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Resumo 
 
O objetivo do minicurso é dar a conhecer os rudimentos de uma das mais 
antigas línguas camito-semíticas a alunos de Letras, contemplando os sistemas 
fonológicos português e árabe, suas coincidências e divergências e as principais 
dificuldades fonéticas segmentais e suprassegmentais de um falante de 
português que aprende árabe clássico. Abordar-se-ão também os sistemas 
ortográficos português e árabe e novamente suas convergências e divergências. 
Descreveremos as 28 consoantes árabes, sua representação fonológica, 
articulação fonética, variantes, grafia, transliteração, significado e numeração, e 
seus sinais vocálicos, com a representação fonológica, emissão fonética, grafia e 
transliteração. A partir das informações fornecidas, os estudantes de letras serão 
capazes de ler a primeira surata do Alcorão.  
 
Palavras-chave: árabe, linguística, fonética, ortografia. 

 
1. Sistemas fonológicos árabe e português em contraste 
 

 O fonema é a mínima unidade fonológica distintiva de uma língua, isto 
é, um conjunto de traços mínimos sem significação. A Fonologia é a ciência que 
estuda a teoria sonora das línguas. 
 O grafema, que pode ser um signo ou uma letra, é a mínima unidade 
ortográfica distintiva de uma língua. A Ortografia é a ciência que estuda a 
transcrição das línguas. 
 
1.2.  Dimensão segmental ou divisível 
 
 A Fonética Segmental é a parte da Fonologia que estuda os fonemas 
realizados mediante sons que se podem isolar ou dividir: vogais, semivogais, 
consoantes e semiconsoantes (só em árabe). 
 

Fonemas vocálicos 

portugueses (Brasil) 

anterior 

palatal 

central 

velar 

posterior 

velar 

alto /i/ pise  /u/ tudo 

médio alto /e/ peso  /o/ corpo 

médio baixo (aberto) / / pé  // óra 

baixo  /a/ passo  



  

 

Existem em português outras realizações vocálicas, consideradas 
variantes destas sete, que se manifestam em emissões nasalizadas, 
prolongamentos e semivogais, que não possuem status fonológico porque são 
instáveis e contextuais. 
 

Fonemas 
vocálicos árabes 

anterior 
palatal 

central 
velar 

posterior 
velar 

alto breve 

alto longo 

 /i/ taalib 

 /i:/ bakhiil 

 /u/ burnaamarh 

/u:/ jaruuch 

baixo breve 

baixo longo 

 /a/ jábal 

/a:/ anaa 

 

 

Como já foi esclarecido na introdução, e conferimos ao longo das 
transliterações feitas até aqui, as vogais breves árabes se grafam mediante 
traços, ou signos, acrescidos às consoantes, enquanto que letras próprias 
transcrevem as vogais longas: 

 fonema alto anterior palatal, breve /i/: grafado mediante um traço  , 

chamado  kásra, colocado sob qualquer consoante:  taalib 

estudante;  

 fonema alto anterior palatal, longo /i:/: transcrito pela letra  yaa´:  

  bakhiil avarento; 

 fonema baixo central velar, breve /a/: grafado mediante um traço  , 

chamado  fátrha, colocado sobre qualquer consoante (neste 

exemplo, dois fátrha):  jábal montanha;  

 fonema baixo central velar, longo /a:/: transcrito pela letra  álif:  

anaa eu;  

 fonema alto posterior velar, breve /u/: grafado mediante um signo  , 

chamado  dámma, colocado sobre qualquer consoante:  

burnaamaj programa; 

 fonema alto posterior velar, longo /u:/: grafado pela letra  wuau: 

 jaruuch moinho. 

 

Existem em árabe os sons [e] e [o], considerados variantes dos outros 
três, mas não possuem status fonológico próprio, pois são instáveis, realizando-
se apenas em determinados contextos, dependendo da consoante que as 
antecede (cf. Dechicha, 1978).  
NOTAS. As letras  álef,  waaw e  yaa’ unicamente são consoantes quando abrem sílaba; 
vogais, nos demais contextos. O leitor encontrará os paradigmas completos árabe e português 
numa única página no Anexo. Quadros fonológicos português-árabe; e poderá situar os pontos de 
articulação de cada som em Sistema fonador humano, na página XXV. 



