
TEXTO 11

O aparelho fonador é o mecanismo de produção
dos sons da fala humana. Compõe-se de quatro partes:

1. o aparelho respiratório que fornece a
rente de ar necessária para produção dos sons
linguagem;

cor-
da

2. a laringe que é responsável pela
sonora da fala;

energia

3. as cavidades supraglotais que atuam como am-
plificadores, modificadores e diferenciadores de
sons;

4. o sistema nervoso que atua sobre o aparelho
respiratório, laringe e cavidades supraglotais.

a) RESPIRAÇÃO
O fenômeno da respiração consta de dois tempos:
- inspiração: durante a inspiração o ar pene-

tra nos pulmões; há ampliação da caixa torá-
cica e abaixamento do diaframa, com elevação
das costelas;

- expiração: o ar inspirado e contido nos pul-
mões sai pelos brônquios e pela traquéia, o-
brigado pela pressão do diafragma que sobe,
e pela redução da caixa torácica, com abaixa-
mento das costelas. O ar expirado, matéria-
prima dos sons articulados, constitui a base
e fundamento da palavra. Quando se respira,
o volume de ar empregado é pequeno, e a saída
normal ocorre pelo nariz; ao contrário,quando
se fala, a expiração é mais ampla; o volume de
ar empregado torna-se maior e a salda normal
faz-se pela boca.

b) PRODUÇÃO DO SOM DA FALA
O ar expirado chega à laringe através da tra-
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quéia. A laringe é uma espécie de caixa cartilagino-
sa, na parte superior da traquéia.

comp6e-se de cinco cartilagens bãsicas: uma
tireóide, uma cricóide, duas aritenóides e a epiglo-
te. A primeira forma um tubo largo e curto, aberto
atrãs, sobressaindo à frente, no pescoço dos homens
(pomo-de-Adão). A cricóide consti~ui a base da la-

ringe, possui a forma de um anel colocado horizon-
talmente sobre a traquéia e completado, acima e à
frente, pela tireóide (Malmberg:40 e Istre:6).
As cartilagens aritenóides são pequenas, de forma
piramidal, situadas atrãs, na base da laringe, mon-
tadas sobre a cricóide e movimentadas por um sistema
de músculos. No centro da laringe estão as cordas
vocais - dois pares de músculos gêmeos, recobertos
por uma membrana, em forma de pregas ou lãbios. Na
parte anterior, estão presas à tireóide e, na parte
posterior, uma superior e uma inferior de cada mem-
bro do par acabam na cartilagem aritenóide que lhes
corresponde em posição.

As cordas vocais podem ficar mais, ou menos
tensas; aproximarem-se até o ponto de p6r suas bor-
das em contato, ou afastarem-se, deixando entre si
uma abertura triangular chamada glote - de 20 mm a
24 mm no homem e de 19 mm a 20 mm na mulher (Rosetti,
p.41). Essa abertura atinge o grau máximo na respi-
ração profunda, menor um pouco na respiração normal,
menor ainda na voz cochichada e sons surdos e, na
fala, as bordas estão em contato, fechando a glote;
a pressão do a~, vindo dos pulm6es, as entreabre ho-
rizontalmente, fazendo-as vibrar.

a ar, ao passar pela laringe, pode encontrar
as cordas em repouso, relaxadas, com a glote aberta
e fluir livremente (sons surdos) ou então as tem re-
tesadas, com a glote fechada. Pressiona as cordas vo
cais e, concomitantemente, elas recebem estimulos
cerebrais e vibram horizontal e verticalmente. Re-
sultam, pois, os sons sonoros.

Esse movimento rãpido e uniforme p6e em vibra-
ção a coluna de ar expirado, produzindo o so~ chama-
do voz.
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As cordas vocais (duas cordas superiores e duas
inferiores), são separadas pelos ventrículos de Mor-
gani. Apenas as últimas são consideradas na fona-
cáo , lJe:a-se (Rosetti:4l e Malmberg:43):.

