
7) PROCESSOS FONOLÓGICOS 

 

ASSIMILAÇÃO 

 

Grande parte de tudo que acontece em fonologia pode ser abarcado pelo termo assimilação. 

O que quer dizer esse termo? Ele se refere a uma situação em que dois fones/segmentos 

próximos um do outro na cadeia falada se tornam mais parecidos do que eram, 

normalmente pelo fato de um deles adquirir uma ou mais características do outro. Se 

observarmos algumas formas de um mesmo verbo do português isso ficará bem visível.  

(1) cantava 

cantasse 

cantaria 

cantamos 

Nas três primeiras formas do verbo, temos a vogal [a] sendo pronunciada como uma vogal 

oral. Já na última forma, cantamos, essa vogal é pronunciada com nasalização. Isso acontece 

pelo fato de o [a] estar logo antes da consoante nasal [m]. Assim, o [a] assimila a nasalidade 

do [m]. Essa assimilação da nasalidade ocorre com qualquer vogal do português em sílaba 

tônica. Temos assim exemplos como: 

mano  dono  soma  fumo  Bruna 

cama  poema  menos  mina  cima  

 

Também podemos encontrar assimilação em exemplos como os seguintes: 

queria 

podia 

perigo 

 

Nessas três formas, a vogal da primeira sílaba, em vez de ser pronunciada como [e] ou [o] 

pode ser pronunciada como [i] ou [u] respectivamente. Isso ocorre pela presença da vogal 

[i] na sílaba seguinte, que é a tônica. Nos exemplos acima a característica vocálica que está 

sendo assimilada é o grau de abertura, já que as vogais médias acabam sendo pronunciadas 

como vogais fechadas. 

Um detalhe importante nesses exemplos, que os distingue dos exemplos de assimilação 

provocados por consoantes, é o fato de haver assimilação entre vogais mesmo havendo 

consoantes entre eles, ou seja, mesmo sem elas estarem estritamente adjacentes. 

Apesar de essa ser a situação mais típica de assimilação entre consoantes, há exemplos em 

que uma consoante se assimila a outra muito embora haja uma vogal entre elas. É o que 



ocorre em exemplos como salsicha pronunciado [sawˈʃiʃɐ]. Nesse caso, há assimilação do 

ponto de articulação: em vez de termos uma consoante alveolar [s] numa sílaba e outra pós-

alveolar [ʃ] na sílaba seguinte, ficamos com duas consoantes pós-alveolares. 

A grande maioria das características fonológicas pode ser assimilada. Já vimos acima 

exemplos de assimilação da nasalidade, do grau de abertura e do ponto de articulação. 

Assimilação de sonoridade: (de q mais?) 

Uma classificação frequentemente feita com relação à assimilação é a que distingue a 

assimilação progressiva e a regressiva. Assimilação progressiva é aquela em que o fone que 

adquire uma característica que era só do outro vem depois desse outro segmento. Já a 

assimilação regressiva é aquela em que o fone que adquire uma característica que era só do 

outro vem antes desse outro segmento. 

A assimilação de nasalidade no português é predominantemente regressiva, como nos 

exemplos vistos acima. Há, no entanto, alguns casos em que historicamente houve uma 

assimilação progressiva da nasalidade. Mi > mim, pronunciado [mĩ]. Muito > m[ũ]ito. 

 

Apesar de a assimilação ser tão comum, nem todo processo que ocorre em fonologia pode 

ser classificado como assimilatório. Às vezes, por exemplo, ocorre o contrário. 

Grego: ftano, xtés 

Latim:  

 

Por que a assimilação é tão comum? Ela na verdade é a gramaticalização de uma tendência 

fonética onipresente na pronúncia dos sons da fala: a coarticulação. Ela pode ser percebida 

se observarmos a pronúncia da palavra suco. Podemos transcrevê-la como [ˈsukʊ]. Essa 

transcrição está perfeita. Mas se prestarmos atenção, veremos que, ao contrário do que 

poderia parecer, nossos lábios não ficam arredondados só nas vogais. A palavra inteira é 

pronunciada com arredondamento dos lábios. Isso porque cada som não é pronunciado 

isoladamente. Ao pronunciar um segmento nos preparamos para pronunciar o seguinte e 

carregamos ainda características do segmento anterior. Se quisermos transcrever essa 

palavra com mais detalhes faríamos uma transcrição como [ˈsʷukʷʊ]. O [w] sobrescrito nos 

indica que existe arredondamento concomitante com a pronúncia do [s] e do [k]. 

