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1. Todas as línguas de civilização possuem um conjunto determi-
nado de sinais gráficos, de natureza convencional, que permite(m)
reduzi-las a escrito (náo nos esqueçamos de que a linguagem - cujas
IÍnguas naturais humanas constituem apenas em parte um espelho, de
que o português é um mero exemplo - é um fenómeno primacial e
essencialmente de manifestação oral). Tais sinais gráficos variam,
como é por demais evidente, conceptual, estrutural e numericamente
de língua para língua t. Isto quer significar que há diversos tipos e/ou
sistemas de escrita, com diferentes organizações e com uma quanti-
dade variável de sinais para representar as respectivas línguas orais
que lhes seryem, naturalmente, de referência.

1 Cada Iíngua tem as suas próprias funções [Hjelmslev (1980: 84 e passim)1.
Por isso, é perfeitamente inteligível que essas diferenças estejam (ou procurem estar)
também representadas nas suas (orto)grafias.

Para além disso - e ao contrário do que se poderia supor -, verifica-se que
as diferentes representações escritas não estão ligadas sistematicamente a uma
família linguística. Por exemplo, o turco (na Turquia), que outrora se serviu do
alfabeto ârabe, rtiliza hoje o alfabeto latino; os ideogramas chineses, próprios de uma
língua isolante e monossilábica, sáo utilizados, embora de modo parcial, pelo japonês
e pelo coreano; etc.

oncúucl, n' t1 ,],996\.265-293
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2. Os diversos sistemas de escrita usados no mundo (e são mui-
tos) podem agmpar-se em dois tipos fundamentais: o tipo ideognffico
(ou, também dito, logogrdfico) e o tipo fonogrdfico. Este ultimo
compreende dois subtipos: o tipo silábico e o tipo alfabéticoz.

2.1. O tipo idcográfrco (ou logogrôfico) dc escita3 tem por
referência unidades do plano do conteúdo, ou seja, cada símbolo
deste tipo de escrita representa uma ideia ou uma palavra (ou um
morfema). Esta propriedade se, por um lado, permite o encurtamento
dos textos - comunicaçáo económica (uma vantagem) -, por outro
lado, e porque implica um número elevadíssimo de unidades de
escrita (podendo atingir uns largos milhares!), dificulta - e mui-
tíssimo - a sua aprendizagem e respectivo uso (uma enorme desvan-
tagem). O chinês 4 é o exemplo clássico de um sistema de escrita deste
tipo. O japonês é-o só em partes.

2.2. O tipo fonogrdfico de escrita tem, ao invés, por refe-
rência unidades do plano da expressão, isto é, os símbolos deste
tipo de escrita representam sílabas ou fonemas (e, indirectamente,
também fones).

2.2,1. Se a referência for a síhaba, estamos na presença do tipo
silábico de escrita. Este tipo - contrariamente ao anterior -implica, pois, um número de signos-base (ou unidades de escrita)
bastante mais reduzido: os inventários nunca ultrapassam o milhar.
O japonês, por exemplo - que é uma língua de estrutura silábica
simples -, possui um número que anda à volta das cem unidades.
Este facto vem, por um lado, facilitar relativamente não só a sua
aprendizagem mas também o seu uso e, por outro lado, fazer
aumentar, também relativamente, o tamanho dos textos (uma palawa
é constituída, em média, por vários signos-base).

2 Sobre a origem da escrita e respectiva evoluçáo, porque excederia Iargamente os

objectivos deste trabalho, cf., entre outros, Fromkin / Rodman (1993:. 153-176). Aqui,
para além disso, também se pode colher informaçáo sobre a natúreza dos sistemas de
escrita e respectivos usos.

3 Também se usam as designações de escrita por palaw'as [Fromkin / Rodman
(1993: 156, 161-162)leescritaderderênciamorfétnica [Gleason (1978:a34)].

4 Este sistema de escrita, só porque não representa nenhuma língua oral (e na
China há algumas), é que permite a comunicaçáo entre os vários povos deste país-
-continente.

s Yer:, infra (2.2.1.), porquê.
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2.2.2. Se, pelo contrário, a referência for o fonema, temos o tipo
alfabético de escritao. Em comparaçáo com os dois anteriores, este
é o tipo que menor número de unidades de escrita (ou signos-base)
apresenta: os seus inventários oscilam entre as 20 e as 50/60. É, por
conseguinte, o tipo mais fácil de aprender e de usar mas, porque
aumenta consideravelmente o comprimento das palavras, o menos
económico (no que à comunicação textual diz respeito, eviden-
temente). É que a grande vantagem dos sistemas alfabéticos de
escrita reside, não na sua fidelidade fonológica (e/ou fonética) - que
em caso algum existe a cem por cento 7 

-, mas na sua economia
de sinais (gráficos).

As línguas indo-europeias e muitas outras (umas, desde sempre;
outras, há já muito tempo; e outras ainda, mais recentemente) usam
sistemas de escrita do tipo alfabético, o tipo que - devido à sua
simplicidade - acabou por se impor à grande maioria das línguas que
actualmente dispõem de qualquer forma de literatura escrita.

2.3. Dos três tipos de sistemas de escrita acabados de considerar,
o primeiro é o mais raro; o segundo - bastante usado por lÍnguas do
passado longínquo e, hodiernamente, por algumas outras -, está um
pouco mais documentado; o último é o mais frequente e, de entre as
suas variantes, a latina 8, porque tem vindo a ser cada vez mais utili-
zada, estâ a ganhar foros de universalidade.

2.4. Assinale-se, por fim, que náo há sistemas de escrita puros,
isto é, que sejam cem por cento ideográficos/logográficos, cem por
cento silábicos ou cem por cento alfabéticos: todos eles ostentam,
ainda que numa percentagem ínfima, símbolos de outra(s) natu-
reza(s). O português (bem como muitas outras línguas indo-europeias

r Também se usa, mas imprecisamente, a expressão escrita por sons [Fromkin /
Rodman (1993: fta)l

7 «Aucune langue pratiquement ne respecte, ce qui serait f idéal dans ce
domaine, la correspondance terme à terme (adéquation parfaite) entre les phonêmes et
les graphêmes. Il est probable également que les systêmes n'ont jamais été entiêrement
phonologiques et ils ont tendance à le devenir de moins en moins: (...)., Isto afirmam-
no Dubois et alii (1973:27). Ainda sobre esta matéria, escreve Gleason (1978: 442):
oNão se conhece nenhum sistema de escrita alfabétíca que represente todos os

sub-sistemas da fonologia da linguagem oral na qual se baseia.,
8 Para além desta, as outras variantes do tipo alfabético de escrita que, oriun-

das da do semita antigo, se mantiveram e propagaram no mundo sáo a grega, a cirílico,
a hebraica, a arábica, a pérsica, a índica e a de algumas línguas centro-africanas [cf., por
exemplo, Fromkin / Rodman (1993: 16ó) e Posner (1985: ó9)1.



268 DIACNTICA

e não indo-europeias), por exemplo, servindo-se do tipo alfabético de
escrita, usa também sÍmbolos denatureza ideográfica (exs.: + = 'mais';

= = 'igual a'; o/o = 'percentagem'l'por cento'; € = 'pertence a'; Ql =
'conjunto vazio' ; 5 ='cinco'; etc.).

3.1. Apesar de o português utilizar um sistema de escrita do tipo
alfabético e, que se caracteriza, idealmente 10, poÍ a um sinal grdfico
frigorosamente: grafema 11, constituído este ou por uma
1) letra simples, ou por uma 2) sequência (dígrafo, trígrafo, etc.) de
letras - da mesma ou de rratuÍeza distinta -, acompanhados, quer
uma quer outra, de diacríticos, ou, simplesmente, por um 3) sinal
diacrítico] corresponder ttm sinal sonoro [rigorosamente: fonema,
realizado este, na fala, habitualmente, por um fone; às vezes, porém,
por dois ou mais fones (= alofones): quando previsíveis, são'variantes
combinatórias'; quando náo previsíveis mas disponíveis na norma de
pronúncia - podendo os falantes servirem-se ora de uma, ora de
outra e/ou outras, ora de todas -, são 'variantes liwes' ou 'faculta-
tivas'; quando não previsíveis nem disponíveis na norma de
pronúncia, mas que os falantes usam de acordo com os seus próprios
hábitos articulatórios, determinados estes por razóes várias, são'vari-
antes indiüduais'] ou vice-versai um sinal sonoro ser representado
por apenas um sinal gráfico (adequação perfeita), são bem patentes
as discrepâncias (correspondência imperfeita) existentes entre as

unidades do sistema fonemático e as do sistema grafemdtico do portu-
guês de hoje (como o foi, aliás, já no passado e como o será, muito
provavelmente, no futuro).

