
DISTRIBUIÇÃO, CONTRASTE, NEUTRALIZAÇÃO 

 

Depois de termos vistos os sons de uma perspectiva um tanto neutra, e no capítulo seguinte 

termos visto uma introdução à fonética, passamos neste capítulo a ver os sons da língua da 

perspectiva da fonologia.  

Uma coisa é pensar o som, ou o fone, como algo sonoro simplesmente. Outra é considerar 

como ele funciona como algo linguístico. Um ponto de partida conveniente é a dicotomia 

saussureana que considera as duas faces do signo linguístico. Para Saussure, o signo 

linguístico, do qual um exemplo simples seria uma palavra monomorfêmica como sol, é 

formado de duas faces. Uma delas é o significado, o conteúdo que se quer transmitir. No caso 

da palavra sol, é o do astro que é o centro do sistema solar, que brilha no céu durante e se 

esconde à noite. Podemos considerar que o significado é algo presente na mente dos falantes, 

algo mental. Para transmitir esse significado a outras pessoas, o falante não pode 

simplesmente transmitir o significado diretamente a essas pessoas. Como o significado é 

mental, e nós não temos o dom da telepatia, ele precisa ser transmitido através de algo 

captável pelos sentidos, o significante. O significante pode ser composto de gestos feitos 

principalmente com as mãos, como no caso das línguas de sinais; ou pode ser composto de 

sons produzidos com o aparelho fonador. Como na maioria das sociedades os surdos são 

em menor número, o nome dado à disciplina que estuda essa forma de manifestação do 

significado é fonologia, o estudo do som. Mas também se fala em fonologia das línguas de 

sinais.  

Embora muitos tratem a fonologia e a fonética como disciplinas absolutamente distintas, 

considero que é mais adequado tratá-las como aspectos diferentes de uma mesma área. A 

fonética estuda os sons essencialmente como significantes, enquanto que uma característica 

importante da fonologia é que ela examina com atenção a relação entre esses significantes 

e o significado. Esse foi um resultado do estruturalismo, a corrente linguística que se 

desenvolveu com base nas ideias de Saussure.  

Uma propriedade importante dos sons linguísticos é a capacidade de eles transmitirem 

significado. Sua relação com o significado está na base de uma série de conceitos do 

estruturalismo que veremos a seguir. 

Consideremos dois sons vistos no capítulo das consoantes: a oclusiva coronal sonora e o 

tepe, que também é coronal e sonoro. Os dois ocorrem no português. Temos palavras 

pronunciadas como [ˈfadʊ] e [ˈfaɾʊ] ou xxx e yyy. 

A troca de uma consoante pela outra alterou completamente o significado: fado é um estilo 

de música típico de Portugal, e faro e o sentido do olfato bem desenvolvido. Quando temos 

duas formas assim, que se distinguem por um único fone, e isso afeta o significado, esse par 



formas é denominado par mínimo. Na maioria dos casos, os fones mais relevantes para 

serem comparados são os que apresentam uma grande semelhança fonética. No caso do [d] 

e [ɾ], as duas consonates são pronunciados com a coroa da língua entrando em contato com 

o céu da boca. Basicamente, a única diferença entre os dois fones é que na produção do [d] 

a coroa da língua encosta no céu da boca e permanece ali em contato com o céu da boca 

alguns centésimos de segundo, enquanto que no caso do [ɾ], a coroa da língua não fica em 

repouso lá, ela atinge o céu da boca e logo se afasta.  

Mas para entendermos melhor esse conceito e mais outro e tentar examinar o papel dos 

sons no significado, e tentar examinar primeiramente apenas o significante, é mais 

proveitoso olhar uma língua que não falamos. Isso é difícil na nossa própria língua materna, 

porque olhamos o significante e imediatamente já pensamos no significado. Observemos 

agora, então, os seguintes dados do shanenawa, língua da família pano falada no Acre. Nessa 

língua encontramos os seguintes significantes: [ɾuˈnoɁ] e [duˈnoɁ]. Em princípio, temos a 

mesma situação encontrada no português. A única distinção entre os dois é que no primeiro 

temos um tepe no início e no segundo temos uma oclusiva coronal sonora. Foi feita a mesma 

substituição de fones que fizemos no português. Se observarmos o significado, no entanto, 

veremos que o efeito é diferente. No português, a troca do [d] pelo [ɾ] produziu uma 

alteração no significado. No shanenawa, no entanto, isso não aconteceria, já que as duas são 

pronúncias diferentes da palavra que significa ‘cobra’. 

Essa é uma distinção fundamental. Às vezes uma pronúncia diferente faz com que tenhamos 

uma nova palavra, mas às vezes não. No estruturalismo, exemplos como os do português 

fazem com que consideremos que os dois fones considerados, [d] e [ɾ], são fonemas 

diferentes, são fones que têm a possibilidade de distinguir significado no português. Para 

representar esse estatuto diferente, para mostrar que estamos falando de fonemas, e não 

mais de fones, representamos os fonemas entre barras: /d/ e /ɾ/.  

 

Uma lição importante é que o que funciona como fonemas distintos numa língua não 

necessariamente funciona da mesma forma em outra língua. Se eles não forem fonemas 

diferentes, são realizações diferentes do mesmo fonema ou, usando o termo técnico, são 

alofones. Isso é equivalente ao que ocorre na grafia: <a> e <ɑ> são realizações diferentes da 

mesma letra. Se eu escrever meu nome como <Paulo> ou como <Pɑulo> isso não faz 

diferença. É o mesmo nome que está sendo escrito. Da mesma forma, em shanenawa, se 

alguém disser [ɾuˈnoɁ] e [duˈnoɁ]. Portanto, [d] e [ɾ] são alofones em shanenawa. (É um par 

suspeito mas não um par mínimo.) 

