
Tema 1: A Fonologia e suas relações com a escrita 
 
‘A escrita caminha junto com as armas, os micróbios e a organização política 
centralizada como um agente moderno de conquista.’ (Diamond, p.216) 
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1ª parte: a origem da escrita 
 
As três estratégias básicas que estão por trás dos sistemas de escrita apresentam 
diferenças no tamanho da unidade linguistica indicada por um sinal gráfico: um único 
som básico, uma sílaba inteira ou uma palavra inteira. Destes, o mais utilizado hoje 
pela maioria dos povos é o alfabeto, que em termos ideais oferece um símbolo único 
(letra) para cada som básico (fonema).  

A maioria dos alfabetos é formada por apenas 20 a 30 letras, e a maioria das 
línguas possui mais fonemas do que as letras. O português possui 7 vogais fonêmicas 
e 5 letras, por exemplo. Consequentemente, é necessário uma estratégia para lidar 
com esse problema. Uma delas é atribuir diacríticos (é, ô, ó) e nos casos das 
consoantes, representar fonemas com combinação de letras (ch, nh, ss) ou atribuir 
vários fonemas a mesma letra (z, s). 
 Os silabários empregam sinais distintos apenas para sílabas de uma consoante 
seguida por uma vogal e recorre a vários outros mecanismos para escrever tipos de 
sílabas por meio desses símbolos. Os silabários japonês kana (hiragana e katakana) e  
a antiga escrita Liner B da Grécia micênica exemplificam esse sistema. 

Os logogramas são símbolos gráficos que representam uma palavra inteira 
como no sistema kanji japonês, o heróglifo egípcio, os glifos maias e a escrita 
cuneiforme suméria. 

Nenhum sistema emprega uma estratégia só. O português, por exemplo, 
emprega vários logogramas (sinais arbitrários não compostos por símbolos fonéticos), 
como os números, $, %, +, etc.  

A escrita foi inventada de forma independente pelos sumérios (c. 5000) e pelos 
índios da América Central (há c. 1400 anos). Também podem ter surgido de forma 
independente no Egito (c.5000 anos) e na China (c.4300 anos). Provavelmente todos 
os outros povos que a sesenvolveram tomaram emprestados ou adptaram ou se 
inspiraram nos sistemas existentes. A escrita maia e a suméria utilizam logogramas e 



sinais fonéticos. As soluções dos sumérios foram basicamente as mesmas empregadas 
pelos maias (uso de rébus, por exemplo -- p.224.) 

Cópia do plano detalhado: copia-se ou modifica-se um plano disponível com 
todos os seus pormenores. 

Difusão de idéias: recebe-se pouco mais do que a idéia básica e tem que 
reinventar os detalhes. Saber que pode ser feito estimula você a tentar por conta 
própria.  

Hoje os linguistas projetam sistemas de escrita pelo método do plano 
detalhado. Os sistemas de escrita da Europa Ocidental e Oriental também fizeram uso 
do mesmo método, partindo dos alfabetos grecos e latinos. A escrita alfabética 
começou a ser usada efetivamente pelos não-escriba por volta do século 8 antes de 
Cristo. Uma das primeiras amostras de escrita alfabética está em um vaso ateniense 
que diz ‘De todos os dançarinos, o mais ágil ganhará esse vaso como prêmio.’ 
Somente mais tarde que a escrita passou a ser usada com funções públicas ou 
burocráticas. Diferentemente dos sistemas logográficos e silabários.   