3.2. Descortinar exaustiva e pormenorizadamente o porquê desse
desajustamento (ou náo adequação) ultrapassa o âmbito circunscrito

e Trata-se da variante latina (ou, simplesmente: alfabeto latino), adaptada (o)
às especificidades da lÍngua portuguesa (cf. notas 1 e 89).

10 Gleason (1978: 441) escreve o seguinte: "Idealmente, um sistema alfabético
deveria possuir uma correspondência perfeita entre fonemas e grafemas: isto é, cada
grafema representaria um fonema, e cada fonema seria representado por um grafema.,
e, em Maia (1986:.299),lemos: nNos sistemas de escrita alfabética a situaçáo ideal é que
cada grafema represente um fonema, isto é, que todos os grafemas sejam monova-
lentes.,

11 Sobre os conceitos de grafema (fr. graphàme, al. Grapheme), alógrafo
(fr. allographe, al. Allograph) e letra (Ír. lexre, al. Buchstabe), cf. Dubois et alii (1,973:

239, 20,285), Lewandowski (1990: 384-385, 49), Buílmann (1990: 294, 70, 143)
e Gonçalves (1992: 27 -29).
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por este estudo. porém, e para que não fique aqui nenhum hiato,enunciemos apenas sumariamerrú ur princlpais 
-razões 

envorvidas
neste fenómeno: a etimorogia, as transfo'rmuçá;]";ldcàs (e fone-ticas) e as reformas ortográficas 12.

4. Observemos asorâ ê nrrm nrí
entrecada,,,,iau jxã?:11;,l.llT.i:ffi:[:Tfz2:;:;,êil#'xj:
indiüdualmente considerada, e a respect iva rearização na fara (foneelou alofones) (coluna !l), a..p...àt^ção na escrita fgrafema(s)l(coluna B) t: . a sua verdadeirà materializa ça" ri"iràrõ ebr dia-crítico(s)) (coluna B')_para, num segunao -o-".rto, pÃJáa".-o..o
levantamento das relàções de carzcter grobal - ;; 

-;;, 
impor-tantes -, designadamente as relações eÃtre fonemi i-fin", .nr.

foncma e grafema - a relação po. excelênciár. ..rrt.. grafema
e lctra.

_ 
Antes, porém, atente-se no seguinte: destacar_se_ão, em notas d.e

yoda.né --não por se tratar de iiformação de carácter secundário(muito pelo contrário!), mas tão de ordemprática: a de não se sobrecarre o núcleo deste
".t".dg -, âs propriedades ficadoras dasunidades que configuram o sistema fonemático português da actuari-dade, isto é, os seus traços distintivos, bem como as respectivas ca-racterísticas de base articulatória - as mais relevantes e habituais _que assinalam as suasfases de prod.ução, ou seja: para as unidades de

que ver com o ,modo de articu_
el das cavidades bucal e nasal,e

s unidades de natureza semivocá_
ao'modo' e, zoÍtade articulação,,
ertura dos maxilares, e ao ,papel

e são produzidos por vibração

desenvolüdo, _ nuns AÂ. mais do que
Iho (1980), Vázqtez Cuesta / Luz (1983:

mas, apresentamos uma série de exemplos

por o,tro lado, exibem, quase na sua totariffi::?"yr::ilXt"::fi"1,11i."ã'jjii;',1,i
1a oDirekte Beziehungen bestehen nur zwisch.n ihon"me";à ã;.ph"-en, d. h.Phoneme werden durch Grapheme wiedergeg"b"rrr, 

"."."u" Lewandowski (1990:49).
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4.1. Unidades de natureza consonântica:

4.1. 1. Consoantes simples:

B!B,

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lPlts [p]r6 (p): aparar; pedra; alpercata;
prado;

p

Quadro I

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) iLetra/diacrítico(s)

lb117 lb,61ta
Variantes com-
binatórias ou
contextuais

,b,: alater; !ago; albergar;
bravo:

b

Quadro 2

Quadro 3

15 O símbolo /p/ significa: l. "bilabial" "surdo" "não nasal" em posição inicial
de sílaba: posições intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica;
2. "bilabial" "surdo" em posição pré-consonântica [cf. Barroso (1995)].

16 Som consonântico, oclusivo, bilabial, oral, surdo.
17 O sÍmbolo /b/ significa: 1. "bilabial" "sonoro" "não nasal" em posiçáo inicial

de sílaba: posições intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica;
2. "bilabial" "sonoro" em posição pré-consonântica [cf. Barroso (1995)].

18 [b]: Som consonântico, oclusivo, bilabial, oral, sonoro;
[ÍJ]: Som consonântico, espirante ou fricatizado, bilabial, oral, sonoro.

19 O sÍmbolo /t/ significa: 1, "apical" "surdo" "náo nasal" "não lateral" "não
vibrante" em posição inicial de sílaba: posições intervocálica e pós-consonântica;
2. "apical" "surdo" "não nasal" "não lateral" em posição inicial de sílaba: posição

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

Itlte ltlzo <t»'. aLacari !er; allerar; lragar;
(pt, : peremptório; bapltismo;

Egiplo; ógimo;
<ct,: directo; caráEler; aEluar;

eléçIrico;

t
p+t

c+t
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Quadro 4

Quadro 5

Quadro 6

inicial de unidade acentual; 3. "apical" em posição inicial de sílaba: posição
pré-consonântica Icf. Barroso (1995)].

20 Som consonântico, oclusivo, alveodental, oral, surdo.
21 O símbolo /d/ significa: 1. "apical" "sonoro" "não nasal" "não lateral" "não

vibrante" em posiçáo inicial de sílaba: posições intervocálica e pós-consonântica; 2.
"apical" "sonoro" "não nasal" "não lateral" em posiçáo inicial de síIaba: posição
inicial de unidade acentual;3. "apical" "sonoro" em posição inicial de sílaba: posição
pré-consonântica [cf. Barroso (1995)].

22 [d]: Som consonântico, oclusivo, alveodental, oral, sonoro;
[ô]: Som consonântico, espirante ou fricatizado, alveodental, oral, sonoro.

23 O símbolo /kJ significa "dorsovelat'' "surdo" em posição inicial de sílaba: posi-

ções intervocálica, inicial de unidade acentual, pós-consonântica e pré-consonântica Icf.
Barroso (1995)1.

24 Som consonântico, oclusivo, velar, oral, surdo.
2s O símbolo /g/ significa "dorsovelar" "sonoro" em posição inicial de sílaba:

posições intervocálica, inicial de unidade acentual, pós-consonântica e pré-consonân-
tica [cf. Barroso (1995)].

26 [g]: Som consonântico, oclusivo, velaq, oral, sonoro;
[y]: Som consonântico, espirante ou fricatizado, vela! oral, sonoro.

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

ldl21 ld, 61zz
Variantes com-
binatórias ou
contextuais

,d,: deelal; datar; aldeia;
dragar;

d

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lw23 [k]z+ (c>: açabar; catar; alçateia;
qromo; corpo; qusto;

(q): quase; quando; quota;
,qu,: qginto; lperer; que;

c

q
q+u

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacríticq(s)

tat25 le, .t]26
Variantes combi-

natórias ou
contextuais

(g>: agora; gato;
Algarve; grato;
rnágoa; exíguo;

,gu,: guindaste; gueixa; g+u
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Quadro 7

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letray'diacrítico(s)

lvl29 lvl:o (v,: eyitar; votar; alvrtre;
lavrar;

v

Quadro 8

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lsl31 lsl:z (s): selar; conserto;
(ss): a§§ar; o§§o;
(c): conqerto; cinto;
(Çr: caçar" açú.car;
(CC): aeelonal;
(cç,: aççao;
,pc,: excepqional;
(pç): excepçao;
(x): auxílio;

s
s+s
c

c+cedilha (
c+c

c+c+cedilha
p+c

p+c+cedilha
x

(.)