 



Para exercitar a distinção entre esses dois tipos de conceitos, vejamos mais alguns dados de 

várias línguas. Se forem fones encontrados no português, é conveniente comparar a situação 

encontrada com a do português ou de alguma língua com que temos mais familiaridade. 

Examinemos inicialmente alguns dados do armênio oriental (Dum-Tragut 18...): 

[gin]  [kin]  

[bɑh]  [pɑh]  

[dɑt]  [tɑt] 

 

Olhando inicialmente apenas a pronúncia dos pares de dados de cada linha acima, vemos 

que em cada um, a única diferença é que a forma na primeira coluna tem uma oclusiva 

sonora, ao passo que a forma na segunda coluna apresenta uma oclusiva surda. São pares 

suspeitos, isto é, pode ser que sejam pares mínimos, mas só podemos ter certeza quando 

soubermos o significado de cada forma. 

O significado de cada uma é o seguinte: 

[gin] ‘lugar’ [kin] ‘mulher’ 

[bɑh] ‘spade’ [pɑh] ‘momento’ 

[dɑt] ‘trial’  [tɑt] ‘avó’ 

 

Vemos, portanto, que em cada linha temos de fato um par mínimo. Considerando os três 

exemplos conjuntamente, constatamos que a diferença entre surda e sonora é contrastiva: 

não apenas são fones diferentes mas a troca de um por outro produz diferença ou contraste 

no significado. A situação é a mesma do português com essas consoantes, já que temos pares 

mínimos como gola e cola, bar e par, ou dom e tom.  

 

Vejamos agora outros pares do armênio oriental que envolvem fones inexistentes no 

português.  

[tʰuɾ]  [tuɾ]  

[kʰujɾ]  [kujɾ]   

 

Aqui os fones iniciais de cada forma são fones inexistentes no português, oclusivas surdas 

aspiradas. O par de cada linha envolve uma oclusiva aspirada e outra não aspirada. A 

questão, portanto, é saber se o fato de a oclusiva ser aspirada ou não faz diferença em termos 

de significado. Observemos o significado dessas formas: 

[tʰuɾ] ‘sabre’ [tuɾ] ‘dê!’ 

[kʰujɾ] ‘irmã’ [kujɾ] ‘cego’ 

 



Novamente, como visto nos exemplos do grupo anterior, a distinção entre oclusiva aspirada 

e não aspirada é contrastiva: cada par contém fonemas distintos. 

Examinemos agora um último par de fones do armênio oriental: o tepe e a vibrante.  

- tepe vs vibrante 10 no alto 

[sɑɾ] ‘montanha’  [sɑr] ‘frio’ 

[luɾ] ‘notícia’  [lur] ‘silêncio’ 

Como vemos nos dados, temos também um par de fonemas. A situação não é a mesma que 

existe no português, mas veremos isso pouco abaixo. 

 

holandês: [r] e [ʀ]:  

[ˈrɛjk] ou [ˈʀɛjk] ̩→ rico;  

[ˈpraːt] ou [ˈpʀaːt] → fala;  

[ˈdoːr] ou [ˈdoːʀ] → atraves;  

[ˈstraːt] ou [ˈstʀaːt] → rua. 

No holandês, os fones [r] e [ʀ] são alofones. 

 

Examinaremos agora dados um pouco mais complexos. Por isso, é bom voltar para o 

português do Brasil, com que temos familiaridade. Examinaremos as consoantes sibilantes 

do PB, que são quatro: [s z ʃ ʒ].  

Examinemos essas consoantes duas a duas. Elas podem ser colocando num quadrado. 

     s  ʃ  

     z ʒ 

 

As mais diferentes são as consoantes [s] e [ʒ], ou as consoantes [ʃ] e [z]. A consoante [s] é 

uma fricativa alveolar surda, enquanto a consoante [ʒ] é uma fricativa pós-alveolar sonora: 

elas apresentam duas diferenças. A consoante [ʃ] é uma fricativa pós-alveolar surda, 

enquanto a consoante [z] é uma fricativa alveolar sonora: elas também apresentam duas 

diferenças. Os outros pares, ou seja, [s] e [z]; [s] e [ʃ]; [z] e [ʒ]; e [ʃ] e [ʒ], apresentam uma 

única diferença entre cada membro do par.  

Comparando os fones [s] e [ʃ] no PB, vemos que eles podem distinguir significado, sendo 

portanto fonemas distintos. Temos pares mínimos como lance e lanche, pronunciados 

respectivamente [ˈlɐ̃sɪ] e [ˈlɐ̃ʃɪ], e os substantivos soro e choro, que são pronunciados 

respectivamente [ˈsoɾʊ] e [ˈʃoɾʊ]. Temos, então, os fonemas /s/ e /ʃ/: eles podem distinguir 

significado no português. Mas não é isso que acontece em todos os contextos no PB. Há 

exemplos em que a troca de [s] por [ʃ]. Palavras como pasta podem ser pronunciadas [ˈpastɐ] 

ou [ˈpaʃtɐ], e palavras como giz podem ser pronunciadas [ˈʒis] ou [ˈʒiʃ].  



Mas afinal, [s] e [ʃ] são fonemas distintos ou não? Em certos contextos eles distinguem 

significado mas em outros não distinguem? Na verdade, o que devemos verificar é se os dois 

fones podem distinguir significado em algum contexto. Se isso for possível na língua em 

questão, eles são fonemas diferentes nessa língua. Nos contextos em que eles perdem a 

capacidade de distinguir significado, dizemos que o contraste entre eles sofreu 

neutralização.   

 

 


