
CAP 3  VOGAIS 

 

 

As vogais, diferentemente das consoantes, são articuladas sem nenhum obstáculo 

significativo à passagem do ar. A cavidade oral pode estar mais aberta ou mais fechada, mas 

nunca fechada o suficiente para produzir ruído. 

O fato de não haver um obstáculo, uma constrição acentuada, torna mais difícil descrever as 

vogais como é possível, por exemplo, com um /b/, que pode facilmente ser identificado 

como um som produzido com fechamento total da passagem do ar na altura dos lábios, e 

com um exame da laringe, a verificação de que as pregas vocais vibram em sua produção. 

Mas como é produzido o <é> da palavra até, ou o <ô> da palavra avô? Não é nada óbvio. 

Um passo importante para a descrição das vogais foi dado pelo foneticista inglês Daniel 

Jones. Ele propôs que a classificação das vogais partisse das vogais extremas e fosse 

situando as outras com relação a essas. 

As duas primeiras vogais extremas que ele propôs que se tomasse como baliza para situar 

as outras foram a vogal mais fechada e anterior possível, e a vogal mais aberta e posterior 

possível. 

A região da cavidade oral em que são produzidas as vogais costuma ser representada por 

um trapézio. O lado esquerdo da ilustração corresponde à região anterior da cavidade oral 

e seu lado direito à região posterior da cavidade oral, como se representasse um falante de 

perfil com o rosto do lado esquerdo e a nuca no lado direito da página. 

Essas duas primeiras vogais são: 
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Tendo partido dessas duas vogais, Jones toma outras duas vogais extremas como pontos 

de referência complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As duas vogais da parte superior do diagrama correspondem essencialmente ao nosso /i/ 

ou <i> em vi, e ao nosso /u/ ou <u> em tu. 

As duas vogais da parte inferior do diagrama correspondem a vogais que não existem no 

português padrão, nem no PB nem no PE. /ɑ/ é a vogal encontrada na pronúncia americana 

mais difundida de hot, uma vogal bem aberta como o nosso /a/ mas posterior como o nosso 

<ó>, e não central. /æ/ é a vogal encontrada na pronúncia de hat, uma vogal bem aberta 

como o nosso /a/ mas anterior como o nosso <é>, e não central. 

Na quase totalidade dos casos, sigo aqui as convenções de transcrição da Associação 

Fonética Internacional (IPA), mas com relação às vogais, discordo, assim como Laver e Roca 

e Johnson (?), da utilização do símbolo [a], oficialmente utilizado para transcrever uma 

vogal anterior aberta. Uma das vogais mais comuns nas línguas em geral é a vogal central 

aberta, a qual, surpreendentemente, não tem um símbolo oficial na transcrição IPA sem o 

uso de diacríticos. Considerando isso, utilizo, como esses outros autores, o símbolo [a] para 

transcrever a vogal central aberta, e, deslocando-o ligeiramente para baixo, utilizo o símbolo 

[æ] para transcrever a vogal anterior aberta. 

As quatro primeiras vogais ficam sendo então duas diagonais: [i ɑ] e [æ u]. É com relação a 

essas quatro vogais, pontos extremos no espaço vocálico, que vamos situar as demais. 

Segundo a proposta de Jones, em cada trajetória vertical, a mais anterior e a mais posterior, 

acrescentaremos dois pontos aproximadamente equidistantes, respectivamente, entre [i] e 

[æ] e entre [u] e [ɑ]. No primeiro caso, temos as vogais [e] e [ɛ], que ocorrem, 

respectivamente, na pronúncia de perto e dedo, no português, e no segundo caso, as vogais 

 i      u 
 
 
 
 
 
           æ              ɑ 



[o] e [ɔ], que ocorrem, respectivamente, na pronúncia de forte e foi. Ficamos, então, com oito 

vogais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas são as oito vogais cardeais primárias. Elas incluem várias das vogais mais difundidas 

nas línguas do mundo. Três vogais, na verdade, ocorrem em cerca de 90% das línguas. São 

as vogais /i a u/. As cifras exatas da base upsid em www..., são, respectivamente, 91,57%, 

89,80% e 85,59%. Isso faz com que frequentemente as vogais sejam representadas não num 

trapézio mas num triângulo, como o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

As vogais cardeais primárias [i e ɛ æ ɑ ɔ o u] recebem inclusive uma numeração, sendo 

chamadas de vogal cardeal primária 1, o [i]; 2, o [e]; e assim por diante, até o número 8, que 

é a vogal [u]. 