(.)

Quadro 9

27 O símboio /f/ significa "labiodental" "surdo" em posiçáo inicial de sílaba:
posições intervocálica, inicial de unidade acentual, pós-consonântica e pré-consonân-
tica [cf. Barroso (1995)].

28 Som consonântico, constritivo fricativo, labiodental, oral, surdo.
2eO sÍmbolo /v/ significa "labiodental" "sonoro" em posição inicial de sílaba:

posições intervocálica, inicial de unidade acentual, pós-consonântica e pré-consonân-
tica [cf. Barroso (1995)].

30 Som consonântico, constritivo fricativo, labiodental, oral, sonoro.
31 O símbolo /s/ significa "sibilante" "surdo" em posição inicial de sílaba: posi-

ções intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
32 Som consonântico, constritivo sibilante, alveolar, oral, surdo.
33 O símbolo tzl signihca "sibilante" "sonoro" em posição inicial de sílaba: posi-

ções intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
34 Som consonântico, constritivo sibilante, alveolar, oral, sonoro.

Quadro 1O



os slsrEMAs FoNEMÁTrco E GMFEUÁnco no ponrucuÊs tctutt 273

Quadro 12

Quadro 13

Quadro 14

3s O símbolo /i/ significa "chiante" "surdo" em posiçáo inicial de sílaba: posições
intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica [cf. Barroso (1995».

36 Som consonântico, constritivo chiante, palatal, oral, surdo.
37 O símbolo /y' significa "chiante" "sonoro" em posição inicial de sílaba: posi-

ções intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
38 Som consonântico, constritivo chiante, palatal, oral, sonoro.
3e O símbolo /S/ significa "sibilante-chiante" em posição final de sílaba

[cf. Barroso (1995)].
a0 O símbolo /r/ significa "apical" "übrante" em posição inicial de sílaba: posi-

ções intervocálica e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
a1 [1]: Som consonântico, constritivo úbrante, alveolar simples, oral, sonoro;

[R]: Som consonântico, constritivo vibrante, uvular simples, oral, sonoro.

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrÍtico(s)

ll lts [.f]36 (x,: caixa; Xaile;
,ch,: aúar; úave;

x
c+h

Quadro 11

Fonema(s) iFone/alofoneís) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

hl37 [s]38 ,j,: jogo; ajustar; üajar;
rg): agente; gincana;

vragem;

i

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) iLetra/diacrítico(s)

lsl3e Í.1, s, zl
Variantes combi-

natórias ou
contextuais

(s): ca§cas; "og agno§'; ; s

<zr: capazi i Z

.xr: experiência; i x

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lr/40 [., nYt
Variantes liwes
ou facultativas

(r): calo; palar; r
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Quadro 16

Quadro 17

42 O símbolo /r/ significa "uvular" "übrante" em posiçáo inicial de sílaba: posi-

ções intervocálica e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
43 [r]: Som consonântico, constritivo vibrante, alveolar múltiplo, oral, sonoro;

[R]: Som consonântico, constritivo vibrante, ur-ular múltiplo, oral, sonoro;
[x]: Som consonântico, constritivo, dorsovela! oral, surdo.

aa O símbolo /R/ significa "übrante" a) em posição inicial de sílaba: posições inicial
de unidade acentual e pós-consonântica; b) quando se trata do segundo elemento de um
grrpo consonântico homossilábico; e c) em posição final de sílaba [cf. Barroso (1995».

as É esta a distribuiçáo das realizações de /R/: [i,R, x], variantes liwes ou faculta-
tivas de /R/, ocorrem em posição inicial de unidade acentual e em início de sílaba depois
de sílaba fechada por /N/, lLl e lSl; [r, R], também variantes livres ou facultativas de /R/,
ocorrem nos restantes contextos, ou seja: em posição final de sílaba e quando fazparte
de um grupo consonântico homossilábico.

Sobre[x],umdosalofonesde/R"/,cf.Barbosa(1983: 188-189,192-193epassim).
46 O sÍmbolo /li significa "apical" "lateral" em posição inicial de sílaba: posições

intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
47 Som consonântico, constritivo lateral, alveola4 oral, sonoro.
48 O símbolo /,(/ significa "palatal" "lateral" em posiçáo inicial de sÍlaba: posi-

ções intewocilica e inicial de unidade acentual [cf. Barroso (1995)].
49 Som consonântico, constritivo lateral, palatal, oral, sonoro.

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

ftl4z lr, R, xla3
Variantes livres
ou facultativas

rr): carro; pa$a; r+r

Quadro 15

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lRl44 lr, R, xlas
Variantes liwes
ou facultativas

[r, R]
Variantes liwes
ou facultativas

r): Ioto; gen10; pallar;
Islael;

parar; grato;

r

Fonema(s) 
: Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lrl46 ll)qz l,: calo; lama; I

Fonema(s) Fone/alofone(5) Grafema(s) Letra,/diacrítico(s)

l,\148 Lr)qs lh,: palha; lhano; l+h

Quadro l8



OS SISTEMÁS FONEMÁTICO E GRAFEMÁTICO DO PORTUGUÊS ACTUAL 275

Ouadro 19

Fonerna(s) i Fone/alofone(s) GrafeT_a-(s) i Letra./diacrítico(s)

tm./'. lm ls3 ] 
, m,: agror; mesa; i mt-:
I colmo; i

i

Quadro 20

Fonema(s) i Fone/alofone(5)

lrr/sa i [.r]tt

Grafema(s) i Letra/diacrítico(s)

cano: nata: carne: i n(n):

Quadro 21

Fonema(s) iFone/alofone(5; I Grafema(s) iLetra/diacrítico(s)
:

tpls6 i ,rrt' l,nh,: anho; nhumbo; i n+h

Quadro 22

s0 O símbolo /L/ significa "lateral" a) em posiçáo final de sílaba e b) quando se
trata do segundo elemento de um gnrpo consonântico homossilábico [cf. Bar-roso
( 1 ees)1.

sl [l]: Som consonântico, constritivo lateral, velarizado, oral, sonoro.
s2 O símbolo /m/ significa "bilabial" "nasal" em posição inicial de sílaba: posi-

ções intervocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
53Som consonântico, oclusivo, bilabial, nasa1, sonoro.
sa O símboio /rV significa "apical" "nasal" em posição inicial de sílaba: posiçôes

inter-vocálica, inicial de unidade acentual e pós-consonântica [cf. Barroso (1995)].
55 Som consonântico, oclusivo, alveodental, nasal, sonoro.
s6 O símbolo /p/ slgnifica "palatal" "nasal" em posição iniciai de sílaba: posi-

ções intervocálica e inicial de unidade acentual [cf. Barroso (1995)].
57 Som consonântico, oclusivo, palatal, nasal, sonoro.

Fonema(s) : Fone/alofone(s) Gra.fema(s) jLetra/diacrítico(s)

lLls0 [1, t1s t

Variantes com-
binatórias ou
contextuais

I



Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

/N/58 [-]se
(m): CamDO: Cantam:
.nr: dente;
.-r: mãO; lã;
A muito;

m
n

til (- )
a

Quadro 23
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Quadro 24

4.1.2. Sequências de consoantes 60:

Quadro 25

s8 O símbolo /N/ significa "nasal" em posição final de sÍlaba [cf. Barroso (1995».
Como acabamos de ve4, a "nasalidade" é uma propriedade de natureza

consonântica. Por isso, para nós - e na esteira de Barbosa (1983: 8l-104 e 1994:
153-158) -, uma'vogal nasal'deve interpretar-se fonologicamente como uma sucessão
de fonema vocálico e fonema consonântico (ex.: /iN/). Do mesmo modo, um 'ditongo
oral' e um 'ditongo nasal' interpretam-se como sucessóes de fonema vocálico + /j/ (ou
/W) e fonema vocálico + /j/ (ou /w/) + /N/, respectivamente. Está assim explicado o
porquê do seu não tratamento indiüdualizado: é que não se trata já de uma única
unidade mas de duas ou mais, devidamente delimitadas.