A fonologia articulatória, proposta incialmente por Browman e Goldstein, pode nos ajudar 

a entender melhor como isso acontece. Consideremos uma vogal oral seguida de uma 

consoante nasal, digamos, a palavra pena. Como vimos no capítulo 6, a pronúncia dos sons 

pode ser representada por um diagrama paramétrico que revela a posição de cada órgão 

articulador.  Vejamos uma representação dessa palavra no espanhol, nos concentrando na 

representação do [e] seguido do [n]. 



 

Lábios fechados    

Ponta da língua  média contato  

Corpo da língua     

Véu palatino   aberto  

Glote aberta   aberta 

 

Na passagem do [e] para o [n], o véu palatino que está fechado durante a vogal [e] se abre 

durante a produção do [n]. Essa representação na verdade é ligeiramente idealizada, pois a 

transição não é imediata. Como se trata de gestos que têm uma duração no tempo e podem 

ter durações distintas, uma representação mais realista seria a seguinte: 

 

Lábios fechados    

Ponta da língua  média contato  

Corpo da língua     

Véu palatino   aberto  

Glote aberta   aberta 

 

O diagrama aqui apresentado não tem a intenção de ser altamento preciso, mas de dar uma 

ideia do que acontece. Se por um lado a abertura dos lábios é algo quase instantâneo, a 

abertura do véu palatino é um processo que tem uma duração mais longa. A porção final da 

vogal já apresentaria um certo grau de nasalidade, mas a vogal é predominantemente oral. 

Se observarmos o grau de coordenação ou alinhamento dos gestos, veremos que o gesto de 

contato da ponta da língua com o céu da boca e o gesto de abertura do véu palatino são 

essencialmente concomitantes. Observemos agora o que ocorre numa língua como o 

português. 

 

Lábios fechados    

Ponta da língua  média contato  

Corpo da língua     

Véu palatino   aberto  

Glote aberta   aberta 

 

 

Se observarmos agora o grau de coordenação ou alinhamento dos gestos, veremos que o 

gesto de contato da ponta da língua com o céu da boca é rápido, ao passo que o gesto de 



abertura do véu palatino é bem mais longo e se inicia bem antes. Assim, a vogal fica 

nasalizada em grau crescente em toda sua extensão. 

 

VOZEAMENTO: ASSIMILAÇÃO E NEUTRALIZAÇÃO 

 

INGLÊS 

 

O passado e o particípio passado regulares em inglês são formados com o acréscimo de um 

sufixo [d] na pronúncia. Apesar da grafia normalmente conter um <e>, esse <e> não 

corresponde a uma vogal pronunciada na maioria dos casos. Por isso, a forma básica, sem 

influência contextual, do sufíxo é [d]. No entanto esse sufixo não é sempre pronunciado 

[d]. Às vezes sua pronúncia é [t]. Observemos alguns exemplos. 

‘caminhar’ walk [ˈwɔk]   walked [ˈwɔkt] 

‘arrastar’ drag [ˈdɹæg]  dragged [ˈdɹægd] 

‘encher’ fill [ˈfɪɫ]   filled [ˈfɪɫd] 

‘rir’  laugh [ˈlæf]  laughed [ˈlæft] 

‘jogar’  play [ˈplej]  played [ˈplejd] 

‘concordar’ agree [əˈgɹiː]  agreed [əˈgɹiːd] 

‘encarar’ face [ˈfejs]  faced [ˈfejst] 

‘parecer’ seem [ˈsiːm]  seemed [ˈsiːmd] 

‘assistir’ watch [ˈwɑtʃ]  watched [ˈwɑtʃt]  

 

Como se pode observar aqui, ocorre uma assimilação de sonoridade (ou vozeamento) que 

faz com que a oclusiva do sufixo assimile o valor do traço [sonoro] da consoante final do 

verbo. Deve ser observado que esse tipo de assimilação tem como resultado a neutralização 

da oposição entre surda e sonora, já que após sonora só ocorre sonora, e após surda só 

ocorre surda. 