Detalhando parcialmente essas vogais, temos que [i] e [u] são vogais fechadas ou altas. São 

chamadas vogais fechadas se se focaliza o grau de abertura da cavidade oral. São chamadas 

de vogais altas se se focaliza a posição da língua, que fica o mais alto possível para uma vogal 

na produção dessas duas vogais. 

No outro extremo temos as vogais abertas ou baixas [æ] e [ɑ], além do [a], que não figura 

entre as vogais cardeais. As outras quatro vogais são denominadas médias, e se subdividem 

em médias fechadas ou médias altas, o [e] e o [o], e médias abertas ou médias baixas, o [ɛ] e 

o [ɔ].  
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O ideal da transcrição fonética é que cada símbolo corresponda essencialmente a um som e 

vice-versa. Há, no entanto, um pequeno grau de ambiguidade/vagueza na transcrição das 

vogais médias que não aparece na notação. A rigor as vogais [e] e [o] são médias fechadas 

ou médias altas, como no português. Mas com frequência elas são usadas para transcrever 

vogais médias médias sem o uso de nenhum diacrítico. Numa língua com sete vogais, como 

o português, [e] e [o] são de fato médias fechadas, e [ɛ] e [ɔ] médias abertas. Contudo, em 

línguas que não distinguem dois graus de abertura entre as vogais médias, como é o caso do 

espanhol, é comum que se tenha vogais intermediárias entre essas, o que poderíamos 

redundantemente ou por motivos de clareza denominar médias médias. A rigor, essas 

vogais deveriam ser transcritas como [e̞] e [o̞], mas na prática nessas línguas são usadas 

essas duas vogais sem diacríticos.  

 

Além dessas oito vogais cardeais primárias, Jones propôs que se considerasse outras oito 

vogais cardeais secundárias, na mesma posição de cada uma das primárias, mas com o 

arredondamento dos lábios invertido. Se a vogal cardeal primária não tem arredondamento, 

a secundária tem, e vice-versa. 

Assim se obtém as oito vogais acrescentadas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vogal /y/ corresponde a um /i/ pronunciado com arredondamento dos lábios. É 

encontrada no francês tu e no alemão xxx. 

A vogal /ø/ corresponde a um /e/ pronunciado com arredondamento dos lábios. É 

encontrada no francês feu e no alemão xxx. 

A vogal /œ/ corresponde a um /ɛ/ pronunciado com arredondamento dos lábios. É 

encontrada no francês fleur e no alemão xxx. 

A vogal /ɶ/ corresponde a um /æ/ pronunciado com arredondamento dos lábios. É 

extremamente rara, sendo encontrada no sueco xxx. 

A vogal /ɯ/ corresponde a um /u/ pronunciado sem arredondamento dos lábios. É 

encontrada no japonês sushi, cuja primeira sílaba é /sɯ/ e no vietnamita xxx. 
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A vogal /ɤ/ corresponde a um /o/ pronunciado sem arredondamento dos lábios. É 

encontrada no vietnamita xxx e no estoniano yyy. 

A vogal /ʌ/ corresponde a um /ɔ/ pronunciado sem arredondamento dos lábios. É 

encontrada no coreano xxx e no yyy. 

A vogal /ɒ/ corresponde a um /ɑ/ pronunciado com arredondamento dos lábios. É 

encontrada na pronúncia britânica de xxx. 

 

Embora tenhamos aqui já um número grande de símbolos vocálicos, eles não são suficientes 

para transcrever com detalhe suficiente a pronúncia de todas as vogais do português. 

Examinemos algumas palavras que aparentemente têm mais de uma vez a mesma vogal. Se 

compararmos a palavra Amapá e a palavra mapa, é possível perceber que em Amapá temos 

três vezes a vogal [a] pronunciada sem grande diferença de uma sílaba para a outra. Mas na 

palavra mapa a vogal da segunda sílaba não é exatamente igual. Podemos até pronunciar a 

palavra mapa diante do espelho. Talvez isso nos ajude a perceber que o segundo <a> não 

representa exatamente a mesma vogal que o primeiro. Enquanto o primeiro <a> representa 

uma vogal bem aberta, o segundo <a> não é tão aberto. Se quisermos representar essa 

diferença na pronúncia, utilizamos o símbolo [ɐ]. Esse /a/ menos aberto é chamado de 

reduzido. 