5e Ressonância nasal.
ó0 Os Quadros 25, 26, 27 e 28 justificam-se, não porque documentem as únicas

sequências fonemáticas de na'utreza consonântica do português actual [há várias
outras, até mais tÍpicas (exs.: cr lV.R|, gr lgR/, pr lpRl , dr ldFJ , bl lbLl, tl ltLl , etc.)1, mas
simplesmente porque existem as seguintes situações: por um lado, temos um grafema

- constituído por uma única letra -, 
(x>, que, umas vezes, representa unidades fone-

máticas simples (exs.: /s/, /zl, lJl e /Si - cf. Quadros 9, 10, l1 e 13) e, outras vezes, uma
sequência fonemática (ex.: /kV - cf. Quadro 25: caso isolado -); por outro lado, há
sequências de letras simplesmente (exs.: cc, pc, pt, ct) ou sequências de letras e diacrí-
ticos (exs.: cç,pç) qre, também umas vezes (quando representam unidades fonemáticas
simples), são grafemas (exs.: /s/: <cc>, (cç), <pc), (pç' 

- cf. Quadro 9 - e ltl: (pt», (ct, 
-

cf. Quadro 3 -) e, outras vezes (quando representam sequências fonemáticas), sequên-
cias grafemáticas (exs.: /ks/: .cc, e <cç,; /ps/: (pc) e <pç); lptl: ,pt, e /kí: <ct, - cf. Quadros
25, 28,26 e 27 -).

,rü01^

Fonema(s) i Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

g a o h

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

/ks/ tksl ,x,: fixar; crucifi1o; oxítono;
,ccr: fiqional;
<cçr: fiçção;

,c

c+c
c+cl(,)
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4.2. Unidades de natureza semivocáIica:

ó1 O sÍmbolo /j/ significa "espirante" "palatal,, em posição final de sílaba (quase
exclusivamente) [cf. Barroso (1 995)].

62 Som semivociílico (ou glide), anterior ou palatal, deslabializado, fechado, oral
(sonoro).

63 O símbolo /w/ significa "espirante" "velar labializado,, em posição final de
sílaba (quase exclusivamente) [cf. Barroso (1995)].

64 Som semivocálico (ou glide), posterior ou velar, labializado, fechado, oral
(sonoro).

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lptl lptl (pt,: ap[o; caplar; op]Lar; p+t

Quadro 26

Fonema(s) Fone/alofone(5) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

tl<tl tktl ct>: faello; pacluar; c+t

Quadro 27

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra./diacrítico(s)

lpsl lpsl
(pcr: opqional;
(pç): corrupgão;

p+c
p+c+cedilha (,)

Quadro 28

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

ljl61 lJl62 (l): pAl' :

,e,: óompóe; botõgs; i

màC; pãCs; i

A sem; Lens; tem; têm; saem; j

destroem; i
:

I
e

a

Quadro 29

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacútico(s)

lw163 [w]o+ <U):
(o):
o

Dau:
botão; mães;
cantam;

u
o
a

Quadro 30
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4.3. Unidades de naturezT yççálica:

6s O símbolo /i/ significa: 1. "anteriof' de "abertura núnima" em: a) sílaba
acentuada aberta, fechada por /S/, /Li (mas em sÍlaba náo única nem a última da
unidade acentual), lR.l e lwl; b) sflaba pré-acentuada, iniciada por consoante, abeÍa e

fechada por lLl; 2. "anteior" "fechado" em: a) sílaba acentuada aberta seguida de sí-
laba iniciada por'palatal" (/rr, ,í) ou "chiante" (lJ, à,fechada por /N/ e /L/ (sílaba única
ou a última da unidade acentual); b) sÍlaba pós-acentuada final fechada por lRl e lU e
não final aberta seguida de sílaba iniciada por consoante; c) sílaba pré-acentuada,
posição inicial de unidade acentual, fechada por lU e /N/ e, iniciada por consoante,
fechada por /N/, tF./, lSl e lwl;3. "anterior" em: a) sÍlaba pós-acentuada não final aberta
seguida de sílaba iniciada por vogal; b) sílaba pré-acentuada, posiçáo inicial de unidade
acentual, aberta e fechada por /R"/ e /S/ [cf. Barroso (1995)].

ó6 Som vocálico, anterior ou palatal, deslabializado, fechado, oral (sonoro).
67 O símbolo /e/ significa: 1. "anteriol' de "abertura média" em: a) sílaba acen-

tuada aberta, fechada por /S/, ll-l (mas em sílaba não única nem a última da unidade
acentual), /R-/ e /w/; b) sílaba pré-acentuada, iniciada por consoante, aberta e fechada
por ILI;2. "anteriof' "aberto" em: a) sÍlaba pós-acentuada final fechada por IN e [Il e
não final aberta seguida de sílaba iniciada por consoante; b) síaba pré-acentuada,
posição inicial de unidade acentual, fechada por ll-l e /N/; 3. "anteriol' em: a) sílaba
pós-acentuada final aberta e fechada por /S/; b) sílaba pré-acentuada, posição inicial de
unidade acentual, fechada por /W; c) nas formas enclíticas apoclÍticas e proclíticas
[cf. Barroso (1995)].

ó8 Som vocálico, anterior ou palatal, deslabializado, semifechado, oral (sonoro).
69 Som vocálico, central ou médio, deslabializado, muito fechado, oral (sonoro).

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lil6s Ii]oo

Ii,e,e]
Variantes indiüduais

u,il
Variantes livres ou

facultativas

<i,: dia; til;
<Í,: Íntimo; míJico;
,hi,: hino; hindu;
,hÍ,: hÍbrido;
,ih,: ih! (interjeição)
(e): e; gxequras;
,he,: hesitar; herói;
n hgrdeiro; flgrculano;

rir: armárlo;
(e): marmóreo;

I
i+acento agudo (')

h+l
h+i +acento agudo l')

t+h
e

h+e
«

I
e

Quadro 3l

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

le/67 lelos

l:l'
Variantes combinató.

rias ou contextuú

(e': sede; rcde;
rêr: oêlo :

,ehr: 'e-h!

,her: @(e): arâme: ame: hioótese:
« amávã: ca-áctêr; - -'

e

e + ac ento c irc.unfu tco ( 
^)

e+h
h+e

e

Quadro 32
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Quadro 33

70 O símbolo /e/ significa "anterior" de "abertura máxima" em: a) sÍlaba
acentuada aberla, fechada por /S/, /L/ (mas em sí1aba náo única nem a última da
unidade acentual), IRL e lwl; b) sílaba pré-acentuada, iniciada por consoarite, aberta e
fechada por lLl fcÍ. Barroso (1995)1.

71 Som vocálico, anterior ou palatal, deslabializado, semiaberto, oral (sonoro).
72 O símbolo /E/ significa "anterior" "aberto" em: a) sílaba acentuada fechada

por /N/ e /L/ (mas em sílaba única ou a última da unidade acentual) e aberta seguida de
"palatal" (/ f./ , /Il) ou "chiante" (l | , lSl) hererossilábicos; b) sílaba pré-acentuada, iniciada
por consoante, fechada por /N/, lRl, lSl e /w/ [cf. Barroso (1995)].

73 O sÍmbolo /o/ significa "central" "fechado" em: a) síIaba acentuada
aberta, fechada por /S/ e /j/; b) sílaba pré-acentuada, posição inicial de unidade acentual,
aberta e fechada por ljl e, iniciada por consoante, aberla, fechada por lRl e ljl
[cf. Barroso (1995)].