A B c o

posição da glote durante: A a respiração
normal, B a respiração forte, C na voz ci-
ciada, D na fonação. Em cima, a tiróide;
em baixo as aritenóides.

Retomando o exposto, a laringe é, portanto, um
membro cartilaginoso, onde se situam as cordas vo-
cais. Na sua parte superior, está a epiglote que a
fecha como uma tampa. Segue ilustração (Malmberg:42):

- A laringe vista da parte de trás: a) tra-
quéia; b) engaste do cricóide; c) aritenói-
de; d) apófise muscular; e)tireóide; f)epi-
glote; g) corneto inferior.
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A laringe e acionada por quinze músculos. Não
trabalha como um instrumento de sopro, com membranas,
onde o ar expirado movimentaria as cordas vocais
estas são comandadas e dirigidas pelo sistema nervo-
so central (Rosetti:4l).

Saindo da laringe, o ar atinge a faringe. Aí,
há duas opções: dirige-se à cavidade bucal ou à ca-
vidade nasal. Se encontrar a úvula encostada à fa-
ringe, automaticamente sairá pela boca: som oral. Se
a úvula estiver afastada da parede faringea, o som
sairá parte pela boca, parte pelas fossas nasais:som
nasal.

Assim, num sentido de baixo para cima, descre-
ve-se o processode formação de som, na fonação

..... -.-..-- ...•.. O ~~~ • O'\ O te,, o + o, o f (\
t n ~•c) ARTICULAÇÃO

O ar expirado sai da laringe, através da farin-
ge, e chega à boca. O campo total da articulação com
preende todas as atividades regulatórias do ar que
se processam acima da laringe (Istre:14) e é cons
tituido pela cavidade faringea, cavidade bucal, ca=
vidade nasal e cavidade labial, sendo a segunda de
maior relevãncia.

Os movimentos dos lábios, da mandibula inferior,
das faces, da lingua e do véu do paladar, por exem-
plo, modificam a forma e o espaço da cavidade bucal,
produzindo efeitos acústicos diferentes. A posição
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especial adotada conjuntamente por tais órgãos no
momento de produzir os sons chama-se articulação. A
articulação responsabiliza-se, portanto, pela realr:-
zaçao dos tracos acustico-articulatórios caracteris-
tlCOS de cada som.

U
Há, ainda, sons articulados na laringe - sons

glotais (Istre:l~). Existem autores que interpre-
tam a participaçao das cordas vocais, na distribui-
ção dos sons surdos e sonoros, corno modalidade arti-

ulatória e ainda incluem nessa modalidade o proces-
so respiratório (Malmberg:53-7). Amplia-se, se-
gundo esse conceito, o campo da articulação.

Existe urna relação direta entre articulação e
ressonãncia. Ocorre ressonância a partir de um som
já existente (som laringeo) que se modifica pela a-
tuação de órgãos que formam as cavidades supraglo-
tais (Silveira, 1982:19-22). Por conseguinte, as cai
xas de ressonãncia, cavidades supraglotais, que ser=
vem para ampliar e modificar os sons se constituem
pelos articuladores nelas discriminados a seguir:

1) FARINGE: Órgâo que se comunica com a laringe
pela epiglote. É a primeira caixa de ressonância pa-
ra o som laríngeo e se caracteriza também corno arti-
culadora.

2) BOCA: A cavidade bucal forma-se, por um la-
do, por urna arcada imóvel, compreendendo os dentes
superiores, os alvéolos e o palato duro, ~rg~0s im~-
veis da articulaçãoj por outro lado, por orgaos mo-
veis: a arcada inferior,os lábios, a lingua, o pala-
to mole, a úvula e as bochechas. A língua é o órgão
mais importante, graças ã sua extrema mobilidade,que
permite mudar rapidamente a forma e o volume da ca-
vidade bucal. Os articuladores móveis e imóveis sâo
denominados ativos e passivos por Saussure (s.d.:52-
3) •