Os semitas e fenícios formularam as três inovações decisivas que distinguem 
os alfabetos dos outros sistemas de escrita. A primeira inovação decisiva é restringir o 
número de elementos (as letras). Descartam-se logogramas, determinativos e sinais 
para pares e trios de consoantes e emprega-se apenas seu alfabeto consonantal. A 
segunda inovação foi ajudar os usuários a memorizar o lafabeto dispondo as letras em 
uma sequencia fixa e atribuindo-lhes um nome sem significado (‘a’, ‘bê’, ‘cê’, etc.). 
As línguas semíticas utilizam nomes acrofonicamente relacionados e que eram nomes 
de objetos familiares (aleph = boi, beth = casa, gimel = camelo, daleth = porta, etc). A 
terceira inovação foi a inclusão de vogais. Os gregos no século 8 a.C. foram os 
primeiros a indicar sistematicamente as vogais.  

Um exemplo de difusão de idéias é o sistema de escrita (silábica) cherokee 
criado por Sequoyah em 1820.   
 Com a queda do Imperio Romano, a escrita de forma geral entrou em desuso, 
porém continuou servindo ao clero e à nobreza. Poucas pessoas era ‘alfabetizadas’. 
Com o renascimento cultural, a formação dos primeiros estados-nações na Europa do 
séculos 11 ao 15 e o advento da imprensa e o barateamento e universalização do  
papel, a escrita ganharia nova vida.   
 
2ª parte: a fonologia da LP e suas relações com a escrita 
 
Origem 

 

A escrita da LP se estabelece como elemento diferenciador e legitimador da nação 
portuguesa por volta do século 16. Para tanto é fundamental o nascimento da idéia do 
estado e da nação portuguesa como diferentes da nação espanhola. O advento da 
imprensa e a facilidade com que o material escrito pudesse ser divulgado também é 
um fator importante. Além disso, a expansão do Império Português exige uma língua 
escrita para a burocracia estatal.  
 
A língua escrita lança as bases para a ‘consciência nacional’ de três formas: 
 

a) estabelece a criação de campos unificados de intercâmbio e comunicação 
abaixo do latim (a língua franca) e acima das línguas vulgares (dialetos 
populares e outras línguas tidas como não-nacionais) 



b) a atrbuição, pelo sistema econômico, de uma língua nacional que ajuda a 
contruir aquela imagem de antiguidadem essencial à idéia subjetiva de 
nação 

c) a criação das línguas-de-poder, na medida em que determinados dialetos 
‘mais próximos’ de língua impressa são considerados mais prestigiados. 
Nesse sentido, o dialeto da corte estabelecida em Lisboa (século 16) passa 
a ser a língua-de-poder de Portugal. 

 
As soluções gráficas para o português escrito nascente diferem das soluções do latim, 
porém os primeiros escritores sempre têm o latim como o modelo. Fernão de Oliveira, 
João de Barros e Duarte Nunes de Leão são os primeiros a propor normatizações. 
Gonçalvez (1992) menciona que os primeiros textos em LP são do século 13. Antes 
de olharmos para a escrita portuguesa, é necessário compreendermos a escrita latina. 
 
A escrita latina  

 
Para os latinos as letras possuiam três características: nome, figura e valor. Assim o 
nome A identificava a letra ‘a’ com o som [a]. Simples para as vogais, esse sistema 
não valia univocamente para as consoantes. Dessa forma, um som vocálico [e] era 
utilizado para auxiliar a pronúncia das consoantes. Não entraremos em detalhes mas 
algumas consoantes recebiam o [e] posposto (como: B, C, D, G) e outras (como F, L, M, 
N, R, S, X), anteposto. O alfabeto, portanto, era o conjunto das letras e também de 
figuras, nomes e sons associados a elas. Uma vez que o alfabeto latino já era uma 
adaptação do alfabeto greco, alguns sons deste já haviam sido alterados naquele. 
Assim, por exemplo, a letra grega T (tau) equivale à letra latina T com 
aproveitamento apenas da figura e do valor, mas não do nome. Já da letra grega X 
(qui) (equivalente ao X [éx]) aproveitou-se apenas a figura.  
 
