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RESUMO 

SANO WT (2017) A Tradução da Escrita — sistema estendido de transposição or-

tográfica do árabe padrão moderno para o português brasileiro. 103 pp. Tese (Dou-

torado) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

Esta tese trata da transposição ortográfica de elementos morfossintáticos do árabe 

padrão moderno (APM) para o português brasileiro (PB) e constitui uma continua-

ção de nossa dissertação de mestrado (Sano, 2011). Nesse trabalho anterior, trata-

mos da transposição ortográfica de consoantes no mesmo sentido (APM → PB) e 

desenvolvemos um sistema de romanização com vistas à transcrição e à translitera-

ção do APM, ou seja, uma romanização que permitisse recuperar tanto a fala (os fo-

nemas) quanto a escrita (os grafemas) da língua de partida. Nesta etapa atual, utili-

zamos esse sistema de romanização para analisarmos dois corpora (a gramática de 

Cowan e o resumo da referida dissertação), com o intuito de identificar os pontos a 

serem abordados por um sistema de romanização que trabalhe além do nível da pa-

lavra. Após esse levantamento, atualizamos o sistema de romanização anterior-

mente desenvolvido, agora com o escopo estendido para o nível frasal, e reescreve-

mos ambos os corpora aplicando as modificações propostas. 

Palavras-chave: escrita; língua árabe; ortografia; português do Brasil; transliteração. 
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ABSTRACT 

SANO WT (2017) The Translation of Writing — an extended system for the ortho-

graphic transposition of Modern Standard Arabic into Brazilian Portuguese. 103 pp. 

Dissertation (PhD) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; Universi-

dade de São Paulo, São Paulo. 

This dissertation deals with the orthographic transposition of morphosintactical 

elements from Modern Standard Arabic (MSA) into Brazilian Portuguese (BP), being 

a continuation of our master’s thesis (Sano, 2011). In that previous work, we dealt 

with the orthographic transposition of consonants in the same pair of languages 

(MSA → BP) and developed a romanization system meant to allow for the transcri-

ption and transliteration of MSA, i.e., a romanization suitable for recovering both the 

original speech (the phonemes) and the original writing (the graphemes) of the star-

ting language. In the current stage, we have used that system to analyse two corpora 

(Cowan’s grammar and our thesis’ abstract), in order to identify topics to be addres-

sed by a romanization system inteded to be used beyond word level. After that, the 

now extended romanization system was used to rewrite both corpora, applying the 

proposed modifications encompassing the sentence level. 

Keywords: writing; Arabic; orthography; Brazilian Portuguese; transliteration. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das últimas tarefas realizadas em nossa dissertação de mestrado (Sano, 2011) 

foi a romanização do resumo vertido para o árabe pela nossa orientadora, Prof.a Dr.a 

Safa Alferd Abou Chahla Jubran. O que inicialmente seria não mais do que apenas 

um exercício —visando a aplicar o que havíamos desenvolvido— mostrou-se insti-

gante o suficiente para que decidíssemos estender nosso sistema de romanização. 

Esquemas e sistemas de romanização 

Estudando oito diferentes romanizações, sendo dois esquemas (mais simples) —

Cunha (1987) e Nasr (2005)— e seis sistemas (mais elaborados)—Machado (1990), 

Nimer (2005), Sabbagh (1988), Jubran (2004) e o da UNESP1—, para o português, 

concluímos que, embora muitos dos grafemas e fonemas do APM fossem romaniza-

dos da mesma forma, havia muita discordância quanto à representação em caracte-

res latinos de diversas consoantes do APM. 

 Um dos pontos em comum a todas essas romanizações era a ausência de um 

procedimento que norteasse quais caracteres latinos seriam empregados para re-

presentar os originais árabes e quais diacríticos seriam adotados para estender as 

possibilidades de representação (e.g., como indicar as consoantes faringalizadas). A 

fim de podermos elaborar uma proposta coesa, seria necessário desenvolvermos 

padrões e parâmetros adequados à tarefa em questão. 

O alfabeto latino 

Em primeiro lugar —e antes mesmo que pudéssemos iniciar o processo de elabora-

ção de nossa proposta de romanização—, fora necessário identificar os melhores 

valores para cada uma das letras do alfabeto latino. O objetivo dessa primeira etapa 

era o de estabelecer uma base sobre a qual toda a romanização se apoiaria. 

 Uma vez que o recorte da dissertação limitava-se às consoantes do AP, con-

centramo-nos nas 21 letras do alfabeto latino normalmente utilizadas para grafar 

consoantes e semivogais. Categorizamos as correspondências grafema–fonema em 

quatro grupos: nulas, em que o grafema não representa fonema algum (e.g., haver, 

                                                        
1 Disponível em http://www.dtvb.ibilce.unesp.br 



14 
 

hoje, Bahia) ou não há um grafema a representar um fonema (e.g., ma[i]s, arro[i]z, 

lu[i]z); biunívocas, em que um grafema é usado para representar um único fonema, 

que por sua vez é representado somente por esse grafema (e.g., ⟨P⟩–/p/, 

⟨T⟩–/t/, ⟨F⟩–/f/); unívocas, em que um grafema representa só um fonema, que pode 

ser representado por outros grafemas (e.g., ⟨K⟩–/k/, mas /k/–⟨C⟩), ou em que um 

fonema é representado só por um grafema, que pode representar outros fonemas 

(e.g., /h/—⟨R⟩, mas ⟨R⟩–/ɾ/); e múltiplas, em que um grafema representa mais de 

um fonema (e.g., ⟨G⟩—/g, ʒ/) ou em que um fonema é representado por mais de um 

grafema (e.g., /v/–⟨V, W⟩). 

 Categorização feita, selecionamos as correspondências grafema–fonema 

mais regulares ou que melhor se prestassem a grafar as 19 consoantes e as 2 semi-

vogais do PB. Das 21 letras, 19 foram selecionadas, sendo 17 para consoantes e 2 

para semivogais, mais 2 dígrafos (⟨NH⟩–/ɲ/ e ⟨LH⟩–/ʎ/). As 2 letras restantes, ⟨C⟩ e 

⟨Q⟩ —suplantadas por ⟨S⟩ na representação de /s/, e por ⟨K⟩ na de /k/—, viriam 

posteriormente a ser incorporadas ao inventário grafemático das romanizações, jus-

tamente por não terem sido aproveitadas em quaisquer das correspondências gra-

fema–fonema do PB. 

Esquemas e sistemas 

A etapa seguinte consistiu no cotejo de esquemas e sistemas de romanização já exis-

tentes. Ainda que essas romanizações variassem no uso —de dicionários etimológi-

cos a propostas efetivamente voltadas para uma romanização a ser utilizada no meio 

acadêmico—, encontramos concordância na romanização de 12 dos 28 grafemas bá-

sicos do árabe. Isso significa que 42,9% da nossa proposta de romanização poderia 

basear-se nas correspondências grafema–fonema consensuais entre os trabalhos 

previamente estabelecidos, permitindo voltarmos nossa atenção aos 57,1% restan-

tes. 

 As correspondências que não apresentaram concordância entre os esquemas 

e sistemas estudados, as quais denominamos não consensuais, subdiviriam-se em 

grupos conforme os tipos de fonemas representados: equivalentes, ou fonemas en-

contrados no PB (consoantes /ʃ, ʒ/ e semivogais /j, w/); familiares, ou fonemas que, 
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conquanto não sejam parte do inventário fonológico do PB, são encontrados em lín-

guas europeias como espanhol e inglês (/ɣ, x; θ, ð/); não familiares, ou fonemas 

que, por serem uvulares, faringais ou faringalizados (/q; ħ; tˤ, dˤ, ðˤ, sˤ/), são se en-

caixam nas categorias anteriores; e outros, ou fonemas (/ʕ, ʔ/) que são normal-

mente romanizados empregando-se sinais gráficos (e.g., apóstrofo, meio círculo), 

não letras. 

 A ausência de consenso na romanização desses fonemas deve-se, em grande 

parte, à falta de uma padronização. Isso pode ser observado tanto entre os esquemas 

e sistemas —por exemplo, o fonema /ʃ/ encontra-se representado de três formas 

distintas, dependendo do esquema ou sistema, quais sejam, grafema simples (uma 

letra) ⟨X⟩, grafema composto (dígrafo) ⟨CH⟩, grafema derivado (com diacrítico) ⟨Š⟩— 

quanto internamente a cada um deles — por exemplo, o ponto ⟨.⟩, utilizado para 

marcar as consoantes faringalizadas (e.g., /tˤ/–⟨Ṭ⟩, /dˤ/–⟨Ḍ⟩), aparece na romaniza-

ção de uma consoante fricativa não faringalizada, /ɣ/–⟨Ġ, G   ⟩, o que caracteriza uma 

inconsistência no emprego do diacrítico. 

O produto final 

Nesse momento, não tínhamos mais apenas um sistema de romanização do APM 

para o PB. Passáramos a ter um conjunto de quatro sistemas, cada qual com um pro-

pósito bem delimitado e voltado para um determinado uso e um público específico. 

 Além dessa ampliação do escopo originalmente pretendido, notamos que a 

totalidade de nossa proposta (os quatro sistemas) permitia agora reproduzir, em 

caracteres latinos, grafemas e fonemas do APM em variados graus de precisão. Não 

mais se tratava de apenas um esquema a ser usado de maneira ad hoc, nem de um 

sistema dedicado a um certo nível de precisão, mas de um conjunto de princípios, 

regras e parâmetros2 que redundavam em um conjunto coeso de sistemas de roma-

nização. 

                                                        
2 Princípios gerais a nortear a proposta (e.g., servir simultaneamente como transliteração e trans-
crição, tanto quanto possível); regras específicas (e.g., as regras adotadas na seleção das correspon-
dências grafema–fonema do PB); parâmetros variáveis na representação (ou não) de dadas distin-
ções (e.g., geminação, faringalização). 
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Um teste prático 

Com os quatro sistemas de romanização concluídos, passamos a realizar alguns pe-

quenos testes, sempre em sintagmas curtos, de uma ou duas palavras. Os resultados 

mostraram-se satisfatórios, sem que tivéssemos a necessidade de modificar os sis-

temas. Por isso, e ainda que não fosse parte de nosso objetivo inicial, resolvemos 

aplicar um dos sistemas de romanização a um texto curto, que nos permitisse obser-

var-lhe o desempenho em uma situação não controlada (que não se limitasse a pa-

lavras escolhidas para demonstrar este ou aquele recurso). 

 Optamos por verter o resumo da dissertação para o árabe e romanizá-lo. Ao 

todo, nossa dissertação terminou por possuir quatro resumos: em português (man-

datório); em inglês (idem); em árabe (opcional); em árabe romanizado segundo a 

RAA (experimental). O processo de romanização desse resumo —última tarefa rea-

lizada durante a elaboração da dissertação— levantou questões que viriam a ser 

abordadas nesta tese. 

 Um primeiro problema a ser resolvido foi o da translineação, ou como parti-

cionar uma palavra e indicar que suas primeiras letras, em uma linha, ligam-se às 

seguintes, na linha imediatamente abaixo. Apesar de parecer trivial, essa questão 

apresenta um ponto de decisão: seguir as normas vigentes no PB ou adotar regras 

próprias. 

 Caso optássemos por indicar a translineação como no PB, deveríamos usar 

um hífen sempre que uma dada palavra precisasse ser particionada no final de uma 

linha e continuasse na seguinte; caso a partição ocorresse onde já houvesse um hí-

fen, ele seria grafado também no início dessa segunda linha. No entanto, uma vez 

que o valor do hífen em nossos sistemas de romanização já havia sido determinado 

—deveria ser usado somente para indicar a separação entre um clítico e a palavra a 

que ele se ligasse—, optamos por empregar um traço inferior ⟨_⟩ nesses casos3, si-

milarmente à maneira como se faz à mão livre ou à máquina de escrever, quando 

não há espaço para o hífen4. 

                                                        
3 Adotar o hífen para ser usado nessas situações poderia induzir um leitor menos familiarizado com 
o APM a equivocar-se na identificação das fronteiras de morfema, algo que preferimos evitar. 

4 Nessas situações, o traço inferior é grafado sob a última letra, mas, como isso poderia conflitar com 
os diacríticos posicionados sob algumas das letras utilizadas em nossos sistemas de romanização 
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 O hífen manteria, então, exclusivamente a função de indicar a ligação de clíti-

cos à palavra mais próxima. Quando fosse o último caractere grafável na linha, seria 

repetido no início da linha seguinte, para reforçar-lhe a existência em situações ou-

tras que não a de translineação — se empregássemos o hífen somente na primeira 

linha, poderíamos incorrer em casos que levassem o leitor a decodificar a palavra 

translineada como desprovida de clíticos, o que poderia ser evitado pela simples re-

petição desse sinal. 

 Dois outros problemas referem-se ao registro de determinadas vogais. As 

longas, em certos contextos, perdem quantidade, passando a ser pronunciadas como 

breves; e a vogal /a/ do artigo definido e a vogal inicial de alguns nomes são elididas 

na cadeia de fala. As soluções adotadas na romanização do resumo foram essencial-

mente ad hoc, uma vez que a dissertação voltara-se para a romanização de consoan-

tes. Nesta tese abordaremos essas questões, de modo a termos um conjunto de sis-

temas de romanização que contemple tais situações. 

A gramática de Cowan 

Outro aspecto observado na romanização desse resumo foi o da morfossintaxe. Por 

se tratar de um trecho consideravelmente mais longo do que os pequenos testes re-

alizados antes, a romanização do resumo em árabe ofereceu a oportunidade de li-

darmos com mais elementos do que somente os que havíamos selecionado de forma 

controlada (nos testes anteriores). 

 O processo todo explicitou algumas limitações acerca da efetividade do sis-

tema de romanização empregado (a RAA). Além da representação das partículas 

monografemáticas5, começamos a questionar como deveria ser realizada a romanização 

de pronomes sufixais, conjunções, algumas formas compostas, etc. 

 Dessas questões surgiu a necessidade de verificarmos como se poderiam romani-

zar sintagmas mais extensos. Por isso, decidimos analisar a maneira de Cowan trabalhar 

em sua gramática. Isso abriu duas oportunidades, quais sejam, a de observarmos como 

foram romanizadas sentenças completas, e a de abordar tópicos gramaticais um a um, 

                                                        
acadêmica (RAA e RAE), decidimos por posicionar o traço inferior após a última letra grafada na 
linha. 

5 Na ortografia árabe, partículas de apenas um grafema não podem ser escritas isoladamente, devendo ser 

justapostas à palavra seguinte. 
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pois a gramática, sendo também um material de estudo introdutório à língua árabe, apre-

senta tópicos gramaticais novos capítulo a capítulo. 

 Da experiência de romanizar o resumo em árabe da dissertação à análise da gra-

mática de Cowan, teríamos a possibilidade de expandir e refinar os sistemas de romani-

zação propostos em Sano (2011). 

Da terminologia 

A fim de procedermos à análise das romanizações previamente existentes e à elabo-

ração de nossas quatro propostas, foi necessário especificar determinados termos 

recorrentes. Precisamos diferenciar alfabeto (conjunto de elementos ortográficos 

que representam fonemas vocálicos e consonantais) de abjad (um tipo de alfabeto 

em que as vogais breves são de marcação opcional); distinguir letra (unidade básica 

de um alfabeto ou abjad) de grafema (a menor unidade distintiva de um sistema de 

escrita); determinar o que representam um diacrítico (sinal gráfico acrescido a uma 

letra) ou um dígrafo (sequência de duas letras funcionando como um grafema). 

 Outro grupo relevante de distinções refere-se a quais processos são utiliza-

dos entre a língua de partida e a de chegada. Adotamos romanização como termo 

hiperonímico para designar quaisquer formas de conversão de palavras escritas de 

um sistema qualquer para a escrita com caracteres latinos. Essas formas de conver-

são podem ser exclusivamente de transliteração (conversão que permite recuperar 

os grafemas da língua de partida), de transcrição (permite recuperar os fonemas 

da língua de partida) ou qualquer proporção de uso de um e de outro. 

Do título e do subtítulo 

 Duas expressões compostas especificamente para nossa dissertação —e que 

talvez não tenham sido esclarecidas anteriormente— encontram-se presentes no tí-

tulo e subtítulo do referido trabalho. Trata-se de ‘Tradução da Escrita’ e ‘transposi-

ção ortográfica’. 

 Em primeiro lugar, o termo ‘tradução’ costuma ser empregado quando signi-

ficados de uma língua de partida são representados por seus equivalentes numa lín-

gua de chegada. Na tradução, mostram-se relevantes fatores como o conteúdo (no-

tícia de jornal, conto, relatório, manual técnico, etc.), o público-alvo (leitor casual, 
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estudioso da área, conhecedor dos costumes, etc.) e o contexto (familiar, estran-

geiro, desconhecido), entre outros, que norteiam o trabalho do tradutor. A rigor, isso 

é feito majoritariamente com palavras, expressões, textos, etc., sendo de pouca in-

terferência as diferenças pertinentes aos sistemas de escrita das línguas envolvidas. 

 No entanto, observamos que também a forma da palavra escrita —especial-

mente no caso de topônimos (nomes de lugares) e antropônimos (nomes de pes-

soas)— está sujeita a esses mesmos fatores6. O conteúdo determina se um nome 

deve atender a alguma norma internacional (e.g., ISO, Pinyin) ou se podem ser feitas 

adaptações; o público-alvo indica se distinções da língua de partida (e.g., diferentes 

qualidades vocálicas, geminação consonantal) devem ou não ser reproduzidas na 

língua de chegada; o contexto embasa as escolhas feitas no momento de decidir por 

esta ou aquela forma de romanização (e.g., domesticação ou estrangeirização). 

 Por Tradução da Escrita entendemos que converter nomes de um sistema 

de escrita para outro não se resume a um mero trabalho de identificar e registrar as 

correspondências grafema–fonema e grafema–grafema pertinentes; trata-se de 

identificar os elementos relevantes para o público da língua de chegada e apresen-

tar-lhes o conteúdo original vertido no formato mais eficiente possível, quer seja 

desconsiderando algo irrelevante (e.g., distinções entre fonemas desconhecidos 

pelo leitor), quer seja mostrando um nome sob um molde familiar (e.g., latinização, 

processo pelo qual nomes estrangeiros assumem uma forma similar a nomes fami-

liares, como Ibn Sīnā → Avicena), entre outros procedimentos tipicamente associa-

dos à tradução textual. 

 Além disso, nem sempre um antropônimo grafado em dois sistemas de es-

crita distintos tem como referente exatamente a mesma pessoa. Por exemplo, ao 

Arisṭūṭālis da fālsafa —ou ‘falsafa’, como grafa Attie (2002)— são atribuídos textos 

cuja autoria fora da filosofia árabe é alheia a Aristóteles. 

 Em segundo lugar, ‘transposição’ —termo encontrado no xadrez, na Matemá-

tica e na Música— alude a uma sorte de alterações de forma visando a afetar o menos 

possível o conteúdo. 

                                                        
6 Palmer (2016), por exemplo, emprega recursos de ortografia e pontuação para estrangeirizar diá-
logos traduzidos, indicando-lhes a origem espanhola ou alemã, ainda que se apresentem em inglês. 
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 No xadrez, uma transposição é uma sequência de movimentos diferente de 

uma outra, mas que resulte em uma mesma configuração de peças, após uma certa 

quantidade de jogadas. 

 Na Matemática, observam-se transposições quando ocorre permutação de 

dois elementos (e.g., em uma sequência numérica) ou quando se isola uma determi-

nada variável em uma fórmula. 

 Na Música, pode haver transposição7 no processo de adaptação de uma peça 

para um instrumento que não aquele para o qual a peça fora originalmente escrita. 

Devido a limitações impostas pela tessitura (faixa de notas, da mais grave à mais 

aguda) do instrumento, por vezes devem-se efetuar as devidas alterações a fim de 

que sejam respeitados os intervalos entre as notas. 

Transposition. The notation or performance of music at a pitch different 

from that in which it was originally conceived or notated, by raising or low-

ering all the notes in it by a given interval. Transposition is often applied 

when pieces are performed on different instruments from those specified 

in a particular scoring: for example, Bach's Cello Suites are transposed up 

an octave when played on the viola. Vocal music is often transposed in per-

formance, and songs are sometimes published in alternative transposed 

versions for ‘high voice’, ‘middle voice’ and ‘low voice’. (Sadie, 1980, grifo 

nosso) 

 Com essa intertextualidade —de Linguítica com xadrez, Matemática e Mú-

sica, entre outros— pretendemos salientar que, embora as formas de representação 

(ou expressão) sejam distintas entre um sistema de escrita e outro, o que se registra 

usando-se o abjad árabe pode, em quase toda sua totalidade, ser apresentado 

usando-se o alfabeto latino. 

 Considerando que nossa proposta, visando a permitir que as informações 

grafo-fonêmicas do APM fossem, com as devidas adaptações, (de)codificáveis em ca-

racteres latinos, decidimos designar nosso conjunto de sistemas de romanização 

(RAA, RAE, RLC e RLS) por ‘transposição ortográfica’. 

                                                        
7 Diferente de transcrição e de arranjo. 
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 Ao cunharmos transposição ortográfica, procuramos ressaltar que as mo-

dificações operadas na conversão de um sistema ortográfico (a escrita árabe) para 

outro (a escrita latina) transportam, ou melhor, transpõem os elementos relevantes 

de um para o outro. O termo ‘transposição’ fora tomado de empréstimo da Música, 

área em que é mais conhecido e utilizado com mais frequência. 

 Em Música, a transposição aparece principalmente em três situações: 1) em 

uma peça que seja tocada em uma tonalidade diferente daquela em que tenha sido 

escrita; 2) em um instrumento transpositor (e.g., clarinete), que realiza notas em 

altura constantemente diferente daquelas que estão escritas na partitura —tocando 

um clarinete em si bemol, por exemplo, o clarinetista lê a nota dó na partitura, posiciona 

os dedos para executar a nota dó, mas o instrumento emite a nota si bemol (um tom abaixo 

de dó)—; 3) em uma peça que seja reescrita para ser executada em instrumento di-

ferente daquele para o qual tenha sido originalmente escrita. 

 Essa última situação mostra-se bastante similar ao que presenciamos quando 

operamos entre dois sistemas de escrita. Tomemos como referência o minueto em 

sol maior de Bach (BWV Anh. 114). Originalmente escrito para cravo, pode ser to-

cado em um piano, sem que seja necessário transcrever a partitura. No entanto, por 

se tratar de instrumentos diferentes, há diferenças na execução e no som obtido — 

sendo um instrumento de cordas pinçadas (entre outros fatores), o timbre o cravo 

distingue-se do produzido pelo piano, um instrumento de cordas percutidas. Uma 

forma de compensar essas diferenças poderia ter por objetivo recuperar a natural 

duração menor das notas tocadas em um cravo, o que se pode obter indicando que 

a peça deve ser tocada em staccato ou efetivamente acrescentando um ponto de di-

minuição às notas da partitura — o efeito pretendido é o de que, mantendo-se o 

mesmo andamento, a duração de cada nota seja diminuída, isto é, no lugar de uma 

nota que preenchia um tempo, temos agora uma nota preenchendo a primeira me-

tade desse tempo, sendo seguida de meio tempo de pausa. 
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Do objetivo 

Ao trabalharmos com os dois corpora mencionados, temos dois propósitos em 

mente: realizar um teste prático mais amplo, aplicando o sistema de romanização 

desenvolvido na dissertação a uma gama mais ampla de contextos, em comparação 

com os breves exemplos apresentados anteriormente; identificar os pontos perti-

nentes ao exercício da romanização de sentenças completas, elaborando soluções 

quando possível e estendendo o escopo do sistema em pauta. 
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Capítulo 1 — Da proposta de romanização 

Conquanto seja esta tese de doutorado uma continuação da nossa dissertação de 

mestrado, não podemos nos furtar ao fato de poder quem lê não estar familiarizado 

com os sistemas de romanização anteriormente propostos. Portanto, explicaremos 

aqui como eles surgiram e como funcionam, em um breve resumo de Sano (2011). 

A necessidade de (mais) uma romanização 

O árabe padrão moderno (APM) não conta com uma romanização oficial, diferente-

mente de línguas como o mandarim, que conta com o sistema pinyin. Isso fica evi-

dente ao compararmos, por exemplo, notícias de jornal e revista que apresentem 

topônimos e antropônimos árabes. Um caso bastante conhecido é o do nome do di-

tador líbio (deposto e morto em 2011) Mucammar Ḳađđāfī, também grafado Mua-

mar Kadafi, Muammar Gaddafy, Mu’ammar Qadhdhafi, entre tantas formas8. 

 Outras instâncias em que se observam diferenças as mais variadas é em arti-

gos acadêmicos, dicionários etimológicos, material literário, compêndios de cultura 

árabe, almanaques, etc. Isso se deve, por um lado, à quantidade de fonemas distintos 

entre o APM e o português brasileiro (PB) e, por outro, ao maior ou menor grau de 

representação da língua de partida, isto é, quais distinções da língua de partida são 

marcadas na língua de chegada, quer em termos grafemáticos (mapeamento dos 

grafemas da escrita árabe) quer em termos fonêmicos (fonemas do árabe) ou foné-

ticos (principalmente assimilações). 

As (dis)similaridades 

Para elaborarmos nossa proposta, estudamos oito romanizações já existentes. Fo-

ram dois esquemas (mais simples) —Cunha (1987) e Nasr (2005)— e seis sistemas 

(mais elaborados) — Machado (1990), Nimer (2005), Sabbagh (1988), UNESP (on-

line9) e dois (leigo e acadêmico) de Jubran (2004). 

 Notamos que havia alguns pontos em comum (mesma solução para romani-

zar determinados grafemas/fonemas) e algumas divergências — da escolha dos gra-

femas ao uso de diacríticos. Outro elemento que, se não estava explícito, mostrou-se 

                                                        
8 Há uma lista com 112 variantes (anexo C). 
9 Disponível em http://www.dtvb.ibilce.unesp.br 
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evidente, foi a aparente seleção ad hoc das correspondências grafema–fonema que, 

segundo nossa análise, categorizaram-se como não consensuais entre as romaniza-

ções. Essa carência de um método norteador referente à elaboração das romaniza-

ções estudadas viria a ser o ponto mais importante a ser abordado ao longo da dis-

sertação; o resultado desse trabalho, a principal contribuição de nossa proposta. 