74 Som vocálico, central ou médio, deslabializado, semifechado, oral (sonoro).

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

/el1o lelzt <e,: ssde; chgque;
<ér: fémur;
.he,: hsra;
.hér: htlrnia;

e

e+acento agudo (')
h+e

h+e+acento agudo (')

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacútico(s)

lEl12 lel

kl
[q,e,e,oi]

Variantes indiüduais
e/ou lilres ou faculta-

tivas
lal
lel

N.B.: As restantes são
variantes combinató-
rias ou contextuais

(e): tgmpoj dente; feudalismo;
tentar;

n mcl; papel;
o lcnhá; vclha; vcia; fecha;

n vcrter; pestana;
,ê,: bênçãoi prudência;

tQmpera;

«

e+acento circunflexo
(")

Quadro 34

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lol73 blzq \a»', cantamos; mas; atar;
camisa; articular;

<âr: ânimo; câmara;(e): sei: beiiar:
<é,: taábérir; papéis;
,ê,: têxteis;
,ha,: haver;
,hâh,: hiihnio;

a + ac ent o, il, unfl, xo (^)

e+atento agudo l')
e + ac e nto c irc úuÍle xo (n )

h+a
h+a+acento ircunflexo

(^) h

Quadro 35
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Quadro 3ó

7s O símbolo /a/ significa 1. "central" "aberto" em: a) sílaba acentuada aberta,
fechada por /S/ e /j/; b) síIaba pré-acentuada, posição inicial de unidade acentual, aberta
e fechada por ljl e, iniciada por consoante, aberta, fechada por /R/ e /j/; 2, "central" ern
a) síIaba acentuada aberta seguida de sílaba iniciada por "palatal" (lxl, lt/) ou "chiante"
(lll,lsl); b) sÍlaba pós-acentuada final aberta e fechada por /S/, lL/, tN e /N/, e não final
aberta seguida de sílaba iniciada por consoante; c) sílaba pré-acentuada, posição inicial
de unidade acentual, fechada por lR-/ e /S/; d) nas formas enclíticas apoclíticas e proclí-
ticas [cf. Barroso (1995)].

76 Som vocálico, central ou médio, deslabializado, aberto, oral (sonoro).
77 O símbolo /4,/ significa "central" em a) sílaba acentuada fechada por /N/, /L/,

lRl,lwl, /jN/, /jNS/, /wN/ e /wNS/; b) sÍlaba pré-acentuada, posiçáo inicial de unidade
acentual, fechada por lLl, /N/ e /wi e, iniciada por consoante, fechada por lLl, /N/, /S/ e

/w/ [cf. Barroso (1995)].

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lal1s la)zo

Ia,o]
Variantes indiüduais

Io]
N.B.: As restantes sáo

variantes combinató-

rias ou contextuais

(a): gato; êctor; padeiro; açúcar;
<a»i más; Cávado; carácter;
,àr: às; àqueles;
,ha,: h4ja;h4urir;
,há,: hribil; há;
rah,: ah! (interjeição)
(a): 4rmaZém;

(a): câmara; casa; órfá;

a
a+acento agudo (')
a+acento graue (')

h+a
h+a+acento agudo (')

a+h
a

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lN77 Io]

lal

["]
Variantes combinató-

rias ou contextuais

(a): campo; canto; gastarj máe;
maosj
cal; caudal; mar; cantar;
cacau;

,á,: mártir; iá.lcool;
,ha,:hansa;
,â,: ânsia; cântaro;
(e): Sem;
(é,: refém;

o+acento a7iláo (')
h+a

a+acento circunfuxo (^)
e

e+acento agudo (')

Quadro 37
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78 O símbolo /c/ significa "posterior" de "abertura máxima" em: a) sílaba acen-
tuada aberta, fechada por /S/, /L/ (mas em sílaba não única nem a última da unidade
acentual), lRl,ljl e abertaseguidadesíIabainiciadapor"palatal" (lÂl,lll) ou"chiante"
(lll, l1l); b) síIaba pré-acentuada, iniciada por consoante, aberta [cf. Barroso (1995)].

79 Som vocálico, posterior ou vela4, labializado, semiaberto, oral (sonoro).
80 O sÍmbolo /o/ significa 1. "posterior" de "abertura média" em: a) sÍlaba acen-

tuada aberta, fechada por /S/, /L/ (mas em sílaba náo única nem a última da unidade
acentual), lRl,ljl e aberta seguida de sílaba iniciada por "palatal" (lÂ1,l!l) ou "chiante"
(lJl, lsl); b) sílaba pré-acentuada, iniciada por consoante, aberta; 2. "posterior"
"aberto" em: a) sÍlaba pós-acentuada final fechada por /L/ e /R/; b) sÍlaba pré-acen-
tuada, posição inicial de unidade acentual, aberta e fechada por ljl , ll-l , /N/, /R/ e /S/ [cf.
Barroso (1995)1.

81 Som vocálico, posterior ou velaq, Iabializado, semifechado, oral (sonoro).
82 O símbolo /u/ significa: 1. "posterior" de "abertura mínirna" em: a) síIaba acen-

tuada aberta, fechada por /S/, /L/ (mas em síIaba não única nem a última da unidade
acentual), lRl,ljl e abertaseguidadesílabainiciadapor"palatal" (/n, Á/)ou"chiante"

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lcl18 lcfis

Ir,o]
Variantes indiüduais

o
o+acento agudo (')

o+E
h+o

h+o+acento agudo (')

Quadro 38

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lo/80 Io]at

Io,c,u]
Variantes liwes ou fa-

cultativas e/ou

variantes individuais

(o): pqvo; pqsto; fqi;
(ô,: trôpego;
(OU): DOIICO: amOU:
.ho,: hoie:
,hou,llôúve;
,ho,: homilia; hqrrível;

o
o +acento circunlbxo (^)

o+u
h+o

h+o+u
h+o

Quadro 39

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacútico(s)

tul82 Iu]ss

[*,u]
Variantes liwes ou fa-

cultativas

,u,: tubo; custo; muito; Rui;
.ú,: acúcar: último:
,uh,: uhT (inierieicào)
,hu,: Fmor; ' '
.hú,: húmus; fulmido;
,o,: átgmo; copq;
(U): agUa;
(o): magoa;

u
u+acento agudo (')

u+E
h+u

h+u+acento agudo (')
o
u
o

Quadro 4O
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5. Uma vez que os fones (elot alofones) representam as realiza-
ções, concretas, das unidades, abstractas, com função distintiva num
sistema linguístico particular - os fonemas -, por um lado, e estes
estão representados, na escrita, por sinais gráficos, abstractos quanto
baste - os grafemas -, por outro lado, e estes constituídos concreta-
mente por letras (elou sinais diacríticos), por último, resulta deste
facto (o título já o insinua) uma tríplice relação, a saber:

Fonema++Fotte ou as relações que se baseiam nos constitu-
intes da imagem sonora;

Fonema++grafema ou as relações que se baseiam na im-
bricação da imagem sonora com a imagem visual e/ou
vice-versa;

c) Grafemae>Letra ott as relações que se baseiam nos cons-
tituintes da imagem visual.

As relações entre as unidades de cada um daqueles pares são
de duas naturezas: biunívoca lum (1) fonema é realizadolactualizado

(t, S); b) sílaba pré-acentuada, iniciada por consoante, aberta; 2. "posterio/'
"fechado" em: a) sÍlaba acentuada fechada por /N/, /L/ (sílaba única ou a última da
unidade acentual), /jN/ e /jNS/; b) sílaba pós-acentuada final fechada por /R-/ e lL/; c)
sÍlaba pré-acentuada, posição inicial de unidade acentual, aberta, fechadapor ljl, lLl,
/N/, /R/ e /S/ e, iniciada por consoante, fechada por lU, /N/ e /j/; 3. "posterior" em: a)
sílaba pós-acentuada final aberta e fechada por /S/ e /N/ e não final aberta seguida de sí-
Iaba iniciada por consoante e por vogal; b) sÍlaba pré-acentuada, iniciada por conso-
ante, fechada por /R"/ e /S/; c) nas formas enclíticas apoclíticas e proclÍticas [cf. Barroso
(lees)1.

