
CAP 2   CONSOANTES 

 

Entre os sons utilizados nas línguas do mundo, uma subdivisão muito familiar a todos nós é 

a que existe entre as consoantes e as vogais. O que distingue esses dois grupos de sons? Se 

pensarmos articulatoriamente, ou seja, em termos de como esses sons são produzidos, 

mesmo as vogais mais fechadas, como /i/ e /u/ são pronunciadas sem uma grande 

obstrução à passagem da corrente de ar, enquanto que nas consoantes há um obstáculo total 

ou muito acentuado a essa passagem pelo menos em algum ponto do trato vocal. O nome 

consoante traz em sua origem a ideia de que esse é um tipo de som que não costuma ocorrer 

sozinho, só acompanhando outro som que soa sozinho.  

A classificação das consoantes se baseia em grande nas características do obstáculo imposto 

à passagem da corrente de ar pelo trato vocal. Duas dessas propriedades se relacionam ao 

local onde é produzido esse obstáculo e o tipo de obstáculo que é produzido: total, parcial, 

etc. 

O termo técnico utilizado para designar o local onde é produzido esse obstáculo é ponto de 

articulação, enquanto o termo técnico utilizado para designar o tipo de obstáculo é modo de 

articulação. 

Para que seja produzido um obstáculo, é necessário que dois órgãos estejam envolvidos, os 

quais entram em contato ou chegam perto disso. São os articuladores envolvidos na 

produção do obstáculo. Na maioria dos casos, um órgão se desloca em direção a outro 

estático, como, por exemplo, quando a ponta da língua encosta nos dentes. Em alguns casos, 

um órgão tem um deslocamento muito maior quando comparado a outro. É o caso dos sons 

bilabiais, que envolvem um deslocamento bem maior do lábio inferior do que do lábio 

superior, que na realidade se movimenta mais por estar situado na mandíbula (ou maxilar 

inferior). Esse articulador que é o único que se desloca ou que tem um deslocamento muito 

maior que o outro envolvido na produção da consoante é o articulador ativo. O outro é o 

articulador passivo. 

Em fonologia muitas vezes é importante pensar no ponto de articulação específico de uma 

consoante, por exemplo, o [f] é labiodental, pois na sua produção o lábio inferior se 

aproxima dos dentes incisivos superiores, mas frequentemente também é importante 

pensar numa classificação menos detalhada, que leva em consideração primeiramente 

apenas o articulador ativo. No caso do /f/, trata-se de uma consoante labial, já que é o lábio 

inferior que se desloca até praticamente encostar nos dentes incisivos superiores. 

Todas as línguas do mundo usam como articuladores ativos órgãos localizados na cavidade 

oral. Poderíamos pensar em duas possibilidades: os lábios, que ficam no limite entre a 

cavidade oral e o ambiente externo ao organismo, e a língua, que é o único órgão móvel de 



fato contido na cavidade oral. Mas a língua é extremamente plástica, é capaz de um grande 

número de movimentos, e sua parte anterior e sua parte posterior se movimentam de 

maneira bastante independente. Por isso, e por observar o que se encontra nas línguas do 

mundo todo, é mais adequado considerar que a língua é composta de dois articuladores 

ativos: a coroa da língua, que abrange a ponta (ou ápice) e a lâmina da língua, e o dorso da 

língua. Lâmina é a parte superior da língua em sua porção anterior. Quando produzimos 

algum som que envolve o dorso da língua, na verdade movimentamos o corpo da língua, que 

é sua parte mais interna. Já a coroa da língua pode ser movimentada sem que 

necessariamente o corpo da língua tenha que se deslocar. Os sons que envolvem 

essencialmente a movimentação do dorso da língua são chamados dorsais, e os que 

envolvem basicamente a movimentação da coroa da língua são denominados coronais. Além 

disso, há os sons labiais, que envolvem a movimentação dos lábios, principalmente o 

inferior. 

 

Passemos a examinar as consoantes, principalmente as encontradas no português, com 

mais detalhes. Vejamos agora quais os modos de articulação possíveis. Se as vogais não têm 

obstáculo à passagem do ar e as consoantes têm, num certo sentido as consoantes “mais 

consonantais” de todas são as que têm o maior obstáculo possível à passagem do ar. São as 

oclusivas, aquelas em que se interrompe completamente a passagem do ar, em geral com 

uma quantidade cada vez maior de ar se acumulando no trato vocal, até que a obstrução se 

desfaz subitamente com uma explosão. São sons semelhantes ao estouro de uma bexiga, 

instantâneos. O termo oclusivas tem a mesma raiz da palavra close do inglês, e portanto 

significa fechar.  