 Em relação aos grafemas, tínhamos, então, uma base comum —os grafemas 

consensuais (comuns a todas as romanizações), que não necessitariam de altera-

ção— e um conjunto de representações que deveriam ser reavaliadas, tanto no que 

dizia respeito aos grafemas quanto aos dígrafos e diacríticos. 

As correspondências grafema–fonema do PB 

Antes que pudéssemos iniciar nossa proposta de romanização, foi necessário que 

estipulássemos os valores de cada grafema a ser adotado. Isso já fazia parte do pro-

jeto de padronização do método de elaboração, pois tratava-se de uma etapa que 

eliminaria —ou, ao menos, diminuiria— a possibilidade de termos de recorrer a so-

luções ad hoc mais adiante. 

 O primeiro passo seria identificar os valores que cada grafema do PB possui. 

Para isso, limitamo-nos aos valores das consoantes em posição de ataque silábico, 

por serem bastante restritas as consoantes que aparecem na coda10, e seus valores 

variam em razão de fenômenos de redução ou neutralização. Subdividimos as con-

soantes em quatro categorias, conforme o tipo de correspondência grafema–fo-

nema: nula; biunívoca; unívoca; múltipla. 

 As correspondências nulas dizem respeito aos casos em que uma determi-

nada letra —normalmente o ⟨H⟩— não representa fonema algum (e.g., hábil, hoje) 

ou em que um determinado fonema —normalmente uma semivogal epentética 

/j/— não é ortograficamente representado (e.g., mas, arroz). 

 As biunívocas correspondem aos casos em que um grafema representa so-

mente um fonema, que por sua vez é representado somente por aquele grafema. 

 As unívocas são aquelas em que um fonema representa apenas um fonema, 

que pode ser representado também por outros grafemas; ou em que um fonema é 

                                                        
10 Basicamente: os arquifonemas /R/ e /S/; o encontro consonantal /ks/; as formas velarizada [ł] ou 

vocalizada [w] de /l/. 
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representado por apenas um grafema, que pode também representar outros fone-

mas. 

 As múltiplas referem-se aos casos em que um grafema representa mais de 

um fonema ou que um fonema é representado por mais de um grafema. 

Tabela 1: Tipos de correspondência grafema–fonema. 

representação 
única 

correspon-
dências 

representação 
variada exemplos 

 
— 
— 

nulas 
⟨H⟩ 
/j/ 

 
— 
— 

 
⟨hoje⟩ /oʒe/ 
⟨arroz⟩ /arojs/ 

 
/p/ 
⟨LH⟩ 

biunívocas 
⟨P⟩ 
/ʎ/ 

 
— 
— 

 
⟨pá⟩ /pa/ 
⟨lhama⟩ /ʎama/ 

 
/H/ 
⟨K⟩ 

unívocas 
⟨R⟩ 
/k/ 

 
/ɾ/, /R/ 
⟨C⟩, ⟨QU⟩ 

 
⟨rarear⟩ /haɾeaR/ 
⟨Kelvin⟩ /kɛlvĩ/ 

 
— 
— 

múltiplas 
⟨X⟩ 
/s/ 

 
/ʃ/, /s/, /z/ 
⟨S⟩, ⟨C/Ç⟩, ⟨X⟩, 
⟨SC/SÇ⟩, ⟨XC⟩ 

 
⟨xerife⟩ /ʃeɾife/ 
⟨saci⟩ /sasi/ 

 

 A próxima etapa seria a de selecionar os grafemas de modo a «aproveitar as 

regularidades das correspondências grafema–fonema e evitar-lhes as exceções, 

para que a romanização seja tão simples quanto possível» (Sano, 2011:87). O obje-

tivo seria o de termos um conjunto constituído de grafemas biunívocos, a fim de não 

haver ambiguidades na romanização. 

 As duas primeiras categorias são as mais simples e diretas. A das correspon-

dências nulas em nada contribui, visto que não apresenta relações entre grafemas e 

fonemas. A das biunívocas contribui com oito correspondências: ⟨P⟩–/p/; ⟨B⟩–/b/; 

⟨T⟩–/t/; ⟨D⟩–/d/; ⟨F⟩–/f/; ⟨L⟩–/l/; ⟨NH⟩–/ɲ/; ⟨LH⟩–/ʎ/. 
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 As duas categorias seguintes, devido à variedade que apresentam, devem 

passar pelo escrutínio de seis regras, com o objetivo de tornar possível selecionar as 

correspondências mais adequadas ao nosso propósito. São elas (Sano, 2011:89): 

• Regra de ataque (regra geral). Tomem-se as correspondências 

grafema–fonema que ocorram em ataque de sílaba. 

• Regra de isolamento. Tome-se a leitura esperada do grafema 

seguido de vogal (monossílabo CV). 

• Regra de simplicidade. Tome-se preferencialmente o grafema simples, 

quando houver opções simples e compostas. 

• Regra de regularidade. Tome-se a correspondência mais frequente 

e/ou regular, quando um grafema representar diferentes fonemas 

conforme a vogal seguinte. E atribua-se essa correspondência 

a todas as combinações CV. 

• Regra de início. Tome-se o grafema que ocorra preferencialmente em: 

1. início de palavra (CV); ou 

2.  posição intervocálica (VCV); ou 

3.  ataque complexo (CCV). 

• Regra de conflito. Havendo dois fonemas por um mesmo grafema 

representados, manter-se-á a correspondência do fonema 

que não puder associar-se a um grafema alternativo. 

 Aplicando-se essas seis regras às correspondências unívocas e às múltiplas, 

obtivemos um conjunto que, juntamente com as biunívocas anteriormente selecio-

nadas, constitui a base dos grafemas que utilizaríamos para elaborar nossa proposta 

de romanização. 
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Tabela 2: Correspondências grafema–fonema selecionadas. 

plosivas fricativas 
nasais, líquidas 

e semivogais 
fonema  grafema fonema  grafema fonema  grafema 

p ↔ P f ↔ F m ↔ M 

b ↔ B v ↔ V n ↔ N 

t ↔ T s ↔ S ɲ ↔ NH 

d ↔ D z ↔ Z R ↔ R 

k ↔ K ʃ ↔ X l ↔ L 

g ↔ G ʒ ↔ J ʎ ↔ LH 

   H ↔ H j ↔ Y 

      w ↔ W 

Esquemas e sistemas de romanização 

Antes de iniciarmos a elaboração de nossa proposta de romanização propriamente 

dita, analisamos oito romanizações, quais sejam, os esquemas de Cunha (1987) e de 

Nasr (2005), os sistemas de Machado (1990), de Nimer (2005) e de Sabbagh (1988), 

o dicionário online da UNESP11 e os sistemas acadêmico e leigo de Jubran (2004). 

 O principal ponto de nossa análise foi em relação aos tipos de correspondên-

cia grafema–fonema empregados nas romanizações. Pudemos formar dois conjun-

tos: o das romanizações consensuais, que apresentavam as mesmas soluções em to-

dos os esquemas e sistemas; o das não consensuais, que apresentavam divergências. 

Assim como na categorização dos grafemas usados no PB, o primeiro pôde ser ado-

tado sem alterações —como foi o caso das correspondências biunívocas dos grafe-

mas do PB—, e o segundo demandou análise e critérios de seleção pormenorizados. 

  

                                                        
11 Disponível em http://www.dtvb.ibilce.unesp.br 
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Tabela 3: Romanização consensual de grafemas/fonemas do árabe padrão. 

plosivas fricativas 
nasais e 
líquidas 

árabe fon. roman. árabe fon. roman. árabe fon. roman. 

 m M, m م f F, f ف b B, b ب

 n N, n ن s S, s س t T, t ت

 r R, r ر z Z, z ز d D, d د

 l L, l ل h H, h ه k K, k ك

 

 As romanizações não consensuais subdividiram-se, conforme o tipo de fo-

nema que apresentavam, em quatro categorias: equivalentes, quando os fonemas 

fossem similares a existentes no PB; familiares, caso se tratasse de fonemas simila-

res a encontrados em línguas como o inglês, o francês e o espanhol; não familiares, 

no caso de os fonemas não terem equivalentes naquelas línguas; e outros, quando, 

além de serem não familiares, os fonemas tivessem romanização feita com sinais 

outros que não letras. 

Tabela 4: Romanização não consensual de grafemas/fonemas do árabe pa-
drão. 

equivalentes familiares não familiares outros 
ár. fon. ár. fon. ár. fon. ár. fon. 
 ʕ ع tˤ ط θ ث ʃ ش
 ʔ ء dˤ ض ð ذ ʒ ج
   q ق x خ j ي
   ðˤ ظ ɣ غ w و
   sˤ ص    
   ħ ح    

 

A proposta de romanização 

Determinados os valores dos grafemas (no PB) e identificados os fonemas (do APM), 

a etapa seguinte seria a de selecionar as correspondências grafema–fonema da 

nossa proposta de romanização. Essa seleção deveria serguir algumas regras (Sano, 

2011:123): 
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• constituir grafemas somente a partir de letras; 
• apresentar biunivocidade nas correspondências grafema–fonema; 
• apresentar biunivocidade entre os dígrafos e as modificações por eles in-

dicadas; 
• usar caracteres básicos como grafemas simples primitivos 

(uma letra sem diacríticos); 
• usar caracteres codificados no UNICODE. 

 Basicamente, isso significava que se não poderiam empregar sinais gráficos 

(não letras) para representar fonemas; deveria haver relação 1:1 entre grafemas e 

fonemas; a formação de dígrafos (e o uso de diacríticos) deveria ser regular e previ-

sível, isto é, a modificação (fricativização e/ou faringalização) deveria ser sempre a 

mesma; quaisquer modificações (dígrafos, diacríticos) deveriam ser feitas sobre os 

elementos do conjunto de 26 letras do alfabeto latino; cada um dos grafemas sim-

ples, independente de serem primitivos (sem diacríticos) ou derivados (com diacrí-

ticos), deveria fazer parte da tabela de caracteres do UNICODE12. 

Seleção dos grafemas 

As correspondências grafema–fonema seguiram a mesma ordem da categorização 

dos fonemas do APM. Primeiro foram aestabelecidas as da romanização consensual 

de fonemas equivalentes; em seguida, as da romanização não consensual de fone-

mas equivalentes; depois, as de fonemas familiares; posteriormente, as de não fami-

liares; por último, outros. 

 Como dito anteriormente, 12 dos fonemas do APM já contavam com romani-

zações consensuais entre os esquemas e sistemas estudados, tendo sido possível as-

sociá-los a 12 das 21 letras disponíveis para representar consoantes e semivogais 

no alfabeto latino. 

  

                                                        
12 Como veremos mais adiante, para romanizar ⟨ظ⟩ /ðˤ/ foi necessário compor o ⟨Đ, đ⟩ com o ponto 

inferior ⟨    ⟩, resultando em ⟨Đ   , đ   ⟩. 
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Tabela 5: Seleção de grafemas para a romanização consensual. 

letras latinas B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z 

grafemas selecionados B  D F  H  K L M N   R S T     Z 

fonemas árabes b  d f  h  k l m n   r s t     z 

grafemas árabes ز     ت س ر   ن م ل ك  ه  ف د  ب 

letras disponíveis  C   G  J     P Q    V W X Y  

 

 Dentre as demais 9 letras latinas, 4 puderam ser empregadas na romanização 

dos fonemas que, malgrado a falta de consenso, encontraram equivalentes no PB. 

Passamos a ter, então, ⟨X⟩–/ʃ/, ⟨J⟩–/ʒ/, ⟨Y⟩–/j/ e ⟨W⟩–/w/. 

Tabela 6: Seleção de grafemas para os fonemas /ʃ, ʒ, w, j/. 

letras latinas B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z 

letras disponíveis  C   G  J     P Q    V W X Y  

grafemas selecionados       J           W X Y  

fonemas árabes       ʒ           w ʃ j  

grafemas árabes       ي ش و           ج  

letras disponíveis  C   G       P Q    V     

 

 Das 5 últimas letras, 2 ⟨C, Q⟩ não foram selecionadas para representar quais-

quer dos fonemas do PB, mas foram aproveitadas para representar dois fonemas do 

árabe (⟨C⟩–/ʕ/ e ⟨Q⟩–/ʔ/); outras 2 ⟨P, V⟩ representam fonemas sem equivalente em 

AP; e 1 ⟨G⟩não se associa diretamente a um fonema do AP, mas, com o acréscimo do 

traço inferior ⟨_⟩ reposicionado acima da letra, passa a representar o fonema frica-

tivo /ɣ/. 
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Tabela 7: Seleção dos últimos grafemas para romanização do árabe pa-
drão. 

letras latinas B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z 

letras disponíveis  C   G       P Q    V     

grafemas selecionados  C   Ḡ        Q         

fonemas árabes  ʕ   ɣ        ʔ         

grafemas árabes  ء        غ   ع         

letras disponíveis            P     V     

 

 Esse mesmo diacrítico seria usado para romanizar outros três fonemas: /θ/–

⟨Ṯ⟩; /ð/–⟨Đ⟩; /x/–⟨Ḵ⟩. Um segundo diacrítico, o ponto inferior ⟨.⟩, seria usado para 

marcar as consoantes uvulares, faringais ou faringalizadas: /tˤ/–⟨Ṭ⟩ /dˤ/–⟨Ḍ⟩; /q/–

⟨Ḳ⟩; /ðˤ/–⟨Đ   ⟩; /sˤ/–⟨Ṣ⟩; /ħ/–⟨Ḥ⟩. Cabe notar que essa regularidade permite deduzir 

as diferenças entre ⟨D⟩, ⟨Đ⟩, ⟨Ḍ⟩ e ⟨Đ   ⟩, bastando conhecer-se o valor de cada diacrí-

tico. 

 Ao final, conseguimos elaborar uma proposta original e cumprir um dos ob-

jetivos secundários da pesquisa, qual seja, o de utilizar apenas letras para romanizar 

o árabe — é comum usarem-se caracteres especiais ou símbolos para romanizar, 

por exemplo, a parada glotal /ʔ/ (apóstrofo ⟨’⟩, apóstrofo simples ⟨'⟩, meio anel di-

reito ⟨ʾ⟩, etc.) ou a fricativa/aproximante faríngea vozeada /ʕ/ (apóstrofo ⟨’⟩, aspas 

simples de abertura ⟨‘⟩, meio anel esquerdo ⟨ʿ⟩, etc.), mas tais opções acarretam pro-

blemas de legibilidade e alfabetação. 

Ex uno plura13 

O que inicialmente deveria ser apenas uma forma de permitir grafar em caracteres 

latinos palavras de origem árabe —especialmente topônimos e antropônimos, duas 

categorias que, aparentemente, apresentam maior divergência de grafia14— mos-

trou-se suficientemente flexível para que servisse como ferramenta de transcrição 

(recuperação dos fonemas da língua de partida) e/ou transliteração (recuperação 

                                                        
13 Trocadilho com o lema nacional estadunidense “E pluribus unum”, que significa “de muitos [esta-
dos], um [país]”. No caso, “Ex uno plura” significaria algo como “de um [sistema de romanização], 
muitos [sistemas de romanização]”. 

14 O nome de Mucammar Kađđāfī, por exemplo, apresenta cerca de 120 grafias diferentes. 
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os grafemas da língua de partida). Essa flexibilidade permitiu-nos desenvolver vari-

antes que atendessem a públicos distintos e diferentes propósitos. 

 A coesão da proposta mostrou-se igualmente relevante ao percebermos que 

ela poderia ser adaptada de forma a se tornar ou mais ou menos complexa. A depen-

der do público-alvo ou da necessidade de refinamento ou simplificação da represen-

tação grafemática, notamos ser possível manter os mesmos princípios e alterar ape-

nas a forma como eles seriam expressos. 

 Nossa proposta passou a ser subdividida em quatro módulos: romanização 

leiga simplificada (RLS); romanização leiga comum (RLC); romanização acadêmica 

ampla (RAA); romanização acadêmica estrita (RAE). Os dois primeiros (RLS e RLC) 

são voltados ao uso para e por um público leigo, que não tenha conhecimento acerca 

da língua árabe e para o qual não sejam relevantes certas distinções linguísticas (e.g., 

consoantes geminadas, quantidade vocálica, faringalização, etc.); os dois últimos 

(RAA e RAE) prestam-se mais ao uso para e por um público acadêmico, que ou dete-

nha conhecimento da língua árabe ou com ela trabalhe, sendo significativas as dis-

tinções não contempladas por RLS e RLC. 

 A proposta inicial viria a se chamar Romanização Acadêmica Ampla (RAA), 

por ter como público-alvo o acadêmico e ser de amplo espectro, permitindo seu uso 

em texto corrido, sem a necessidade de recursos tipográficos mais rebuscados. 

 Da RAA primeiro derivamos a Romanização Acadêmica Estrita (RAE). Ela 

segue essencialmente o mesmo formato da RAA, mas acrescido de recursos que per-

mitem «registrar mais elementos da ortografia do AP» (Sano, 2011:140). Trata-se, 

de fato, de uma forma ainda mais refinada de transliteração, não somente por pos-

sibilitar a identificação de elementos que outras romanizações não eram capazes de 

registrar (e.g., o apoio da hamzat), mas também por explicitar relações antes só visí-

veis na ortografia original do APM (e.g., quando um qalif ⟨ا⟩ /aː/ é grafado sobres-

crito, como na primeira vogal da palavra ⟨ٰهٰذا ٰٰ  ٰ ⟩ /haːða/ { demonstrativo ‘este’}). 

 Em seguida, passamos às romanizações destinadas ao público leigo, que 

pouco ou nenhum contato tenha com o APM e a quem provavelmente pouco impor-

tem minúcias de representação. 
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 A primeira delas é a Romanização Leiga Comum (RLC), cuja principal dife-

rença em relação à RAA (a romanização da qual todas as demais derivam) é o em-

prego de dígrafos em vez de diacríticos. Vale aqui ressaltar o mérito do uso, na RAA 

(e na RAE), de um mesmo diacrítico para sinalizar as contrapartes fricativas e/ou 

faringalizadas de um determinado fonema. Na RLC, esses diacríticos são substituí-

dos por um formador de dígrafo que pode ser ou ⟨H⟩ para ⟨_⟩ (indicando tratar-se da 

contraparte fricativa) e/ou ⟨X⟩ para ⟨.⟩ (indicando tratar-se da faringalizada). Em 

outras palavras, conhecer uma romanização (RAA ou RLC) permite reconhecer as 

representações equivalentes na outra (RLC ou RAA), bastando informarem-se as 

correspondências pertinentes. 

 Por último, a Romanização Leiga Simplificada (RLS) dispensa os elementos 

distintivos ausentes no português (e.g., quantidade vocálica, geminação consonan-

tal) e os que indicam fonemas cuja representação exija mais do que um grafema sim-

ples primitivo (e.g., dígrafos), a exemplo do que já se observa em português (e.g., 

Tōkyō, Toukyou → Tóquio; København → Copenhague; pizza /ˈpittsa/ → /ˈpitsa/). 

 Basicamente, a RLS não registra quaisquer distinções que nas demais roma-

nizações sejam feitas por meio de dígrafos, diacríticos ou posição dos grafemas (so-

brescrito ou subscrito). Por exemplo, tanto /t/ (plosiva alveolar desvozeada) 

quanto /tˤ/ (plosiva alveolar desvozeada faringalizada) e /θ/ (fricativa dental des-

vozeada) são representados pelo mesmo grafema, ⟨T⟩. Por sua vez, a RLC mantém 

⟨T⟩ apenas para /t/, empregando dígrafos distintos para /tˤ/ ⟨TX⟩ e /θ/ ⟨TH⟩. 

 De forma mais elaborada, a RAA adota diacríticos para marcar essas distin-

ções. O grafema ⟨T⟩, usado para grafar /t/, serve de base para ⟨Ṭ⟩ /tˤ/ e ⟨Ṯ⟩ /θ/. Tal 

solução apresenta a vantagem de não gerar ambiguidades, uma vez que a sequência 

⟨TH⟩ pode, na RLC, representar tanto /θ/ quanto /t.h/, levando a dúvidas quanto à 

pronúncia de palavras como ⟨fatha⟩ —seria /fa.θa/ ou /fat.ha/?—, o que não ocorre 

na RAA, visto serem distintas as grafias ⟨faṯa⟩ /fa.θa/ e ⟨fatha⟩ /fat.ha/. 

 De maneira mais pormenorizada, a RAE possibilita explicitar distinções não 

contempladas nas três romanizações anteriores. A título de ilustração, RLS, RLC e 

RAA empregam ⟨-N⟩ para o nun em final de palavra (letra ⟨ـن⟩, fonema /n/) e para o 

tanwīn (nunação, equivalente ao artigo indefinido do português); a RAE também 

emprega ⟨-N⟩ para o nun final, mas utiliza ⟨-N⟩ para denotar o tanwīn. De modo geral, 
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a RAE funciona como uma forma de transcrição mais refinada, pois permite não só 

realizar distinções como a anteriormente mencionada, mas também registrar ele-

mentos ortográficos que de outra forma seriam desconsiderados. Um bom exemplo 

seria o do suporte da hamza, o qual pode ser o qalif ⟨ا⟩, wāw ⟨و⟩ ou o yāq ⟨ي⟩, a depen-

der da palavra. 
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Capítulo 2 — Corpus: a gramática de Cowan 

Por que a gramática de Cowan? 

A fim de darmos continuidade ao desenvolvimento de nossa proposta de romaniza-

ção do árabe padrão moderno para o português brasileiro, planejamos expandir o 

escopo de nossa análise para além do domínio fonético-fonológico, que fora traba-

lhado em Sano (2011). 

 Durante a romanização do resumo em árabe15, deparamo-nos com questões 

morfossintáticas as mais diversas, por se tratar não mais de um conjunto de palavras 

isoladas, mas de um texto, com encadeamento de informações por meio de senten-

ças completas. Com isso, percebemos que seria necessário abordarmos elementos 

morfológicos e sintáticos, para que não acumulássemos soluções ad-hoc à medida 

que novos elementos fossem aparecendo. Essa abordagem mais ampla complemen-

taria o que estabelecêramos na dissertação e permitiria aprimorar a proposta de 

maneira mais metódica.  

 Escolhemos como corpus a gramática de Cowan — posteriormente, aplica-

mos a mesma análise ao resumo da dissertação (vide capítulo 3, pág. 43). O principal 

motivo para essa escolha foi a maneira como o autor introduz tópicos morfssintáti-

cos lição após lição, ou seja, em vez de termos de lidar com as mais variadas questões 

simultaneamente —o que certamente ocorreria, caso trabalhássemos com textos de 

jornais, revistas e/ou livros ou, ainda, diretamente com o resumo da dissertação—, 

poderíamos concentrarmo-nos em um tópico de cada vez. 

 Além disso, torna mais valioso esse corpus o fato de Cowan apresentar exer-

cícios contendo uma versão romanizada. A partir do estudo das práticas de romani-

zação adotadas na edição brasileira, teríamos um levantamento que nos permitiria 

identificar os caminhos a seguir a fim de expandir nosso sistema de romanização. 

 Por exemplo, a ortografia árabe prescreve que partículas monografemáticas 

nunca sejam grafadas isoladamente, devendo ser escritas em contiguidade à palavra 

seguinte. Cowan romaniza partículas optando por ligá-las por um hífen à palavra 

                                                        
15 Além dos resumos padrão em português e em inglês, nossa dissertação (Sano, 2011) contou tam-
bém com uma versão em árabe e sua respectiva romanização —feita segundo a Romanização Aca-
dêmica Ampla (RAA)—, totalizando quatro resumos. 



36 
 

seguinte (e.g., bi-hadiyyati-l-wazīr, na lição VI-03). No entanto, se duas partículas co-

ocorrem, encontramos as partículas como se fossem uma só palavra (e.g., wali-llāhi-

ilḥamdu, em IX-04) ou, por vezes, encontramos alternância entre formas isoladas 

(e.g., wa-l-qalamu, em I-04) e amalgamadas (e.g., wal-Hindu, em III-10) de um 

mesmo par de morfemas — nestes dois casos, a partícula conjuntiva wa e o artigo 

definido al. Nossa proposta aborda esses e outros casos, apresentando soluções tão 

coerentes quanto possível. 

 Adiantamos não ser nossa intenção apontar falhas na edição brasileira nem 

nos colocarmos como proponentes de uma versão supostamente mais correta; pre-

tendemos, tomando por base um trabalho já realizado, identificar os elementos mais 

salientes nos níveis morfológico e sintático. Isso deve permitir-nos extrair um con-

junto de soluções que possam ser analisadas em contextos adequados —em senten-

ças completas, em vez de expressões isoladas—, para que possamos elaborar alter-

nativas quando necessário. 

 Nossa análise concentra-se nas sentenças que compõem os exercícios ao final 

das dez primeiras lições. Apesar de cada uma das 25 lições trazer exercícios em suas 

últimas páginas, somente os das dez primeiras apresentam a romanização16 das sen-

tenças. Uma vez que temos por objetivo analisar as soluções de romanização adota-

das por Cowan, pareceu-nos razoável concentrar nossos esforços nesses exercícios. 

Além disso, são introduzidos nas dez primeiras lições os principais elementos (ar-

tigo, preposições, adjetivos, advérbios, pronomes enclíticos, demonstrativos, partí-

culas interrogativas) cuja romanização interessa-nos estudar. Outrossim, pratica-

mente todas as demais lições tratam de formas verbais (tempo, modo, aspecto, ver-

bos irregulares, verbos fracos, etc.). 

Por que as dez primeiras lições? 

Nosso objetivo, em relação ao aprimoramento do sistema de romanização desenvol-

vido em Sano (2011), envolve trabalhar não mais com sintagmas isolados, mas com 

sentenças completas, a exemplo do que fizéramos com o resumo da dissertação 

(Sano, 2011), vertido para o árabe e em seguida romanizado. 