3) FOSSAS NASAIS ou CAVIDADE NASAL: ressoador
especial dos sons nasais, produzidos, quando a úvula
está abaixada e nâo adere, portanto, ã parede da fa-
ringe, deixando passar parte do ar expirado por essa
cavidade.
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4) LÁBIOS: projetado~ para frente, formam uma
quarta cavidade de ressonancia. O arredondamento dos
lábios imprime uma modificação aos sons (labializa-
ção)

Os ventriculos de Morgani, localizados na rc-
0jão suprcglótica na parte interna da laringe, assu-
mem, por vezes a função de caixa ressoadora (Silvei-
ra, 1982:20).

d) SISTEMA NERVOSO
O sistema nervoso central comanda toda a ativi-

dade da linguagem e diferencia o homem do animal.
Emite comandos motores que possibilitam a articula-
ção dos sons da fala (codificação) e interpretação
dos sons (decodificação).

No adulto, a capacidade da linguagem possui co-
mando preponderante no hemisfério esquerdo, enquanto
na criança a atividade cerebral se realiza nos dois
hemisférios.

48



DOCUMENTO I

CADERNO DE TESTE

Instruções gerais:

você irá realizar um teste que consta de 8 que~
tões:

- leia com atenção cada it~m;
- procure não voltar ao texto para consultas;
- confira suas respostas na página destinada a

essa finalidade.
Conceitos:

8
7
6
4
3

A
B
C
D
E

Pontos Conceitos
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TESTE

1. Qual a funç~o do c~rebro na atividade da lingua-
gem humana?

2.) Qual a diferença de realização da atividade cere-
~ bral na criança e no adulto no ato da fala?

3. Quais as principais cartilagens que compoem a la-
ringe?

4. Em que cartilagens se prendem as cordas vocais?

5. As aritenóides constituem cartilagens móveis ou
fixas?

r
6. O que e articulação?

l 7. Relacione os articuladores móveis e os imóveis da
boca.

8. O que e ressonância?
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- {- FOLHA DE RESPOSTAS

N9 do item Resposta

1 O cérebro humano possui a função simbó-
lica da codificação e decodificação da
linguagem e o comando motor do ato da
fala, da escrita e da leitura.

~) No adulto, a ativid~ºe cerebral do ato
da fala tem sede preponderante no he--misfério esquerdo, enquanto_na sr):.ança_
Çtwa.m os doilLhgmisfé:r::.ios._

3 1 tireóide
11 cricóide
2 aritenóides
1 epiglote

4 Prendem-se, na frente, na tireóide e, a-
./ trás, nas aritenóides.

5 As aritenóides sao cartilágens móveis.

6 Articulação e a posição~~Re~ia~ adota-
da por orgaos das cavidades suprag~o-
tais, modificando a forma e espaço des-
sas cavidades e produzindo efeitos a-
cústicos diferentes ~-

7 Articuladores da boca:
móveis: maxilar inferior com os dentes,

língua, lábios ..?alato mole,úvu-I la e bochechas;
imóveis: maxilar_superior com os den-

tes, alveolos e palato duro.

8 É a ampliação e modificação do som la-
ringeo que se efetiva nas cavidades
supraglotais.
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ATIVIDADES DE REFORÇO

J
Objetivo n9 2

Se você não obteve o padrão de desempenho es-
perado, faça as atividades seguintes, previstas p~
ra o seu caso.

J
2.1. Releia o texto básico, incluido no

sente documento.
pre-

2.1.1. Realize, no minimo, dua~ das seguintes
leituras, como reforço:

LOPES, s.d., cap.3 (p.99-l00 e 105-7)
CABRAL, 1982, cap.6 (p.44-7)
PAI S, 1979 (p. 15-8) .

2.2. Aplique seus conhecimentos, e realize as
tarefas propostas no fluxograma, relati-
vo ao objetivo 3.
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Objetivo n9 3

Enumerar articuladores

você leu e entendeu os textos. Participou de
urna aula no laboratório de anatomia, entrou em con-
tato direto com os órgãos formadores do aparelho
fonador, tanto através de "slides", de peças de ges-
so, quanto através de material dessecado. Foi urna
experiência válida, não? --

Pretende-se, agora, que voce conheça mais um
pouco do aparelho fonador.
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Para alcançar o objetivo 3, você
as atividades básicas seguintes:

deve realiZ~

Seguindo o roteiro para estudo (Doc. 11 apêndi-
ce) realize a leitura.