Por serem as consoantes mais diferentes das vogais, ou as consoantes “mais consonantais” 

de todas, todas as línguas têm oclusivas. Trata-se de um universal absoluto. O português, 

como muitas línguas do mundo, tem oclusivas produzidas com cada um dos articuladores 

ativos: labiais, coronais e dorsais. De cada tipo, temos duas, uma que é produzida sem 

vibração das pregas vocais e outra com essa vibração. São as labiais /p/ e /b/, as coronais 

/t/ e /d/, e as dorsais /k/ e /g/. O último símbolo representa sempre o som grafado com <g> 

em palavras como gato e grande, nunca o som grafado com <g> em palavras como gente ou 

lógico. Em cada um dos três pares de oclusivas citados, a primeira consoante é produzida 

sem vibração das pregas vocais, sem voz, sendo chamada de surda ou desvozeada. A segunda 

de cada par é produzida com essa vibração, sendo chamada de sonora ou vozeada. Assim, o 

/b/ é uma oclusiva labial sonora (ou vozeada), e o /t/ é uma oclusiva coronal surda (ou 

desvozeada).  



Uma outra oclusiva muito comum nas línguas em geral, mas ausente no português é a que é 

produzida com a interrupção total da passagem do ar justamente nas pregas vocais. Ela é 

denominada parada glotal ou golpe de glote, é transcrita com um sinal parecido com o ponto 

de interrogação mas sem o ponto, ou seja, [ʔ]. Ele ocorre na expressão paralinguística de 

negação que pode ser transcrita [mʔm], em que produzimos um [m], interrompemos a 

passagem do ar e voltamos a produzir um [m]. Também ocorre na expressão paralinguística 

uh-oh do inglês, entre suas duas porções vocálicas. Embora ela não ocorra em palavra 

nenhuma do português, é muito comum que ela seja utilizada na música. Exemplos? 

Outro tipo de obstáculo muito comum na produção das consoantes é aquele em que se 

estreita muito a passagem do ar sem interrompê-la. Se esse estreitamento é acentuado o 

suficiente para produzir ruído, o tipo de consoante produzido se denomina fricativa. Com 

relação às fricativas, a situação já não é a mesma em todas as variedades do português. Mas 

a situação mais comum é aquela em que os falantes utilizam pelo menos três pares de 

fricativas, novamente uma surda e outra sonora. No entanto, diferentemente do que ocorre 

com as oclusivas, temos um par de fricativas labiais e dois pares de fricativas coronais. As 

labiais são /f/ e /v/. Um dos dois pares de coronais é o formado pelo /s/ e pelo /z/. A 

fricativa /s/ é encontrada em palavras como pensar, sempre, grafada com <s>, mas também 

com diversas outras grafias, como em certo, praça e massa. A fricativa /z/ é encontrada em 

zebra e fazer, mas também com outras grafias, como em rosa ou exame. Se pronunciamos as 

palavras lance e lanche, provavelmente conseguimos perceber que na consoante grafada <c> 

em lance e na consoante grafada <ch> em lanche, a língua não fica na mesma posição. Em 

lance, praticamente só erguemos a língua em direção ao céu da boca, enquanto que em 

lanche ela recua. A consoante grafada <ch> em lanche e <x> em luxo é transcrita /ʃ/. Ela é 

surda. Sua correspondente sonora é a consoante grafada <g> em gente e <j> em junto. Ela é 

transcrita /ʒ/. Observe que os símbolos dessas fricativas coronais recuadas, /ʃ/ e /ʒ/, são 

modificações dos símbolos das fricativas coronais não recuadas, /s/ e /z/. 

Tendo visto as oclusivas e as fricativas, podemos falar de outro tipo de consoante, o qual 

não ocorre na pronúncia de todos os falantes do PB. São as africadas, consoantes complexas, 

compostas de uma fase oclusiva e outra fase fricativa. O som transcrito /t/ ou, melhor ainda, 

[t] é uma oclusiva. Mas o som grafado <t> em tia não é pronunciado [t] por todos os falantes 

do PB. Na verdade, menos falantes pronunciam essa consoante como uma oclusiva nessa 

palavra. Se grafarmos essa palavra tentando representar sua pronúncia mais comum como 

<tchia> estaremos tentando representar a pronúncia africada dessa consoante. A mesma 

coisa ocorre com a palavra dia, se for grafada <djia>. Essa pronúncia africada é transcrita 

[tʃ] no caso da surda e [dʒ] no caso da sonora.  