                                                        
16 Cowan utiliza o termo ‘transliteração’. 
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 A gramática de Cowan inclui, ao final de cada lição, um exercício contendo 

uma série de sentenças, todas com suas respectivas transliterações e traduções. No 

entanto, a partir da lição XI, as transliterações não mais são apresentadas.  Uma 

vez que nossa pesquisa visa a comparar nossa romanização à de Cowan, decidimos 

limitar o corpus às dez primeiras lições.  

Conteúdo de cada lição 

Nessas dez primeiras lições, apresentam-se os seguintes conteúdos: 

 o artigo definido, as frases nominais, os pronomes pessoais singulares, as 

partículas interrogativas polares17 (lição I); 

 o gênero feminino e como ele se encontra marcado nos substantivos (lição 

II); 

 os números dual e plural são —flexão regular, formada por sufixação— em 

nomes e os pronomes duais e plurais (lição III); 

 o plural fracto — flexão irregular, formada por transfixação18 (lição IV); 

 as três declinações, o caso genitivo e algumas preposições (lição V); 

 adjetivos simples e compostos, bem como as derivações superlativa e com-

parativa (lição VI); 

 os sufixos pronominais e o sintagma que exprime a ideia de posse (lição VII); 

 o perfectivo do verbo simples, a ordem canônica VSO e a forma passiva do 

perfectivo (lição VIII); 

 o perfectivo da cópula e o caso de seu predicativo, a forma adverbial, orações 

verbais e nominais, construção de tópico com qammā (lição IX); 

 pronomes e adjetivos demonstrativos, pronomes relativos e pronomes inter-

rogativos (lição X). 

 Observe-se que, nas lições I a VII, o conteúdo baseia-se nas frases nominais, 

que não apresentam cópula no aspecto imperfectivo, ou seja, para formar sentenças 

que em português demandariam um verbo de ligação no presente do indicativo, no 

                                                        
17 Perguntas polares têm como resposta esperada ‘sim’ ou ‘não’ (ou algo afim) — por exemplo, “Você 
comprou comida hoje?”, “Alguém me ligou?” ou “O filme estreia amanhã?”. Elas constrastam com 
perguntas não polares (wh-questions) — por exemplo, “Quanto custou isso?”, “Quem me ligou?” ou 
“Quando estreia esse filme?”. 

18 A morfologia da língua árabe inclui o uso de afixos descontínuos, normalmente vogais que ocupam 
posições intercaladas por consoantes (e.g., ḳalb “coração” → ḳulūb “corações”). 
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imperfectivo árabe não se usa verbo algum (e.g., huwa ḡaniyyun “ele [é] rico”). A 

partir da lição VIII, os exemplos e exercícios começam a empregar verbos na cons-

trução das sentenças e a adotar construções com partículas interrogativas não pola-

res. 

 As lições seguintes (XI a XXV) tratam, basicamente, das demais formas ver-

bais (futuro, subjuntivo, jussivo, imperativo, etc.) e de numerais (cardinais e ordi-

nais, frações). 

Convenções 

Na introdução —e, excepcionalmente, em meio a algumas das lições—, Cowan apre-

senta algumas de suas convenções de romanização. Analisaremos esses itens, antes 

de passarmos às sentenças propriamente ditas. 

Consoantes geminadas (seção 4, pág. 15) 

Cowan apresenta três situações em que há geminação de consoantes — em todas 

elas, usa-se a ⟨  ّ   ⟩ xaddat para indicar qual consoante é pronunciada dobrada. 

 A primeira situação ocorre ao encontrarmos «duas consoantes idênticas 

[que] aparecem juntas e não estão separadas por uma vogal»; nesse caso, em árabe, 

grafa-se a consoante apenas uma vez. A segunda acontece quando há «[c]onsoantes 

dentais não [seguidas] por vogais», logo antes de um ⟨ت⟩ /t/; nesse caso, a consoante 

dental é assimilada pelo /t/, mas sua grafia permanece inalterada (não é suprimida), 

e coloca-se a xaddat sobre o ⟨ت⟩. A terceira observa-se nas palavras em que o  

 l/; nesses casos, indica-se a geminação do/ ⟨ل⟩ n/ é seguido imediatamente por/ ⟨ن⟩

/l/ e suprime-se da escrita o ⟨ن⟩. 

Consoantes geminadas — proposta 

Propomos soluções diferentes para cada situação, em vez de tratarmo-las todas in-

distintamente como geminação. 

 Quando forem duas consoantes idênticas, sua grafia será dobrada — como 

estava proposto originalmente e é de praxe quando se romaniza o árabe. Por sua 

vez, quando for uma consoante dental seguida de /t/, ambas as consoantes serão 
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romanizadas e não se indicará a geminação de /t/19; isso visa a evitar homógrafos 

na romanização, quando não o forem na escrita de origem — consoante à nossa pre-

missa de permitir recuperar a grafia original baseando-se somente na romanização, 

sem ser necessário haver tal conhecimento por parte do leitor. Por último, quando 

/n/ for seguido de /l/, a romanização indicará a geminação de /l/ e não deixará in-

dício do /n/, visto que na escrita original já não se grafa o ⟨ن⟩. 

Tabela 8: Três contextos de geminação consonantal. 

sem xaddat com xaddat romanização (COWAN) romanização (SANO) 

ّعّلم عللم  ّّ  callama callama 

ّّ قدتّّ قدت ّّ ḳuttu ḳudtu 

ال أن ّ ّأالّّ   ّ ’allā qallā 

A hamzat al-waṣl (seção 6, pág. 16) 

A hamzat é um sinal gráfico que possui duas variantes. A primeira, chamada hamzat 

al-ḳaṭc, corresponde à parada glotal, sendo grafada de diferentes formas, de acordo 

com a posição em que esse fonema aparece na palavra. A segunda, chamada hamzat 

al-waṣl, ocorre somente em início de palavra e, na presença de uma palavra anterior, 

indica a elisão da parada glotal e da vogal seguinte. 

A hamzat al-waṣl — proposta 

Cowan utiliza um apóstrofo ⟨’⟩ para romanizar a hamzat al-ḳaṭc e um hífen 

⟨-⟩ para romanizar a hamzat al-waṣl. Por motivos explicados em Sano (2011), prefe-

rimos romanizar a parada glotal /ʔ/ usando ⟨q⟩; o apóstrofo ⟨’⟩ fica reservado para 

indicar elisões; o hífen, para ligar clíticos. 

 Basicamente, a letra ⟨q⟩ permite que a romanização das consoantes seja feita 

toda com letras do alfabeto latino, sem ser necessário recorrer a sinais gráficos — 

os mais comuns sendo o apóstrofo ⟨’⟩ e o meio círculo à direita ⟨ʾ⟩. Ao usarmos letras, 

                                                        
19 Neste, como em outros casos, faz-se necessário optar por privilegiar a grafia em detrimento da 
pronúncia. 
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duas das vantagens são possibilitar a alfabetação (ordenação alfabética) convencio-

nal —alguns softwares podem categorizar os sinais gráficos antes ou depois das le-

tras do alfabeto— e viabilizar a distinção entre maiúscula ⟨Q⟩ e minúscula ⟨q⟩. 

 Quanto a indicar elisões com o apóstrofo, tal uso reflete como se emprega 

esse sinal de pontuação em línguas como inglês (I’m por I am, don’t por do not), fran-

cês (l’apostrophe por *la apostrophe), italiano (l’apostrofo por *lo apostrofo) e, tam-

bém, português (d’água por de água). Considerando-se que o árabe apresenta elisão 

de vogais, é importante que esse fenômeno seja sinalizado utilizando-se o mesmo 

recurso adotado em português. 

No entanto, neste primeiro momento —e apesar de termos efetuado tal mar-

cação na versão romanizada do resumo de nossa dissertação (Sano, 2011)— prefe-

rimos não marcar as elisões na romanização. Ao contrário das línguas mencionadas, 

o árabe não é necessariamente familiar a grande parte dos leitores que porventura 

venham a entrar em contato com sua forma romanizada. Por isso, os contextos em 

que a elisão ocorre podem dificultar o reconhecimento dos elementos envolvidos. 

Fica, entretanto, reservado o uso do apóstrofo para indicar elisão de vogais. 

 Em relação ao hífen, em português ele é empregado em certas palavras com-

postas (e.g., pão-de-ló, leva-e-traz), determinados afixos (e.g., pré-lavagem, capitão-

mor) e pronomes átonos em ênclise (e.g. passe-me por passe + me) ou mesóclise (e.g., 

ter-se-no-los-iam por teriam + se + nos + os, como em “[os ingressos] teriam sido [en-

tregues] a nós”). 

É relevante salientar que, no tocante à grafia de clíticos pospostos no alfabeto 

latino, encontramos três paradigmas: separação com espaço (no inglês, give me); 

justaposição simples (no espanhol, dame por da + me e dámelo por da + me + lo) ou 

com assimilação (no inglês coloquial, gimme por give + me); ligação com hífen (no 

português, dê-me por dê + me). Mais adiante veremos como nossa proposta aborda 

a romanização de clíticos em árabe. 

Partículas (seção 23, lição V, pág. 45) 

A romanização das partículas (preposições, conjunções, etc.), no modelo de Cowan, 

segue dois formatos. 
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 O primeiro aplica-se às partículas plurigrafemáticas (de dois ou mais grafe-

mas), que em árabe são sempre escritas isoladamente; na romanização, o que há 

entre essas preposições e a próxima palavra pode ser um espaço ou, quando houver 

elisão no início da próxima palavra, um hífen. O segundo aplica-se às partículas mo-

nografemáticas (de um só grafema), em árabe escritas justapostas à palavra se-

guinte; na romanização, elas são ora ligadas por hífen, ora romanizadas justapostas 

à palavra (ou partícula) seguinte. 

Partículas — proposta 

Em vez de distinguir as partículas segundo a maneira como são grafadas sob a orto-

grafia do árabe, preferimos romanizá-las todas de maneira uniforme. Em outras pa-

lavras, tanto as partículas plurigrafemáticas (e.g., fī “em”, min “de”, cala “sobre”, etc.) 

quanto as monografemáticas (e.g., wa “e”, bi “em, por, com”, li “para”, etc.) são roma-

nizadas isoladas da palavra seguinte. 

Contraponto às soluções de Cowan 

No que tange à grafia de sintagmas, Cowan vale-se de dois recursos: hífen; justapo-

sição. Antes de propormos como iremos empregá-los em nosso sistema de romani-

zação, precisamos registrar algumas observações em relação a como eles são usados 

nessa gramática. 

 O hífen é usado tanto para ligar as partículas originalmente escritas em con-

tiguidade (e.g., al- “o/a”) quanto para conectar sintagmas quando há elisão da pri-

meira vogal da palavra subsequente (e.g., fī-l por fī-al “em + o/a”). Isso parece dar 

primazia à cadeia de fala, isto é, parece indicar a elisão de vogais — mas, curiosa-

mente, não a assiminação da consoante /l/ do artigo definido (e.g., al-rajulu por ar-

rajulu). Utilizar o hífen para conectar as palavras não raro deixa somente um -l- para 

sinalizar a presença do artigo definido (e.g., ’ayna-l-rajulu por ’ayna-r-rajulu ou ’ayna 

ar-rajulu). 

 Por sua vez, a justaposição tende a refletir não a fala, mas a grafia árabe. En-

tretanto, isso ocorre em alguns casos (e.g., wali “e para”, katabahu por kataba-hu), 

porém não em outros (e.g., bi-l-luġati por billuġati). Além disso, quando empregada, 

a justaposição não permite distinguir sintagmas fortuitos (e.g., wa + li “e para”) de 
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termos lexicalizados que sejam formados por morfemas de uso corrente (e.g., bilā 

“sem”, lit. “com + não”, similar ao inglês ‘without’). 

 Devemos lembrar que a romanização presta-se a leitores que não necessari-

amente estejam familiarizados com a gramática árabe (fonologia, morfologia, sin-

taxe, ortografia). Por isso, nossa proposta é a de reservar o uso do hífen somente 

para os clíticos — o artigo definido e os pronomes enclíticos (sufixais). As demais 

partículas (interrogativas, locativas, temporais, etc.) deverão ser registradas isola-

damente, mesmo que em árabe sejam grafadas justapostas, em contiguidade com a 

palavra seguinte. 

 O objetivo é tornar mais pronto e fácil o reconhecimento das palavras lexicais 

(nomes) e gramaticais (partículas). Por exemplo, em (1a), a romanização pode dar 

indícios de que se trata de uma palavra composta por três elementos (wali, llāhi, 

ilḥamdu) ligados por hífens, como temos em “dá-se-me” (dar + se + me) ou 

“ter-se-no-los-iam” (teriam + se + nos + os, no contexto “[os ingressos] teriam sido 

[entregues] a nós”); a romanização (1b) mostra de maneira mais evidente tratar-se 

de cinco elementos (wa, li, Qallāhi, al, ḥamdu). 

 

(1a) wali-llāhi-ilḥamdu   (IX-04)20 

(1b) wa li Qallāhi al-ḥamdu 

 

 Pode-se dizer que nossa proposta parte de alguns princípios que visam a fa-

cilitar para o leitor o reconhecimento dos sintagmas pertinentes. Estabelecemos, 

portanto, algumas regras ortográficas que abrangem a representação dos elementos 

morfossintáticos da língua de partida no sistema de escrita de chegada. 

 Em primeiro lugar, não é necessário seguir as convenções ortográficas do sis-

tema de escrita de partida. Em traduções para o português, não raro deixam de ser 

observadas convenções como: inicial maiúscula de dias da semana e de nomes de 

línguas (do inglês, e.g., Wednesday “quarta-feira”, Welsh “galês”); inicial maiúscula 

de substantivos (do alemão, e.g., Stuhl “cadeira”); justaposição pronominal (do es-

panhol, e.g., dame “dê-me”); certas formas de pontuação (do alemão, e.g. Ich weiß, 

                                                        
20 “graças a deus” 
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dass... “Eu sei que...”). Por isso, elementos grafados de determinada forma na escrita 

de partida não precisam necessariamente ser assim grafados na romanização — 

uma prática corrente, mas pouco notada, é a de grafar com inicial maiúscula os no-

mes próprios romanizados do árabe, mesmo que o sistema de escrita de partida seja 

unicameral (não distingue entre maiúsculas e minúsculas), ou seja, já é comum não 

manter certas características da escrita de origem. 

 Em segundo lugar, é propomos isolar (separar com espaços) determinados 

sintagmas. As partículas (interrogativas, conjuntivas ou prepositivas) devem man-

ter-se distintas dos sintagmas nominais; o mesmo vale para os sintagmas adjetivais. 

Ao núcleo do sintagma nominal mantêm-se ligados por hífen, quando houver, so-

mente o artigo definido e/ou o sufixo pronominal. Isso deve assegurar que não se 

tomem por palavras compostas (2a, 3a) construções formadas por sintagmas distin-

tos (2b, 3b) — no caso, partícula/verbo, nome e adjetivo. 

(2a) li-l-nāsi-l-fuqarā’i   (VII-15)21 

(2b) li an-nāsi al-fuḳarāqi 

(3a) turjimati   -l-kutubu-l-carabiyyatu (VIII-16)22 

(3b) turjimati al-kutubu al-carabiyyatu 

Alterações 

Nas tabelas seguintes apresentamos todas as sentenças retiradas dos exercícios das 

dez primeiras lições. Cada entrada contém, ao centro, o número da lição e da sen-

tença; à esquerda, a sentença original, em árabe, e sua tradução abaixo; à direita, a 

romanização original (Cowan) e a romanização proposta (Sano) abaixo. 

  

                                                        
21 “as pessoas pobres têm...” 
22 “[Quando] foram traduzidos os livros árabes[?]” 
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Lição I, Exercício I 

I–01 a I–10 

 ÁRABE I 
01 

COWAN al-waladu-l-ṣaġīru ḥāḍirun. 

O menino pequeno está presente. TRAD. SANO al-waladu aṣ-ṣaḡīru ḥāḍirun. 

   GLOSA o-menino o-pequeno [está] presente. 

 ÁRABE I 
02 

COWAN hali-l-baytu kabīrun? 

A casa é grande? TRAD. SANO hali al-baytu kabīrun? 

   GLOSA INTERR. a-casa [é] grande? 

 ÁRABE I 

03 

COWAN lā, huwa ṣaġīrun jiddan. 

Não, ela é muito pequena. TRAD. SANO lā, huwa ṣaḡīrun jiddan. 

   GLOSA não, [ela] [é] pequen[a] muito. 

 ÁRABE I 

04 

COWAN al-kitābu ṣaġīrun wa-l-qalamu qaṣīrun. 

O livro é pequeno e o lápis é curto. TRAD. SANO1 al-kitābu ṣaḡīrun 

   GLOSA1 o-livro [é] pequeno 

   SANO2 wa al-ḳalamu ḳaṣīrun. 

   GLOSA2 e o-lápis [é] curto. 

 ÁRABE I 

05 

COWAN hal huwa cālimun kabīrun? 

Ele é um grande sábio? TRAD. SANO hal huwa cālimun kabīrun? 

   GLOSA INTERR. ele sábio grande? 

 ÁRABE I 

06 

COWAN lā, huwa rajulun jāhilun. 

Não, ele é um homem ignorante. TRAD. SANO lā, huwa rajulun jāhilun. 

   GLOSA não, ele [é] homem ignorante 

 ÁRABE I 

07 

COWAN al-baytu qadīmun jiddan. 

A casa é muito antiga. TRAD. SANO al-baytu ḳadīmun jiddan. 

   GLOSA a-casa [é] antig[a] muito. 

 ÁRABE I 
08 

COWAN ’a’anta rajulun ġaniyyun? 

Você é um homem rico? TRAD. SANO qa qanta rajulun ḡaniyyun? 

   GLOSA INTERR. você [é] homem rico? 

 ÁRABE I 
09 

COWAN nacam, ’ana ṯariyyun jiddan. 

Sim, sou um homem muito abastado. TRAD. SANO nacam, qana ṯariyyun jiddan. 

   GLOSA sim, eu [sou] abastado muito. 

 ÁRABE I 
10 

COWAN hal huwa kitābun faransiyyun? 

[O livro é] francês? TRAD. SANO hal huwa kitābun faransiyyun? 

   GLOSA INTERR. ele [é] livro francês? 
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I–11 a I–22 

 ÁRABE I 

11 

COWAN lā, huwa kitābun ’inklīziyyun. 

Não, ele é um livro inglês. TRAD. SANO lā, huwa kitābun qinklīziyyun. 

   GLOSA não, ele [é] livro inglês. 

 ÁRABE I 

12 

COWAN huwa carabiyyun faqīrun. 

Ele é um árabe pobre. TRAD. SANO huwa carabiyyun faḳīrun. 

   GLOSA ele [é] árabe pobre. 

 ÁRABE I 

13 

COWAN ’ayna-l-rajulu-l-cālimu? 

Onde está o homem instruído? TRAD. SANO qayna ar-rajulu al-cālimu? 

   GLOSA onde [está] o-homem o-instruído? 

 ÁRABE I 

14 

COWAN huwa ġā’ibuni    -l-yawma. 

Ele está ausente hoje. TRAD. SANO huwa ḡāqibun al-yawma. 

   GLOSA ele [está] ausente o-dia. 

 ÁRABE I 

15 

COWAN huwa waladun qaṣīrun jiddan. 

Ele é um menino muito baixo. TRAD. SANO huwa waladun ḳaṣīrun jiddan. 

   GLOSA ele [é] menino baixo muito. 

 ÁRABE I 

16 

COWAN al-qalamu jadīdun wa-l-kitābu qadīmun. 

O lápis é novo e o livro é antigo. TRAD. SANO1 al-ḳalamu jadīdun 

   GLOSA1 o-lápis [é] novo 

   SANO2 wa al-kitābu ḳadīmun. 

   GLOSA2 e o-livro [é] antigo. 

 ÁRABE I 

17 

COWAN hali    -l-safaru ṭawīlun? 

A viagem é longa? TRAD. SANO hali as-safaru ṭawīlun? 

   GLOSA INTERR. a-viagem [é] long[a]? 

 ÁRABE I 
18 

COWAN lā, huwa qaṣīrun. 

Não, ela é curta. TRAD. SANO lā, huwa ḳaṣīrun. 

   GLOSA não, [ela] [é] curt[a]. 

 ÁRABE I 
19 

COWAN al-baytu-l-kabīru qadīmun. 

A casa grande é antiga. TRAD. SANO al-baytu al-kabīru ḳadīmun. 

   GLOSA a-casa a-grande [é] antiga. 

 ÁRABE I 
20 

COWAN hali-l-kitābu kabīrun? 

O livro é grande? TRAD. SANO hali al-kitābu kabīrun? 

   GLOSA INTERR. o-livro [é] grande? 

 ÁRABE I 

21 

COWAN lā, huwa ṣaġīrun. 

Não, ele é pequeno. TRAD. SANO lā, huwa ṣaḡīrun. 

   GLOSA não, ele [é] pequeno. 

 
ÁRABE 

I 

22 

COWAN 
al-rajulu-l-cālimu faqīrun 
wa-l-rajulu-l-jāhilu ġaniyyun. 

O homem instruído é pobre 
e o homem ignorante é rico. TRAD. 

SANO1 ar-rajulu al-cālimu faḳīrun 

   GLOSA1 o-homem o-instruído [é] pobre 

   SANO2 wa ar-rajulu al-jāhilu ḡaniyyun. 

   GLOSA2 e o-homem o-ignorante [é] rico. 
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Lição II, Exercício II 

II–01 a II–10 

 ÁRABE II 

01 

COWAN hiya sayyidatun faransiyyatun mašhūratun jiddan. 

Ela é uma senhora muito famosa. TRAD. SANO hiya sayyidatun faransiyyatun maxhūratun jiddan. 

   GLOSA ela [é] senhora francesa famosa muito 

 ÁRABE II 

02 

COWAN hal ’anti ġaniyyatun? 

Você é rica? TRAD. SANO hal qanti ḡaniyyatun? 

   GLOSA INTERR. você [é] rica? 

 ÁRABE II 
03 

COWAN lā, ’anā faqīratun jiddan. 

Não, eu sou muito pobre. TRAD. SANO lā, qanā faḳīratun jiddan. 

   GLOSA não, eu [sou] pobre muito. 

 ÁRABE II 
04 

COWAN ’ayna-l-ḫayyaṭatu-l-’inklīziyyatu? 

Onde está a costureira inglesa? TRAD. SANO qayna al-ḵayyaṭatu al-qinklīziyyatu? 

   GLOSA onde [está] a-costureira a-inglesa? 

 ÁRABE II 
05 

COWAN hiya ġā’ibatuni    -l-yawma. 

Ela está ausente hoje. TRAD. SANO hiya ḡāqibatun al-yawma. 

   GLOSA ela [está] ausente o-dia. 

 ÁRABE II 
06 

COWAN hali    -l-rīḥu šadīdatuni    -l-yawma? 

O vento está muito forte hoje? TRAD. SANO hali ar-rīḥu xadīdatun al-yawma? 

   GLOSA INTERR. o-vento [está] forte o-dia 

 ÁRABE II 

07 

COWAN lā, hiya hādi’atun. 

Não, ele está calmo. TRAD. SANO lā, hiya hādiqatun. 

   GLOSA não [ele] [está] calmo. 

 ÁRABE II 

08 

COWAN al-malikatu-l-ġaniyyatu mašhūratun. 

A rainha rica é famosa. TRAD. SANO al-malikatu al-ḡaniyyatu maxhūratun. 

   GLOSA a-rainha a-rica [é] famosa. 

 ÁRABE II 

09 

COWAN hali    -l-tuffāḥatu naẓīfatun? 

A maçã está limpa. TRAD. SANO hali at-tuffāḥatu nađ   īfatun? 

   GLOSA INTERR. a-maçã [está] limpa? 

 ÁRABE II 

10 

COWAN nacam, wahiya laḏīḏatun jiddan. 

Sim, e ela está muito deliciosa. TRAD. SANO nacam, wa hiya lađīđatun jiddan. 

   GLOSA sim, e ela [está] deliciosa muito. 
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II–11 a II–21 

 ÁRABE II 

11 

COWAN al-dāru-l-qadīmatu ṣaġīratun. 

A casa antiga é pequena. TRAD. SANO ad-dāru al-ḳadīmatu ṣaḡīratun. 

   GLOSA a-casa a-antiga [é] pequena. 

 ÁRABE II 

12 

COWAN (al-baytu-l-qadīmu ṣaġīrun). 

(A casa antiga é pequena.) TRAD. SANO (al-baytu al-ḳadīmu ṣaġīrun.) 

   GLOSA a-casa a-antiga [é] pequena. 

 ÁRABE II 

13 

COWAN al-carūsu-l-jamīlatu laṭīfatun. 

A noiva bonita é gentil. TRAD. SANO al-carūsu al-jamīlatu laṭīfatun. 

   GLOSA a-noiva a-bonita [é] gentil. 

 ÁRABE II 

14 

COWAN al-Hindu bilādun ġaniyyatun. 

A Índia é um país rico. TRAD. SANO al-Hindu bilādun ḡaniyyatun. 

   GLOSA a-Índia [é] país rico. 

 ÁRABE II 

15 

COWAN hali    -l-sūqu ṣaġīratun? 

O mercado é pequeno? TRAD. SANO hali as-sūḳu ṣaḡīratun? 

   GLOSA INTERR. o-mercado [é] pequeno? 

 ÁRABE II 

16 

COWAN lā, hiya kabīratun jiddan. 

Não, ele é muito grande. TRAD. SANO lā, hiya kabīratun jiddan. 

   GLOSA não, [ele] [é] grande muito. 

 ÁRABE II 

17 

COWAN hali    -l-junaynatu mawḍicun jamīlun? 

O jardim é um lugar bonito? TRAD. SANO hali al-junaynatu mawḍicun jamīlun? 

   GLOSA INTERR. o-jardim [é] lugar bonito? 

 ÁRABE II 

18 

COWAN nacam, hiya mawḍicun laṭīfun jiddan. 

Sim, ele é um lugar muito bonito. TRAD. SANO nacam, hiya mawḍicun laṭīfun jiddan. 

   GLOSA sim, [ele] [é] lugar bonito muito. 

 ÁRABE II 
19 

COWAN al-’imra’atu-l-faqīratu ḍacīfatun. 