  

 
Fonemas 

consonantais 

portugueses e sua 

transcrição  

Bilabial 

  

 

Labiodental 

 

 

Linguodental 

 

 

surdo                 sonoro surdo                 sonoro surdo                 sonoro 

Oclusivo  /p/       

p 

/b/ 

b 

                 

                               

/t/              

t  

/d/                    

d 
Fricativo 

 
 /f/               

f 

/v/ 

v-w 

 

Nasal 

 
                      /m/                

m 

  

 
Fonemas 

consonantais 

portugueses e 

sua transcrição 

Alveolar 

  

 

Palatal 

 

 

Velar 

 

 

surdo                 sonoro surdo                 sonoro surdo                 sonoro 

Oclusivo                 

                           

                     /k/ 

c-q-k-

x 

/g/ 

g 

Fricativo 

 
/s/ 

s-c-ç-sc 

x-xc-xs 

ss-sç-z 

/z/             

z-s-x 

//              
ch-x 

// 

g-j 

 

 

Nasal 

 
          /n/                   

n 

 //                    

nh 

 

Lateral 

 
 /l/ 

l 

 //           

lh 

 

Vibrante   

              
 /r/                   

r 

  //                       

r 

 
Fonemas 

consonantais  

árabes e sua 

transcrição 

Bilabial 

 

              

Labiodental 

 

            

Linguodental 

 

  

surdo sonoro  surdo sonoro surdo sonoro 

Oclusivo   /b/  

 
  /t/  

 
/t/ f.  

 

/d/  

 
/d/ f.  

 
Fricativo 

 

 /f/  

 
  

Nasal 

 

 /m/  

 
  

 
 
 
 
 



  

Fonemas 

consonantais  

árabes e sua 

transcrição 

Interdental 

 

              

Alveolar 

 

            

Palatal 

 

  

surdo sonoro surdo sonoro surdo sonoro 

Fricativo 

 
/θ/  

 
/δ/  

 
/δ/f.  

 

/s/  

 
/s/f.  

 

/z/  

 
//  

 

//  

 
/y/ sc.  

 
Nasal 

 
  /n/  

 

 

Lateral 

 
  /l/  

 

 

Vibrante   

              
  /r/  

 
 

 
Fonemas 

consonantais  

árabes e sua 

transcrição 

Velar 

 

              

Uvular 

 

            

Faríngeo  

 

Glotal 

surdo sonoro  surdo surdo sonoro surdo 

Oclusivo  /k/  

 
 /q/  

 

 //  

 
Fricativo 

 
/x/  

 
//   

 
/w/sc.  

 

 //  

 
//  

 

/h/  

 

NOTAS.  

f = faringalizados // sc = semiconsonantais (glides). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2.1a. Fonemas portugueses e árabes em contraste 
 

Fonemas,  

letras e 

signos árabes 

Fonemas 

comuns 
Letras e 

signos 

árabes 

Letras e  

signos 

portugueses 

Fonemas 

e letras  

portugueses 

/y/   
/i/  i, e /e/ e 

//     /a/  a // e 

/w/  
/u/  u, o, w // o 

/t/  
/b/  b /o/ o 

/d/  
/t/  t /p/ p 

/q/  
/d/  d /g/ g, gu 

/θ/  
/k/  c, q, k, x /v/ v, w 

/δ/  
/f/  f // nh 

/δ/  
/s/  s-c-ç-sc 

x-xc-xs ss-sç-z  
// lh 

/s/  
/z/  z, s, x // r, rr 

/x/  
//  ch, x  

//  
//  j, g  

/rh/  
/m/  m  

//  
/n/  n  

/h/  
/l/  l  

 /r/  r  

 
Uma análise contrastiva do sistema fonológico de ambas as línguas 

mostra que há dezesseis fonemas comuns (três vocálicos e treze consonantais), 
onze específicos do português (cinco vocálicos e seis consonantais) e quinze 
específicos do árabe (três vocálicos e doze consonantais). 

 
1.2.1.b. Panorama geral dos fonemas e letras árabes 

 
Nome Forma 

isolada 

Forma 

unida 

Fonema Transli 

teração 

Observações 

álif   //  a, u, i Semelhantes aos a, u, 

i portugueses 

baa‘ /b/ b Semelhante ao b 

português 

taa´ /t/ t Semelhante ao t 

português de tato 

thaa´ // th Semelhante aos z/c 

espanhóis de cicatriz 

ou ao th inglês de 

thing 

jiim // j Semelhante aos j/g 



  