Como foi dito acima, na produção de uma fricativa, se tem um estreitamento muito 

acentuado da passagem do ar, o suficiente para produzir ruído. Se houver uma aproximação 

do articulador ativo com o passivo que não seja suficiente para produzir ruído, o tipo de 

consoante produzido não será uma fricativa, mas sim uma aproximante. Duas aproximantes 

que todo falante do português utiliza são as semivogais que ocorrem nas palavras praia e 

Piauí. A que é grafada <i> em praia é transcrita como [j], assim como no alemão ja. A que é 

grafada <u> em Piauí é transcrita como [w], como no inglês we. As duas são sonoras. O [j] é 

uma aproximante coronal, e o [w] é uma aproximante labiodorsal. 

Há uma outra aproximante utilizada por parte dos falantes do PB, a qual podemos 

considerar que ocorre em duas versões. É a pronúncia do <r> em porta comum no interior 

de São Paulo, no Paraná, no sul de Minas Gerais. É comum que essa consoante seja chamada 

de r caipira, mas o termo técnico para descrever esse tipo de consoante é retroflexo, já que 

é um tipo de consoante em que a língua se curva (flex-iona) para trás (retro). Como foi dito, 

podemos considerar que ele ocorre em duas versões. Uma com recuo menos acentuado e 

outra com recuo mais acentuado. A segunda é a consoante retroflexa tradicional do interior 

paulista. Se formos distinguir os dois tipos de retroflexo, ela é transcrita [ɻ]. Na cidade de 

São Paulo, principalmente na periferia, tem se difundido a retroflexa mais suave, com menor 

recuo. Se formos distinguir os dois tipos de retroflexa, ela é transcrita [ɹ]. Se não formos 

chegar a esse nível de detalhe, podemos transcrever qualquer retroflexa do PB com [ɹ] ou 

com [ɻ].     

Um outro tipo de consoantes, que é usado por todos os falantes do PB, é o que é produzido 

elevando a coroa da língua até ela encostar no céu da boca uma única vez bem brevemente. 

O nome técnico utilizado para se referir a esse tipo de consoante é uma forma 

aportuguesada de um termo inglês. A palavra inglesa é tap, e significa e foi aportuguesada 

como tepe. É o som grafado com <r> nas palavras Brasil e fora. Ele é transcrito como [ɾ].  

Outro tipo de consoante encontrado no português, mas que nem todos os falantes utilizam, 

é um consoante parecida com o tepe, mas produzida com mais energia, a qual envolve um 

fechamento intermitente da passagem do ar na cavidade oral, com vários contatos da coroa 

da língua com o céu da boca. Esse tipo de consoante se denomina vibrante. É a pronúncia do 

som grafado <r> ou <rr> encontrada no espanhol e no italiano, e comum em imigrantes 

italianos quando pronunciam palavras como rua e carro. É a pronúncia do locutor de tv que 

diz R-R-R-R-R-Ronaldo! A vibrante coronal é transcrita com [r]. 

Há também um grupo de consoantes que são produzidas fechando a cavidade oral e 

deixando o ar passar pela cavidade nasal: as nasais. Há três no português: o [m] presente 

em mãe e cama, o [n] presente em nada e ano, e o [ɲ] presente em unha. Elas se distinguem 

pelo ponto em que realizada a oclusão da cavidade oral. O [m] é produzido fechando a 



passagem do ar nos lábios. O [n] é produzido com a coroa da língua fechando a passagem na 

frente da cavidade oral. O [ɲ] é produzido com o corpo da língua fechando a passagem no 

palato duro, a parte da frente do céu da boca. Outra consoante nasal bastante comum, a qual 

pode até ocorrer na pronúncia de alguns falantes do português, é a nasal dorsal [ŋ]. Ela está 

presente no inglês, no espanhol, no italiano. No inglês ela é grafada <ng>. Em algumas 

palavras essa grafia representa dois sons em sequência, o [ŋ] e o [g], mas em muitas ele é 

um dígrafo que representa a nasal dorsal. Assim como nosso <nh> representa um único som 

e não dois em sequência, o <ng> em palavras como sing ou song representa uma única 

consoante nasal. Uma maneira de produzir esse som é se preparar para pronunciar o <g> 

no final de sing ou song mas parar logo antes de pronunciar o [g] propriamente dito. Há 

grandes chances de se produzir uma nasal dorsal fazendo assim. 