A mulher pobre é fraca. TRAD. SANO al-qimraqatu al-faḳīratu ḍacīfatun. 

   GLOSA a-mulher a-pobre [é] fraca. 

 ÁRABE II 
20 

COWAN hal ’anti ḍacīfatun? 

Você é fraca? TRAD. SANO hal qanti ḍacīfatun? 

   GLOSA INTERR. você [é] fraca? 

 ÁRABE II 
21 

COWAN lā, ’anā qawiyyatun. 

Não, eu sou forte. TRAD. SANO lā, qanā ḳawiyyatun. 

   GLOSA não, eu [sou] forte. 
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Lição III, Exercício III 

III–01 a III–10 

 ÁRABE III 
01 

COWAN al-malikāni ġaniyyāni. 

Os dois reis são ricos. TRAD. SANO al-malikāni ḡaniyyāni. 

   GLOSA o-rei.DUAL [são] rico.DUAL. 

 ÁRABE III 
02 

COWAN al-ḫayyāṭatāni māhiratāni. 

As duas costureiras são hábeis. TRAD. SANO al-ḵayyāṭatāni māhiratāni. 

   GLOSA a-costureira.DUAL [são] hábil.DUAL 

 ÁRABE III 

03 

COWAN humā fallāḥāni faqīrāni. 

Eles são dois camponeses pobres. TRAD. SANO humā fallāḥāni faḳīrāni. 

   GLOSA ele.DUAL [são] camponês.DUAL pobre.DUAL. 

 ÁRABE III 

04 

COWAN hali-l-rajulāni sacīdāni? 

Os dois homens são/estão felizes? TRAD. SANO hali ar-rajulāni sacīdāni? 

   GLOSA INTERR. o-homem.DUAL [são/estão] feliz.DUAL? 

 ÁRABE III 

05 

COWAN lā, humā ḥazīnāni. 

Não, ambos são/estão tristes. TRAD. SANO lā, humā ḥazīnāni. 

   GLOSA não, ele.DUAL [são/estão] triste.DUAL. 

 ÁRABE III 

06 

COWAN al-ṭabbāḫūna al-faransiyyūna mašhūrūna. 

Os cozinheiros franceses são famosos. TRAD. SANO aṭ-ṭabbāḵūna al-faransiyyūna maxhūrūna. 

   GLOSA os-cozinheiros os-franceses [são] famosos. 

 ÁRABE III 

07 

COWAN al-’ummahātu sacīdātun. 

As mães são felizes. TRAD. SANO al-qummahātu sacīdātun. 

   GLOSA as-mães [são] felizes. 

 ÁRABE III 

08 

COWAN naḥnu cāmilāni faqīrāni. 

Nós somos (dois) trabalhadores pobres. TRAD. SANO naḥnu cāmilāni faḳīrāni. 

   GLOSA nós [somos] trabalhador.DUAL pobre.DUAL. 

 ÁRABE III 

09 

COWAN hum fallāḥūna. 

Eles são camponeses. TRAD. SANO hum fallāḥūna. 

   GLOSA eles [são] camponeses. 

 ÁRABE III 
10 

COWAN Miṣru wal-Hindu quṭrāni caẓīmāni. 

Egito e Índia são dois grandes países. TRAD. SANO Miṣru wa al-Hindu ḳuṭrāni cađ   īmāni. 

   GLOSA Egito e a-Índia [são] país.DUAL grande.DUAL. 
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III–11 a III–20 

 ÁRABE III 

11 

COWAN hal hunna ġaniyyātun? 

Elas são ricas? TRAD. SANO hal hunna ḡaniyyātun? 

   GLOSA INTERR. elas [são] ricas? 

 ÁRABE III 

12 

COWAN nacam, hunna ġaniyyātun jiddan. 

Sim, elas são muito ricas. TRAD. SANO nacam, hunna ḡaniyyātun jiddan. 

   GLOSA sim, elas [são] ricas muito. 

 ÁRABE III 

13 

COWAN al-’ummahātu wal-’aḫawātu ḥazīnātun. 

As mães e as irmãs estão tristes. TRAD. SANO al-qummahātu wa al-qaḵawātu ḥazīnātun. 

   GLOSA as-mães e as-irmãs [estão] tristes. 

 ÁRABE 
III 

14 

COWAN al-Nīlu wal-Furātu nahrāni ṭawīlāni. 

O Nilo e o Eufrates são 

dois rios compridos. TRAD. 
SANO an-Nīlu wa al-Furātu nahrāni ṭawīlāni. 

   GLOSA o-Nilo e o-Eufrates [são] rio.DUAL comprido.DUAL. 

 ÁRABE III 
15 

COWAN ’ayna al-mudarrisūna al-faransiyyūna? 

Onde estão os professores franceses? TRAD. SANO qayna al-mudarrisūna al-faransiyyūna? 

   GLOSA onde [estão] os-professores os-franceses? 

 ÁRABE III 

16 

COWAN hum ḥāḍirūna. 

Eles estão presentes. TRAD. SANO hum ḥāḍirūna. 

   GLOSA eles [estão] presentes. 

 ÁRABE III 

17 

COWAN al-malikatāni al-jamīlatāni. 

As duas rainhas são bonitas. TRAD. SANO al-malikatāni jamīlatāni. 

   GLOSA a-rainha.DUAL [são] bonita.DUAL. 

 ÁRABE III 

18 

COWAN al-malikatāni al-jamīlatāni jāhilatāni. 

As duas rainhas bonitas são ignorantes. TRAD. SANO al-malikatāni al-jamīlatāni jāhilatāni. 

   GLOSA a-rainha.DUAL a-bonita.DUAL [são] ignorante.DUAL. 

 ÁRABE III 

19 

COWAN al-sanawātu sacīdatun. 

Os anos são longos. TRAD. SANO as-sanawātu sacīdatun. 

   GLOSA os-anos [são] longos. 

 ÁRABE III 

20 

COWAN lima ’antunna ḥazīnātun? 

Por que vós (fem.) estais tristes? TRAD. SANO lima qantunna ḥazīnātun? 

   GLOSA Por que vós [estais] tristes? 
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Lição IV, Exercício IV 

IV–01 a IV–10 

 ÁRABE IV 
01 

COWAN al-’abā ’u wa-l-’ummahātu mašġūlūna. 

Os pais e as mães estão ocupados. TRAD. SANO al-qabāqu wa al-qummahātu maxḡūlūna. 

   GLOSA os-pais e as-mães [estão] ocupados. 

 ÁRABE IV 
02 

COWAN hali    -l-’awlādu wa-l-banātu sucadā’u? 

Os meninos e as meninas estão felizes? TRAD. SANO hali al-qawlādu wa al-banātu sucadāqu? 

   GLOSA INTERR. os-meninos e as-meninas [estão] felizes? 

 ÁRABE IV 

03 

COWAN nacam, hum sucadā’u dā’iman? 

Sim, eles estão sempre felizes. TRAD. SANO nacam, hum sucadāqu dāqiman. 

   GLOSA sim, eles [estão] felizes sempre. 

 ÁRABE 
IV 

04 

COWAN al-rijālu ’aġniyā’u wa-l-nisā’u jamīlātun. 

Os homens são ricos 

e as mulheres são bonitas. TRAD. 
SANO ar-rijālu qaḡniyāqu wa an-nisāqu jamīlātun. 

   GLOSA os-homens [são] ricos e as-mulheres [são] bonitas. 

 ÁRABE IV 
05 

COWAN al-’aġniyā’u sucadā’un. 

Os ricos são felizes. TRAD. SANO al-qaḡniyāqu sucadāqun. 

   GLOSA os-ricos [são] felizes. 

 ÁRABE IV 
06 

COWAN hali    -l-’asātiḏatu hāḍirūna? 

Os professores estão presentes? TRAD. SANO hali al-qasātiđatu hāḍirūna? 

   GLOSA INTERR. os-professores [estão] presentes? 

 ÁRABE IV 

07 

COWAN lā, hum ġā’ibūna. 

Não, eles estão ausentes. TRAD. SANO lā, hum ḡāqibūna. 

   GLOSA não, eles [estão] ausentes. 

 ÁRABE IV 

08 

COWAN al-mafātīḥu ḫafīfatun. 

As chaves são leves. TRAD. SANO al-mafātīḥu ḵafīfatun. 

   GLOSA as-chaves [são] leves. 

 ÁRABE IV 

09 

COWAN al-mafātīḥu-l-ḫafīfatu ṣaġīratun. 

As chaves leves são pequenas. TRAD. SANO al-mafātīḥu al-ḵafīfatu ṣaḡīratun. 

   GLOSA as-chaves as-leves [são] pequenas. 

 ÁRABE IV 

10 

COWAN al-’iḫwatu wa-l-’aḫawātu ḥizānun. 

Os irmãos e as irmãs estão tristes. TRAD. SANO al-qiḵwatu wa al-qaḵawātu ḥizānun. 

   GLOSA os-irmãos e as-irmãs [estão] tristes. 
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IV–11 a IV–20 

 ÁRABE IV 

11 

COWAN al-kutubu-l-ṣaġīratu sucadā’un. 

Os livros pequenos são leves. TRAD. SANO al-kutubu aṣ-ṣaḡīratu sucadāqun. 

   GLOSA os-livros os-pequenos [são] leves 

 ÁRABE 
IV 

12 

COWAN al-šubbānu ’aqwiyā’u wa-l-šābbātu jamīlātun. 

Os moços são fortes 

e as moças são bonitas. TRAD. 
SANO ax-xubbānu qaḳwiyāqu wa ax-xābbātu jamīlātun. 

   GLOSA os-moços [são] fortes e as-moças [são] bonitas. 

 ÁRABE IV 
13 

COWAN al-makātibu kabīratun. 

Os escritórios são grandes. TRAD. SANO al-makātibu kabīratun. 

   GLOSA os-escritórios [são] grandes. 

 ÁRABE IV 

14 

COWAN al-ṣanādīqu ṯaqīlatun. 

Os baús são pesados. TRAD. SANO aṣ-ṣanādīḳu ṯaḳīlatun. 

   GLOSA os-baús [são] pesados. 

 ÁRABE IV 
15 

COWAN al-’aṭibbā’u-l-maharatu mašhūrūna. 

Os médicos habilidosos são famosos. TRAD. SANO al-qaṭibbāqu al-maharatu maxhūrūna. 

   GLOSA os-médicos os-habilidosos [são] famosos. 

 ÁRABE IV 

16 

COWAN al-fārisu-l-carabiyyu šujācun. 

O cavaleiro árabe é valente. TRAD. SANO al-fārisu al-carabiyyu xujācun. 

   GLOSA o-cavaleiro o-árabe [é] valente. 

 ÁRABE 
IV 

17 

COWAN al-madīnatu kabīratun wa-l-dūru kaṯīratun. 

A cidade é grande 

e as casas são muitas. TRAD. 
SANO al-madīnatu kabīratun wa ad-dūru kaṯīratun. 

   GLOSA a-cidade [é] grande e as-casas [são] muitas. 

 ÁRABE 
IV 

18 

COWAN al-ḥudūdu ṭawīlatun wa-l-ṭuruqu radī’atun. 
As fronteiras são longas 

e as ruas são ruins. TRAD. 
SANO al-ḥudūdu ṭawīlatun wa aṭ-ṭuruḳu radī qatun. 

   GLOSA as-fronteiras [são] longas e as-ruas [são] ruins. 

 ÁRABE IV 

19 

COWAN al-baḥru hādi’un. 

O mar é calmo. TRAD. SANO al-baḥru hādiqun. 

   GLOSA o-mar [é] calmo. 

 ÁRABE IV 

20 

COWAN al-quḍbānu qaṣīratun. 

As varas são curtas. TRAD. SANO al-ḳuḍbānu ḳaṣīratun. 

   GLOSA as-varas [são] curtas. 
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Lição V, Exercício V 

V–01 a V–10 

 ÁRABE V 
01 

COWAN ’ayna-l-sufarā’u? 

Onde estão os embaixadores? TRAD. SANO qayna as-sufarāqu? 

   GLOSA onde [estão] os-embaixadores? 

 ÁRABE V 
02 

COWAN hum fī qaṣri-l-maliki. 

Estão no palácio do rei. TRAD. SANO hum fī ḳaṣri al-maliki. 

   GLOSA eles [estão] em palácio o-rei.GEN. 

 ÁRABE 
V 

03 

COWAN ’aḫū Muḥammaddin fi-l-junaynati-l-ṣaġīrati. 

O irmão de Muhammad 

está no pequeno jardim. TRAD. 
SANO qaḵū Muḥammaddin fī al-junaynati aṣ-ṣaġīrati. 

   GLOSA irmão Muhammad.GEN em o-jardim o-pequeno. 

 ÁRABE V 
04 

COWAN caynā-l-binti jaḏḏābatāni. 

Os (dois) olhos da menina são atraentes. TRAD. SANO caynā al-binti jađđābatāni. 

   GLOSA olhos a-menina [são] atraentes. 

 ÁRABE V 
05 

COWAN hali-l-Qāhiratu fī-Faransa? 

O Cairo fica na França? TRAD. SANO hali al-Ḳāhiratu fī Faransa? 

   GLOSA INTERR. o-Cairo [fica] em França? 

 ÁRABE V 
06 

COWAN lā, hiya fi Miṣra. 

Não, ele fica no Egito. TRAD. SANO lā, hiya fī Miṣra. 

   GLOSA não, [ele] [fica] em Egito. 

 ÁRABE V 

07 

COWAN al-safaru ’ilā-l-Ṣīni ṭawīlun. 

A viagem para a China é longa. TRAD. SANO al-safaru qilā aṣ-Ṣīni ṭawīlun. 

   GLOSA a-viagem para a-China [é] longa. 

 ÁRABE V 

08 

COWAN sācatu-l-ḏahabi ṯaqīlatun. 

O relógio de ouro é pesado. TRAD. SANO sācatu ađ-đahabi ṯaḳīlatun. 

   GLOSA relógio o-ouro.GEN [é] pesado. 

 ÁRABE 
V 

09 

COWAN finjānu qahwatin fī-l-ṣabāḥi šay’un sārrun. 

Uma xícara de café de manhã 

é algo agradável. TRAD. 
SANO finjānu ḳahwatin fī aṣ-ṣabāḥi xayqun sārrun. 

   GLOSA xícara café.GEN em a-manhã [é] coisa agradável. 

 ÁRABE V 
10 

COWAN ’abū-l-binti rajulun mašhūrun. 

O pai da menina é um homem famoso. TRAD. SANO qabū al-binti rajulun maxhūrun. 

   GLOSA pai a-menina.GEN [é] homem famoso. 
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V–11 a V–20 

 ÁRABE 
V 

11 

COWAN ibnu-l-mudarrisati waladun ḏakiyyun. 

O filho da professora 

é um menino inteligente. TRAD. 
SANO ibnu al-mudarrisati waladun đakiyyun. 

   GLOSA filho a-professora.GEN [é] menino inteligente. 

 ÁRABE V 
12 

COWAN mā-smu-l-waladi? 

Qual é o nome do menino? TRAD. SANO mā ismu al-waladi? 

   GLOSA qual nome o-menino.GEN? 

 ÁRABE V 
13 

COWAN ismu-l-waladi caliyyun. 

O nome do menino é Ali. TRAD. SANO ismu al-waladi caliyyun. 

   GLOSA nome o-menino.GEN [é] Ali. 

 ÁRABE V 

14 

COWAN hal bintā-l-maliki jamīlatāni? 

As duas filhas do rei são bonitas? TRAD. SANO hal bintā al-maliki jamīlatāni? 

   GLOSA INTERR. filha.DUAL o-rei.GEN [são] bonita.DUAL? 

 ÁRABE V 
15 

COWAN lā, humā qabīḥatāni jiddan. 

Não, elas são muito feias. TRAD. SANO lā, humā ḳabīḥatāni jiddan. 

   GLOSA não, elas [são] feia.DUAL muito. 

 ÁRABE V 

16 

COWAN ’ayna-l-ṭabbāḫatu? 

[não traduzido] TRAD. SANO qayna aṭ-ṭabbāḵatu? 

   GLOSA — 

 ÁRABE V 

17 

COWAN hiya fī-l-maṭbaḫi. 

[não traduzido] TRAD. SANO hiya fī al-maṭbaḵi. 

   GLOSA — 

 ÁRABE V 

18 

COWAN hali-l-mudarrisūna fī-l-madrasati? 

Os professores estão na escola? TRAD. SANO hali al-mudarrisūna fī al-madrasati? 

   GLOSA INTERR. os-professores [estão] em a-escola? 

 ÁRABE V 

19 

COWAN lā, hum fī-l-sūqi. 

Não, eles estão no mercado. TRAD. SANO lā, hum fī as-sūḳi. 

   GLOSA não, eles [estão] em o-mercado. 

 ÁRABE 
V 
20 

COWAN hiya hadiyyatun li-l-sayyidati mini-bni-l-wazīri. 

(Ela) é um presente 
do filho do ministro para a senhora. TRAD. 

SANO1 hiya hadiyyatun 

   GLOSA1 ela [é] presente 

   SANO2 li as-sayyidati mini ibni al-wazīri. 

   GLOSA2 para a-senhora de filho o-ministro.GEN. 
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Lição VI, Exercício VI 

VI–01 a VI–10 

 ÁRABE 
VI 

01 

COWAN ’abnā’u-l-tujjāri ’akkāluna. 
Os filhos dos comerciantes 

são comilões. TRAD. 
SANO qabnāqu at-tujjāri qakkāluna. 

   GLOSA filhos os comerciantes.GEN [são] comilões. 

 ÁRABE 
VI 
02 

COWAN al-’awlādu-l-’aġbiyā’u ġayru mahbūbīna. 

Os meninos estúpidos 
não são apreciados. TRAD. 

SANO al-qawlādu al-qaḡbiyāqu ḡayru mahbūbīna. 

   GLOSA os-meninos os-estúpidos [são] outro_que apreciados. 

 ÁRABE 
VI 

03 

COWAN al-’amīratu masrūratun bi-hadiyyati-l-wazīr. 

A princesa está contente 

com o presente do ministro. TRAD. 
SANO al-qamīratu masrūratun bi hadiyyati al-wazīri. 

   GLOSA a-princesa [está] contente com presente o-ministro.GEN. 

 ÁRABE VI 
04 

COWAN marāsīmu-l-maliki muḥtramatun. 

Os decretos do rei são respeitados. TRAD. SANO marāsīmu al-maliki muḥtramatun. 

   GLOSA decretos o-rei [são] respeitados. 

 ÁRABE 
VI 

05 

COWAN ḥamū-caliyyin rajulun kaslānun. 

O sogro de Ali 

é um homem preguiçoso. TRAD. 
SANO ḥamū caliyyin rajulun kaslānun. 

   GLOSA sogro Ali.GEN [é] homem preguiçoso. 

 ÁRABE VI 
06 

COWAN talāmiḏatu-l-madīnati mujtahidūna. 

Os alunos da cidade são aplicados. TRAD. SANO talāmiđatu al-madīnati mujtahidūna. 

   GLOSA alunos cidade.GEN [são] aplicados. 

 ÁRABE 
VI 

07 

COWAN al-safaru ’ilā ’Amrīkā ġayru mumkinun. 
A viagem (viajar) para a América 

não é possível. TRAD. 
SANO as-safaru qilā Qamrīkā ḡayru mumkinun. 

   GLOSA a-viagem para América [é] outro_que possível. 

 ÁRABE VI 

08 

COWAN ’ayna-l-mā’idatu-l-ḥamrā’u? 

Onde está a mesa vermelha? TRAD. SANO qayna al-māqidatu al-ḥamrāqu? 

   GLOSA onde [está] a-mesa a-vermelha? 

 ÁRABE VI 

09 

COWAN hiya fī ġurfati-l-nawmi. 

Ela está no quarto de dormir. TRAD. SANO hiya fī ḡurfati al-nawmi. 

   GLOSA ela [está] em quarto o-dormir. 

 ÁRABE 
VI 
10 

COWAN al-šayḫu ’aclamu mina-l-kātibi. 

O xeique é mais sábio 
do que o escritor. TRAD. 

SANO ax-xayḵu qa-clamu mina al-kātibi. 

   GLOSA o-xeique mais-sábio de o-escritor. 
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VI–11 a VI–20 

 ÁRABE 
VI 

11 

COWAN al-banātu ’ajmalu mina-l-’awlādi. 

As meninas são mais belas 

do que os meninos. TRAD. 
SANO al-banātu qa-jmalu mina al-qawlādi. 

   GLOSA as-meninas mais-belas de os meninos. 

 ÁRABE 
VI 

12 

COWAN 
al-tujjāru-l-’aġniyā’u ’ascadu 
mina-l-fallāḥīna-l-fuqarā’i. 

Os comerciantes ricos são mais felizes 
do que os camponeses pobres. TRAD. 

SANO1 at-tujjāru al-qaḡniyā’u qa-scadu 

   GLOSA1 os-comerciantes os-ricos mais-felizes 

   SANO2 mina al-fallāḥīna al-fuḳarāqi. 

   GLOSA2 de os-camponeses os-pobres 

 ÁRABE 
VI 

13 

COWAN huwa ’aclamu ’ustāḏin fi-l-jamicati. 

Ele é o mais sábio professor 
na universidade. TRAD. 

SANO huwa qa-clamu qustāđin fī al-jamicati. 

   GLOSA ele mais-sábio professor em a-universidade. 

 ÁRABE VI 

14 

COWAN ’Asyūṭu madīnatun fī Miṣra-l-culyā. 

Asyut é uma cidade no Alto Egito. TRAD. SANO Qasyūṭu madīnatun fī Miṣra al-Culyā. 

   GLOSA Asyut [é] cidade em Alto Egito. 

 ÁRABE VI 

15 

COWAN Allāhu ’aclamu bi-l-ṣawābi. 

Deus é maior conhecedor do que é certo. TRAD. SANO Allāhu qa-clamu bi aṣ-ṣawābi. 

   GLOSA Deus [é] mais-conhecedor com o-certo. 

 ÁRABE VI 

16 

COWAN huwa ḏū caynayni sawdāwayni. 

Ele tem dois olhos negros. TRAD. SANO huwa đū caynayni sawdāwayni. 

   GLOSA ele [é] possuidor olhos negros. 

 ÁRABE VI 

17 

COWAN ’ayna zawjatu-l-’ustāḏi? 

Onde está a esposa do professor? TRAD. SANO qayna zawjatu al-qustāđi? 

   GLOSA onde [está] esposa o-professor.GEN? 

 ÁRABE 
VI 
18 

COWAN hiya fī-l-maṭbaḫi maca-l-ṭabbāḫati-l-sawdā’i. 

Ela está na cozinha 
com a cozinheira preta. TRAD. 

SANO1 hiya fī al-maṭbaḵi 

   GLOSA1 ela [está] em a-cozinha 

   SANO2 maca al-ṭabbāḵati as-sawdāqi. 

   GLOSA2 com a-cozinheira a-preta. 

 ÁRABE VI 

19 

COWAN ’antum ṭiwālu-l-lisāni. 

Vocês são linguarudos. TRAD. SANO qantum ṭiwālu al-lisāni. 

   GLOSA vocês [são] compridos [de] a-língua. 

 ÁRABE 
VI 

20 

COWAN 
zawju-l-’amīrati-l-mašhūrati 
’aġnā rajulin fī-l-bilādi. 

O marido da princesa famosa 

é o homem mais rico do país. TRAD. 
SANO1 zawju al-qamīrati al-maxhūrati 

   GLOSA1 marido a-princesa.GEN a-famosa 

   SANO2 qa-ḡnā rajulin fī al-bilādi. 

   GLOSA2 [é] mais-rico homem em o-país. 
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Lição VII, Exercício VII 

VII–01 a VII–10 

 ÁRABE VII 
01 

COWAN baytī ’akbaru min baytika. 

Minha casa é maior do que a sua casa. TRAD. SANO bayt-ī qa-kbaru min bayti-ka. 

   GLOSA casa-eu mais-grande de casa-você. 

 ÁRABE 
VII 

02 

COWAN lahu ġurfatāni fī bayti cammatihi. 

Ele tem dois quartos 

na casa de sua tia paterna. TRAD. 
SANO la-hu ḡurfatāni fī bayti cammati-hi. 

   GLOSA para-ele [há] quarto.DUAL em casa tia-ele. 

 ÁRABE 
VII 
03 

COWAN yadāhā bayḍāwāni wašacruha ’aswadu. 
Suas duas mãos são brancas 

e seu cabelo é preto. TRAD. 
SANO1 yadā-hā bayḍāwāni 

   GLOSA1 mão-ela [são] branca.DUAL  

   SANO2 wa xacru-hā qaswadu. 

   GLOSA2 e cabelo-ela [é] preto. 

 ÁRABE VII 

04 

COWAN ’ayna Muḥammadun al-yawma? 

Onde está Muhammad hoje? TRAD. SANO qayna Muḥammadun al-yawma? 

   GLOSA onde [está] Muhammad o-dia? 

 ÁRABE VII 

05 

COWAN huwa fī-l-maḥkamati mac ’abīhi. 

Ele está no tribunal com o pai dele. TRAD. SANO huwa fī al-maḥkamati mac qabī-hi. 

   GLOSA ele [está] em o-tribunal com pai-ele. 

 ÁRABE VII 
06 

COWAN mucallimayya (mudarrisayya) culamā’u mašhūruna. 

Meus professores são eruditos famosos. TRAD. SANO1 mucallima-yya (mudarrisa-yya) 

   GLOSA1 professores-eu (professores-eu) 

   SANO2 culamāqu maxhūruna. 

   GLOSA2 [são] eruditos famosos. 

 ÁRABE 
VII 

07 

COWAN madrasatunā ’ajaddu min madrasatikum. 

Nossa escola é mais nova 

do que a vossa escola. TRAD. 
SANO madrasatu-nā qa-jaddu min madrasati-kum. 

   GLOSA escola-nós [é] mais-nova de escola-vós. 

 ÁRABE 
VII 

08 

COWAN 
li’aṣḥābihim baytun kabīrun 
fī madīnati-l-qāhirati. 

Seus amigos têm uma casa grande 
na cidade do Cairo. TRAD. 

