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Relembrando...

• Observe os dados do francês abaixo:

• Encontre pares mínimos do francês
• Quais são os fonemas do francês encontrados nos dados acima?
• Observe as vogais médias. Elas se comportam de forma igual ou distinta do português?



Respostas

Fonemas do francês: æ, ∅, o, ɔ, e, ɛ
Em português: [meˈlɛkə] ~ [mɛˈlɛkə]



1. Observe os sons [ʧ], [t] e [ʦ] do japonês abaixo
2. Circule o contexto (os sons adjacentes) a [ʧ], [t] e [ʦ]

3. Faça a distribuição complementar dos sons [ʧ], [t] e [ʦ]
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Traços distintivos e classes naturais

• Um único som pode ser percebido como um elemento composto por
elementos menores. Esses elementos menores são os traços
distintivos, que são os menores elementos da cadeia da fala.

• Os traços distintivos delimitam os sons em classes naturais. O que
quer dizer que os elementos de uma classe natural tem certos traços
distintivos em comum.

(SOUZA e SANTOS, 2012)



Traços distintivos e classes naturais

• Souza e Santos (2012) e muitos outros autores apresentam os traços 
distintivos como binários, ou seja, há duas possibilidades: são 
marcados positivamente + ou negativamente –

• Atenção!! O + e o – não indicam caráter gradual, não indica que “um 
som é mais alguma coisa que o outro ou menos alguma coisa que o 
outro”.

+ indica SIM

- indica NÃO



Traços distintivos e classes naturais

• Qual dos dois grupos de sons abaixo é uma classe natural?

{a, b, u, k, ʎ} 

{p, t, k, b, d, g}



• Quanto maior o número de traços distintivos de uma classe, menor
tenderá a ser o número de elementos. Observe:

/p, f, t, s, ʃ, k/   →   compartilham o traço [-sonoro]

E se decido agrupar esses sons em [-sonoro] e [+labial]???

Traços distintivos e classes naturais



• Restaria o grupo: /p,f/ como classe natural que compartilha os traços 
[-sonoro] [+labial]

• Agora considere esse grupo de fonemas: /b, v, z, d/

Elas compartilham quais traços distintivos?

Traços distintivos e classes naturais



• /b, v, z, d/ 

[+consonantal]

[-soante]

[+sonoro]

E se acrescentássemos o traço [+contínuo]??

Traços distintivos e classes naturais



• /v, z/

[+consonantal]

[-soante]

[+sonoro]

[+contínuo]

• E se acrescentássemos o traço [+coronal]??

Traços distintivos e classes naturais



• /z/

[+consonantal]

[-soante]

[+sonoro]

[+contínuo]

[+coronal]

Traços distintivos e classes naturais



1- Traços distintivos independentes dos
articuladores
• [± consonantal]

• [± vocálico]: 

• [± soante] ou [± sonorante]:

• [± contínuo]: 

• [± tenso]

[+ consonantal] os sons que obstruem passagem de ar para serem produzidos.

[- consonantal] sons que não obstruem passagem de ar para serem produzidos.

[+ vocálico ] sons produzidos sem impedimento da passagem de ar.

[- vocálico ] sons produzidos com impedimento da passagem de ar. 

[+ soante] sons que não dificultam a vibração das pregas vocais. 

[- soante] sons que apresentam grande obstrução à passagem de ar e 
dificultam a vibração. Ex: oclusivas, fricativas e africadas.

[+ contínuo] sons produzidos sem interrupção do fluxo de ar. Ex: fricativas

[- contínuo] sons produzidos com interrupção do fluxo de ar. Ex: oclusivas, africadas.

[+ tenso] sons produzidos com considerável esforço muscular. Ex: R forte

[- tenso] sons produzidos sem tanto esforço muscular. Ex: r fraco



2- Traços distintivos dependentes de um
articulador
• [± coronal]

• [± labial]

• [± dorsal]

[+ coronal] sons produzidos com a ponta da língua como articulador ativo. Ex: dentais, 
alveolares, retroflexos e palatais
[- coronal] sons produzidos sem que a ponta da língua seja o articulador ativo.

[+labial] sons produzidos com o lábio inferior como articulador ativo. Ex: bilabiais e
labiodentais

[-labial] sons produzidos sem que o lábio inferior seja articulador ativo.

[+dorsal] sons produzidos com a parte posterior da língua como articulador ativo. Ex:
consoantes velares e vogais posteriores

[-dorsal] sons produzidos sem que a parte posterior da língua seja articulador ativo.



• [± anterior]

• [± posterior]

• [± arredondado]

• [± alto]

• [± baixo]

2- Traços distintivos dependentes de um
articulador



3- Traços distintivos de modo de articulação

• [± sonoro]

• [± nasal]

• [± lateral]

[+sonoro] sons produzidos com vibração das pregas vocais.

[-sonoro] sons produzidos sem vibração das pregas vocais.

[+nasal] sons produzidos com o véu palatino abaixado.

[-nasal] sons produzidos com o véu palatino levantado.

[+lateral] sons produzidos com obstrução central da passagem de ar, permitindo que o 
ar passe pelas laterais.
[-lateral] sons produzidos sem obstrução central da passagem de ar.



Vamos praticar?

• Construa uma matriz de traços a partir da árvore de Abaurre (1992), 
apresentada no texto de Souza e Santos (2012).
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