3.1. MALMBERG, 1954, cap.3 (p.S3-7).

3.2. Releia:
SILVEIRA, 1982, cap.l (p.22-8).

3.3. Aplique os conhecimentos adquiridos, rea-
lizando a tarefa proposta no Doc. 111.

Respondeu todo o questionário do Documento
III?
Fez as devidas correções? Se ainda tem dúvi-
das, e não obteve conceito C, realize as
atividades de reforço, para o objetivo n9 3.

Passe agora ao objetivo n9 4.

54



DOCUMENTO 111

I CADERNO DE TESTE

Instruções gerais:

1. Vocª realizará um teste com 6 questões, re-
lativas ao objetivo n9 3:

- Leia com atenção.
- Selecione, dos itens, somente aquele que jul-

gar correto ou mais correto.
- Assinale na folha de respostas a alternati-

va selecionada.

Conceito:

Pontos Conceito

6 A
5 B

I
4

I
C

abaixo de 4 incompleto
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i
__ T_E_S_T_E_~I

1. Assinale o item correto.
Os articuladores que modificam o som larin-

geo encontram-se na:
a ( ) faringe, fossas nasais ees6fago
b ( ) boca, faringe, projeção dos lábios para

frente, fossas nasais
c laringe, cordas vocais, faringe, cricóide

2. Assinale com um (X) o item correto. Os ven-
triculos que por vezes, atuam como ressoadores en-
contram-se no(s) órgão(s) abaixo especificado(s):

laringe
faringe
boca
lábios

fossas nasais
pulm6es
br6nquios
úvula

,,:0

~. Como se divide a lingua?

4. Assinale com X a afirmação correta:
Na laringe, as cordas vocais vibram sob pre~

sao do ar expirado e do comando cerebral.
(\) Sim ( ) Não

".....
~ Por que os sons se denominam de surdos?

6. Quantas sao as cordas vocais e como se dis-
tribuem?
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I FOLHA DE RESPOSTA
L.

~-----------
N9 do i.tem Resposta

~
.-~--'-----"

1 b (x )

----_. __ .._-- I
2 (x ) laringe I--
3 ápice

dorso
raiz

--
4 (xl Sim

5 Os sons surdos resultam da nao vibra
das cordas vocais. -çao

I
6

I são de quatro: duasI em numero supe-

j
riores falsas e duas inferiores ver-
dadeiras.

Conferiu bem?
Que conceito você obteve?

Se obteve conceito C, passe à
página seguinte. Caso contrário,
realize as atividades de reforço.
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Atividades de reforço para o objetivo n9 3

Se voce nao obteve o padrão minimo de
penho esperado, proceda da forma que segue.

Volte à folha de respostas do teste,
anterior, e assinale na coluna A, do quadro
xo, os itens que você não acertou.

Verifique, na coluna D, as atividades
das.

desem-

página
abai-

indica-

Realize as atividades correspondentes ao item
que você teve dificuldade em responder.

A B

N9 do item Atividades

1 Releia:
MALMBERG, 1951, capo 2
LOPES, s.d. , cap.3 (p.105-6)
SILVEIRA, 1982, cap.l(p.22-8)

2 Fiche:
SILVEIRA, 1982, cap.l (p.19-22)

3 Fiche:
MALMBERG, 1954,cap.3 (p.53-7)

4 Releia:
ROSETTI, 1974, (p.41-3)

5 e 6 Releia:
SILVEIRA 1982, cap.l (p.21-2)
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Objetivo n9 4

Sumarizar processo respiratório

•••

I Leia texto bási
I do doc. I.