SANO1 li qaṣḥābi-him baytun kabīrun 

   GLOSA1 para amigos-eles [há] casa grande 

   SANO2 fī madīnati al-ḳāhirati. 

   GLOSA2 em cidade o-Cairo. 

 ÁRABE 
VII 

09 

COWAN ’uḫtuhu-l-ṣaġīratu nacsā. 

Sua irmã pequena 

está com sono (sonolenta). TRAD. 
SANO quḵtu-hu aṣ-ṣaḡīratu nacsā. 

   GLOSA irmã-ele a-pequena [está] sonolenta. 

 ÁRABE VII 
10 

COWAN al-ictinā’u bidurūsinā wājibun calyanā. 

Cuidar de nossas lições é um dever nosso. TRAD. SANO al-qictināqu bidurūsi-nā wājibun calya-nā. 

   GLOSA o-cuidar lições-nós [é] dever sobre-nós. 
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Lição VII, Exercício VII 

VII–11 a VII–15 

 ÁRABE 
VII 

11 

COWAN 
’aqlāmuhum zarqā’u 
wa’aqlāmukum ḫaḍrā’u. 

As canetas de vocês são azuis 

e tuas canetas são verdes. TRAD. 
SANO1 qaḳlāmu-hum zarḳāqu 

   GLOSA1 canetas-vocês [são] azuis 

   SANO2 wa qaḳlāmu-kum ḵaḍrāqu. 

   GLOSA2 e canetas-tu [são] verdes. 

 ÁRABE 
VII 
12 

COWAN ’aḫī tājirun ġaniyyun fī Bārīsa. 

Meu irmão é um comerciante rico 
em Paris. TRAD. 

SANO qaḵ-ī tājirun ḡaniyyun fī Bārīsa. 

   GLOSA irmão-eu [é] comerciante rico em Paris. 

 ÁRABE 
VII 

13 

COWAN li’amīratinā qaṣrun jamīlun calā jabalin. 

Nossa princesa tem 

um palácio bonito numa montanha. TRAD. 
SANO1 li qamīrati-nā 

   GLOSA1 para princesa-nós 

   SANO2 ḳaṣrun jamīlun calā jabalin. 

   GLOSA2 [há] palácio bonito em montanha. 

 ÁRABE 
VII 

14 

COWAN ṯawbuki ’awsaḫu min ṯawbi ’abīki. 

Tua roupa é mais suja 

do que a roupa de teu pai. TRAD. 
SANO ṯawbu-ki qa-wsaḵu min ṯawbi qabī-ki. 

   GLOSA roupa-tu [é] mais-suja de roupa pai.GEN-tu. 

 ÁRABE VII 
15 

COWAN li-l-nāsi-l-fuqarā’i buyūtun taḥta-l-’arḍi. 

As pessoas pobres têm casas sob a terra. TRAD. SANO li an-nāsi al-fuḳarāqi buyūtun taḥta al-qarḍi. 

   GLOSA para as-pessoas as-pobres [há] casas sob a-terra. 
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Lição VIII, Exercício VIII 

VIII–01 a VIII–10 

 ÁRABE 
VIII 

01 

COWAN 
nazalati-l-ṭā’iratu calā-l-’arḍi 
bacda sācatin fī-l-hawā’i. 

O avião pousou no chão (aterrissou) 

após uma hora no ar. TRAD. 
SANO1 nazalati aṭ-ṭāqiratu calā al-qarḍi 

   GLOSA1 pousou o-avião sobre a-terra 

   SANO2 bacda sācatin fī al-hawāqi. 

   GLOSA2 após hora em o-ar. 

 ÁRABE VIII 

02 

COWAN ’aḏahabati-l-ḫādimatu ’ilā-l-sūqi? 

A empregada foi ao mercado? TRAD. SANO qađahabati al-ḵādimatu qilā as-sūḳi? 

   GLOSA foi a-empregada até o-mercado? 

 ÁRABE VIII 

03 

COWAN nacam, ḏahabat ’ilā-l-sūqi mac ṣadīqatihā. 

Sim, foi com sua amiga. TRAD. SANO1 nacam, đahabat qilā as-sūḳi 

   GLOSA1 sim, foi até o-mercado 

   SANO2 mac ṣadīḳati-hā. 

   GLOSA2 com amiga-ela. 

 ÁRABE VIII 
04 

COWAN mátā rajacatā? 

Quando voltaram? TRAD. SANO matā rajacatā? 

   GLOSA quando voltaram? 

 ÁRABE VIII 
05 

COWAN rajacatā bacda-l-ḏuhri. 

Voltaram após o meio-dia. TRAD. SANO rajacatā bacda ađ- đuhri. 

   GLOSA voltaram após o-meio-dia. 

 ÁRABE 
VIII 
06 

COWAN 
šariba-l-rijālu qahwatahum 
ṯumma ḏahabū ’ilā-l-ṣaydi. 

Os homens tomaram seu café 

e depois foram à caça. TRAD. 
SANO1 xariba ar-rijālu ḳahwata-hum 

   GLOSA1 tomaram os-homens café-eles 

   SANO2 
ṯumma đahabū qilā aṣ-ṣaydi. 

   GLOSA2 depois foram até a-caça. 

 ÁRABE 
VIII 

07 

COWAN 
bacaṭat ’ummuna ḫiṭāban ṭawīlan 
’ilā ’abīnā fī ’Amrīkā. 

Nossa mãe enviou uma longa carta 

para nosso pai na América. TRAD. 
SANO1 bacaṭat qummu-nā ḵiṭāban ṭawīlan 

   GLOSA1 enviou mãe-nós carta longa 

   SANO2 qilā qabī-nā fī Qamrīkā. 

   GLOSA2 até pai-nós em América 

 ÁRABE VIII 
08 

COWAN man ḍaraba kalbī? 

Quem golpeou meu cachorro? TRAD. SANO man ḍaraba kalb-ī? 

   GLOSA quem golpeou cachorro-eu? 

 ÁRABE VIII 

09 

COWAN ḍarabahu ’abū-l-binti. 

O pai da menina o golpeou. TRAD. SANO ḍaraba-hu qabū al-binti. 

   GLOSA golpeou-ele pai a-menina.GEN. 

 ÁRABE VIII 

10 

COWAN hal ḏahabtumā ’ilā Bārīsa bi-l-ṭā’irati? 

Vós (dois) fostes a Paris de avião? TRAD. SANO1 hal đahabtumā 

   GLOSA1 INTERR. fostes 

   SANO2 qilā Bārīsa bi al-ṭāqirati? 

   GLOSA2 até Paris com o-avião? 
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VIII–11 a VIII–20 

 ÁRABE VIII 

11 

COWAN lā, ḏahabnā bi-l-qiṭāri. 

Não, fomos de trem. TRAD. SANO lā, đahabnā bi al-ḳiṭāri. 

   GLOSA não, fomos com o-trem. 

 ÁRABE VIII 

12 

COWAN al-ṭā’iratu ’asracu mina-l-qiṭāri. 

O avião é mais rápido do que o trem. TRAD. SANO al-ṭāqiratu qa-sracu mina al-ḳiṭāri. 

   GLOSA o-avião mais-rápido de o-trem. 

 ÁRABE VIII 

13 

COWAN mā samicnā ḏālika ’akṯara min marratin. 

Não ouvimos isso mais do que uma vez. TRAD. SANO mā samicnā đālika qakṯara min marratin. 

   GLOSA não ouvimos isso COMPAR. de vez. 

 ÁRABE VIII 

14 

COWAN man ġasala qamīṣī? 

Quem lavou minha camisa? TRAD. SANO man ḡasala ḳamīṣ-ī? 

   GLOSA quem lavou camisa-eu? 

 ÁRABE 
VIII 
15 

COWAN ġasalathu-l-ġassālatu mac qumṣāni ’aḫika. 

A lavadeira lavou-a 
com as camisas de teu irmão. TRAD. 

SANO ḡasalat-hu al-ḡassālatu mac ḳumṣāni qaḵi-ka. 

   GLOSA lavou-[ela] a-lavadeira com camisas irmão-tu. 

 ÁRABE VIII 

16 

COWAN matā turjimati    -l-kutubu-l-carabiyyatu? 

Quando foram traduzidos os livros árabes? TRAD. SANO matā turjimati al-kutubu al-carabiyyatu? 

   GLOSA quando traduzidos os-livros os-árabes? 

 ÁRABE VIII 

17 

COWAN turjimat min (munḏu) zamānin. 

Foram traduzidos há muito tempo. TRAD. SANO turjimat min (munđu) zamānin. 

   GLOSA traduzidos de (desde) tempo. 

 ÁRABE 
VIII 
18 

COWAN 
bacaṯati    -l-mudarrisātu kutubahunna 
’ilā maktabati-l-jāmicati. 

As professoras enviaram seus livros 

para a biblioteca da universidade. TRAD. 
SANO1 bacaṯati al-mudarrisātu kutuba-hunna 

   GLOSA1 enviaram as-professoras livros-elas 

   SANO2 
qilā maktabati al-jāmicati. 

   GLOSA2 para biblioteca a-universidade. 

 ÁRABE VIII 
19 

COWAN hal kasarati    -l-ḫādimatu-l-sācata? 

A empregada quebrou o relógio? TRAD. SANO hal kasarati al-ḵādimatu as-sācata? 

   GLOSA INTERR. quebrou a-empregada o-relógio? 

 ÁRABE VIII 
20 

COWAN nacam wasaraqat ’ašyā’a kaṯīratan ’ayḍan. 

Sim e roubou muitas coisas também. TRAD. SANO nacam wa saraḳat qa-xyāqa kaṯīratan qayḍan. 

   GLOSA sim e roubou coisas muitas também. 
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Lição IX, Exercício IX 

IX–01 a IX–10 

 ÁRABE IX 
01 

COWAN ’ayna kunta bacda-l-ẓuhri? 

Onde tu estiveste depois do meio-dia? TRAD. SANO qayna kunta bacda ađ   -đ   uhri? 

   GLOSA onde estiveste depois o-meio-dia? 

 ÁRABE 
IX 
02 

COWAN 
kuntu fī-l-junaynati maca ’aḫawayya 
Maḥmūdin wa-cUmara. 

Eu estava no jardim com meus dois irmãos, 

Mahmud e Omar. TRAD. 
SANO1 kuntu fī al-junaynati maca qaḵawa-yya 

   GLOSA1 estava em o-jardim com irmãos-eu 

   SANO2 Maḥmūdin wa Cumara. 

   GLOSA2 Mahmud e Omar. 

 ÁRABE 
IX 
03 

COWAN kayfa kānat ḥālu-l-sayyidati wālidatika ’amsi? 

Como estava a senhora tua mãe ontem 
(lit.: a situação da)? TRAD. 

SANO1 kayfa kānat 

   GLOSA1 como estava 

   SANO2 ḥālu as-sayyidati wālidati-ka qamsi? 

   GLOSA2 situação a-senhora mãe-tu ontem? 

 ÁRABE IX 

04 

COWAN kānat biḫayrin wali-llāhi-ilḥamdu. 

Estava bem, graças a Deus TRAD. SANO kānat biḵayrin wa li Qallāhi al-ḥamdu. 

   GLOSA estava bem graças_a_Deus. 

 ÁRABE 
IX 

05 

COWAN 
’afariḥtunna cindamā najaḥtunna fī im-
tiḥānikunna? 

Vós (fem. pl.) vos alegrastes 
quando obtivestes êxito no vosso exame? TRAD. 

SANO1 qafariḥtunna cindamā najaḥtunna 

   GLOSA1 vos_alegrastes quando obtivestes_êxito 

   SANO2 fī imtiḥāni-kunna? 

   GLOSA2 em exame-vós? 

 ÁRABE IX 

06 

COWAN nacam, farinḥna faraḥan caẓīman. 

Sim, ficamos muito felizes. TRAD. SANO nacam, fariḥna faraḥan cađ   īman. 

   GLOSA sim, ficamos contentes muito. 

 ÁRABE 
IX 

07 

COWAN 
hal kānat ’uḫtuka caṭšā cindamā qadimat 
min Dimašqa? 

Vossa irmã estava sedenta 

quando chegou de Damasco? TRAD. 
SANO1 hal kānat quḵtu-ka caṭxā 

   GLOSA1 INTERR. estava irmã-tu sedenta 

   SANO2 cindamā ḳadimat min Dimaxḳa? 

   GLOSA2 quando chegou de Damasco? 

 ÁRABE IX 
08 

COWAN lā, kāna macahā qalīlun mina-l-mā’i fī-l-safari. 

Não, ela tinha um pouco de água da viagem. TRAD. SANO1 lā, kāna maca-hā 

   GLOSA1 não, estava com-ela 

   SANO2 ḳalīlun mina al-māqi fī as-safari. 

   GLOSA2 pouco de a-água em a-viagem. 

 ÁRABE IX 
09 

COWAN ’inna-l-rajulayni lamašhūrāni. 

Os dois homens são de fato famosos. TRAD. SANO qinna ar-rajulayni la-maxhūrāni. 

   GLOSA [de fato] os-homens [são] [de fato]-famosos. 

 ÁRABE IX 
10 

COWAN [não romanizado] 

Eu estava muito contente quando ouvi a notícia. TRAD. SANO [não romanizado] 

   GLOSA — 
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Lição IX, Exercício IX 

IX–11 a IX–14 

 ÁRABE IX 
11 

COWAN [não romanizado] 

[não traduzido] TRAD. SANO [não romanizado] 

   GLOSA — 

 ÁRABE 
IX 

12 

COWAN yā laytaka kunta ḥāḍiran cindamā ḍarabūnī! 

Quem dera tu tivesses estado aqui 

quando me golpearam! TRAD. 
SANO1 yā layta-ka kunta ḥāḍiran 

   GLOSA1 quem_dera-tu estivesse aqui 

   SANO2 cindamā ḍarabūn-ī! 

   GLOSA2 quando golpearam-eu 

 ÁRABE 
IX 

13 

COWAN 
’amma-l-bintu-l-marīḍatu 
fašaribat qalīlan mina-l-mā’i. 

Quanto à menina enferma, 
tomou um pouco de água. TRAD. 

SANO1 qamma al-bintu al-marīḍatu 

   GLOSA1 quanto_a a-menina a-enferma 

   SANO2 fa xaribat ḳalīlan mina al-māqi. 

   GLOSA2 [ela] bebeu pouco de a-água. 

 ÁRABE 
IX 

14 

COWAN 
kānat kullu kutubi-l-lcālami maktubatan 
bi-l-luġati-l-’almāniyyati. 

Todos os livros do mundo eram escritos 

em língua alemã. TRAD. 
SANO1 kānat kullu kutubi al-cālami 

   GLOSA1 eram todos livros o-mundo.GEN 

   SANO2 maktubatan bi al-luġati al-qalmāniyyati. 

   GLOSA2 escritos com a-língua a-alemã. 

  



63 
 

Lição X, Exercício X 

X–01 a X–09 

 ÁRABE 
X 

01 

COWAN hāḏā-l-’amīru ’acdalu min ḏālika-l-maliki. 
Este príncipe é mais justo 

do que aquele governador. TRAD. 
SANO1 hāđā al-qamīru qa-cdalu 

   GLOSA1 este o-príncipe [é] mais-justo 

   SANO2 min đālika al-maliki. 

   GLOSA2 de aquele o-governador 

 ÁRABE X 
02 

COWAN há’ulā’i-l-rijālu mašġūlūna fī makātibihim. 

Estes homens estão ocupados em seus escritórios. TRAD. SANO1 hāqulāqi ar-rijālu maxḡūlūna 

   GLOSA1 estes os-homens [estão] ocupados 

   SANO2 fī makātibi-him. 

   GLOSA2 em escritórios-eles 

 ÁRABE X 

03 

COWAN limaṭbaḫi ḏālika-l-bayti šubbākāni. 

A cozinha daquela casa tem duas janelas. TRAD. SANO1 li maṭbaḵi đālika al-bayti 

   GLOSA1 para cozinha aquela a-casa.GEN. 

   SANO2 xubbākāni. 

   GLOSA2 [há] janela.DUAL. 

 ÁRABE 
X 

04 

COWAN Buyūtū-l-rajuli-l-ġaniyyi tilka calā nahrin. 
Aquelas casas do homem rico 

estão à [beira] de um rio. TRAD. 
SANO1 Buyūtū ar-rajuli al-ḡaniyyi 

   GLOSA1 casas o-homen.GEN o-rico 

   SANO2 tilka calā nahrin. 

   GLOSA2 [estão] aquele ao_lado rio. 

 ÁRABE X 

05 

COWAN 
’ayna ’ūlā’ika-l-’awlādu-llaḍīna 
šaribū-l-ḥalība? 

Onde estão aqueles meninos que tomaram o leite? TRAD. SANO1 qayna qūlāqika al-qawlādu 

   GLOSA1 onde aqueles os-meninos 

   SANO2 al-lađīna xaribū al-ḥalība? 

   GLOSA2 os_quais tomaram o-leite? 

 ÁRABE X 
06 

COWAN hum fī junaynati hāḏihi-l-sayyidati. 

Eles estão no jardim desta senhora. TRAD. SANO1 hum fī junaynati 

   GLOSA1 eles [estão] em jardim 

   SANO2 hāđihi as-sayyidati. 

   GLOSA2 esta a-senhora.GEN. 

 ÁRABE X 

07 

COWAN hāḏā kitābun jayyidun. 

Este é um bom livro. TRAD. SANO hāđā kitābun jayyidun. 

   GLOSA este [é] livro bom. 

 ÁRABE X 

08 

COWAN man katabahu? 

Quem o escreveu? TRAD. SANO man kataba-hu? 

   GLOSA quem escreveu-ele? 

 ÁRABE X 

09 

COWAN katabahu rajulun-ismuhu ’Aḥmadu. 

Escreveu-o um homem, cujo nome é Ahmad. TRAD. SANO1 kataba-hu rajulun 

   GLOSA1 escreveu-ele homem 

   SANO2 ismu-hu Qaḥmadu. 

   GLOSA2 nome-ele [é] Ahmad. 
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Lição X, Exercício X 

X–10 a X–14 

 
ÁRABE X 

10 

COWAN 
’inna ’ulā’ika-l-sādati-llaḍīna šaribtum 
macahumu-l-šāya kānū ḍubbāṭan 
fī-l-jayši-l-miṣri. 

Aqueles senhores 

com quem vós tomastes o chá 
eram oficiais no exército egípcio. 

TRAD. 
SANO1 qinna qulāqika as-sādati 

 GLOSA1 ∅ aqueles os-senhores 

   SANO2 al-lađīna xaribtum maca-humu ax-xāya 

   GLOSA2 os_quais beberam com-eles o-chá 

   SANO3 kānū ḍubbāṭan 

   GLOSA3 eram oficiais 

   SANO4 fī al-jayxi al-miṣri. 

   GLOSA4 em o-exército o-egípcio. 

 
ÁRABE X 

11 

COWAN 
samicati-l-sayyidātu-llawāti ḏahabna 
’ilā-l-junaynati maca hāḏā-l-’ustāḏi-l-musinni 
ḫabara zawāji-ibnihi. 

As senhoras que foram para o jardim 

com o professor idoso ouviram a notícia 
do casamento de seu filho. 

TRAD. 
SANO1 samicati as-sayyidātu 

 GLOSA1 ouviram as-mulheres 

   SANO2 al-lawāti đahabna qilā al-junaynati 

   GLOSA2 as_quais foram até o-jardim 

   SANO3 maca hāđā al-qustāđi al-musinni 

   GLOSA3 com este o-professor o-idoso 

   SANO4 ḵabara zawāji ibni-hi. 

   GLOSA4 notícia casamento filho-ele. 

 ÁRABE 
X 

12 

COWAN 
kutubnā hāḏihi hadiyyatun min ḫālatinā-llatī 
bacaṯatha lanā bi-l-barīdi. 

Esses nossos livros são presente de nossa tia 
materna que os mandou para nós pelo correio. TRAD. 

SANO1 kutub-nā hāḏihi hadiyyatun 

   GLOSA1 livros-nós estes [são] presente 

   SANO2 min ḵālati-nā al-latī bacaṯatha 

   GLOSA2 de tia_materna-nós a_qual enviou 

   SANO3 la-nā bi al-barīdi. 

   GLOSA3 para-nós com o-correio. 

 ÁRABE 
X 

13 

COWAN 
’afahimtum mā kāna maktūban fawqa 
bābi-l-qaṣri? 

Vós entendestes o que estava escrito 

em cima da porta do palácio? TRAD. 
SANO1 qa fahimtum mā kāna 

   GLOSA1 INTERR. entendestes o_que estava 

   SANO2 maktūban fawḳa bābi al-ḳaṣri? 

   GLOSA2 escrito acima porta o-palácio.GEN? 

 
ÁRABE 

X 
14 

COWAN 
nacam, wakatabnāhu fī risālatin bacaṯnāhā 
’ilā ’aṣdiqā’in lanā fī-l-Hindi. 

Sim, e o escrevemos numa carta 

que mandamos para nossos amigos na Índia TRAD. 
SANO1 nacam, wa katabnā-hu fī risālatin 

   GLOSA1 sim, e escrevemos-ele em carta 

   SANO2 bacaṯnā-hā qilā qaṣdiḳāqin 

   GLOSA2 enviamos-ela até amigos 

   SANO3 la-nā fī al-Hindi. 

   GLOSA3 para-nós [há] em a-Índia. 

  



65 
 

Capítulo 3 — Corpus: o resumo revisitado 

Nossa dissertação (Sano, 2011) teve não apenas os resumos em língua vernácula e 

em inglês, mas também uma versão em árabe e sua respectiva romanização. O re-

sumo romanizado foi uma das últimas tarefas executadas durante a elaboração da 

dissertação e o objetivo inicial era tão somente o de exercitar a utilização do sistema 

de romanização que havíamos acabado de desenvolver. 

 Entretanto, logo nas primeiras linhas foi possível notar que esse exercício de-

mandaria mais do que as ferramentas de que dispúnhamos. Em outras palavras, não 

bastaria ter como guia somente a forma como as consoantes —e uns poucos contex-

tos pertinentes às vogais— deveriam ser romanizadas. Dois pontos de decisão repe-

tiram-se ao longo do resumo: translineação; grafia de partículas. 

Translineação 

Na escola, o que aprendemos como ‘separação silábica’ refere-se, na verdade, à 

translineação, isto é, a forma como devemos proceder para cindir uma palavra, man-

tendo uma parte em uma linha e continuando a escrever a outra parte na linha se-

guinte. No entanto, a divisão nem sempre observa as fronteiras silábicas de caráter 

fonológico; em vez disso, utilizam-se critérios ortográficos, que por vezes resultam 

em sílabas contendo elementos ambíguos ou pertencentes a um fonema da sílaba 

seguinte. 

 Por exemplo, a sequência ⟨cas-⟩ pode pertencer a ‘casta’ ou a ‘cassar’, sendo 

que, no primeiro caso, ela representa a sílaba /kas/; no segundo, /ka/ — via de re-

gra, dígrafos como ⟨rr⟩, ⟨ss⟩ e ⟨xc⟩ separam-se, enquanto ⟨lh⟩, ⟨gu⟩ e similares, não. 

De acordo com a língua, os critérios podem variar conforme as convenções vigentes 

e mudar ao longo do tempo, como aconteceu com o alemão, em que a translineação 

de palavras como ‘backen’ (cozinhar), por exemplo, passou de ⟨bak-ken⟩ para ⟨ba-

cken⟩. 

 Apesar de, em geral, darmos primazia à forma como os sinais gráficos são 

empregados em PB, o hífen ⟨-⟩, no nosso sistema de romanização, encontra-se reser-

vado para uso com clíticos. Por esse motivo, a translineação foi resolvida usando um 

traço inferior ⟨_⟩. Isso evita que um hífen ao final de uma linha possa ser confundido 
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com marca de translineação; quando houver um hífen, ele deve ser repetido no iní-

cio da linha seguinte (10a), do mesmo modo como se faz em PB. Além de ser a norma 

quando a palara já contém um hífen no ponto de cisão, essa redundância se faz ne-

cessária para evitar equívocos de interpretação da grafia de palavras que, na roma-

nização, precisem ser translineadas. 

Tabela 9: Exemplos de translineação com o sintagma 
'al-mudarrisātu', comparando diferentes pontos de cisão. 

posição translineação 

∅ al-mudarrisātu 

ligação de clíticos al- 
-mudarrisātu 

fronteira silábica V#CV al-mudarri_ 
sātu 

fronteira silábica V#C1C1V al-muda_ 
rrisātu 

Grafia de partículas 

No sistema de romanização, havíamos previsto que a grafia do artigo definido ⟨ال⟩ 

seria ⟨al-⟩. Mesmo havendo uma parada glotal no ataque da sílaba /ʔal/, a ocorrência 

frequente desse clítico permitiu-nos decidir por simplificar a grafia de ⟨qal-⟩ para 

⟨al-⟩. 

 Das demais partículas pouco nos ocupamos, pois a ênfase do trabalho eram 

as consoantes. Uma solução ad hoc foi a de ligá-las com hífen à partícula ou ao nome 

seguinte, como se faz na ortografia original; outra foi a de indicar a elisão da vogal 

do artigo definido, em consonância ao que ocorre na pronúncia. Com isso, tivemos 

⟨bi-’l-[...]⟩ e ⟨li-’l-[...]⟩, bem como ⟨fĭ ’l-⟩ — a partícula ⟨في⟩, sendo escrita com dois gra-

femas, não se liga à palavra seguinte, portanto não usamos hífen, mas indicamos a 

redução da vogal longa de ⟨ī⟩ paa ⟨ĭ⟩. 
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Alterações 

Na presente revisão do sistema de romanização, decidimos por empregar o hífen 

somentenos casos em que haja um clítico ligado a um nome. Isso implica que as par-

tículas serão, todas, tratadas da mesma forma, independentemente de serem mono-

grafemáticas no original. Isso deve permitir distingui-las melhor dos clíticos. 

 Outro ajuste refere-se a indicar a redução da vogal longa em final de palavra. 

Considerando-se que se trata de um fenômeno regular e frequente, optamos por 

simplificar a representação da vogal longa. 