portugueses de 

jovem/gente 

rhaa´ // rh Som intermediário 

entre o h inglês de 

horse e o j espanhol 

de joven 

khaa´ /x/ kh Semelhante aos j/g 

espanhóis de 

jota/gitano 

daal /d/ d Semelhante ao d  

português de dado 

dhaal  // dh Semelhante ao d  

espanhol de cansado 

e ao th inglês de that 

raa´ /r/ r Semelhante ao r  

francês de rue 

zaay /z/ z Semelhante ao z  

português de zebra 

siin /s/ s Semelhante ao s  

português de sogra 

chiin // ch Semelhante aos ch/x 

portugueses de 

chão/xícara 

saad /s/ s Mais enfático que o s  

português de sogra e 

cassado 

daad /d/ d Mais enfático que o d  

português de dado 

taa´ /t/ t Mais enfático que o t 

português de tato 

dhaa´ // dh Mais enfático que o  

d  espanhol de  

cansado e que o th 

inglês de that 

`ayn //  É um som gutural, 

inexistente nas 

línguas ocidentais 

ghayn // gh Semelhante ao r 

português de rua  

faa´ /f/ f Semelhante ao f 

português de faca 

qaaf /q/ q Semelhante ao k 

tenso aspirado inglês 

de king/coat  

kaaf /k/ k Semelhante aos c/qu 

portugueses de 

casa/queijo 

laam /l/ l Semelhante ao l 

português de lado 

miim /m/ m Semelhante ao m 

português de moda 

nuun /n/ n Semelhante ao n 

português de nada 

haa´ /h/ h Som aspirado, 

semelhante ao h 

inglês de horse  

waaw /w/ w-u Som vocálico, que 

pode ser ua, uu, ui 

segundo o contexto  



  

yaa´ /y/ y-i Som vocálico, 

próximo ao y 

espanhol de yo  

 

1.3. Principais signos ortográficos do árabe clássico 
 

 Alguns signos ortográficos árabes são comuns ao português: . ponto.  ! 

exclamação no final dos enunciados    : dois pontos.  Outros grafam-se de 

modo um pouco diverso:  vírgula     ponto e vírgula     signo de 

interrogação, no final dos enunciados. A maioria deles, porém, é bastante 
diferente, como comprovaremos a seguir.  
   

1.3.1. tachkiil . Significa formação. Nome que recebe o conjunto de 

normas e orientações sobre a pronúncia correta da língua árabe. 

1.3.2. rháraka . Significa movimento, acento, vogal. Nome que recebe o 

conjunto das vogais breves árabes:  

 1.3.2.a. fátrha . Significa abertura. Vogal breve a; indica-se  sobre as  

consoantes, com o signo  :   wázana  pesou. 

 1.3.2.b. kásra   . Significa quebra. Vogal breve i; indica-se sob as 

consoantes com o signo  :  ródima fechou-se (uma cavidade).  

 1.3.2.c. dámma  Significa  abraço. Vogal breve u; indica-se sobre  as 

consoantes com o signo  :   ádrusu, eu estudo. 

1.3.3. sukuun . Significa pausa.  Círculo pequeno  que se coloca sobre 

uma consoante para indicar que não é seguida de vogal, isto é, que é 

contígua a outra consoante:  dars aula. Este signo é muito 

importante para transliterar, pois, se, por exemplo, um waaw ou um yaa´ 
estiverem situados imediatamente depois de uma consoante marcada 
com sukuun, deverão grafar-se w/y e não uu/ii respectivamente, pois 
estarão desempenhando papel de consoante, não de vogal, por uma 
razão muito simples: uma vogal nunca pode abrir sílabas ou palavras 
árabes. 

1.3.4. tanwiin . Significa acréscimo de nuun. Dois fátrha, dois kásra ou 

dois dámma, situados em cima ou embaixo de uma letra, acrescentam an, 

un, in:  : an /    : bun  /   : tin,  muito importantes para marcar o caso 

(nominativo, acusativo ou genitivo) ou a determinação (Se vai 
acompanhada ou não de artigo.) de uma palavra. 

1.3.5. hámza . Palavra de significado incerto. É o signo  que se coloca-se 

geralmente em cima ou embaixo do álif, mas também sobre algumas 
letras, para indicar que desempenham papel de consoantes e não de 

vogais, e, no fim de algumas palavras, com formato maior . Representa 



  

o fonema //, uma pausa glotal surda, oclusão que não faz vibrar as 

cordas vocais: 
 1.3.5.a. hámza em cima de álif com fátrha. Se a vogal que acompanha o 

hámza é fátrha, então, coloca-se sobre o álif, transmitindo o som a:  
ádrusu eu estudo.   

 1.3.5.b. hamza em cima de álif com dámma. Se a vogal que acompanha o 

hámza é dámma, então, coloca-se sobre o álif, transmitindo o som u:  
umm mãe. 

 1.3.5.c. hámza embaixo de álif com kásra. Se a vogal  que acompanha o 

hámza é kásra, então, coloca-se embaixo de álif; transmite o som i:   

iyman fé. 

 A.3.5.d. hámza wásla . Signo grafado sobre o álif . Significa 

ligação. Indica que o álif e sua vogal perderam o som: em vez de se ouvir 

   man íbnuk  quem é teu filho?, ouve-se   máni bnúka. O  

hámza wásla omite-se inclusive nos casos do artigo  al o, após a 

preposição  li para, e após a conjunção  la certamente:   lil-bayti 

para a casa;  lal-baytu certamente a casa. 