83 Som vocálico, posterior ou velar, labializado, fechado, oral (sonoro).
8a O símbolo /O/ significa "posteriof' "aberto" em: a) sÍlaba acentuada fechada

por /N/, lU (sllaba única ou a última da unidade acentual), /jN/ e /jNS/; b) sÍlaba pré-
acentuada, iniciada por consoante, fechada por lLl, /N/ e /j/ [cf. Barroso (1995)].

a)

b)

Fonema(s) Fone/alofone(s) Grafema(s) Letra/diacrítico(s)

lol84 lol
lcl
lol

Variantes combinató-

rias ou contextuais

(o): pqmbo; pQnte; compÔe;
n rSl; atql;

,ho,: honra;
,ô,: c§nsul; rec§ndito;

o
t(

h+o
o + ac ent o cir c unflexo (^)

Quadro 4l
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por um (1) fone e um (1) fone realizalactualiza um (1) fonema; um (1)
fonema é representado por um (1) grafema e um (1) grafema repre-
senta um (1) fonema; um (1) grafema é constituÍdo por uma (1) letra

- ou um (1) sinal diacrítico - e uma (1) letra - ou um (1) sinal
diacrítico - constitui um (1) grafemal e plurívoca [todo o outro tipo
de relações, isto é: um (1) para dois (2) ou mais, dois (2) ou mais para
um (1); um (1) para zero (Õ), zero (A) para um (1); etc.l.

Discriminemos, pois, todas as relações que envolvem os três
tipos e as duas naturezas acabados de delimitar.

5.1. Relações FonemaêFone (ou relações A -+ À e À + A):

5.1.1. Um (1) fonema: um (1) fone e um (1) fone: um (1) fonema:

lplt
Itl:
tkt:
lflz

lsll.
I Lli
lmlz
lr,lt
lpl:
iN/:

tpl
ttl
tkl
tfl
Iv]
lsl
tÁl
Im]
In]
tr,l
t-l

tbl, ttjl
tdl, tôl
tel, tvl
lil,lsl, Ízl
[r], [R]
trl, [R], txl
til, tRl, [x];[r], [R]
tll, trl
[i]; [e], [e]; [i]
[e]; [e]; [e]
[e], [.]; [o], [oj]; [e]
[a]; [o]
[o], [a]
[o]; [o]
[o]; [c], [u]
[u];[w]
[o], [,]

(cf. Quadro 1);
(cf. Quadro 3);
(cf. Quadro 5);
(cf. Quadro 7);
(cf. Quadro 8);
(cf. Quadro 9);
(cf. Quadro 18);
(cf. Quadro 20);
(cf. Quadro 21);
(cf. Quadro 22);
(cf. Quadro 23).

(cf. Quadro 2);
(cf. Quadro 4);
(cf. Quadro 6);
(cf. Quadro l3);
(cf. Quadro 14);
(cf. Quadro 15);
(cf. Quadro 16);
(cf. Quadro 19);
(cf. Quadro 31);
(cf. Quadro 32);
(cf. Quadro 34);
(cf. Quadro 3ó);
(cf. Quadro 37);
(cf. Quadro 38);
(cf. Quadro 39);
(cf. Quadro 40);
(cf. Quadro 41).

5.1.2. Um (1) fonema : dois (2) ou mais fones:

tbh
ldlz
lglt
lSlt
lrl:
lÍli
/R/:
IU:
titl.
lelt
lBlt
lal:
lNz
lcl:
lolz
lul:
tot:.
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5.1.3. Dois (2) ou mais fonemas : um (1) fone:

lzl,lSlz
tlt, tstz
lsl,lSlz
IU,IU:
ljl, hl:
lwl, lttl:.
lel, lil, lE,lt
lel , lel , lí1, lBl:'
lol,lEl,la/, /N:
lal,lN:
lcl, lol , lOlz
lol,lcl,lOlz
hil, lolz

lz)
ril
tsl
tll
til
lwl
Ie]
lel
lol
lal
Ir]
lol
Iu]

cf. Quadros 10 e 13);
cf. Quadros 11 e 13);
cf. Quadros 12 e 13);
cf. Ouadros 17 e l9);
cf. Quadros 29 e 3l);
cf. Quadros 30 e 40);
cf. Quadros 32, 3I e 34);
cf. Quadros 33,32,31 e 34);
cf. Quadros 35,34,36 e 37);
cf. Quadros 36 e 37);
cf. Quadros 38, 39 e 41);
cf. Quadros 39, 38 e 4l);
cf. Quadros 40 e 39).

(cf. Quadro 1);
(cf. Quadro 2);
(cf. Ouadro 4);
(cf. Ouadro 7);
(cf. Quadro 8);
(cf. Quadro 15);
(cf. Ouadro 18);
(cf. Quadro 22).

5.2. Relações Fonema ê grafema (ou relações A + B e B -+ A):

5.2.1. Um (1) fonema: um (1) grafema e um (1) grafema: um (1)
fonema:

lplz
tbt:
ldlz
tft:
lvlz
lÍ12

lÃh
lyl:.

(p)
,b,
,d,
,f,
<v)

( ÍT)
,lh,
,nht

5.2.2.Um (1) fonema: dois (2) ou mais grafemas:

ltl:
lHz
lgl:
lsl:.
lzlz
tllt
lEl:
/s/:
/N/:
ljlz
lwlz
líl z

lel:
lelz

IEtl.

<t), (pt), (ct) (cf. Quadro 3);
(c), <q), (qu) (cf. Quadro 5);
(g), (grr, (cf. Quadro 6);
(S), (SS), <C), (ç), (CC», (Cç), (pC), (pçr, (X) (Cf. QUadrO 9);
(z), (s,, (x) (cf. Quadro 10);
,1,, ,çh, (cf, Ouadro l1);
,j,, .g, (cf. Quadro 12);
(s), (z), <x) (cf. Quadro 13);
<m), <n), (-) (cf. Quadro 23);
.i,, ,e, (cf. Quadro 29);
(u), (o) (cf. Quadro 30);
.ir, <Í', ,hi>, ,hí,, ,ihr, .e>, <he> (cf. Quadro 31);
<s», <ê», ,ehr, ,he, (cf. Quadro 32);
,êr, ,ér,,he», <hé, (cf. Quadro 33);
<e>, ,ê, (cf. Quadro 34);
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<4>, <l>, <ê>, <é>, ,êr, ,har, ,hâh,
<a>, <á,»,.àr, .har, ,hár, .ah,
<ar, <â>, <ha), (â), (e), (é)
,Or, ,ór, ,qtlr, ,hg», ,hf»
<o), (ôr, <Ou>, <ho», <hou>
<U), (ú), ,Uhr, ,hU>, .hú>, ,o>
,or, <hor, <ô,
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lol:
la/:
/N:
/cl:
lol:
lul:
tot:

(cf. Quadro 35);
(cf. Quadro 3ó);
(cf. Quadro 37);
(cf. Quadro 38);
(cf. Quadro 39);
(cf. Quadro 40);
(cf. Quadro 41).

5.2.3. Dois (2) ou mais fonemas : um (1) grafema:

tgt, hh
lsl, lzl , lSl:
lsl, lzl, l !, /S/, /ks/85:
lzl,lSlz
lsl,lH:
lrl, tNl.
/lt, tr-t:
lml,lNl:
lnl ,lNlz
tjt, tit:
ljl, lil, lel, lel, lEl, lol, lN:
lwl,luJ:
lwl, lcl, lol, lul, lOh
lil, lel, le/:
lel,lEl,lol:
ld, /o/,lN:
/o1,lal,lN:
lol,lNt
lol,lal,lAl:
lal ,lN:
lcl,lol,lOlz
lol,lOlt

(cf.Quadros6el2);
(cf. Quadros 9, 10 e 13);
(cf. Quadros 9, lO, ll, 13 e25);
(cf. Quadros 10 e 13);
(cf.Quadrosge5);
(cf. Quadros 14 e 16);
(cf. Ouadros 17 e 19);
(cf. Quadros 2O e 23);
(cf. Quadros 2l e 23);
(cf. Quadros 29 e 3l);
(cf. Quadros 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 37);
(cf. Quadros 30 e 40);

(o) (cf. Quadros 30, 38, 39, 40 e 4l);
,he, (cf. Quadros 31,32 e 33);
.ê, (cf. Quadros 32,34 e 35);
<é> (cf. Quadros 33,35 e37);
<a) (cf. Quadros 35,36e37);
<â, (cf. Quadros 35 e 37);
.ha, (cf. Quadros 35,36 e 37);
,â, (cf. Quadros 36 e 37);
,ho, (cf. Quadros 38,39 e 41);
,ô, (cf. Quadros 39 e 41).