 Nas tabelas 10, 12, 14, 16 e 18 segmentamos o resumo da dissertação em 

sentenças, com a versão em árabe e a romanização correspondentes. Em cada tabela 

subsequente (tab. 11, 13, 15, 17 e 19), reescrevemos a romanização de cada trecho 

da versão anterior (2011) aplicando as modificações propostas (2017). 

Tabela 10: Resumo da dissertação, sentença 1 — português, árabe e árabe 
romanizado. 

Nesta dissertação tomamos por objeto de estudo a romanização, em português, 

de palavras árabes (e.g., termos, topônimos e antropônimos). 

    ه     ذ        في ه  نا    ت       راس     د      ن     م      ف     د       اله      ن     إ  

      مات     ل          ة  الك       تاب       و ك     ه      ة       روح       األط  

،     الم        بيل     س   ىل      )ع           العربية         ثال 

    ن       ماك      األ        ماء     س      وأ         لحات     ط     ص       الم  

(   ل       الع        ماء     س     أ     و       ة ،   ي          الالتين        روف     ح       بال      م 

دام          الية .غ   ت     ر       الب               في الل غ ة                   ل ْل  س ت خ 

Inn al-hadafa min darāsati-nă fī hađihi 

al-qaṭrūḥati hūa kitābat al-kalimāti 

al-carabiyyat (cală sabīli al-miṯāl, 

al-muṣṭalḥāti wa-qasmāqi al-qamākin 

wa-qasmāqi al-calam) bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat, 

li-’l-qistiḵdāmi fĭ ’l-luḡati al-burtuḡāliyyat. 
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Tabela 11: Resumo da dissertação, sentença 1 — romanizações original e 
revista. 

نا   ت       راس     د      ن     م      ف     د       اله      ن     إ    
2011 Inn al-hadafa min darāsati-nă 
2017 Qinna al-hadafa min dirāsati-nā 

    ة       روح       األط      ه     ذ        في ه  
2011 fī hađihi al-qaṭrūḥati 
2017 fī hađihi al-qaṭrūḥati 

          العربية        مات     ل          ة  الك       تاب       و ك     ه  
2011 hūa kitābat al-kalimāti al-carabiyyat 
2017 huwa kitābat al-kalimāti al-carabiyyat 

،     الم        بيل     س   ىل    )ع          لحات     ط     ص       الم        ثال 
2011 (cală sabīli al-miṯāl, al-muṣṭalḥāti 
2017 (calā sabīli al-miṯāl, al-muṣṭalḥāti 

(   ل       الع        ماء     س     أ        ن  و       ماك      األ        ماء     س      وأ       م 
2011 wa-qasmāqi al-qamākin wa-qasmāqi al-calam) 
2017 wa qasmāqi al-qamākin wa qasmāqi al-calam) 

    ة ،   ي          الالتين        روف     ح       بال  
2011 bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat, 
2017 bi al-ḥurūfi al-lātīniyyat, 

دام                    ل ْل  س ت خ 
2011 li-’l-qistiḵdāmi 
2017 li al-qistiḵdāmi 

        غالية .   ت     ر       الب              في الل غ ة  
2011 fĭ ’l-luḡati al-burtuḡāliyyat. 
2017 fī al-luḡati al-burtuḡāliyyat. 

Tabela 12: Resumo da dissertação, sentença 2 — português, árabe e árabe 
romanizado. 

Estudamos por que alguns nomes são grafados de maneiras diferentes —em um 

ou outro jornal, por exemplo—, analisamos esquemas existentes de romanização 

e propomos um sistema que seja não apenas conciso e regular, mas também abrangente 

e minucioso, podendo ser usado tanto por leigos quanto por acadêmicos. 

        ب ع ض           ت دوين                            ب الب ح ث  ع ن  أ س باب        قوم    ن 

       حيفة        في ص       فة     ل     ت     خ     م      ق     ر     ط     ب        ماء       األس  

 ليل   ح     ت     ب       ضا     ي     أ        قوم    ن         م ث ال   رى   خ     أ     و  

      ظام     ن        راح     ت       باق     و      ة       جود     و     م      ة     م     ظ     ن     أ  

    ز      ي      م     ت       ال ي      ة     ي          الالتين        روف     ح       بال      ة       تاب     ك  

    ب     س     ح     ف        ظام     ت       االن  ب      ة  و     ي       جوز     و       الم     ب  

     ضا      أي      ة     ق            ة  وبالد     ي       مول        بالش      ل     ب  

    ل     ب     ق      ن     م      ه       دام     خ     ت     س        ن  ا       مك        ا ي     م     م  

.                      اس  العاديين  واألكاد       الن           يميين 

Naḳūmu bi-’l-baḥṯi can qasbābi tadwīni bacḍi 

al-qasmāqi bi-ṭuruḳin muḵtalifat fī ṣaḥīfat 

wa-quḵră maṯalan naḳūmu qayḍan bi-taḥlīl 

qanẓamatin mawjūdatin wa-bi-qaḳtirāḥi niẓāmi 

kitābatin bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat lā yatamayyizu 

bi-’l-mawjūziyyat wa-bi-’l-qantiẓāmi faḥasb 

bal bi-’ṯ-ṯumūliyyat wa-bi-’d-daḳati qayḍan 

mimmă yumakkin qistiḵdāma-hu min ḳibali 

an-nās al-cādiyyīn wa-al-qakādīmiyyīn. 
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Tabela 13: Resumo da dissertação, sentença 2 — romanizações original e 
revista. 

ث  ع ن  أ س باب        قوم    ن           ت دوين                            ب الب ح 
2011 Naḳūmu bi-’l-baḥṯi can qasbābi tadwīni 
2017 Naḳūmu bi al-baḥṯi can qasbābi tadwīni 

     فة     ل     ت     خ     م      ق     ر     ط     ب        ماء       األس          ب ع ض  
2011 bacḍi al-qasmāqi bi-ṭuruḳin muḵtalifat 
2017 bacḍi al-qasmāqi bi ṭuruḳin muḵtalifat 

     ضا     ي     أ        قوم    ن        م ث ال   رى   خ     أ     و         حيفة        في ص  
2011 fī ṣaḥīfat wa-quḵră maṯalan naḳūmu qayḍan 
2017 fī ṣaḥīfat wa quḵră maṯalan naḳūmu qayḍan 

    ة       جود     و     م      ة     م     ظ     ن     أ  ليل    ح     ت     ب  
2011 bi-taḥlīl qanẓamatin mawjūdatin 
2017 bi taḥlīl qanẓamatin mawjūdatin 

    ة       تاب     ك        ظام     ن        راح     ت       باق     و  
2011 wa-bi-qaḳtirāḥi niẓāmi kitābatin 
2017 wa bi qaḳtirāḥi niẓāmi kitābatin 

    ز      ي      م     ت     ي   ال    ة     ي          الالتين        روف     ح       بال  
2011 bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat lā yatamayyizu 
2017 bi al-ḥurūfi al-lātīniyyat lā yatamayyizu 

    ة     ي       جوز     و       الم     ب  
2011 bi-’l-mawjūziyyat  
2017 bi al-mawjūziyyat  

    ب     س     ح     ف        ظام     ت       االن  ب   و  
2011 wa-bi-’l-qantiẓāmi faḥasb 
2017 wa bi al-qantiẓāmi faḥasb 

    ة     ي       مول        بالش      ل     ب  
2011 bal bi-’ṯ-ṯumūliyyat 
2017 bal bi aṯ-ṯumūliyyat 

     ضا      أي      ة     ق         وبالد  
2011 wa-bi-’d-daḳati qayḍan  
2017 wa bi ad-daḳati qayḍan  

    ه       دام     خ     ت     س        ن  ا       مك      ي   ا   م     م  
2011 mimmă yumakkin qistiḵdāma-hu 
2017 mimmā yumakkin qistiḵdāma-hu 

               اس  العاديين       الن      ل     ب     ق      ن     م  
2011 min ḳibali an-nās al-cādiyyīn  
2017 min ḳibali an-nās al-cādiyyīn 

.        واألكاد           يميين 
2011 wa-al-qakādīmiyyīn. 
2017 wa al-qakādīmiyyīn. 

Tabela 14: Resumo da dissertação, sentença 3 — português, árabe e árabe 
romanizado. 

Os seis capítulos encontram-se divididos em duas partes. 

أ ي ن في    تة       الس        صول       الف        سيم     ق     ت      م     ت     ي   ز   .Yatimmu taḳsīmu al-fuṣūli as-sittat fī jizqayn .         ج 

Tabela 15: Resumo da dissertação, sentença 3 — romanizações original e 
revista. 

أ ي ن في    تة       الس        صول       الف        سيم     ق     ت      م     ت     ي   ز  .         ج   
2011 Yatimmu taḳsīmu al-fuṣūli as-sittat fī jizqayn. 
2017 Yatimmu taḳsīmu al-fuṣūli as-sittat fī jizqayn. 

  



70 
 

Tabela 16: Resumo da dissertação, sentença 4 — português, árabe e árabe 
romanizado. 

Na primeira parte, abordamos a relação entre transposição ortográfica (i.e., transcrição, 

transliteração romanização e latinização) e tradução; apresentamos a língua árabe 

e sua escrita; ressaltamos elementos pertinentes da ortografia do português brasileiro. 

ِِ الِجِزِءِاأِلِولِِفي   ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِ                       ، ن ناق ش  الع الق ة  ِِ

                                      ب ي ن  الن ق ل  اإلم الئي   )كالن س خ ،

ف ي    تابة                         والن ق ل  الح ر              والك 

      ي ن     ب  و (                    بالح روف  الالتينية  

ن ق د  م  الل غة   ج مة  و                                   الت ر 

ها، ب ي نما ب ي ة  ون ظام  خ ط                                         الع ر 

ل ة                      ن س ل  ط  األض واء   ر  ذات  ص                             ع لى ع ناص 

يل ية. ت غال ي ة  الب راز                                                     في ه جاء  الل غ ة  الب ر 

Fĭ ’l-jizqi al-qawwali, nunāḳixu al-calāḳat 

bayna an-naḳl al-qimlāqiy (k-an-nasḵi, 

wa-an-naḳli al-ḥarfiyyi wa-al-kitābat 

bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat) wabbayna 

at-tarjamat wa-nuḳaddimu al-luḡat 

al-carabiyyat wa-niẓāmi ḵaṭṭihă, baynama 

nusalliṭu al-qaḍwāqa cală canāṣirin đāta ṣilat 

fī hijāq al-luḡati al-burtuḡāliyyat al-barāzīliyyat. 

Tabela 17: Resumo da dissertação, sentença 4 — romanizações original e 
revista. 

ِِ الِجِزِءِاأِلِولِِفي   ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِ ِِ،  
2011 Fĭ ’l-jizqi al-qawwali,  
2017 Fī al-jizqi al-qawwali,  

           اإلم الئي                    ب ي ن  الن ق ل                      ن ناق ش  الع الق ة  
2011 nunāḳixu al-calāḳat bayna an-naḳl al-qimlāqiy 
2017 nunāḳixu al-calāḳat bayna an-naḳl al-qimlāqiy 

ف ي                          )كالن س خ ، والن ق ل                الح ر 
2011 (k-an-nasḵi, wa-an-naḳli al-ḥarfiyyi  
2017 (ka an-nasḵi, wa an-naḳli al-ḥarfiyyi  

تابة                الالتينية (              بالح روف              والك 
2011 wa-al-kitābat bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat) 
2017 wa al-kitābat bi al-ḥurūfi al-lātīniyyat) 

ج مة     ب  و                   ي ن  الت ر 
2011 wabbayna at-tarjamat  
2017 wabayna at-tarjamat  

ن ق د  م  الل غة   ب ي ة                       و                الع ر 
2011 wa-nuḳaddimu al-luḡat al-carabiyyat 
2017 wa nuḳaddimu al-luḡat al-carabiyyat 

ها،         ون ظام            خ ط  
2011 wa-niẓāmi ḵaṭṭihă, 
2017 wa niẓāmi ḵaṭṭihā, 

          األض واء                     ب ي نما ن س ل  ط  
2011 baynama nusalliṭu al-qaḍwāqa  
2017 baynama nusalliṭu al-qaḍwāqa  

ر       ع لى ل ة        ذات            ع ناص          ص 
2011 cală canāṣirin đāta ṣilat 
2017 calā canāṣirin đāta ṣilatin 

ت غال ي ة            الل غ ة             في ه جاء   يل ية                  الب ر  .             الب راز   
2011 fī hijāq al-luḡati al-burtuḡāliyyat al-barāzīliyyat. 
2017 fī hijāq al-luḡati al-burtuḡāliyyat al-barāzīliyyat. 
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Tabela 18: Resumo da dissertação, sentença 5 — português, árabe e árabe 
romanizado. 

Na segunda parte, cotejamos sete esquemas de romanização árabe-português, apontando 

suas (des)semelhanças; apresentamos nosso sistema de transposição ortográfica, em seus 

quatro módulos (leigo simplificado, leigo comum, acadêmico amplo e acadêmico estrito), 

incluindo exemplos de aplicação em nomes, expressões e um breve texto; concluímos ante-

cipando os desdobramentos da proposta. 

ِالِجِزِءِالثِاني         أ م ا في  ِ  ِِِِِ  ِ  ِ  ِ ن   ِِ         ب ي ن              ف ن قار 

تاب   ب ي ة                             س ب ع  م خ ط طات  ل ك                   ة  الع ر 

                    م شيرين  ا لى )عدم(                       بالح روف  الالتين ي ة،

                ث م  ن ق د  م                       الت شاب ه  ب ي ن ها،

نا ل ن ظام  ه جائ ي   ض                                  ا ق ت راح            ي ع ر 

ح دات ب ع  و  ر 
              في أ 
 ،                 )عاد ي  م ب س ط        

عاد ي   ك            و      ع       واس              م ت خ ص ص   ،           م ش ت ر 

(             وم ت خ ص ص              في ذ ل ك       ب ما          م ح صور 

ن   بارات                                   أ مث لة  ت ط بيق ي ة  ألس ماء       م  ع              و 

ن صوص  ق صيرة  ك ما أ ن نا ن س ت ن ت ج                        و                         و 

 .           االق ت راح  هذا          ع واق ب            م ق د ما  

Qammă fĭ ’l-jizqi ’ṯ-ṯānĭ fanuḳārinu bayna 

sabci muḵaṭṭ·ṭātin li-kitābat al-carabiyyati 

bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat, muxīrīna qilă (cadami) 

at-taxābu-hi bayna-hă, ṯumma nuḳaddimu 

qiḳtirāḥi-nă li-naẓāmin hijāqiyyin yucraḍu 

fī qarbaci waḥadāt (cādiyyun mubassaṭun, 

wa-cādiyyun muxtarakun, mutaḵaṣṣ·ṣun wāsicun 

wa-mutaḵaṣṣ·ṣun maḥṣūrun) bi-mā fī đalika 

min qamṯilat taṭbīḳiyyat li-qasmāqin wa-cinārātin 

wa-nuṣūṣin ḳaṣīratin kamā wa-qinn-nā nastantiju 

muḳaddaman cawāḳiba hāđă al-qaḳtirāḥ. 
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Tabela 19: Resumo da dissertação, sentença 5 — romanizações original e 
revista. 

ا في  ِالِجِزِءِالِثاني         أ م  ِ  ِِِِِ  ِ  ِ  ِ ِِ  
2011 Qammă fĭ ’l-jizqi ’ṯ-ṯānĭ  
2017 Qammā fī al-jizqi aṯ-ṯānĭ  

ن   تاب ة              م خ ط طات                 ب ي ن  س ب ع              ف ن قار              ل ك 
2011 fanuḳārinu bayna sabci muḵaṭṭ·ṭātin 
2017 fa-nuḳārinu bayna sabci muḵaṭṭ·ṭātin 

ب ي ة                الالتين ي ة،           بالح روف                الع ر 
2011 li-kitābat al-carabiyyati bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat,  
2017 li kitābat al-carabiyyati bi al-ḥurūfi al-lātīniyyat,  

)عدم(     ا لى          م شيرين    
2011 muxīrīna qilă (cadami) 
2017 muxīrīna qilā (cadami) 

                     الت شاب ه  ب ي ن ها،
2011 at-taxābu-hi bayna-hă,  
2017 at-taxābu-hi bayna-hā,  

نا                ث م  ن ق د  م                 ا ق ت راح 
2011 ṯumma nuḳaddimu qiḳtirāḥi-nă 
2017 ṯumma nuḳaddimu qiḳtirāḥi-nā 

                   ل ن ظام  ه جائ ي  
2011 li-naẓāmin hijāqiyyin 
2017 li naẓāmin hijāqiyyin 

ض   ب ع   في          ي ع ر  ر 
       أ 
دات    ح          و 

2011 yucraḍu fī qarbaci waḥadāt 
2017 yucraḍu fī qarbaci waḥadāt 

،                 )عاد ي  م ب س ط    
2011 (cādiyyun mubassaṭun,  
2017 (cādiyyun mubassaṭun,  

عاد ي   ك            و  ،           م ش ت ر   
2011 wa-cādiyyun muxtarakun, 
2017 wa cādiyyun muxtarakun, 

    ع       واس              م ت خ ص ص  
2011 mutaḵaṣṣ·ṣun wāsicun  
2017 mutaḵaṣṣ·ṣun wāsicun  

(      م ح صو             وم ت خ ص ص       ر 
2011 wa-mutaḵaṣṣ·ṣun maḥṣūrun) 
2017 wa mutaḵaṣṣ·ṣun maḥṣūrun) 

                ب ما في ذ ل ك  
2011 bi-mā fī đalika  
2017 bimā fī đalika  

ن                 ت ط بيق ي ة            أ مث لة        م 
2011 min qamṯilat taṭbīḳiyyat 
2017 min qamṯilat taṭbīḳiyyat 

         ألس ماء  
2011 li-qasmāqin 
2017 li qasmāqin 

بارات   ع              و 
2011 wa-cinārātin  
2017 wa cinārātin  

ن صوص        ك ما         ق صيرة            و 
2011 wa-nuṣūṣin ḳaṣīratin kamā 
2017 wa nuṣūṣin ḳaṣīratin kamā 

أ ن نا             م ق د ما                ن س ت ن ت ج           و 
2011 wa-qinn-nā nastantiju muḳaddaman  
2017 wa qinna-nā nastantiju muḳaddaman. 

.           االق ت راح  هذا           ع واق ب    
2011 cawāḳiba hāđă al-qaḳtirāḥ. 
2017 cawāḳiba hāđā al-qaḳtirāḥ. 
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Resumo atualizado 

Com os ajustes e as alterações propostas, além de pequenas correções (e.g., Inn → 

Qinna, darāsati-nă → dirāsati-nā), o resumo da dissertação fica da segunte forma: 

 

Qinna al-hadafa min dirāsati-nā fī hađihi al-qaṭrūḥati huwa kitābat al-kalimāti al-carabiyyat 

(calā sabīli al-miṯāl, al-muṣṭalḥāti wa qasmāqi al-qamākin wa qasmāqi al-calam) bi al-ḥurūfi 

al-lātīniyyat, li al-qistiḵdāmi fī al-luḡati al-burtuḡāliyyat. Naḳūmu bi al-baḥṯi can qasbābi 

tadwīni bacḍi al-qasmāqi bi ṭuruḳin muḵtalifat fī ṣaḥīfat wa quḵră maṯalan naḳūmu qayḍan 

bi taḥlīl qanẓamatin mawjūdatin wa bi qaḳtirāḥi niẓāmi kitābatin bi al-ḥurūfi al-lātīniyyat 

lā yatamayyizu bi al-mawjūziyyat wa bi al-qantiẓāmi faḥasb bal bi aṯ-ṯumūliyyat wa bi ad- 

-daḳati qayḍan mimmā yumakkin qistiḵdāma-hu min ḳibali an-nās al-cādiyyīn wa al- 

-qakādīmiyyīn. Yatimmu taḳsīmu al-fuṣūli as-sittat fī jizqayn. Fī al-jizqi al-qawwali, 

nunāḳixu al-calāḳat bayna an-naḳl al-qimlāqiy (ka an-nasḵi, wa an-naḳli al-ḥarfiyyi wa al- 

-kitābat bi al-ḥurūfi al-lātīniyyat) wabayna at-tarjamat wa nuḳaddimu al-luḡat al-carabi_ 

yyat wa niẓāmi ḵaṭṭihă, baynama nusalliṭu al-qaḍwāqa cală canāṣirin đāta ṣilat fī hijāq al- 

-luḡati al-burtuḡāliyyat al-barāzīliyyat. Qammă fī al-jizqi aṯ-ṯānĭ fa nuḳārinu bayna sabci 

muḵaṭṭ·ṭātin li kitābat al-carabiyyati bi al-ḥurūfi al-lātīniyyat, muxīrīna qilā (cadami) at- 

-taxābu-hi bayna-hā, ṯumma nuḳaddimu qiḳtirāḥi-nā li naẓāmin hijāqiyyin yucraḍu fī qar_ 

baci waḥadāt (cādiyyun mubassaṭun, wa cādiyyun muxtarakun, mutaḵaṣṣ·ṣun wāsicun wa 

mutaḵaṣṣ·ṣun maḥṣūrun) bi mā fī đalika min qamṯilat taṭbīḳiyyat li qasmāqin wa cinārātin 

wa nuṣūṣin ḳaṣīratin kamā wa qinna-nā nastantiju muḳaddaman cawāḳiba hāđă al- 

-qaḳtirāḥ. 

  



74 
 

Capítulo 4 — Os números dos corpora 

Além de proporcionar uma oportunidade para aplicarmos e reavaliarmos nosso sis-

tema de romanização, o levantamento das sentenças de ambos os corpora gerou da-

dos que nos permitiram, em um segundo momento, analisar a frequência de certos 

elementos morfossintáticos. Isso nos permitiu identificar quais itens gramaticais po-

dem ter prioridade na abordagem em futuras modificações ou mesmo ño desenvol-

vimento ou aprimoramente de outros sistemas de romanização. 

Análise geral 

No corpus referente às dez primeiras lições, separamos 177 ocorrências a 

analisar. Dentre elas, 74 (41,81%) dizem respeito ao artigo definido; 49 (27,68%), a 

partículas plurilíteres (fī, hal, min, qayna, qila, bacda, cala, mā, maca); 27 (15,25%), a 

partículas monolíteres (wa, bi, li). Essas 150 ocorrências respondem por 84,75% do 

total analisado. As demais categorias (pronomes enclíticos, pronomes demonstrati-

vos, nomes e outros) somaram apenas 27 (15,25%) ocorrências (tab. 20 e 22, fig. 1 

e 3). 

 No resumo da dissertação, separamos 68 ocorrências a analisar, sendo 12 

(17,65%) do artigo definido; 11 (16,18%) das partículas plurilíteres (fī, min, qila); 

34 (50%) das partículas monolíteres (wa, bi, li). Assim como observamos na análise 

anterior, essas três categorias respondem pela maior parte do corpus, com 57 ocor-

rências ou 83,82% do total analisado. As demais categorias (pronomes enclíticos, 

pronomes demonstrativos e outros) somaram apenas 11 (16,18%) ocorrências (tab. 

21 e 22, fig. 2 e 3). 

 Em ambos os casos, as três principais categorias responderam por quase 

85% das ocorrências. Ainda que os corpora utilizados nesta análise sejam limitados 

—futuras análises poderão incluir, por exemplo, livros técnicos e de literatura, notí-

cias de jornais e revistas, etc.—, podemos afirmar que um sistema de romanização 

que se proponha a abordar além do nível da palavra deverá primeiro considerar es-

sas três categorias, uma vez que elas representam pontos de decisão bastante fre-

quentes no trabalho de romanização. 
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Tabela 20: Categorias na gramática de Cowan. 

Categorias Quantidade Proporção 

Artigo definido 74 41,81% 

Partículas plurilíteres 49 27,68% 
Partículas monolíteres 27 15,25% 
Pronomes enclíticos 9 5,08% 
Pronomes demonstrativos 7 3,95% 
Nomes 5 2,82% 
Outros 6 3,39% 

Total 177 100% 

 

 

Figura 1: Proporção das categorias na gramática de Cowan. 
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Tabela 21: Categorias no resumo da dissertação. 

Categorias Quantidade Proporção 

Artigo definido 12 17,65% 

Partículas plurilíteres 11 16,18% 

Partículas monolíteres 34 50,00% 

Pronomes enclíticos 5 7,35% 

Pronomes demonstrativos 2 2,94% 

Outros 4 5,88% 

Total 68 100% 

 

 

Figura 2: Proporção das categorias no resumo da dissertação. 
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Tabela 22: Categorias em Cowan e Sano. 

 Cowan Sano 

Categorias quantidade proporção quantidade proporção 

Artigo definido, partículas 
plurilíteres e monolíteres 150 84,75% 57 83,82% 

Etc. 27 15,25% 11 16,18% 

TOTAL 177  68  

 

 

Figura 3: Comparação da proporção das categorias em Cowan (anel 
externo) e Sano (anel interno). 
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As categorias 

Em nossa análise, utilizamos sete categorias: artigo definido; partículas plurigrafe-

máticas; partículas monografemáticas; pronomes enclíticos; pronomes demonstra-

tivos; nomes; outros. 

Artigo definido, al ⟨ال⟩ 

Em árabe, o artigo definido precede o nome e, eventualmente, o adjetivo que estive-

rem definidos(4a); caso o adjetivo não esteja definido, trata-se de um predicativo 

(4b). Apesar de ser composto de duas letras23 (⟨ال⟩ alif + lam), o artigo definido é 

grafado justaposto à(s) palavra(s) que define. 

(4a) al-waladu aṣ-ṣaḡīru (o menino pequeno) 

(4b) al-waladu ṣaḡīrun (o menino é pequeno) 

 O artigo definido responde por 41,8% de todas as ocorrências levantadas no 

corpus da gramática de Cowan e a 18% no resumo da dissertação. Por isso, quais-

quer modificações ou padronizações que afetem a representação do al —indicação 

ou não da consoante /ʔ/ do ataque, elisão da vogal, grafia do artigo definido justa-

posto, ligado por hífen ou separado da palavra que define, etc.— podem ter, sozi-

nhas, um impacto relevante em qualquer sistema de romanização. 