 1.3.5.e. A presença de hámza no meio de uma palavra indica que esta 

deve ser dividida em duas partes:  sa-al, perguntar.  

 1.3.5.f. O hámza escreve-se dentro da palavra em algumas sequências: 

 : mar-a mulher;  lu-lu-a pérola;  bi-r poço;  dif calor.  

 1.4.5.g. O hamza escreve-se sem suporte quando é o último grafema 
(signo ortográfico) da  palavra, precedida de consoante ou vogal longa: 

 baa´ b;  taa´  t;  thaa´  th.      

1.3.6. mádda . Significa esticar.  Quando um  álif hamza forma sílaba com a 

vogal longa aa, apenas um álif é escrito, encimado pelo sinal  mádda:   
em lugar de   aalaamun  uma dor. 

1.3.7. chádda  ou tachdiid . Significa apertar.  É  o signo  que se 

coloca sobre para indicar consoantes geminadas:  dárrasa, ensinou. 

1.3.8. taa´ marbuuta    . Significa atada a taa´. Ao observarmos com  

atenção a palavra  qíssa história, percebemos que há dois pontos 

sobre a última letra, aparentemente um haa´; trata-se, na realidade, de um 

taa´, que recebe o nome de  taa´ marbuuta, e tem como função indicar 

que, em caso de ampliação de palavra mediante sufixos, o som mudará 

de haa´ para taa´. Assim, se partindo da palavra  qíssa história 

quisermos expressar indeterminação (uma história), escrevermos  

qíssa(tun); do mesmo modo, para expressar a  noção de posse, isto é, 
dizer nossa história, acrescentaremos o pronome possessivo na, 



  

escrevendo  qissátuna; assim, devido à metamorfose, haa´ virou 

taa´ nos dois exemplos, com diferente transliteração. Quando um 

pronome é sufixado a  um nome terminado em    taa´ 

marbuuta,  este transforma-se em  taa´ maftuurha, que 

significa abre taa´:  
 

 
kalbatuhaa  =  kálba + haa   
A cadela dela (sua cadela).  

 

1.3.9. álif maqsuura  . Significa álif limitado, restrito. É uma 

variante da primeira letra do  alfabeto, que só se usa em final de palavra, 

quando não é precedida por  yaa’, tomando a forma ; por exemplo, 

na preposição  `alà sobre, ou no substantivo  Muusà Moisés. Na 

transliteração do álif maqsuura, acrescentamos um acento grave para 
distingui-lo das demais formas de álif. 

1.3.10. laamálif.  É a união das letras   laam e  álif,  que assume a 

forma  quando está isolada:  laa não; e a forma  quando está ligada: 

 salaam paz. 

 
1.4. Alfabetos fenício, hebraico e árabe em contraste 
 

S 

e 

q 

u 

ê 

n 

c 

i 

a 

F 

e 

n 

í 

c 

i 

o 

S 

i 

g 

n 

i 

f 

i 

c 

a 

d 

o 

I 

m 

a 

g 

e 

m 

H 

e 

b 

r 

a 

i 

c 

o 

Á 

r 

a 

b 

e 

 

T 

r 

a 

n 

s 

l 

i 

t. 

p 

o 

r 

t 

u 

g 

u 

ê 

s 

N 

ú 

m 

e 

r 

o 

1  boi  álef  álif a, i, u 1 

2 casa  bet baa‘ b 2 

3 camelo  guímel jiim g, 

gu, j 

3 

4 porta  dálet daal d 4 

5 janela  he haa´ h 5 

6  prego  vav waaw w,u, 

uu 

6 



  

7 espada  zain zaay z 7 

8 cerca  rhet rhaa´ rh 8 

9  serpente  tet taa´ t 9 

10 punho 

fechado 
 iod yaa´ y, i, 

ii 

10 

11 palma da 

mão 
 kaf kaaf k 20 

12 aguilhão  lámed laam l 30 

13 água, 

poço 
 mem miim m 40 

14 peixe  nun nuun n 50 

15 escora  sámekh siin s 60 

16 olho  `aiin `ayn ` 70 

17 boca  pe faa´ p/f 80 

18 anzol  tsáde saad ts/s 90 

19 pescoço  qof qaaf q 100 

20 cabeça  rech raa´ r 200 

21 dente  chin chiin ch 300 

22 marca, 

sinal 
 tav taa´ t 400 

23   thaa´ th 500 

24   khaa´ kh 600 

25    dhaal dh 700 

26   daad d 800 

27   dhaa´ dh 900 

28   ghayn gh 1000 

 
 