I Desenhe (ou dec

Indique,
para a f

r
Ativida-
des de
reforço Esquemat

som na v
r
J

I Realize
I

I
Atingiu
Conceito

Não

8
co, texto III, com auxílio

alque) o aparelho fonador.

com setas, o movimento do ar
onaçao.

ize o processo de formação do
oz humana.

tested~
C I-----tt»Sim

I
Realize

o
Pós-teste
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TEXTO 111

O processo de formação do som na voz humana.
O pulmão ê órgão importantissimo para a fonação.

Pode-se compará-lo a um saco de borracha cheio de ar
que adere ao tórax. "As paredes do saco executam os
movimentos da caixa torácica; assim, afasta-se du-
rante a inspiração e aproxima-se durante a expira-
ção" .

Os pulmões são acionados pelos músculos inspi-
ratórios e expiratõrios da caixa torácica.

Os dois movimentos, inspiração e expiração,cons
tituem o ato de respiração, por meio do que o ar en=
tra nos pulmões e sai deles.

Denomina-se ar corrente aquele da
normal - 500 crn ' (Rosetti, 1974:37).

O ar que entra nos pulmões, depois de uma ins-
piração forçada, tem o nome de ar complementar, e o
que sai, depois de uma expiração forçada, chama-se
ar de reserva (ibid.).

respiração

Capacidade vital constitui-se pelo ar
mentar mais o ar de reserva.

Ar residual ê o ar que fica nos pulmões,
de uma expiração forçada (ibid.).

A capacidade vital de um homem 3dulto de
m é de 4.250 em3; de uma mulher de 1,60 m é de
crn ' (ibid.).

comple-

depois

1,70
3.200

A fonação depende do ar expirado. O ar inspira-
do é utilizado apenas em algumas linguas exóticas,
principalmente nas negro-africanas; o som produzido
tem o nome de clic, semelhante ao muxoxo, beijo ou
ao incitamento de um cavalo.

O ar expelido dos pulmões elimina-se pelo nariz
e pela boca.

Ao sair dos pulmões, o ar passa pelos brõnquios.
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Dai, alcança a traqu~ia, um canal rigido, membranoso,
que está no prolongamento dos pulmões. Na extremida-
de da traqu~ia, está situada a laringe. Ai se produz
o som.

DOCUMENTO IV

I Caderno de Teste

Instruções gerais:

Agora, você realizará um teste, que consta de
10 questões.

Se você ainda não está bem seguro de seus co-
nhecimentos, releia o texto, antes de iniciar o tra-
balho.

Utilize a folha de resposta, assinalando, nas
questões de múltipla escolha, apenas a mais correta.

Não esqueça: leia bem cada questão, antes de
respondê-Ia.

Conceito:

10 - 9
8 - 7
6 - 5

A

B

C

Pontos Conceito

abaixo de 5 incompleto

Calma! Se você estudou e fez as tarefas suger~
das, sair-se-á muito bem.
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TESTE

1. Assinale a opção
Ar complementar é o
inspiração forçada.
Certo ( )

2. Relacione as duas
( ) ar residual
( ) ar de reserva
( ) ar complementar
( ) ar corrente

correta:
ql1e entra no pulmão, pela

Errado ( )
colunas:

(1) entra nos pulmões
inspiração forçada

(2) sai dos pulmões na ex-
piração forçada

(3) respiração normal
(4) permanece nos pulmões

na

3. Complete as lacunas:
O ar é utilizado apenas em

exoticas.

4. De qual ar vale-se o homem para a fonação?

5. Como se chama a abertura que há entre as cor-
das vocais?

6. O que acontece quando o ar pressiona as cordas
vocais?

7. Qual a função da faringe na fonação?

8. O que determina o som oral e o som nasal?

9. O que é epiglote?

10. Sumarize, através de esquema, o processo de
formação dos sons. I

-
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FOLHA DE RESPOSTAS

1 Certo (x )

2 (4 ) ar residual
(2 ) ar de reserva
(1) ar complementar
(3 ) ar corrente

3 inspirado, linguas

4 Do ar expirado

5 Glote

6 Elas vibram, dando origem aos sons sonoros

7 Funciona corno condutor do ar, articulador
e ressoador.

8 O encostamento ou nao da úvula na faringe

9 Ê um orgao que tapa a laringe, interferin-
do para que os alimentos nao entrem no a-
parelho respiratório, durante a deglutição.