  

                                                        
23 Na ortografia árabe, normalmente apenas partículas de uma só letra são grafadas justapostas à 
palavra seguinte. 
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Tabela 23: O artigo definido em Cowan (ocorrências 01 a 20). 

COWAN al-waladu-l-ṣaġīru (I-01)  COWAN al-dāru-l-qadīmatu (II-11) 
SANO al-waladu aṣ-ṣaḡīru  SANO ad-dāru al-qadīmatu 

COWAN ’ayna-l-rajulu-l-cālimu? (I-13)  COWAN al-baytu-l-qadīmu (II-12) 
SANO qayna ar-rajulu al-cālimu?  SANO al-baytu al-ḳadīmu 

COWAN ġā’ibuni    -l-yawma (I-14)  COWAN al-carūsu-l-jamīlatu (II-13) 
SANO ḡāqibun al-yawma  SANO al-carūsu al-jamīlatu 

COWAN al-baytu-l-kabīru (I-19)  COWAN al-’imra’atu-l-faqīratu (II-19) 
SANO al-baytu al-kabīru  SANO al-qimraqatu al-faḳīratu 

COWAN al-rajulu-l-cālimu (I-22)  COWAN al-mafātīḥu-l-ḫafīfatu (IV-09) 
SANO ar-rajulu al-cālimu  SANO al-mafātīḥu al-ḵafīfatu 

COWAN wa-l-rajulu-l-jāhilu (I-22)  COWAN al-kutubu-l-ṣaġīratu (IV-11) 
SANO wa ar-rajulu al-jāhilu  SANO al-kutubu aṣ-ṣaḡīratu 

COWAN [...]-ḫayyaṭatu-l-’inklīziyyatu? (II-04)  COWAN al-’aṭibbā’u-l-maharatu (IV-15) 
SANO [...]-ḵayyaṭatu al-qinklīziyyatu  SANO al-qaṭibbāqu al-maharatu 

COWAN ġā’ibatuni    -l-yawma (II-05)  COWAN al-fārisu-l-carabiyyu (IV-16) 
SANO ḡāqibatun al-yawma  SANO al-fārisu al-carabiyyu 

COWAN šadīdatuni    -l-yawma (II-06)  COWAN fī qaṣri-l-maliki (V-02) 
SANO xadīdatun al-yawma  SANO fī ḳaṣri al-maliki 

COWAN al-malikatu-l-ġaniyyatu (II-08)  COWAN fi-l-junaynati-l-ṣaġīrati (V-03) 
SANO al-malikatu al-ḡaniyyatu  SANO fī al-junaynati aṣ-ṣaġīrati 
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Tabela 24: O artigo definido em Cowan (ocorrências 21 a 40). 

COWAN sācatu-l-ḏahabi (V-08)  COWAN marāsīmu-l-maliki (VI-04) 
SANO sācatu ađ-đahabi  SANO marāsīmu al-maliki 

COWAN ’abū-l-binti (V-10)  COWAN talāmiḏatu-l-madīnati (VI-06) 
SANO qabū al-binti  SANO talāmiđatu al-madīnati 

COWAN ibnu-l-mudarrisati (V-11)  COWAN ’ayna-l-mā’idatu-l-ḥamrā’u? (VI-08) 
SANO ibnu al-mudarrisati  SANO qayna al-māqidatu al-ḥamrāqu 

COWAN mā-smu-l-waladi? (V-12)  COWAN fī ġurfati-l-nawmi (VI-09) 
SANO mā ismu al-waladi  SANO fī ḡurfati al-nawmi 

COWAN ismu-l-waladi (V-13)  COWAN al-tujjāru-l-’aġniyā’u (VI-12) 
SANO ismu al-waladi  SANO at-tujjāru al-qaḡniyā’u 

COWAN bintā-l-maliki (V-14)  COWAN mina-l-fallāḥīna-l-fuqarā’i (VI-12) 
SANO bintā al-maliki  SANO mina al-fallāḥīna al-fuḳarāqi 

COWAN mini-bni-l-wazīri (V-20)  COWAN Miṣra-l-culyā (VI-14) 
SANO min ibni al-wazīri  SANO Miṣr al-Culyā 

COWAN ’abnā’u-l-tujjāri (VI-01)  COWAN zawjatu-l-’ustāḏi (VI-17) 
SANO qabnāqu at-tujjāri  SANO zawjatu al-qustāđi 

COWAN al-’awlādu-l-’aġbiyā’u (VI-02)  COWAN maca-l-ṭabbāḫati-l-sawdā’i (VI-18) 
SANO al-qawlādu al-qaḡbiyāqu  SANO maca al-ṭabbāḵati as-sawdāqi 

COWAN bi-hadiyyati-l-wazīr (VI-03)  COWAN ṭiwālu-l-lisāni (VI-19) 
SANO bi hadiyyati al-wazīr  SANO ṭiwālu al-lisāni 
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Tabela 25: O artigo definido em Cowan (ocorrências 41 a 60). 

COWAN zawju-l-’amīrati-l-mašhūrati (VI-20)  COWAN ġasalathu-l-ġassālatu (VIII-15) 
SANO zawju al-qamīrati al-maxhūrati  SANO ḡasalathu al-ḡassālatu 

COWAN zawju-l-’amīrati-l-mašhūrati (VI-20)  COWAN turjimati    -l-kutubu-[...] (VIII-16a) 
SANO zawju al-qamīrati al-maxhūrati  SANO turjimati al-kutubu [...] 

COWAN fī madīnati-l-qāhirati (VII-08)  COWAN [...]-kutubu-l-carabiyyatu (VIII-16b) 
SANO fī madīnati al-ḳāhirati  SANO [...]-kutubu al-carabiyyatu 

COWAN ’uḫtuhu-l-ṣaġīratu (VII-09)  COWAN bacaṯati    -l-mudarrisātu (VIII-18) 
SANO quḵtuhu aṣ-ṣaḡīratu  SANO bacaṯati al-mudarrisātu 

COWAN li-l-nāsi-l-fuqarā’i (VII-15)  COWAN ’ilā maktabati-l-jāmicati (VIII-18) 
SANO li an-nāsi al-fuḳarāqi  SANO qilā maktabati al-jāmicati 

COWAN taḥta-l-’arḍi (VII-15)  COWAN kasarati    -l-ḫādimatu-[...] (VIII-19a) 
SANO taḥta al-qarḍi  SANO kasarati al-ḵādimatu [...] 

COWAN nazalati-l-ṭā’iratu (VIII-01)  COWAN [...]-ḫādimatu-l-sācata (VIII-19b) 
SANO nazalati aṭ-ṭāqiratu  SANO [...]-ḵādimatu as-sācata 

COWAN ’aḏahabati-l-ḫādimatu (VIII-02)  COWAN wali-llāhi-ilḥamdu (IX-04) 
SANO qađahabati al-ḵādimatu  SANO wa li Qallāhi al-ḥamdu 

COWAN šariba-l-rijālu (VIII-06)  COWAN ’amma-l-bintu-l-marīḍatu (IX-13) 
SANO xariba ar-rijālu  SANO qamma al-bintu al-marīḍatu 

COWAN ’abū-l-binti (VIII-09)  COWAN kutubi-l-lcālami (IX-14) 
SANO qabū al-binti  SANO kutubi al-cālami 
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Tabela 26: O artigo definido em Cowan (ocorrências 61 a 74). 

COWAN bi-l-luġati-l-’almāniyyati (IX-14)  COWAN macahumu-l-šāya (X-10) 
SANO bi al-luḡati al-qalmāniyyati  SANO maca-humu ax-xāya 

COWAN Buyūtū-l-rajuli-l-ġaniyyi (X-04a)  COWAN fī-l-jayši-l-miṣri (X-10) 
SANO Buyūtū ar-rajuli al-ḡaniyyi  SANO fī al-jayxi al-miṣri 

COWAN Buyūtū-l-rajuli-l-ġaniyyi (X-04b)  COWAN samicati-l-sayyidātu-llawāti (X-11a) 
SANO Buyūtū ar-rajuli al-ḡaniyyi  SANO samicati as-sayyidātu al-lawāti 

COWAN ’ūlā’ika-l-’awlādu-llaḍīna (X-05)  COWAN samicati-l-sayyidātu-llawāti (X-11b) 
SANO qūlāqika al-qawlādu al-lađīna  SANO samicati as-sayyidātu al-lawāti 

COWAN šaribū-l-ḥalība (X-05)  COWAN hāḏā-l-’ustāḏi-l-musinni (X-11) 
SANO xaribū al-ḥalība  SANO hāđā al-qustāđi al-musinni 

COWAN hāḏihi-l-sayyidati (X-06)  COWAN ḫālatinā-llatī (X-12) 
SANO hāđihi as-sayyidati  SANO ḵālatinā al-latī 

COWAN ’ulā’ika-l-sādati-llaḍīna (X-10)  COWAN bābi-l-qaṣri (X-13) 
SANO qūlāqika as-sādati al-lađīna  SANO bābi al-ḳaṣri 

Tabela 27: O artigo definido no resumo (12 ocorrências). 

2011 bi-’l-ḥurūfi  2011 wa-bi-’l-qantiẓāmi 
2017 bi al-ḥurūfi  2017 wa bi al-qantiẓāmi 

2011 li-’l-qistiḵdāmi  2011 Fĭ ’l-jizqi 
2017 li al-qistiḵdāmi  2017 Fī al-jizqi 

2011 fĭ ’l-luḡati  2011 bi-’l-ḥurūfi 
2017 fī al-luḡati  2017 bi al-ḥurūfi 

2011 bi-’l-baḥṯi  2011 fĭ ’l-jizqi ’ṯ-ṯānĭ (×2) 
2017 bi al-baḥṯi  2017 fī al-jizqi ’ṯ-ṯānĭ 

2011 bi-’l-ḥurūfi  2011 bi-’l-ḥurūfi 
2017 bi al-ḥurūfi  2017 bi al-ḥurūfi 

2011 bi-’l-mawjūziyyat    
2017 bi al-mawjūziyyat    
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Partículas plurigrafemáticas (49) 

Trata-se dos morfemas gramaticais grafados com pelo menos dois grafemas e que, 

por isso, não aparecem justapostos à palavra seguinte, como acontece com as partí-

culas monografemáticas (vide pág. 86). Elas representam 28% das ocorrências em 

Cowan e 16% em Sano. 

fī ⟨في⟩ — partícula “em” 

Tabela 28: A partícula fī em Cowan (15 ocorrências). 

COWAN fi-l-junaynati-l-ṣaġīrati (V-03)  COWAN fī-l-maḥkamati (VII-05) 
SANO fī al-junaynati aṣ-ṣaġīrati  SANO fī al-maḥkamati 

COWAN fī-l-ṣabāḥi (V-09)  COWAN fī-l-hawā’i (VIII-01) 
SANO fī aṣ-ṣabāḥi  SANO fī al-hawāqi 

COWAN fī-l-maṭbaḫi (V-17)  COWAN fī-l-junaynati (IX-02) 
SANO fī al-maṭbaḵi  SANO fī al-junaynati 

COWAN fī-l-madrasati (V-18)  COWAN fī-l-safari (IX-08) 
SANO fī al-madrasati  SANO fī as-safari 

COWAN fī-l-sūqi (V-19)  COWAN fī-l-jayši-l-miṣri (X-10) 
SANO fī as-sūḳi  SANO fī al-jayxi al-miṣri 

COWAN fi-l-jamicati (VI-13)  COWAN fī-l-Hindi (X-14) 
SANO fī al-jamicati  SANO fī al-Hindi 

COWAN fī-l-maṭbaḫi (VI-18)  COWAN fī-Faransa (V-05) 
SANO fī al-maṭbaḵi  SANO fī Faransa 

COWAN fī-l-bilādi (VI-20)    
SANO fī al-bilādi    

Tabela 29: A partícula fī no resumo (7 ocorrências). 

2011 fī hađihi  2011 Fĭ ’l-jizqi 
2017 fī hađihi  2017 Fī al-jizqi 

2011 fĭ ’l-luḡati  2011 fī hijāq 
2017 fī al-luḡati  2017 fī hijāq 

2011 fī ṣaḥīfat  2011 fĭ ’l-jizqi 
2017 fī ṣaḥīfat  2017 fī al-jizqi 

2011 fī jizqayn    
2017 fī jizqayn    
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hal ⟨هل⟩ — partícula interrogativa polar 

Perguntas cuja resposta esperada seja do tipo sim/não iniciam-se por essa partí-

cula ou pela forma equivalente qa ⟨ٰٰٰأ ٰ⟩. 

Tabela 30: A partícula hal em Cowan (12 ocorrências). 

COWAN hali-l-baytu (I-02)  COWAN hali    -l-junaynatu (II-17) 
SANO hali al-baytu  SANO hali al-junaynatu 

COWAN hali    -l-safaru (I-17)  COWAN hali-l-rajulāni (III-04) 
SANO hali as-safaru  SANO hali ar-rajulāni 

COWAN hali-l-kitābu (I-20)  COWAN hali    -l-’awlādu (IV-02) 
SANO hali al-kitābu  SANO hali al-qawlādu 

COWAN hali    -l-rīḥu (II-06)  COWAN hali    -l-’asātiḏatu (IV-06) 
SANO hali ar-rīḥu  SANO hali al-qasātiđatu 

COWAN hali    -l-tuffāḥatu (II-09)  COWAN hali-l-Qāhiratu (V-05) 
SANO hali at-tuffāḥatu  SANO hali al-Ḳāhiratu 

COWAN hali    -l-sūqu (II-15)  COWAN hali-l-mudarrisūna (V-18) 
SANO hali as-sūḳu  SANO hali al-mudarrisūna 

min ⟨ٰٰمن  ٰ ⟩ — partícula “de” 

Tabela 31: A partícula min em Cowan (7 ocorrências). 

COWAN mina-l-kātibi (VI-10)  COWAN mina-l-mā’i (IX-08) 
SANO mina al-kātibi  SANO mina al-māqi 

COWAN mina-l-’awlādi (VI-11)  COWAN mina-l-mā’i (IX-13) 
SANO mina al-qawlādi  SANO mina al-māqi 

COWAN mina-l-fallāḥīna-l-fuqarā’i (VI-12)  COWAN mini-bni-l-wazīri (V-20) 
SANO mina al-fallāḥīna al-fuḳarāqi  SANO mini ibni al-wazīri 

COWAN mina-l-qiṭāri (VIII-12)    
SANO mina al-ḳiṭāri    

Tabela 32: A partícula min no resumo (3 ocorrências). 

2011 min darāsati-nă  2011 min qamṯilat 
2017 min darāsati-nā  2017 min qamṯilat 

2011 min ḳibali    
2017 min ḳibali    
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qayna ⟨أين⟩ — partícula interrogativa “onde” 

Tabela 33: A partícula qayna em Cowan (5 ocorrências). 

COWAN ’ayna-l-rajulu-l-cālimu? (I-13)  COWAN ’ayna-l-ṭabbāḫatu? (V-16) 
SANO qayna ar-rajulu al-cālimu  SANO qayna aṭ-ṭabbāḵatu? 

COWAN ’ayna-l-ḫayyaṭatu-[...] (II-04)  COWAN ’ayna-l-mā’idatu-l-ḥamrā’u? (VI-08) 
SANO qayna al-ḵayyaṭatu [...]  SANO qayna al-māqidatu al-ḥamrāqu? 

COWAN ’ayna-l-sufarā’u? (V-01)    
SANO qayna as-sufarāqu?    

qilā ⟨الى⟩ — partícula “até” 

Tabela 34: A partícula qilā em Cowan (5 ocorrências). 

COWAN ’ilā-l-Ṣīni (V-07)  COWAN ’ilā-l-ṣaydi (VIII-06) 
SANO qilā aṣ-Ṣīni  SANO qilā aṣ-ṣaydi 

COWAN ’ilā-l-sūqi (VIII-02)  COWAN ’ilā-l-junaynati (X-11) 
SANO qilā as-sūḳi  SANO qilā al-junaynati 

COWAN ’ilā-l-sūqi (VIII-03)    
SANO qilā as-sūḳi    

Tabela 35: A partícula qilā no resumo (1 ocorrência). 

2011 qilā (cadami)    
2017 qilā (cadami)    

bacda ⟨بعد⟩ — partícula “após” 

Tabela 36: A partícula bacda em Cowan (2 ocorrências). 

COWAN bacda-l-ḏuhri (VIII-05)  COWAN bacda-l-ẓuhri (IX-01) 
SANO bacda ađ-đuhri  SANO bacda ađ   -đ   uhri 
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cala ⟨على⟩ — partícula “sobre” 

Tabela 37: A partícula cala em Cowan (1 ocorrência). 

COWAN calā-l-’arḍi (VIII-01)    
SANO calā al-qarḍi    

mā ⟨ما⟩ — partícula interrogativa “qual” 

Tabela 38: A partícula mā em Cowan (1 ocorrência). 

COWAN mā-smu-l-waladi? (V-12)    
SANO mā ismu al-waladi?    

maca ⟨مع⟩ — partícula “com” 

Tabela 39: A partícula maca em Cowan (1 ocorrência). 

COWAN maca-l-ṭabbāḫati-l-sawdā’i (VI-18)    
SANO maca al-ṭabbāḵati as-sawdāqi    

 

Partículas monografemáticas (27) 

Trata-se dos morfemas gramaticais grafados com somente um grafema. Na ortogra-

fia árabe, isso significa que devem estar justapostos à palavra seguinte. Diferente-

mente do português, no árabe o conceito de morfema livre ou preso não está direta-

mente associado à sua grafia. No corpus de Cowan, elas representam 15% das ocor-

rências; em Sano, 50%. 
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wa ⟨ٰٰٰو ٰ ⟩ — partícula conjuntiva “e” (16) 

A partícula wa é bastante frequente, respondendo por 52,5% de todas as ocorrên-

cias de partículas monografemáticas (ambos os corpora). 

 Na romanização do resumo da dissertação, adotamos como convenção ape-

nas ligá-la com hífen à partícula ou palavra seguinte (exemplo 5a). Isso fora feito da 

mesma forma tanto com a partícula bi (exemplo 5b) quanto com o artigo definido 

(exemplo 5c), sem que a vogal fosse elidida — como fizéramos com a partícula bi 

seguda do artigo definido. 

 Entretanto, nesta revisão adotamos a convenção de somente manter ligado 

por hífen à palavra os clíticos pertinentes. Portanto, o wa passa a ser romanizado 

isoladamente, ainda que isso não reflita a ortografia de partida. 

 

(5a)   وأ س ماء           wa-qasmāqi → wa qasmāqi 

(5b)   باق ت راح  wa-bi-qaḳtirāḥi → wa bi qaḳtirāḥi              و 

(5c)   تابة  wa-al-kitābat → wa al-kitābat            والك 

Tabela 40: A partícula wa em Cowan (16 ocorrências). 

COWAN wa-l-qalamu (I-04)  COWAN wa-l-dūru (IV-17) 
SANO wa al-ḳalamu  SANO wa ad-dūru 

COWAN wa-l-kitābu (I-16)  COWAN wa-l-ṭuruqu (IV-18) 
SANO wa al-kitābu  SANO wa aṭ-ṭuruḳu 

COWAN wa-l-rajulu-l-jāhilu (I-22)  COWAN wa-cUmara (IX-02) 
SANO wa ar-rajulu al-jāhilu  SANO wa Cumara 

COWAN wa-l-’ummahātu (IV-01)  COWAN wal-Hindu (III-10) 
SANO wa al-qummahātu  SANO wa al-Hindu 

COWAN wa-l-banātu (IV-02)  COWAN wal-’aḫawātu (III-13) 
SANO wa al-banātu  SANO wa al-qaḵawātu 

COWAN wa-l-nisā’u (IV-04)  COWAN wal-Furātu (III-14) 
SANO wa an-nisāqu  SANO wa al-Furātu 

COWAN wa-l-’aḫawātu (IV-10)  COWAN wa’aqlāmukum (VII-11) 
SANO wa al-qaḵawātu  SANO wa qaḳlāmukum 

COWAN wa-l-šābbātu (IV-12)  COWAN wali-llāhi-ilḥamdu (IX-04) 
SANO wa ax-xābbātu  SANO wa li Qallāhi al-ḥamdu 
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Tabela 41: A partícula wa no resumo (16 ocorrências). 

2011 wa-qasmāqi (×2)  2011 wa-nuḳaddimu 
2017 wa qasmāqi  2017 wa nuḳaddimu 

2011 wa-quḵră  2011 wa-niẓāmi 
2017 wa quḵrā  2017 wa niẓāmi 

2011 wa-bi-qaḳtirāḥi  2011 wa-cādiyyun 
2017 wa bi-qaḳtirāḥi  2017 wa cādiyyun 

2011 wa-bi-’l-qantiẓāmi  2011 wa-mutaḵaṣṣ 
2017 wa bi al-qantiẓāmi  2017 wa mutaḵaṣṣ 

2011 wa-bi-’d-daḳati  2011 wa-cinārātin 
2017 wa bi ad-daḳati  2017 wa cinārātin 

2011 wa-al-qakādīmiyyīn  2011 wa-nuṣūṣin 
2017 wa al-qakādīmiyyīn  2017 wa nuṣūṣin 

2011 wa-an-naḳli  2011 wa-qinn-nă 
2017 wa an-naḳli  2017 wa qinna-nā 

2011 wa-al-kitābat    
2017 wa al-kitābat    

bi ⟨ٰٰبـ ٰ⟩ — partícula “com, em, por” 

Quase tão frequente quanto o wa, o bi corresponde a 31,1% de todas as ocorrências 

de partículas monografemáticas. Uma diferença importante, no entanto, é que o bi 

está associado a um contexto de elisão da vogal —na verdade, do ataque e do nú-

cleo— do artigo definido. 

Tabela 42: A partícula bi em Cowan (6 ocorrências). 

COWAN bi-hadiyyati-l-wazīr (VI-03)  COWAN bi-l-qiṭāri (VIII-11) 
SANO bi hadiyyati al-wazīr  SANO bi al-ḳiṭāri 

COWAN bi-l-ṣawābi (VI-15)  COWAN bi-l-luġati-l-’almāniyyati (IX-14) 
SANO bi aṣ-ṣawābi  SANO bi al-luḡati al-qalmāniyyati 

COWAN bi-l-ṭā’irati (VIII-10)  COWAN bi-l-barīdi (X-12) 
SANO bi al-ṭāqirati  SANO bi al-barīdi 
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Tabela 43: A partícula bi no resumo (13 ocorrências). 

2011 bi-’l-ḥurūfi (×3)  2011 bi-’l-mawjūziyyat 
2017 bi al-ḥurūfi  2017 bi al-mawjūziyyat 

2011 bi-’l-baḥṯi  2011 [...]-bi-’l-qantiẓāmi 
2017 bi al-baḥṯi  2017 [...] bi al-qantiẓāmi 

2011 bi-ṭuruḳin  2011 bi-’ṯ-ṯumūliyyat 
2017 bi ṭuruḳin  2017 bi aṯ-ṯumūliyyat 

2011 bi-taḥlīl  2011 [...]-bi-’d-daḳati 
2017 bi taḥlīl  2017 [...] bi ad-daḳati 

2011 [...]-bi-qaḳtirāḥi  2011 bi-mā 
2017 [...] bi qaḳtirāḥi  2017 bi mā 

2011 bi-’l-ḥurūfi    
2017 bi al-ḥurūfi    

li ⟨ٰٰلـ ٰ ⟩ — partícula “para” 

Tabela 44: A partícula li em Cowan (5 ocorrências). 

COWAN li-l-sayyidati (V-20)  COWAN li-l-nāsi-l-fuqarā’i (VII-15) 
SANO li as-sayyidati  SANO li an-nāsi al-fuḳarāqi 

COWAN li’aṣḥābihim (VII-08)  COWAN wali-llāhi-ilḥamdu (IX-04) 
SANO li qaṣḥābihim  SANO wa li Qallāhi al-ḥamdu 

COWAN li’amīratinā (VII-13)    
SANO li qamīratinā    

Tabela 45: A partícula li no resumo (4 ocorrências). 

2011 li-’l-qistiḵdāmi  2011 li-naẓāmin 
2017 li al-qistiḵdāmi  2017 li naẓāmin 

2011 li-kitābat  2011 li-qasmāqin 
2017 li kitābat  2017 li qasmāqin 
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ka ⟨ّّّك ّ ⟩ — partícula “como” 

Tabela 46: Partícula ka no resumo (1 ocorrência). 

2011 k-an-nasḵi    
2017 ka an-nasḵi    

 

Pronomes enclíticos 

Os pronomes enclíticos podem indicar tanto um complemento verbal (e.g., kataba-

hu “escreveu-o”) quanto uma marca possessiva (e.g., kalb-ī “meu cachorro” [lit. ca-

chorro-eu]). 

Tabela 47: Pronomes enclíticos em Cowan (9 ocorrências). 

COWAN qahwatahum (VIII-06)  COWAN katabahu (X-08) 
SANO ḳahwata-hum  SANO kataba-hu 

COWAN kalbī (VIII-08)  COWAN katabahu (X-09) 
SANO kalb-ī  SANO kataba-hu 

COWAN ḍarabahu (VIII-09)  COWAN rajulun-ismuhu (X-09) 
SANO ḍaraba-hu  SANO rajulun ismu-hu 

COWAN wālidatika (IX-03)  COWAN macahumu-l-šāya (X-10) 
SANO wālidati-ka  SANO maca-humu ax-xāya 

COWAN wālidatika (IX-03)  COWAN zawāji-ibnihi (X-11) 
SANO wālidati-ka  SANO ibni-hi 

Tabela 48: Pronomes enclíticos no resumo (5 ocorrências). 

2011 darāsati-nă  2011 qiḳtirāḥi-nă 
2017 darāsati-nā  2017 qiḳtirāḥi-nā 

2011 at-taxābu-hi  2011 [...]-qinn-nā 
2017 at-taxābu-hi  2017 [...] qinna-nā 

2011 bayna-hă    
2017 bayna-hā    
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Pronomes demonstrativos (7) 

Nesta categoria agrupamos os pronomes demonstrativos usados em Cowan e no re-

sumo. 