Os únicos casos em que o <e> grafado no passado/particípio corresponde a uma vogal são 

aqueles em que o verbo termina em [t] ou [d]. Formas como tilted e defended são 

pronunciadas, respectivamente, [ˈtɪɫtɪd] e [dɪˈfɛndɪd]. 

 

Observemos outro tipo de processo de neutralização, nesse caso não um processo 

assimilatório propriamente dito.  

 

Falar da sibliante final no PB como neutralização de contraste de sonoridade. 

 



HARMONIA VOCÁLICA EM HÚNGARO 

 

ˈeːrt ‘entende’     ˈlaːt ‘ver’ 

ˈeːrthɛt ‘consegue entender’   ˈlaːthɔt ‘consegue ver, enxerga’ 

ˈeːrthɛtɛtlɛn ‘ininteligível’   ˈlaːthɔtɔtlɔn ‘invisível’ 

ˈeːrthɛtɛtlɛnʃeːg ‘ininteligibilidade’  ˈlaːthɔtɔtlɔnʃaːg ‘invisibilidade’ 

ˈeːrthɛtɛtlɛnʃeːgɛ ‘sua ininteligibilidade’ ˈlaːthɔtɔtlɔnʃaːgɔ ‘sua invisibilidade’ 

 

Cada sufixo tem duas formas diferentes nos exemplos. Uma usada com raiz que contém 

vogal anterior (eːrt), e outra usada com a raiz que contém vogal posterior (laːt). A partir da 

segunda linha aparece o sufixo que indica possibilidade, o qual tem as formas -hɛt e -hɔt. A 

partir da terceira linha temos o sufixo de negação, que tem as formas -ɛtlɛn e -ɔtlɔn. Na linha 

seguinte surge o sufixo formador de substantivos abstratos, que tem as formas -ʃeːg e -ʃaːg. 

Por fim, na última linha aparece o sufixo possessivo de terceira pessoa do singular, com as 

formas -ɛ e -ɔ. Podemos observar que a um [ɛ] da primeira coluna sempre corresponde um 

[ɔ] na segunda, enquanto que a um [eː] da primeira sempre corresponde um [aː] da segunda. 

Esse é um exemplo bem nítido e prototípico de harmonia vocálica. Numa língua como o 

húngaro, essa assimilação da anterioridade ou posterioridade de uma vogal pode se 

estender por toda a palavra.  

 

NASALIDADE EM ALGUMA LÍNGUA TUPI 

 

VOZEAMENTO: ASSIMILAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E DOMÍNIOS 

 

Acima vimos um exemplo de assimilação de sonoridade entre consoantes no inglês. Essa 

assimilação provoca uma neutralização do contraste entre obstruintes surdas e sonoras. 

Vejamos agora mais algumas línguas que apresentam neutralização do vozeamento com 

assimilação ou não. Veremos que o domínio do processo de assimilação pode apresentar 

uma diferença sutil de língua para língua. Na verdade, não é assimilação. 

Um processo extremamente comum nas línguas do mundo afeta consoantes e se relaciona 

com o traço [± sonoro]. Ex: catalão: 

https://www.laits.utexas.edu/phonology/catalan/cat_voice2.html. ver final do arquivo 

 

DOMÍNIO DAS REGRAS 

 

https://www.laits.utexas.edu/phonology/catalan/cat_voice2.html


A maior parte das variedades do PB apresenta uma regra de (semi)vocalização do /l/. 

[lexical] 

brasileiro  brasilidade  Brasil 

totalidade  totalizar  total 

volta   alma   calça  [distribuição] 

 

Algumas variedades do PB apresentam uma regra de retroflexização. Em que posições um 

<r> pode ser pronunciado como retroflexo? A situação mais comum opõe os dois grupos 

seguintes de formas [supralexical]: 

mar   marítimo  marinha  marujo 

favor   favorito  favorecimento 

porta   carne   verbo      

 

 