Se compararmos agora as palavras urubu e suco, ou as palavras bololô e soco, é possível que 

consigamos perceber que em urubu temos três vezes a vogal [u] pronunciada de forma 

equivalente de uma sílaba para a outra, mas em suco, a vogal grafada <o> embora pareça 

um [u] é um pouco diferente. Comparando as três vogais de bololô e as duas de soco, 

podemos perceber algo análogo. As três vogais de bololô são idênticas mas as duas de soco 

não são. Então, a vogal final de suco e de soco não é nem [u] nem [o]. É uma vogal 

intermediária, transcrita [ʊ] e chamada de u reduzido. Ela é bem semelhante à vogal 

encontrada em palavras inglesas como look ou book. 

O mesmo fenômeno ocorre quando comparamos as vogais das palavras tititi e livre, ou as 

das palavras tererê e teve, é possível que consigamos perceber que em tititi temos três vezes 

a vogal [i] pronunciada de forma equivalente de uma sílaba para a outra, mas em livre, a 

vogal grafada <e> embora pareça um [i] é um pouco diferente. Comparando as três vogais 

de tererê e as duas de teve, podemos perceber algo análogo. As três vogais de tererê são 

idênticas mas as duas de teve não são. Então, a vogal final de livre e de teve não é nem [i] 

nem [e]. É uma vogal intermediária, transcrita [ɪ] e chamada de i reduzido. Ela é bem 

semelhante à vogal encontrada em palavras inglesas como sit ou miss. 

Com isso já podemos transcrever quase todas as vogais do PB com um detalhe fonético, sem 

considerar se essa diferença afeta o significado ou não. Praticamente só fica faltando 



mencionar que as vogais nasais são transcritas colocando o til acima delas, como fazemos 

na ortografia do português, em palavras como põe ou não. É importante mencionar um 

detalhe, no entanto. De um modo geral na pronúncia do português, em vez das sete vogais 

orais, temos apenas cinco vogais nasais. Não há [ɛ] nem [ɔ] nasais. As pronúncias mais 

comuns das palavras tempo, vim, som e atum seria transcrita como se segue: [ˈtẽpʊ], [ˈvi]̃, 

[ˈsõ] e [aˈtũ]. Com essa transcrição queremos dizer que essas vogais nasais são produzidas 

com uma configuração da cavidade oral equivalente à das vogais orais correspondentes. Um 

[i]̃ é basicamente um [i] produzido com passagem do ar não só pela cavidade oral, mas 

também pela cavidade nasal.  

O caso do /a/ nasal no português, no entanto, é diferente. Se pronunciamos as palavras lá e 

lã, provavelmente vamos perceber que o grau de abertura na cavidade oral é muito 

diferente. A vogal da primeira palavra é bem aberta, ao passo que a vogal da segunda é bem 

menos aberta. A forma de transcrevê-la varia na literatura. A mais simples seria utilizar o 

[ɐ] já visto com um til, ou seja, [ɐ̃], já que ele representa um /a/ menos aberto. Pode ser, no 

entanto, que esse /a/ nasal seja mais fechado ainda. Duas alternativas para representar esse 

maior fechamento da cavidade oral são os símbolos [ɜ] e o símbolo [ə]. O primeiro é um 

pouco mais fechado que o [ɐ], e se encontra em palavras inglesas como bird. O segundo é 

um pouco mais fechado ainda, e se encontra por exemplo na primeira sílaba da palavra 

inglesa about.  
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/æ/ These 55 languages are 12.20% of all languages in UPSID. 

/ɑ/ These 74 languages are 16.41% of all languages in UPSID. 

/a/ These 405 languages are 89.80% of all languages in UPSID. 

/i/ These 413 languages are 91.57% of all languages in UPSID. 

/u/ These 386 languages are 85.59% of all languages in UPSID. 

/e/ média alta These 141 languages are 31.26% of all languages in UPSID. 

/e/ média These 197 languages are 43.68% of all languages in UPSID. 

/ɛ/ These 196 languages are 43.46% of all languages in UPSID. 

/ɔ/ These 176 languages are 39.02% of all languages in UPSID. 

/o/ média alta These 152 languages are 33.70% of all languages in UPSID. 

/o/ média These 204 languages are 45.23% of all languages in UPSID. 

 

A representação das vogais no trapézio feita pela AFI tem uma complicação que  

 



guató (Postigo 2009): [ɯ] como alofone de /u/ (89); 

karajá (Ribeiro 2012): palavra mínima 2 moras (74); HV de ATR (10-116); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