10 cérebro
pulmão
brônquios
traquéia
laringe (cordas vocais)
faringe

boca~ ~ nariz

~nferiU? Se obteve no minimo conceito C, par~-
béns. Você acaba de concluir este módulo. Nao
obteve? Passe à atividade da página seguinte.
Mas, siga em frente, e realize o pós-teste.
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í Atividades de reforço para o objetivo n9 4

Se voc~ n~o atingiu conceito C, precisa de al-
gumas atividades que vir~o sanar sua falta de conhe-
cimento.

1. Releia:
4.1. ROSETTI, 1974, cap.2 (p,36-49)
4,1.1. MALMBERG, 1954, cap.2 e 3 (p.39-

57)

~~_;-_' _-_-M~a_-r_-q_u_e_·~-c_<_o_m<_ur_m--(-~~):-'_-~n~o_-_-t_-_e~x~t~o_~,~~~a_s~~~~~ questões que n~o acertou,

r- ----< ---<-------<---L-- 4.2.1, Tente respond~-las. ~
I,

Atingiu desempenho previsto? Parabéns!
Voc~ acaba de concluir o estudo deste mó-
dul0,
Mas ... Siga em frente e realize o Pós-
Te ste.
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PÓS-TESTE

Parabéns!

você atingiu os objetivos previstos.

Realize, agora, o pós-teste, e entregue a fo-
lha de respostas ao professor.

I
Atingiu Sim 8desempenho ...

previsto?

Não

Oriente-se com seu Iprofessor. J
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PÓS-TESTE
Professora:
Aluno:

1. Especifique os órgãos que integram o aparelho fo
nadar (Pais, p.34)
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2. Cite os orgaos ativos e passivos da articulacão
bucal.

3. Onde se localiza, no cérebro humano, a função da
linguagem? Corno funciona?

4. Diga o que e caixa de ressonância.

5. Localize as principais caixas de ressonância do
aparelho fonador (Malmberg:49).
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6. formação do som oral e do

7. Cite as cartilagens da laringe.
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8. O que e glote?

(Istre, p.10)

9. O que sao as cordas vocais? Quantas sâol

10. Em que cartilagens prendem-se as cordas vocais?

11. Corno se obtém a capacidade vital do individuo?
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CONCLUSÃO

CARO ALUNO

você acaba de realizar um estudo através de
módulo.

Espera-se que esta experiência lhe tenha sido
útil, e que as dúvidas tenham sido sanadas no de-
correr das atividades.

Suas criticas e sugestões serão levadas em
consideração para reformular este ensino modulari
zado, que não é um trabalho definitivo. Ao con=I trário, ~erá enriquecido cada vez que for coloca-
do em prat í.c a .
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DOCUMENTO II

ROTEIRO PARA ESTUDO~

Conceito(s)

caracteristica

~ Análise critico-comparativa
L! __ - __ e__s_q_u_e_m_a ,I

I
I,

~ ler um texto, procure sublinhar oI ~~e você acha que ê importante.

I
você assimilará melhor os conteúdos.

. Tente!
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EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE REFORÇO
Visando à conclusão do estudo sobre aparelho

fonador, trabalhe as questões que seguem e, após,
consulte bibliografia arrolada para verificar se vo-
8ê domina o assunto.