5.2.4. Um (1) fonema i zero (0) (grafemas):

(cf. Quadro 23);
(cf. Quadro 29);
(cf. Quadro 30).

/N/: A
ljl: A
lwlt A

8s Vide nota 60.
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5.3. Relações Grafema ++ letra (ou relações B + B'e B'-+ B):

5.3.1. Um (1) grafema : uma (1) letra lou um (1) sinal diacrítico]
e uma (1) letra fou um (1) sinal diacrítico] : um (1) grafema:

(cf. Quadro 1);
(cf. Quadro 2);
(cf. Quadro 3);
(cf. Quadro 4);
(cf.Quadros5e9);
(cf. Quadro 5);
(cf.Quadros6el2);
(cf. Quadro 7);
(cf. Quadro 8);
(cf. Quadros 9, 10 e 13);
(cf. Quadros 9, 10, ll, 13e25);
(cf. Quadros 10 e 13);
(cf. Ouadro 12);
(cf. Quadros 14 e 16);
(cf. Quadros 17 e l9);
(cf. Quadros 20 e 23);
(cf. Quadros 2l e 23);
(cf. Quadro 23);
(cf. Quadros 29 e3L);
(cf. Quadros 29,31,32,33,34,35 e 37);
(cf. Quadros 30 e 40);
(cf. Quadros 30, 38, 39, 40 e 4l);
(cf. Quadros 35,36 e 37).

5.3.2. Um (1) grafema : duas (2) ou mais letras (e/ou sinais

diacríticos):

cf. Quadro 3);
cf. Quadro 3);
cf. Quadro 5);
cf. Quadro 6);
cf. Quadro 9);
cf. Quadro 9);
cf. Quadro 9);
cf. Quadro 9);
cf. Quadro 9);
cf. Quadro 9);

p
b
t
d
c
q

Í
u
s
x
Z

i
t
I
m
n
til (-)
i
e

u
o
a

(pt):
(ct):
<qu):
(gU):
(SS):

.Ç,:
<CC):

,cçr:
<pc):
.PÇ,:
,ch,:
(fT):

,lh,:
,nhr3
,í,:

p+t
c+t
q+u
g+u
s+s
c+cedilha (,)
c+c
c+c+cedilha (,)
p+c
p+c+cedilha (,)
c+h
t+r
l+h
n+h
i+acento agudo (')

(cf. Quadro 1l);
(cf. Quadro 15);
(cf. Quadro 18);
(cf. Quadro 22);
(cf. Quadro 31);
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.hi,: h+i
,hí,: h+i+acento agudo (')
,ih,: i+h
.her: h+e
,ê,: e+acento circunflexo (^)
<eh>: e+h
,ér: e+acento agudo (')
,hé,: h+e+acento agudo (')
,â,: a+acento circunflexo (^)
,ha,: h+a
,hâh,: h+a+acento circunÍlexo (^)+h
,âr: a-+Acento agudo (')
,à,: a+acento gruue (-)
,há,: h+a+acento agudo (')
<ah»: a+h
,ó,: o+acento agudo (')
<oh>: o+h
,ho,: h+o
,hó,: h+o+acento agudo (')
.ô,: o+acento circunflexo (^)
(OU): O+U
,hou,: h+o+u
<úr: u+^cento agudo (')
(uhr: u+h
,hu,: h+u
,húr: h+u+acento agudo (')
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(cf. Quadro 31);
(cf. Quadro 3l);
(cf. Quadro 3l);
(cf. Ouadros 31, 32 e 33);
(cf. Ouadros 32, 34 e 35);
(cf. Quadro 32);
(cf. Quadros 33, 35 e 37);
(cf. Quadro 33);
(cf. Ouadros 35 e 37);
(cf. Quadros 35,36 e 37);
(cf. Quadro 35);
(cf. Quadro 36);
(cf. Quadro 36);
(cf. Quadro 36);
cf. Quadro 36);
cf. Quadro 38);
cf. Quadro 38);
cf. Quadros 38,39 e 4l);
cf. Quadro 38);
cf. Quadros 39 e 4l);
cf. Quadro 39);
cf. Quadro 39);
cf. Quadro 40);
cf. Quadro 40);
cf. Quadro 40);
cf. Quadro 40).

5.3.3. Zero (õ) (grafernas) : uma (1) letra :

Õ: h (cf. Quadro 24).

6. 1. As relações que até aqui conseguimos discriminar pode-
mo-las apelidar de 'lógicas' e 'naturais', exactamente porque deter-
minadas pelas estruturas e unidades componentes de cada um dos
sistemas, individualmente considerados, por um lado, e pela própria
rraÍureza do sistema grafemático (o reflexo do sistema fonemáticoao),
por outro lado.

6.2. Todavia, é possível, não só teoreticamente mas também na
prâtica, estabelecer outros tipos de relações que não são, por oposição

8ó A este propósito, Maia (198ó:300) escreve o seguinte: o(...), embora sejam
dois sistemas completamente diferentes, autónomos e independentes, o certo é que um
é o reflexo do outro: no caso dos sistemas de escrita de tipo alfabético, a expressão
grâhca é o reflexo da expressão fónica.,
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às primeiras, 'ilógicas' e 'artificiais', mas tão-somente indirectas, a
saber: fonema ++ letra (relações entre as unidades abstractas de um
sistema e as unidades concretas do outro), fone ç; letra (relações
entre as unidades concretas de ambos os sistemas) e fone <+ grafema
(relações entre as unidades concretas de um sistema e as unidades
abstractas do outro).

O contributo para o conhecimento do funcionamento dos dois
sistemas e respectiva imbricação, trazido por estas aproximações, é,
em termos comparativos e também científicos, bastante inferior ao
das primeiras. Em todo o caso, porque nos parecem interessantes 87 as
aproximações entre as unidades distintivas da lÍngua oral (os
fonemas) e as unidades que materializam as (unidades distintivas)
da língua escrita (as letras), vejamos, pois, as suas relações possíveis.

ó.2.1. Relações FonemaêLetra (ou relações A -+ B'e B'-t A):

6.2.1.1. Um (1) fonema : uma (1) letra e uma (1) letra : um
(1) fonema:

p
b
d
f
v

lzlz z, s, x
ll: x, ch
lslz i, e
/S/: z, s, tc
/N/: m, n, til (-)
ljl: i, e

(cf. Quadro 1);
(cf. Quadro 2);
(cf. Quadro 4);
(cf. Quadro 7);
(cf. Quadro 8).

lplz
tbt:
tdtI
lflz
lvl:

6.2.1.2. Um (1) fonema: duas (2) ou mais letras (simples
e/ou sequências de letras, acompanhadas ou não de diacríticos):

Itl:
tH.
ItJ:

lsl:.

t, pt, ct
c, q, qu
g, gu
s, ss, c, c+cedilha (,), cc, cc+cedilha (,), pc,

pc+cedilha (,), x

(cf. Quadro 3);
(cf. Quadro 5);
(cf. Quadro 6);

(cf. Quadro 9);
(cf. Quadro l0);
(cf. Quadro 11);
(cf. Quadro 12);
(cf. Quadro 13);
(cf. Quadro 23);
(cf. Quadro 29);

87 É que se, por um lado, é o conhecimento, nâo reflexivo, dos fonemas e respec-
tiva organização que permite a comunicação entre os membros da mesma comunidade
linguística, por outro lado, sáo as letras (ou o seu conjunto: alfabeto ot abecedtiio) os
únicos elementos da escrita que o falante "normal" conhece sem mais.
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(cf. Quadro 30);

(cf. Quadro 31);
(cf. Quadro 32);
(cf. Quadro 33);
(cf. Quadro 34);

(cf. Quadro 35);

(cf. Quadro 3ó);

(cf. Quadro 37);
(cf. Quadro 38);
(cf. Quadro 39);

(cf. Qpadro 40);
(cf. Quadro 41).