A passagem para o português 

 
Há (e havia) no português sons [v z ß Ω µ Ò] que não correspondiam a nenhuma letra 

do latim. As soluções propostas para esse problema foram a formulação de dígrafos 
(CH=ß, LH=Ò, NH=µ), transformação da figura (V=v, Ç=s), aproveitamento da figura 

(Z=Ω), ou a descaracterização da letra (C pode ser s ou k).  

Sabemos que as relações entre os portugueses e a língua ‘Latina’ não era tão 
sólida. Além disso, poucos falantes, ao escrever a língua portuguesa, pensavam no 
latim como um modelo. De fato, eles comumente, aproveitavam o que interessava e 
descartava o resto. Se a letra interessava, porque havia selelhança entre o português e 
o latim, bem, se alguma letra não correspondia à sua contraparte latina, amém.  
No entanto, apesar de estar de distanciando do latim, o português ainda era uma 
língua latina. Isso implica no fato de se manter muitas relações linguísticas entre as 
línguas. Se nocte mudou para noite, noctívago não mudou para noiteiro. Assim, 
muitas palavras derivadas ainda mantinham vínculos mais fortes com o latim do que 
muitas palavras simples. O falante de português quase sempre não tem controle sobre 
o conhecimento histórico da língua. Nesses casos, a grafia passa a ser uma para a 
palavra simples e outra para a palavra derivada.  
Ainda nos primeiros anos, graças aos conhecimentos eruditos dos primeiros escritores 
muitas palavras manter-se-ão mais próximas ao latim do que do português. Assim, 
teremos bocca (de bucca), elle (de ille), orthographia (de orthographia), optica (de 



optica), etc. Nesses últimos 800 anos, as soluções para a escrita variaram 
consideravelmente, porém três períodos são comumente destacados. 
 
O período arcaico ou fonético, a partir de 1214 

 
O testamento de Afonso II é o primeiro documento em português. Nesse período a 
escrita (de uso contínuo) ainda é de domínio de poucos (nobres e oficiais do reino, e 
clero).  
Nesse período ocorre muita variação. A construção da escrita não segue um 
procedimento sistemático e os resultados não são discutidos ou avaliados por alguma 
autoridade. Cagliari menciona que ‘as pessoas fazem hipóteses sobre a escrita da 
palavra, baseando-se em conhecimentos que têm sobre a escrita.’ Esse período pode 
ser caracterizado como analítico: os falantes tendem a usar a escrita sem muita 
reflexão metalinguistica. Como a escrita variava muito, é bastente difícil relacionar o 
alfabeto latino e o português assim como pode ser feito para o grego e o latim. 

O sistema de marcação de acento e pontuação ainda era inexistente. Nesse 
período a variação na escrita é enorme, conforme os exemplos a seguir. Porém, apesar 
de enorme, a variação na escrita claramente possuía alguma regularidade. Portanto, 
não se tratava de escrita caótica. A inexistência de uma letra era compensada através 
da modificação de uma existente (NH) ou da criação de uma nova (J) 

 

fonema som 

I i 
Ω 

G Ω 

g 

J Ω 

Y 
J 

NH 

NN 

N 

 
 
µ 

N n 

 
O período moderno, a partir de 1489 

 
O perído moderno vai da publicação do Tratado de Confissom (1489) à Ortografia 
Nacional (1904). A escrita do Tratado já apresenta as feições próprias da língua 
portuguesa. Nessa época a publicação de obras torna-se mais comum. Além disso, o 
tipógrafo é mais ou menos responsabilizado pelas obras que divulga.  
No decorrer do século 16, surgem as primeiras normatizaçõesformais da escrita: 
 

• Grammatica da Lingoagem portuguesa, 1536, por Fernão de Oliveira 

• Grammatica da lingua portuguesa, 1540, por João de Barros 

• Diálogo em defensão da lingua portuguesa, 1574, por Pedro de Magalhães 
Gandavo 