1. Siga a numeração e nomeie os órgãos do apa-
relho fonador assinalados.

_____ - - - .- - - _. - -- .- - - - - - - - - - -- -l

I
I

I

/
I

(,
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2. Cite os elementos do aparelho fonador representa-
dos na figura:



3. Localize as cartilagens da laringe e as
vocais.

cordas

4. Indique os elementos da laringe vista de lado.
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J. Nomeie as cartilagens da laringe e comente sua
posição.
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1.4. FONOLOGIA: CONCEITO DE FONEMA
TEXTO
O vocábulo "fonema" existiu na Grécia Antiga

com o significado de "enunciação" ou "voz" (Camara,
1975a:162) .Na atualidade, o termo foi usado, inici-
almente, no século XIX, por Baudouin de Courtenay,
lingüista nascido na polônia e radicado na Rússia,
tendo a expressão lhe sido sugerida por um discípulo
seu (ibid.), embora haja quem diga que tirou a ex-
pressão de Saussure (Lepschy, 1975:45). Baudouin se-
gue a "linha psicológica" (ibid.). Conceitua fonema
como "uma representação unitária, pertencente ao
mundo fonético, que surge na alma por meio da fusão
psiquica das impressôes conservadas através da pro-
núncia de um mesmo som, o que corresponde a equiva-
lente psiquico do som (ibid.). Relacionava o som
vocal à fisica e o fonema à psicologia.

Revisam-se, a seguir, principios lingüísticos
mais amplos, formulados por Saussure, no inicio do
século XX, que permitiram alargar o campo conceitual
de fonema dentro do estruturalismo. Assim, torna-se
pertinente a retomada dos termos significante e sig-
nificado do signo lingüistico e a perspectiva de sua
dimensão nos eixos paradigmático e sintagmático.

Define-se signo lingüistico como uma entidade
psiquica resultante da associação mental entre sig-
nificante e significado que se estabelece por con-
venção social. Evidencia-se no conceito a arbitra-
riedade do signo, acentuando-se o caráter marcada-
mente social da língua.

Chama-se significante a imagem acústica e sig-
nificado o conceito ou imagem mental (Saussure, s.d.:
80). Veja-se (ibid.):
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Entende-se por imagem acústica a impressão psi-
quica do som; a representação dele feita pelos sen-
tidos é uma imagem sensorial (ibid.), enquanto o
significado se reporta ao conceito. Verifica-se que
Saussure estuda, com primazia, a lingua oral, sendo
o signo lingüistico escrito considerado o signo de
um signo. A verdadeira lingua representa-se, na ver-
dade, pelo código oral.

Observe-se como o signo lingüistico "casa"
distribui entre significante e significado em
glês, francês e português, respectivamente:

se
in-

O significante, na oralidade, representa uma
extensão no tempo e, na escrita, uma extensão no es-
paço (Saussure:84). Verifique-se a escrita:

Essa extensão prende-se às associações sintag-
máticas: os elementos somam-se, encandeiam-se, na
linha do tempo, isto é, elas se sucedem na cadeia da
fala, sendo cada elemento diferente daquele que o
segue e daquele que o precede.

Os elementos relacionam-se, ainda, por associa-
ções mentais, de que decorrem as substituições por
semelhança ou por oposição. Dai advém, em fonologia,
o processo da comutação que permite que se distingam
fonemas: /z/ é diferente de /s/, porque substituido
o primeiro pelo último elemento, no significante, na

77



linha paradigmática, alteram-se siqnificante e sig-
nificado do signo. Por exemplo, em[ 'kazE], casa,tro-
cando-se /z/ por /s/, obtém-se ['kas'2], ou seja "ca-
ça". O fonema /z/ comuta com /s/, /p/, Idl, It/,/v/,
/1/, Iri, Inl e Iml, como em: ['kazEl

r ['kasEl
[ "k apn l
r 'kadE]
['katEl
[ "k av o ]
r 'kalEl
[ "k a f e ]
['k0nEl
[ 'k~mt>]

Resulta o conceito de fonema: "fonemas são, an-
tes de tudo, entidades opositivas, relativas e nega-
tivas" (Saussure, apud Camara, 1977a:27). Assim,Saus
sure destaca o valor diferencial dos fonemas e nã~
suas verdadeiras propriedades. Percebe o fonema no
sistema, isto é, nas relaç6es que estabelece e na
função que desempenha.

A análise acima desenvolvida conduz a que se in
terprete o fonema como a menor unidade do signifi-
cante que, por comutação, altera o signiflcado do
signo lingüistico.