O último tipo de consoante encontrado no português é aquele em que a língua entra em 

contato com o céu da boca, mas não interrompe a passagem do ar, porque ele continua 

passando pelo lado. São as consoantes laterais. A que todos os falantes do português 

utilizam é o /l/, presente em palavras como lado e classe. A outra consoante lateral não é 

utilizada por todos os falantes do PB, embora talvez seja utilizada pela maioria. Ela também  

é coronal mas é recuada. É a consoante grafada <lh>, presente em palavras como filho e falha. 

Eu disse que nem todos os falantes utilizam essa consoante na pronúncia, porque há falantes 

que sistematicamente produzem uma semivogal. A palavra falha pronunciada faia seria um 

exemplo. Essa consoante lateral é transcrita /ʎ/. 

Olhando a tabela IPA, vemos que ela contém uma linha de consoantes inexistentes no 

português: as fricativas laterais.  

 

Realizações do /r/ no PB: [ɾ r ɹ ɻ ʀ x ɣ χ ʁ h ɦ] 

A palavra mar pronunciada isolatamente no estado de São Paulo pode ter as quatro 

primeiras realizações. Pode ser pronunciada [ɾ], com uma única batida da ponta da língua 

na região dos alvéolos, ou seja, como um tepe. Pode ser pronunciada [r], com algumas 

batidas da ponta da língua na região dos alvéolos, ou seja, como uma vibrante. Pode ser 

pronunciada [ɹ], com a língua um tanto recuada e curvada, ou seja, como uma consonate 

retroflexa, uma variante que tem avançado na periferia de São Paulo. Pode também ser 

pronunciada [ɻ], com a língua bastante recuada e curvada, ou seja, como uma consonate 

retroflexa, uma variante comum no interior de São Paulo. Uma característica importante 

que distingue as duas retroflexas do tepe e da vibrante alveolar é que não há contato da 

língua com a parte superior da cavidade oral. 

O /r/ pode ainda ser pronunciado como [ʀ], uma vibrante uvular, produzida, portanto, na 

parte de trás da cavidade oral. Talvez essa variante não seja muito comum hoje, mas 



provavelmente foi através dela que começou o processo de posteriorização do /r/. 

Provavelmente a partir do [ʀ] surgiram as fricativas dorsais, assim como o [ʀ]. Essa 

fricativização do [ʀ] ocorre também no francês. As fricativas dorsais que são realizações do 

/r/ podem ter um de dois pontos de articulação vizinhos, e ser surdas ou sonoras. Se forem 

surdas, a realização mais comum de fricativas em fim de palavra no PB, serão o [x], fricativa 

velar surda, ou o [χ], fricativa uvular surda. Essa variação ocorre na pronúncia carioca, por 

exemplo. As variantes sonoras ocorrem mais em posição interna de palavra, antes de 

consoante sonora, como em perna, podendo ser pronunciadas como fricativa velar sonora, 

transcrita como [ɣ], ou como fricativa uvular surda, transcrita como [ʁ].  

Os últimos estágios desse processo de posteriorização do /r/ são as fricativas glotais ou 

laringais. É a pronúncia da palavra mar em Belo Horizonte, por exemplo. A consoante final 

lá é pronunciada como [h]. Para os falares do PB que não têm essa consoante, uma 

característica que a distingue de todas as outras variantes do /r/ é o fato de ela não ser 

articulada na cavidade oral. Se o falante faz algum movimento na cavidade oral ao 

pronunciar essa consoante, não está pronunciando um [h]. Pronunciando a palavra mar com 

um [h] ao final, a configuração da cavidade oral tem que permanecer a mesma durante a 

produção do [a] e do [h] que a segue. Essencialmente o que muda é só o fato de durante o 

[a] as pregas vocais vibrarem plenamente, enquanto no [h] há uma aspiração, uma espécie 

de sopro. Podemos considerar que nesse exemplo, temos um [a] normal, vozeado, seguido 

de um [a] desvozeado, aspirado. Isso poderia ser transcrito assim [maḁ], em que o círculo 

abaixo do segundo [a] indica que ele está ensurdecido. Da mesma forma com vir, [vii]̥, e com 

abajur [abaˈʒuu̥]. Explicar melhor.  

 

 


