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Relembrando a última aula...

•Quais são os  procedimentos da análise 
fonêmica?



Relembrando a última aula...
Os procedimentos da análise fonêmica

1. Coletar um corpus (pode ser a fala de pessoas de uma 
determinada língua).



Relembrando a última aula...
Os procedimentos da análise fonêmica

2. Identificar os segmentos sonoros da língua e colocá-
los em uma tabela fonética. 



Relembrando a última aula...
Os procedimentos da análise fonêmica

3. Identificar sons foneticamente semelhantes (SFS)



Relembrando a última aula...
Os procedimentos da análise fonêmica

4. Identificar os fonemas da língua. Como? Buscando pares mínimos.

Ex:

No procedimento 3, encontrei que, em português [z] e [ʃ] são SFS,
agora, preciso encontrar par mínimo para ver se são fonemas.

Par mínimo: azar [aˈzah] e achar [aˈʃah]

Encontrei par mínimo, são fonemas!

• Se eu não encontro par mínimo, possivelmente, tenho alofones de
um mesmo fonema.



Relembrando a última aula...
Os procedimentos da análise fonêmica

5. Depois de achar pares mínimos para todos os SFS
encontrados em uma língua, você saberá quais são os
fonemas dessa língua. Agora, basta colocá-los em uma tabela
e você terá a TABELA FONÊMICA dessa língua.

• Independente das variações dialetais e individuais que
encontramos na tabela fonética, a tabela fonêmica é
UNIFORME para todos os falantes da língua.



Quais/Quantos são os fonemas do PB?

•O português brasileiro possui 19 fonemas
consonantais.



Tabela fonêmica do português brasileiro



E quais são os alofones do PB?

• Como vimos, se não conseguimos encontrar pares mínimos ou
análogos para SFS, devemos buscar evidências para caracterizar esses
sons como alofones (variantes de um fonema).

• Como identificar os alofones?

Um método é a distribuição complementar.



O que é o método de distribuição 
complementar?
• É um MÉTODO para identificar alofones. 

• Dois sons estão em distribuição complementar quando ocorrem em 
ambientes exclusivos, ou seja, no contexto em que um ocorre o outro 
não ocorre. 

• Ex:
SOM/AMBIENTE Antes de /i/ Antes de vogal 

diferente de /i/
Antes de 
consoantes na 
mesma sílaba 
(forma encontro 
consonantal)

[tʃ]

[t]



Exemplo de distribuição complementar de [tʃ] 
e [t] no PB:

SOM/AMBIENTE Antes de [i, ĩ, ɪ] Antes das demais 
vogais diferentes de [i,

ĩ, ɪ]

Antes de consoantes
[ɾ, l] formando 

encontros 
consonantais 

tautossilábicos

[tʃ] X

[t] X X

Tendo conhecimento que [t] e [tʃ] são alofones (variantes de um fonema) do PB, qual escolhemos para
representar o fonema desses alofones?
Escolhemos para representar o fonema, aquele alofone que é mais abrangente, ou seja, que ocorre em mais
contextos. Nesse caso, é o /t/.



Quais são os tipos de alofonia?

1) Alofonia posicional: a ocorrência de um alofone depende do
contexto/ambiente. (Descobrimos fazendo distribuição complementar).

Ex:

/t/ ocorre como [tʃ] diante de [i] e suas variantes

ocorre como [t] NDA

2) Alofonia de variação livre: a ocorrência de um alofone não depende
do contexto. Há uma variação de pronúncia devido a fatores
extralinguísticos (idade, sexo, região, classe social etc).

Ex: [kaˈmadə] ~ [kã ˈmadə]



Vamos praticar?

• Observe os dados do espanhol e responda:

1- Encontre pares mínimos
2- Liste fonemas do espanhol a partir desses pares mínimos
3- Há alofonia? De qual tipo?



RESPOSTAS

• Observe os dados do espanhol e responda:

1- Encontre pares mínimos
Caza e casa, pero e perro, jota e rota. (todos os coloridos).
2- Liste fonemas do espanhol a partir desses pares mínimos
/ɵ/, /s/, /r/, /ɾ/, /x/.
3- Há alofonia? De qual tipo?
Sim, variação livre. 



Quais são os casos de alofonia do português 
brasileiro?
1) Nasal palatal:

(variação livre)

[ˈlẽ.ɲə] 

[ˈlẽ.ỹə] 

[ˈlẽ.nʲə]

2) Lateral palatal:
(variação livre)

[ˈbo.ʎə] 

[ˈbo.lʲə] 

[ˈbo.yə]



Quais são os casos de alofonia do português 
brasileiro?
3) Lateral

3.1 Variação livre                                               3.2 Variação posicional

[aˈzuw]

[aˈzuɫ]

[ˈla.tə]

[ˈmɔw.ʤɪ]
[ˈmɔɫ.ʤɪ]



Quais são os casos de alofonia do português 
brasileiro?
4) Africadas

4.1 Variação posicional                                    4.2 Variação livre 



Quais são os casos de alofonia do português 
brasileiro?
5) Róticos [x, h, ɣ, ɦ]

5.1 Variação livre                                       5.2 Variação posicional 
(assimilação de vozeamento)



• Os róticos:

Há contraste fonêmico entre o “R forte” e o “r fraco” só em posição
intervocálica.

• O “r fraco” é representado foneticamente como [ɾ] e

fonemicamente como /ɾ/

• O “R forte” é representado foneticamente como as fricativas [x, h, ɣ,
ɦ] ou a vibrante múltipla [ř] e fonemicamente como



Quais são os casos de alofonia do português 
brasileiro?
6) Sibilantes [s, z, ʃ, ʒ] 

6.1 Variação livre                                              6.2 Variação posicional



Mas e quando os segmentos são fonemas em 
alguns contextos e alofones em outros??

• Há certos casos em que há a perda do contraste fonêmico, como
é o caso dos róticos e das sibilantes no PB.

• Para entender melhor, veremos os conceitos de neutralização e
arquifonema.



O que é neutralização?

“A neutralização é um fenômeno que expressa a perda de contraste
fonêmico em um ambiente específico.” (CRISTÓFARO-SILVA, 2015)

Exemplo: sibilantes do PB [s, z, ʃ, ʒ]

Casos como: /asa/ /aza/ /aʃa/ /aʒa/ (assa, asa, acha e haja) apresentam
contraste fonêmico (as sibilantes são fonemas).

MAS...

Em casos como paz [ˈpas] e [ˈpaʃ] há a perda do contraste fonêmico,
ou seja, há neutralização (as sibilantes são alofones).



ARQUIFONEMA



Arquifonema /S/



Arquifonema /R/



Vamos praticar?
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