Atém-se ã estrutura do fonema o conceito "as
propriedades fôn í c as concorrentes que se usam numa dada
lingua para distinguir vocábulos de significação di-
ferente (Jakobson, apud Mattoso, 1972:24). Seguindo-
se com a exemplificação acima, vé-se que /zl de "ca-
sa" possui as seguintes propriedades:

/z/

r
++ consoante

oral
1

+ continuo

1_

++ anterior
sonoro

o traço pertinente "sonoridade" constitui aque-
le que o distingue de /s/:
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/s/
+ consoante
+ oral
+ continuo
+ anterior
+ surdo

A substituição do traço "sonoro" por "surdo" me
xe na estrutura do fonema /z/ que passa a/s/ e,con-
seqüentemente, altera-se o vocábulo em que o fonema
aparece: "casa" muda para "caça".

Portanto, o elemento minimo da lingua não recai
no fonema, mas no traço fônico que interage com os
outros traços para formar o fonema. O fonema não a-
presenta um elemento único constitutivo, mas vários
elementos, os traços indiossincráticos, ou proprie-
dades que o particularizam e o compõem. E a altera-
ção de um desses traços implica o surgimento de um
novo fonema.

Fonema inclui-se entre os conceitos do código
oral da J ingua, enqua nt.o grafema ou letra insere-se
no código escrito. oigrafo constitui a seqüência de
duas letras para indicação de um único fonema.

Entende-se por código um conjunto de signos
que obedecem a determinadas regras formando um sis-
tema. O código escrito caracteriza-se como mais po-
bre que o oral, porque obedece a regras mais rigidas
e conservadoras, uma vez que representa o poder e
a burocracia. Prende-se ao conceito de tradição gra-
matical de certo e errado. Foi e é posteriormente ad
qujrido pelo homem, não só na história da humanidade,
como no processo aquisitivo da lingua pela criança.
O código oral dispõe de recursos mais livres como a
presença do contexto situacional, a presença do fa-
lante e do ouvinte que conferem vida ao diálogo, u-
sando os últimos de recursos como expressão corpo-
ral, gestos, expressão facial, mimica. E menos seve-
ro, mais criativo e espontãneo e foge, na maioria
jos casos, às convenções sociais.

A lingua natural busca as mudanças e as situa-
ções de vida que a alimentam e dinamizam.

79



ATIVIDADE DE APLICAÇÃO
EXERCÍCIOS

1. Saussure define signo lingüístico como uma enti-
dade de duas faces: significante e significado.
Diga onde se situa o fone ma no signo lingüístico.

2. Represente, através de figura, o signo lingüísti-
co "mala", destacando seus fonemas.

3. Defina, apoiando-se em Saussure, as relações que
o fonema mantém no signo lingüístico.

4. Interprete o conceito sobre fonema "... possui
unicamente uma função de distinguir significa-
ções, sem apresentar uma significação própria po-
sitiva; distingue cada palavra em que se acha, de
todas as palavras que, 'coeteribus paribus', en-
cerram outro fonema" (Jakobson, apud Camara,1977a:
29) •
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s. o processo de análise e sintese conduz a que se
decomponham constituintes em silabas e fonemas
e que a concatenação de fonemas e silabas forme
palavras.
Fundamentando-se no conceito de eixo paradigmáti-
co e eixo sintagmático de Saussure, mostre por
que se permite que, numa cartilha de alfabetiza-
ção, constem algumas concatenaç6es e não outrasda
série extraida de manual em circulação (Gonçalves,
1983:19) :

r
fa da

fa da
fe de
fi di
fo do
fu du

6. Leia o conceito de fonema:
"Traços distintivos que ocorrem em conjunto de
feixe" (Bloomfield, apud Camara, 1972:24).
a) Analise o conceito.
b) Cite exemplo.
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7. Arrole caracterlsticas opositivas entre códigv
oral e código escrito da lingua.

Código Oral Código Escrito

8. Diga quantos fonemas e quantos grafemas
possuem as palavras

(letras)

Fonemas Grafemas
Parede
Guerrilha
Luz
Arrocho
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