• Orthographia da lingoa portuguesa, 1576, por Duarte Nunes de Lião 
 



A mudança da corte do Norte de Portugal para Lisboa promove o dialeto dos 
alfacinhas como a língua padrão. Além disso, o renascimento conduz a uma volta às 
origens greco-latinas e a língua sofre uma inundação de empréstimos. Ademais, as 
grandes navegações introduzem em Portugal falantes de diversas línguas que trazem 
ao português muitos empréstimos utilitários.  
 Alguns estudiosos defendem que nessa época, graças à interferência da escrita 
etimológica e psuedo-etimológica a escrita do português tornou-se anômala, caótica e 
incoerente. Nesse sentido, palavras grafadas como oje, ome, aver, santo, sono, crecer 
passaram a ser grafadas como hoje, homem, haver, sancto, somno, crescer. No entant, 
graças à pseudo-etimologia, palavras como thesoura, dymnastica, occeano não 
mantêm as mesmas relações com suas contrapartes latinas tonsoira, dynastikós, 
oceano.  
 A existência de vários instrumentos linguisticos, como gramáticas, apendixes e 
dicionários e a escolarização em larga escala mantiveram a escrita com certa 
regularidade.  
 
O período atual, a partir de 1904 

 
Em 1904, Gonçalves Viana publica o livro Ortografia Nacional em que lança as bases 
da ortografia atual. Em 1940, Rebelo Gonçalves publica em Lisboa o Vocabulário 
Ortográfico. Em 1943 a Academia Brasileira de Letras estabelece as instruções para a 
organização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa’ que assume, com 
algumas modificações a proposta de Gonçalves Viana. Na última década do século 
20, há algumas tentativas, ainda não completadas de unificar a grafia em todos os 
países que têm o português como língua oficial.   
 
 
3ª parte: a fonologia e suas relações com a escrita 
 
Até que ponto a escrita reflete a estrutura fonológica? 
 
Alguns autores defendem que a variação na escrita pode representar variações 
dialetais. 
 
Cagliari 1993: Nenhuma escrita de uso comum numa sociedade pode ser fonética 
porque a variação linguística tenderia a torná-la inviável. Além disso, a ortografia tem 
justamente o papel de neutralizar as variações linguisticas. Embora, a pessoa que 
escreve pode até ter a intenção de ‘imitar’ a fala, essa liberdade é freada pela imagem 
que a pessoa faz da escrita. Assim, mesmo que desconheça a grafia de uma palavra, o 
escritor faz hipóteses sobre qual seria a melhor forma de escrever.   
 
Essa situação foi típica dos antigos e é típica, hoje, das crianças que fazem textos na 
alfabetização. Pessoas semi-escolarizadas e até mesmo escolarizadas fazem as 
mesmas hipóteses diante da necessidade de se escrever uma palavra cuja grafia seja 
desconhecida.  

Naturalmente, como defende Cagliari (1993: 109) pessoas que procuram 
traços de diferença dialetal nas primeiras ortografias do português a enxerga em 
palavras grafadas como enxempro, emxemplo, molher, joyz, logares, edeficar, mas 
não a enxergam em rryo e ryo, villa e vila, aquillo, aquiles e aquello. Cagliari defende 



que não é possível fazer análises fonológicas decentes baseando-se exclusivamente 
nas ortografias arcaicas.  
 

Assim, a escrita pode nos indicar algumas características da fonologia.  
 
A grafia aportuguesada de palavras estrangeiras é um exemplo. Pessoas que 
desconhecem a grafia de uma palavra como feedback [fidi«b´ki] poderão escrevê-la 

como fidebéque. Note que a preferência por sílabas CV revela um traço da fonologia 
do português diferente da fonologia do inglês, por exemplo. Essa característica é 
interpretada na forma de sequencias possíveis na escrita aportuguesada.  
   
 Portanto, deve-se considerar cuidadosamente a escrita para fins de se analisar a 
fonologia da língua, sobretudo porque quando alguém escreve, ele também faz 
hipóteses sobre como deveria ser a escrita. 
 
 


