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PROCESSOS FONOLÓGICOS
Na sua evolução ao longo dos tempos, as palavras podem sofrer diferentes tipos 

de alteração a nível fónico, ou seja, no domínio das unidades sonoras.

 1.  Processos de inserção (adição) de segmentos 

 a)  Prótese — inserção de um segmento sonoro em início de palavra.
   Ex.: SPIRITU- > espírito; rã > arrã (arcaico e popular); SCALA- > escala

 b)  Epêntese — inserção de um segmento sonoro no meio de palavra.
  Ex.: UMERU- > ombro; avea (port. antigo) > aveia; cranguejo > caranguejo

 c)  Paragoge — inserção de um segmento sonoro em fim de palavra.
   Ex.: ANTE > antes;  amor > amori (dialetos meridionais: Alentejo e Algarve) 

 2.  Processos de supressão (queda) de segmentos 

 a)  Aférese — supressão de um segmento sonoro em início de palavra.
   Ex.: EPISCOPU- > bispo; APOTHECA- > bodega;  (e)stá > tá (informal)

 b)  Síncope — supressão de um segmento sonoro no meio de palavra.
  Ex.: RIVU- > rio; PEDE- > pee > pé; SOLERE > soer

 c)  Apócope — supressão de um segmento sonoro em fim de palavra.
  Ex.: ROSAM > rosa; MARE- > mar;  CASTIGAT > castiga

 3.  Principais processos de alteração (qualitativa ou posicional) 
de segmentos 

 a)  Metátese — processo que consiste na alteração da posição de um ou mais segmen-
tos na palavra.

   Ex.: FLORE- > frol (port. antigo); SEMPER > sempre; INTER > entre

 b)  Assimilação — processo pelo qual uma unidade fónica (ou sonora) se torna igual 
a uma outra, vizinha ou próxima, ou dela se aproxima.

  Ex.: PERSONA- > pessoa; NOSTRU- > nosso;  amaram-lo > amaram-no

 c)  Dissimilação — processo pelo qual uma unidade fónica (ou sonora) se torna dife-
rente de uma outra, vizinha ou próxima.

  Ex.: LILIU- > lírio; ROTUNDU- > rodondo > redondo 

 d)  Sonorização — processo pelo qual uma consoante surda se torna sonora.
  Ex.: FOCU- > fogo; TOTU- > todo; LUPU- > lobo 

 e)  Vocalização — processo pelo qual uma consoante se transforma em vogal (fre-
quentemente realizada como semivogal).

   Ex.: ACTU- > auto; CONCEPTU- > conceito; pessoal > pessoa[w] (português do Brasil)

 f)  Palatalização — processo pelo qual se desenvolve uma unidade palatal, normal-
mente por influência de um som palatal vizinho.

  Ex.: FILIU- > filho;  SENIORE- > senhor;  CLAMARE > chamar

 g)  Redução vocálica — enfraquecimento de uma vogal em posição átona.
  Ex.: b[o]lo / b[u]linho; f[ɛ]sta / f[ɨ]stejar;  c[a]sa / c[ɐ]samento

 h)  Crase — contração ou fusão de dois segmentos vocálicos iguais num só.
  Ex.: seer (port. antigo) > ser; door (port. antigo) > dor;  a (prep) + a (det) > à

 i)  Sinérese — contração de duas vogais num ditongo (duas vogais em hiato dão 
lugar a um ditongo, por semivocalização de uma delas).

  Ex.: EGO > eo > eu; LEGE- > lee > lei;  MALU- > mao > mau
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