferior, passivo: dentes
superiores.

• Dental – ativo: língua, passivo: dentes superiores.

• Alveolar – ativo: língua, passivo: alvéolos.

• Alveolopalatal – ativo: língua, passivo: palato duro.

• Palatal – ativo: língua, passivo: palato duro.

• Velar – ativo: língua, passivo: véu palatino/ palato mole.

• Glotal – músculos da glote.



Lugar de articulação das consoantes

• BILABIAL: [p], [b], [m]

• LABIODENTAL: [f], [v]

• DENTAL/ALVEOLAR: [t], [d], [s], [z],

[n], [l], [ɾ], [ɹ], [ř]

• ALVEOPALATAL: [ʧ], [ʤ], [ʃ], [ʒ]

• PALATAL: [ɲ], [ʎ]

• VELAR: [k], [ɡ], [x], [ɣ]

• GLOTAL: [h], [ɦ]



Modo de articulação das consoantes

• Oclusiva: obstrução completa da passagem de ar através da boca.
Véu palatino permanece levantado.

• Nasal: obstrução completa da passagem de ar através da boca, mas
há abaixamento do véu palatino.

• Fricativa: há fricção durante a passagem da corrente de ar.

• Africada: primeiro ocorre obstrução total da passagem de ar, depois
fricção.

• Tepe: ocorre uma rápida obstrução da passagem de ar na cavidade
oral.

• Vibrante: ocorrem várias vibrações.

• Retroflexa: “encurvamento” da língua em direção ao palato duro.

• Lateral: obstrução do ar ocorre na lateral da boca.



Modo de articulação das consoantes

• OCLUSIVA: [p], [b], [t], [d], [k], [ɡ]

• NASAL: [m], [n], [ɲ]

• AFRICADA: [ʧ], [ʤ]

• FRICATIVA: [s], [z], [ʃ], [ʒ],

[h], [ɦ], [x], [ɣ]

• TEPE (vibrante simples): [ɾ]

• VIBRANTE MÚLTIPLA: [ř]

• RETROFLEXA: [ɹ]

• LATERAL: [l], [ʎ]



Agora, podemos descrever uma 
consoante:

• 1º coloque o MODO de articulação 

• 2º coloque o LUGAR de articulação

• 3º coloque o estado da glote

Ex: [b] oclusiva bilabial vozeada



Vamos praticar?

• Descreva as consoantes do português brasileiro (PB) 
abaixo:

[p]

[g]

[t]

[n]

[h]

[tʃ]

[ʒ]



GABARITO

• Descreva as consoantes do português brasileiro (PB) abaixo:

[p] oclusiva bilabial desvozeada

[g] oclusiva velar vozeada

[t] oclusiva dental desvozeada

[n] nasal alveolar vozeada

[h] fricativa glotal desvozeada

[tʃ] africada alveolopalatal desvozeada

[ʒ] fricativa alveolopalatal vozeada

[s] fricativa alveolar desvozeada



TABELA FONÉTICA DO PB
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