(cf.Quadros6el2);
(cf.Quadros5e9);
(cf. Quadros 9, 10 e 13);
(cf. Quadros 9, 10, 11 e 13);
(cf. Quadros l0 e 13);
(cf. Quadros 14 e 16);
(cf. Quadros 17 e l9);
(cf. Quadros 2O e 23);
(cf. Quadros 2l e 23);
(cf. Quadros 29 e 3l);
(cf. Quadros 29,31,32,33,34,35 e 37);
(cf. Quadros 30 e 40);
(cf. Quadros 30, 38, 39, 40 e 4l);
(cf. Quadros 35,36 e 37).

lwlz
tit:

lelz
lel:
IEI:
lol:

u,o
i, i+acento agudo ('), hi, hi+acento agudo ('), ih,

e, he
e, e+acento circunflexo ("), eh, he
e, e+acento agudo ('), he, he+acento agudo (')
e, e+acento circunÍlexo (^)
a, a+acento circunflexo ("), e, e+acento agudo ('),

e+acento circunflexo (n), ha, ha+acento
circunflexo (^)+h

a, a+acento agudo ('), a+acento grave ('), ha,.
ha+acento agudo ('), ah

o, a+acento agudo ('), ha, a+acento circunflexo
("), e, e+acento agudo (')

o , o +acento a7udo (') , oh , ho , ho +acento agudo (')
o, o+acento circunflexo ("), ou, ho, hou
u, u+acento agudo ('), uh, hu, hu+acento agudo

('), o
o, ho, o+acento circunfletco (^)

lalz

lNz

lcl:
lol:
luh

lOlt

6.2.I.3. Dois (2) ou mais fonemas : uma (1) letra:

tgt, $h C
lkJ,lslt c
lsl,lzl,lSlz s
lsl,lzl,lJl,lSl:. x
lzl,lSlz z
lrl, tPJ: r
lU, tLlz I
/m/, /N/: m
lnl ,lNh n
ljl, lil: i
ljl, ll, lel, lÊ1, lEl, lol, lN: e
lwl,lul: u
lwl,lcl,lol,lul,lOlz o
lol,lal,lN: a

6.2.1,.4. Um (1) fonema . zero (O) (letras):

/N/:
ljlz
lwl:

a
o
6

(cf. Quadro 23);
(cf. Quadro 29);
(cf. Quadro 30).

6.2.1.5. Zero (Õ) (fonemas) : uma (1) (letra):

Õz h (cf. Quadro 24).
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6.2.1.6. Um (1)
sequência de letras :

DIACNTICA

fonema : uma (1) sequência de letras e uma (1)
um (1) fonema:

(cf. Quadro 15);
(cf. Quadro 18);
(cf. Quadro 22).

Itl: lr
/[.lz lh
lllz nh

6.2.1.7. Relação isoladaas: uma (1) sequência fonemática: uma
(1) (letra):

/ks/: x (cf. Quadro 25).

7. Estamos a chegar ao termo deste estudo. Antes, porém, de o
darmos, de facto, por encerrado, queremos - em parte, resumindo o
já descrito - chamar a atenção, entre outros aspectos, para os a
seguir enunciados, que reputamos de capital relevância.

7.1. IJá, por assim dize{, uma espécie de paralelismo entre as

unidades da língua oral e as da língua escrita, ou seja: tal como o fone
está para o fonemn, assim também a letra está para o grafema. Isto
quer significar que as primeiras unidades de cada série, por um lado,
e as segundas, por outro lado, são da mesma r,aturezai as primeiras,
concretas e as segundas, abstractas. As primeiras são a única via de
acesso às segundas. Umas não existiriam sem as outras: implicam-se
mutuamente.

7.2.i. Apesar desta correlação, e como oportunamente ümos, o
número de unidades de cada plano náo é o mesmo [se o fosse,
não teríamos estado, por exemplo, a fazer este trabalho de pesquisa
(ou, pelo menos, nestes termos) quiçá mais importante ainda!

- haveria lugar para os chamados erros ortogrdficos]. Isto significa
que os fonemas não são realizados exactamente pelo mesmo número
de fones, nem os grafemas sáo construídos pelo mesmo número
de letras, nem, por último, existe uma adequação perfeita entre umas
e outras aquelas unidades e entre o número de grafemas e o número
de'fonemas que aqueles representam. Vejamos o que efectivamente

a8 Vide nota ó0.
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que melhor nos demos conta dessa

23 de natweza consonântica: 19 simples;

4 arquifonemas;
13 de natureza vocálica e/ou semivo- 8 simples;

cálica: 3 arquifonemas;
2 glides.

27 de natveza consonântica;

I I de natureza vocálica e/ou semivociílica.
32 de carácter consonântico;
32 de carácter voúlico e/ou semivociílico.
lE consoantes;

5 vogais;

2 para as consoantes (cediLha e til);
3 para as vogais (acento agudo, acento grave e acento

circunflexo).

(em números) se passa, para
discrepância:

c Fonemas: 3ó:

, Forcs (alofotus): 38:

c Grdemas: 64:

o ktras e iliacríticos: 238e letras:

5 diacríticos:

7.2.2. Temos, por conseguinte , 64 grafemas a representar 36 unidades
fonemáticas. Quase o dobro! Porém, se considerarmos (ç), (qu), (gu),
(ss), (cç),.pçr, (í), ,êt,.ér, rír, rór,.ôr,.hír, <hé>,,âr, ,át, ràr, <há>, <hór e
,hú, como variantes (ou alógrafos e0) contextuais de, respectivamente,
(C), (q), (g), (S), (CC), (pC), .ir, .€r, (Lt), <O), ,hir, ,her, <a>, <har, .hO, e.hUr,
o seu número baixa para 44 (26 de natureza consonântica e 18 de
natureza vocálica e/ou semivocâlica), ou seja, continua a existir inade-
quação (ou adequaçáo imperfeita) entre fonemas e grafemas. Em todo
o caso, a diferença é consideravelmente menor: no que diz respeito às
consoantes, são 3 (três) os símbolos a mais e, no que concerne às
vogais e semivogais, são 5 (cinco). Isto, é claro, independentemente da
adequação ideal (1:1) estar apenas presente nas unidades de natureza
consonântica e, aqui, se restringir unicamente a 8 (oito) elementos.

7.3. Assim como o fonc e o fonema são unidades resultantes da
análise do plano da expressão das línguas, levada a cabo, respectiva-
mente, pela Fonética e pela Fonologia, assim também a lctra e o

89 Este é o número exacto das letras que constituem, na realidade, o alfabeto
português. Todavia, existem mais 3 (três) símbolos gráficos (k, w e y) - o alfabeto latino
na sua totalidade [Gleason (1978:444)l- que, não fazendo parte do nosso alfabeto, se

usam, segundo Cunha / Cintra (1984: ó3), em dois casos específicos: «na transcrição de
nomes próprios estrangeiros e de seus derivados poÍtugueses, e nnas abreviaturas e nos
sÍmbolos de uso internacional".

e0 Este termo é usado, aqui, numa acepção ligeiramente diferente (personalizada)
da consagrada pela literatura da especialidade (vide bibliografia referida na nota 11).
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grafema constituem unidades sai generk que resultam da descrição da
representação escrita [ou (orto)gráfica] daquele plano, operada,
também respectivamente, pela Grafética e pela Grafémica, disci-
plinas auxiliares das primeiras.
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