Tabela 49: Pronomes demonstrativos em Cowan (7 ocorrências) — hāđā 
“este” (2), đālika “esse” (2), hāqulāqi “estes” (1), qulāqika “esses” (2). 

COWAN hāḏā-l-’amīru (X-01)  COWAN há’ulā’i-l-rijālu (X-02) 
SANO hāđā al-qamīru  SANO hāqulāqi ar-rijālu 

COWAN hāḏā-l-’ustāḏi-l-musinni (X-11)  COWAN ’ūlā’ika-l-’awlādu-llaḍīna (X-05) 
SANO hāđā al-qustāđi al-musinni  SANO qūlāqika al-qawlādu al-laḍīna 

COWAN ḏālika-l-maliki (X-01)  COWAN ’ulā’ika-l-sādati-llaḍīna (X-10) 
SANO đālika al-maliki  SANO qulāqika as-sādati al-laḍīna 

COWAN ḏālika-l-bayti (X-03)    
SANO đālika al-bayti    

Tabela 50: Pronomes demonstrativos no resumo (2 ocorrências) — hađihi 
“esta” (1), đālika “esse” (1). 

2011 fī hađihi al-qaṭrūḥati  2011 đalika min qamṯilat 
2017 fī hađihi al-qaṭrūḥati  2017 đalika min qamṯilat 

Nomes (5) 

Nesta categoria agrupamos os nomes (substantivos) que porventura tenham sido 

romanizados em associação com o hífen. 

Tabela 51: Nomes em Cowan (5 ocorrências) — ismu “nome” (1), ibn “filho” 
(1), caynā “olhos” (1), hālu “situação, condição” (1), ḥamū “sogro” (1). 

COWAN rajulun-ismuhu (X-09)  COWAN ḥālu-l-sayyidati (IX-03) 
SANO rajulun ismu-hu  SANO ḥālu as-sayyidati 

COWAN zawāji-ibnihi (X-11)  COWAN ḥamū-caliyyin (VI-05) 
SANO zawāji ibni-hi  SANO ḥamū caliyyin 

COWAN caynā-l-binti (V-04)    
SANO caynā al-binti    
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Outros 

Categoria destinada a elementos lexicais e gramaticais que não se encaixaram nas 

categorias anteriores. 

Tabela 52: Outras partículas em Cowan (6 ocorrências) — partícula 
acusativa qinna (1) e partícula enfática la “realmente, de fato” (1), 
partícula referencial qamma “quanto a” (1) e partícula complementar fa 
(1), partícula interrogativa qa (2). 

COWAN ’inna-l-rajulayni (IX-09)  COWAN fašaribat (IX-13) 
SANO qinna ar-rajulayni  SANO fa xaribat 

COWAN lamašhūrāni (IX-09)  COWAN ’a’anta (I-08) 
SANO la maxhūrāni  SANO qa qanta 

COWAN ’amma-l-bintu-l-marīḍatu (IX-13)  COWAN ’aclamu mina-l-kātibi (VI-10) 
SANO qamma al-bintu  SANO qa-clamu mina al-kātibi 

Tabela 53: Outras partículas no resumo (4 ocorrências) — partícula 
acusativa qinna (2), partícula referencial qamma “quanto a” (1) e partícula 
complementar fa (1), partícula interrogativa qa (2). 

2011 Inn al-hadafa  2011 Qammă [...] 
2017 Qinna al-hadafa  2017 Qammā [...] 

2011 [...]-qinn-nā  2011 fanuḳārinu 
2017 [...] qinna-nā  2017 fa nuḳārinu 
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Considerações Finais 

Em Sano (2011), fizemos a distinção entre esquemas e sistemas de romanização. No 

presente trabalho, aprendemos que mesmo o que chamáramos de sistema ainda po-

deria ser aprimorado. 

 Tanto na dissertação quanto nesta tese, notamos que a forma como se tem 

feito a romanização do árabe ainda carece de sistematização. Considerando-se as 

nove romanizações aqui estudadas —incluindo-se, nessa contagem, nossa proposta 

desenvolvida na dissertação de mestrado—, o que existe em relação ao árabe limita- 

-se à grafia em caracteres latinos de fonemas e grafemas. Quando as necessidades 

de romanização começam a extrapolar o nível da palavra, notamos o surgimento de 

soluções ad hoc, aparentemente feitas à medida em que novos contextos forem sur-

gindo. 

 Percebemos que, sem haver critérios mais amplos, que nos permitam anali-

sar o fonema em relação ao morfema e o morfema em relação à sintaxe —e aqui, 

novamente, incluímos nosso trabalho anterior—, as soluções mais elaboradas po-

dem, ainda, conter aspectos arbitrários, isto é, podem prestar-se a situações e con-

dições específicas e limitadas. 

 A transcrição de um fonema colabora para a identificação de um morfema, 

que, por sua vez, contribui para uma maior clareza na leitura de uma sentença. É 

somente nesse estágio que podemos afirmar que estamos diante de um sistema, não 

de um esquema. 

 Com o trabalho aqui realizado, esperamos ter contribuído para indicar cami-

nhos possíveis no tocante ao desenvolvimento e aprimoramento futuros, tanto das 

romanizações já existentes quanto das que futuramente venham a ser elaboradas. 
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Anexo A — Excertos analisados da gramática de Cowan 

Lição I 

I–01 COWAN al-waladu-l-ṣaġīru  I–16 COWAN wa-l-kitābu 
 SANO al-waladu aṣ-ṣaḡīru   SANO wa al-kitābu 

I–02 COWAN hali-l-baytu  I–17 COWAN hali    -l-safaru 
 SANO hali al-baytu   SANO hali as-safaru 

I–04 COWAN wa-l-qalamu  I–19 COWAN al-baytu-l-kabīru 
 SANO wa al-ḳalamu   SANO al-baytu al-kabīru 

I–08 COWAN ’a’anta  I–20 COWAN hali-l-kitābu 
 SANO qa qanta   SANO hali al-kitābu 

I–13 COWAN ’ayna-l-rajulu-l-cālimu?  I–22 COWAN al-rajulu-l-cālimu 
 SANO qayna ar-rajulu al-cālimu?   SANO ar-rajulu al-cālimu faḳīrun 

I–14 COWAN ġā’ibuni    -l-yawma  I–22 COWAN wa-l-rajulu-l-jāhilu 
 SANO ḡāqibun al-yawma   SANO wa ar-rajulu al-jāhilu 

Lição II 

II–04 COWAN ’ayna-l-ḫayyaṭatu-[...]  II–11 COWAN al-dāru-l-qadīmatu 
 SANO qayna al-ḵayyaṭatu   SANO ad-dāru al-qadīmatu 

II–04 COWAN [...]-l-ḫayyaṭatu-l-’inklīziyyatu?  II–12 COWAN al-baytu-l-qadīmu 
 SANO al-ḵayyaṭatu al-qinklīziyyatu   SANO al-baytu al-ḳadīmu 

II–05 COWAN ġā’ibatuni    -l-yawma  II–13 COWAN al-carūsu-l-jamīlatu 
 SANO ḡāqibatun al-yawma   SANO al-carūsu al-jamīlatu 

II–06 COWAN hali    -l-rīḥu  II–15 COWAN hali    -l-sūqu 
 SANO hali ar-rīḥu   SANO hali as-sūḳu 

II–06 COWAN šadīdatuni    -l-yawma  II–17 COWAN hali    -l-junaynatu 
 SANO xadīdatun al-yawma   SANO hali al-junaynatu 

II–08 COWAN al-malikatu-l-ġaniyyatu  II–19 COWAN al-’imra’atu-l-faqīratu 
 SANO al-malikatu al-ḡaniyyatu   SANO al-qimraqatu al-faḳīratu 

II–09 COWAN hali    -l-tuffāḥatu     
 SANO hali at-tuffāḥatu     

Lição III 

III–04 COWAN hali-l-rajulāni  III–13 COWAN wal-’aḫawātu 
 SANO hali ar-rajulāni   SANO wa al-qaḵawātu 

III–10 COWAN wal-Hindu  III–14 COWAN wal-Furātu 
 SANO wa al-Hindu   SANO wa al-Furātu 

Lição IV 

IV–01 COWAN wa-l-’ummahātu  IV–11 COWAN al-kutubu-l-ṣaġīratu 
 SANO wa al-qummahātu   SANO al-kutubu aṣ-ṣaḡīratu 

IV–02 COWAN hali    -l-’awlādu  IV–12 COWAN wa-l-šābbātu 
 SANO hali al-qawlādu   SANO wa ax-xābbātu 

IV–02 COWAN wa-l-banātu  IV–15 COWAN al-’aṭibbā’u-l-maharatu 
 SANO wa al-banātu   SANO al-qaṭibbāqu al-maharatu 

IV–04 COWAN wa-l-nisā’u  IV–16 COWAN al-fārisu-l-carabiyyu 
 SANO wa an-nisāqu   SANO al-fārisu al-carabiyyu 

IV–06 COWAN hali    -l-’asātiḏatu  IV–17 COWAN wa-l-dūru 
 SANO hali al-qasātiđatu   SANO wa ad-dūru 

IV–09 COWAN al-mafātīḥu-l-ḫafīfatu  IV–18 COWAN wa-l-ṭuruqu 
 SANO al-mafātīḥu al-ḵafīfatu   SANO wa aṭ-ṭuruḳu 

IV–10 COWAN wa-l-’aḫawātu     
 SANO wa al-qaḵawātu     
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Lição V 

V–01 COWAN ’ayna-l-sufarā’u?  V–12 COWAN mā-smu-l-waladi? 
 SANO qayna as-sufarāqu   SANO mā ismu 

V–02 COWAN fī qaṣri-l-maliki  V–12 COWAN mā-smu-l-waladi? 
 SANO fī ḳaṣri al-maliki   SANO ismu al-waladi 

V–03 COWAN fi-l-junaynati-l-ṣaġīrati  V–13 COWAN ismu-l-waladi 
 SANO fī al-junaynati   SANO ismu al-waladi 

V–03 COWAN fi-l-junaynati-l-ṣaġīrati  V–14 COWAN bintā-l-maliki 
 SANO al-junaynati aṣ-ṣaġīrati   SANO bintā al-maliki 

V–04 COWAN caynā-l-binti  V–16 COWAN ’ayna-l-ṭabbāḫatu? 
 SANO caynā al-binti   SANO qayna aṭ-ṭabbāḵatu 

V–05 COWAN hali-l-Qāhiratu  V–17 COWAN fī-l-maṭbaḫi 
 SANO hali al-Ḳāhiratu   SANO fī al-maṭbaḵi 

V–05 COWAN fī-Faransa  V–18 COWAN hali-l-mudarrisūna 
 SANO fī Faransa   SANO hali al-mudarrisūna 

V–07 COWAN ’ilā-l-Ṣīni  V–18 COWAN fī-l-madrasati 
 SANO qilā aṣ-Ṣīni   SANO fī al-madrasati 

V–08 COWAN sācatu-l-ḏahabi  V–19 COWAN fī-l-sūqi 
 SANO sācatu ađ-đahabi   SANO fī as-sūḳi 

V–09 COWAN fī-l-ṣabāḥi  V–20 COWAN li-l-sayyidati 
 SANO fī aṣ-ṣabāḥi   SANO li as-sayyidati 

V–10 COWAN ’abū-l-binti  V–20 COWAN mini-bni-l-wazīri 
 SANO qabū al-binti   SANO mini ibni 

V–11 COWAN ibnu-l-mudarrisati  V–20 COWAN mini-bni-l-wazīri 
 SANO ibnu al-mudarrisati   SANO ibni al-wazīri 

Lição VI 

VI–01 COWAN ’abnā’u-l-tujjāri  VI–12 COWAN mina-l-fallāḥīna-l-fuqarā’i 
 SANO qabnāqu at-tujjāri   SANO mina al-fallāḥīna al-fuḳarāqi 

VI–02 COWAN al-’awlādu-l-’aġbiyā’u  VI–12 COWAN mina-l-fallāḥīna-l-fuqarā’i 
 SANO al-qawlādu al-qaḡbiyāqu   SANO mina al-fallāḥīna al-fuḳarāqi 

VI–03 COWAN bi-hadiyyati-l-wazīr  VI–13 COWAN fi-l-jamicati 
 SANO bi hadiyyati al-wazīr   SANO fī al-jamicati 

VI–03 COWAN bi-hadiyyati-l-wazīr  VI–14 COWAN Miṣra-l-culyā 
 SANO bi hadiyyati al-wazīr   SANO Miṣra al-Culyā 

VI–04 COWAN marāsīmu-l-maliki  VI–15 COWAN bi-l-ṣawābi 
 SANO marāsīmu al-maliki   SANO bi aṣ-ṣawābi 

VI–05 COWAN ḥamū-caliyyin  VI–17 COWAN zawjatu-l-’ustāḏi 
 SANO ḥamū caliyyin   SANO zawjatu al-qustāđi 

VI–06 COWAN talāmiḏatu-l-madīnati  VI–18 COWAN fī-l-maṭbaḫi 
 SANO talāmiđatu al-madīnati   SANO fī al-maṭbaḵi 

VI–08 COWAN ’ayna-l-mā’idatu-l-ḥamrā’u?  VI–18 COWAN maca-l-ṭabbāḫati-l-sawdā’i 
 SANO qayna al-māqidatu al-ḥamrāqu   SANO maca al-ṭabbāḵati as-sawdāqi 

VI–08 COWAN ’ayna-l-mā’idatu-l-ḥamrā’u?  VI–18 COWAN maca-l-ṭabbāḫati-l-sawdā’i 
 SANO qayna al-māqidatu al-ḥamrāqu   SANO maca al-ṭabbāḵati as-sawdāqi 

VI–09 COWAN fī ġurfati-l-nawmi  VI–19 COWAN ṭiwālu-l-lisāni 
 SANO fī ḡurfati al-nawmi   SANO ṭiwālu al-lisāni 

VI–10 COWAN ’aclamu mina-l-kātibi  VI–20 COWAN zawju-l-’amīrati-l-mašhūrati 
 SANO qa-clamu mina al-kātibi   SANO zawju al-qamīrati al-maxhūrati 

VI–11 COWAN mina-l-’awlādi  VI–20 COWAN zawju-l-’amīrati-l-mašhūrati 
 SANO mina al-qawlādi   SANO zawju al-qamīrati al-maxhūrati 

VI–12 COWAN al-tujjāru-l-’aġniyā’u  VI–20 COWAN fī-l-bilādi 
 SANO at-tujjāru al-qaḡniyā’u   SANO fī al-bilādi 

  



96 
 

Lição VII 

VII–05 COWAN fī-l-maḥkamati  VII–13 COWAN li’amīratinā 
 SANO fī al-maḥkamati   SANO li qamīratinā 

VII–08 COWAN li’aṣḥābihim  VII–15 COWAN li-l-nāsi-l-fuqarā’i 
 SANO li qaṣḥābihim   SANO li an-nāsi al-fuḳarāqi 

VII–08 COWAN fī madīnati-l-qāhirati  VII–15 COWAN li-l-nāsi-l-fuqarā’i 
 SANO fī madīnati al-ḳāhirati   SANO li an-nāsi al-fuḳarāqi 

VII–09 COWAN ’uḫtuhu-l-ṣaġīratu  VII–15 COWAN taḥta-l-’arḍi 
 SANO quḵtuhu aṣ-ṣaḡīratu   SANO taḥta al-qarḍi 

VII–11 COWAN wa’aqlāmukum     
 SANO wa qaḳlāmukum     

Lição VIII 

VIII–01 COWAN nazalati-l-ṭā’iratu  VIII–09 COWAN ’abū-l-binti 
 SANO nazalati aṭ-ṭāqiratu   SANO qabū al-binti 

VIII–01 COWAN calā-l-’arḍi  VIII–10 COWAN bi-l-ṭā’irati 
 SANO ’ilā-l-sūqi   SANO bi al-ṭāqirati 

VIII–01 COWAN fī-l-hawā’i  VIII–11 COWAN bi-l-qiṭāri 
 SANO fī al-hawāqi   SANO bi al-ḳiṭāri 

VIII–02 COWAN ’aḏahabati-l-ḫādimatu  VIII–12 COWAN mina-l-qiṭāri 
 SANO qađahabati al-ḵādimatu   SANO mina al-ḳiṭāri 

VIII–02 COWAN ’ilā-l-sūqi  VIII–15 COWAN ġasalathu-l-ġassālatu 
 SANO qilā as-sūḳi   SANO ḡasalathu al-ḡassālatu 

VIII–03 COWAN ’ilā-l-sūqi  VIII–16 COWAN turjimati    -l-kutubu-[...] 
 SANO qilā as-sūḳi   SANO turjimati al-kutubu [...] 

VIII–05 COWAN bacda-l-ḏuhri  VIII–16 COWAN [...]-kutubu-l-carabiyyatu 
 SANO bacda ađ- đuhri   SANO [...]-kutubu al-carabiyyatu 

VIII–06 COWAN šariba-l-rijālu  VIII–18 COWAN bacaṯati    -l-mudarrisātu 
 SANO xariba ar-rijālu   SANO bacaṯati al-mudarrisātu 

VIII–06 COWAN qahwatahum  VIII–18 COWAN ’ilā maktabati-l-jāmicati 
 SANO ḳahwata-hum   SANO qilā maktabati al-jāmicati 

VIII–06 COWAN ’ilā-l-ṣaydi  VIII–19 COWAN kasarati    -l-ḫādimatu-l-sācata 
 SANO qilā aṣ-ṣaydi   SANO kasarati al-ḵādimatu 

VIII–09 COWAN ḍarabahu  VIII–19 COWAN kasarati    -l-ḫādimatu-l-sācata 
 SANO ḍaraba-hu   SANO al-ḵādimatu as-sācata 

Lição IX 

IX–01 COWAN bacda-l-ẓuhri  IX–09 COWAN ’inna-l-rajulayni 
 SANO bacda ađ   -đ   uhri   SANO qinna ar-rajulayni 

IX–02 COWAN fī-l-junaynati  IX–09 COWAN lamašhūrāni 
 SANO fī al-junaynati   SANO la-maxhūrāni 

IX–02 COWAN wa-cUmara  IX–13 COWAN ’amma-l-bintu-l-marīḍatu 
 SANO wa Cumara   SANO qamma al-bintu 

IX–03 COWAN ḥālu-l-sayyidati  IX–13 COWAN ’amma-l-bintu-l-marīḍatu 
 SANO ḥālu as-sayyidati   SANO al-bintu al-marīḍatu 

IX–03 COWAN wālidatika  IX–13 COWAN mina-l-mā’i 
 SANO wālidati-ka   SANO mina al-māqi 

IX–04 COWAN wali-llāhi-ilḥamdu  IX–14 COWAN kutubi-l-lcālami 
 SANO wa li Qallāhi   SANO kutubi al-cālami 

IX–04 COWAN wali-llāhi-ilḥamdu  IX–14 COWAN bi-l-luġati-l-’almāniyyati 
 SANO Qallāhi al-ḥamdu   SANO bi al-luġati 

IX–08 COWAN mina-l-mā’i  IX–14 COWAN bi-l-luġati-l-’almāniyyati 
 SANO mina al-māqi   SANO al-luġati al-qalmāniyyati 

IX–08 COWAN fī-l-safari     
 SANO fī as-safari     
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Lição X 

X–01 COWAN hāḏā-l-’amīru  X–10 COWAN macahumu-l-šāya 
 SANO hāđā al-qamīru   SANO maca-humu 

X–01 COWAN ḏālika-l-maliki  X–10 COWAN macahumu-l-šāya 
 SANO đālika al-maliki   SANO maca-humu ax-xāya 

X–02 COWAN há’ulā’i-l-rijālu  X–10 COWAN fī-l-jayši-l-miṣri 
 SANO hāqulāqi ar-rijālu   SANO fī al-jayxi 

X–03 COWAN ḏālika-l-bayti  X–10 COWAN fī-l-jayši-l-miṣri 
 SANO đālika al-bayti   SANO al-jayxi al-miṣri 

X–04 COWAN Buyūtū-l-rajuli-l-ġaniyyi  X–11 COWAN samicati-l-sayyidātu-llawāti 
 SANO Buyūtū ar-rajuli   SANO samicati as-sayyidātu 

X–04 COWAN Buyūtū-l-rajuli-l-ġaniyyi  X–11 COWAN samicati-l-sayyidātu-llawāti 
 SANO ar-rajuli al-ḡaniyyi   SANO as-sayyidātu al-lawāti 

X–05 COWAN ’ūlā’ika-l-’awlādu-llaḍīna  X–11 COWAN ’ilā-l-junaynati 
 SANO qūlāqika al-qawlādu   SANO qilā al-junaynati 

X–05 COWAN ’ūlā’ika-l-’awlādu-llaḍīna  X–11 COWAN hāḏā-l-’ustāḏi-l-musinni 
 SANO al-qawlādu al-lađīna   SANO hāđā al-qustāđi 

X–05 COWAN šaribū-l-ḥalība  X–11 COWAN hāḏā-l-’ustāḏi-l-musinni 
 SANO xaribū al-ḥalība   SANO al-qustāđi al-musinni 

X–06 COWAN hāḏihi-l-sayyidati  X–11 COWAN zawāji-ibnihi 
 SANO hāđihi as-sayyidati   SANO zawāji ibni-hi 

X–08 COWAN katabahu  X–11 COWAN zawāji-ibnihi 
 SANO kataba-hu   SANO ibni-hi 

X–09 COWAN katabahu  X–12 COWAN ḫālatinā-llatī 
 SANO kataba-hu   SANO ḵālatinā al-latī 

X–09 COWAN rajulun-ismuhu  X–12 COWAN bi-l-barīdi 
 SANO rajulun ismu-hu   SANO bi al-barīdi 

X–09 COWAN rajulun-ismuhu  X–13 COWAN bābi-l-qaṣri 
 SANO rajulun ismu-hu   SANO bābi al-ḳaṣri 

X–10 COWAN ’ulā’ika-l-sādati-llaḍīna  X–14 COWAN fī-l-Hindi 
 SANO qulāqika as-sādati   SANO fī al-Hindi 

X–10 COWAN ’ulā’ika-l-sādati-llaḍīna     
 SANO as-sādati al-lađīna     
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Anexo B — Resumos da dissertação (Sano, 2011) 

SANO WT (2011) A tradução da escrita — sistema de transposição ortográfica do árabe 

padrão para o português brasileiro. 136 pp. Dissertação (Mestrado) — Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Resumo 

Nesta dissertação tomamos por objeto de estudo a romanização, em português, de pa-

lavras árabes (e.g., termos, topônimos e antropônimos). Estudamos por que alguns no-

mes são grafados de maneiras diferentes —em um ou outro jornal, por exemplo—, ana-

lisamos esquemas existentes de romanização e propomos um sistema que seja não ape-

nas conciso e regular, mas também abrangente e minucioso, podendo ser usado tanto 

por leigos quanto por acadêmicos. Os seis capítulos encontram-se divididos em duas 

partes. Na primeira parte, abordamos a relação entre transposição ortográfica (i.e., 

transcrição, transliteração romanização e latinização) e tradução; apresentamos a língua 

árabe e sua escrita; ressaltamos elementos pertinentes da ortografia do português bra-

sileiro. Na segunda parte, cotejamos sete esquemas de romanização árabe-português, 

apontando suas (des)semelhanças; apresentamos nosso sistema de transposição orto-

gráfica, em seus quatro módulos (leigo simplificado, leigo comum, acadêmico amplo e 

acadêmico estrito), incluindo exemplos de aplicação em nomes, expressões e um breve 

texto; concluímos antecipando os desdobramentos da proposta. 
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Abstract 

This master’s thesis presents our research concerning the romanization, into Portu-

guese, of Arabic words (e.g., technical terms, toponyms and anthroponyms). We have 

first studied why the way some nouns and proper names are written varies from source 

to source, then analysed some of the existing romanization schemes and, finally, pro-

posed a system both concise and regular as well as comprehensive and detailed, one 

which is suitable for laymen and scholars alike. There are six chapters, distributed in two 

parts. In the first part, we see four orthographic transposition methods (transcription, 

transliteration, romanization and latinization) and how they relate to translation; the 

Arabic language and its writing script; and relevant aspects of the Brazilian Portuguese 

orthography. In the second part, we compare seven Arabic-Portuguese romanization 

schemes, highlighting their (dis)similarities; introduce all four modules (layman’s simpli-

fied, layman’s common, scholar’s broad and scholar’s narrow) of our orthographic trans-

position system, including samples comprising names, expressions and a small text; and 

finish off with an assessment on how said proposal may unfold. 
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Resumo em árabe 

،      الم        بيل     س   ىل      )ع           العربية        مات     ل     ك       ة  ال     تاب       و ك     ه      ة       روح       األط      ه     ذ        في ه  نا    ت       راس     د      ن     م      ف     د       اله      ن     إ         ثال 

(   ل       الع        ماء     س     أ        ن  و       ماك      األ        ماء     س      وأ         لحات     ط     ص       الم   دام      ة ،    ي          الالتين        روف     ح       بال      م               في الل غ ة                   ل ْل  س ت خ 

ث  ع ن  أ س باب        قوم    ن         غالية .   ت     ر       الب          حيفة        في ص  ٰ ٰٰفة   ل     ت     خ     م      ق     ر     ط     ب        ماء       األس          ب ع ض           ت دوين                            ب الب ح 

ث ال   رى   خ     أ     و   ال ٰ ٰٰة   ي          الالتين        روف     ح       بال      ة       تاب     ك        ظام     ن        راح     ت       باق     و      ة       جود     و     م      ة     م     ظ     ن     أ  ليل    ح     ت     ب       ضا     ي     أ        قوم    ن         م 

    ن     م      ه       دام     خ     ت     س        ن  ا       مك        ا ي     م     م       ضا      أي      ة     ق            ة  وبالد     ي       مول        بالش      ل        ب  ب     س     ح     ف        ظام     ت       االن  ب      ة  و     ي       جوز     و       الم     ب      ز      ي      م     ت     ي  

.                      اس  العاديين  واألكاد     ن  ال    ل     ب     ق   أ ي ن في    تة       الس        صول       الف        سيم     ق     ت      م     ت     ي          يميين  ز  ِِ الِجِزِءِاأِلِولِِفي  .         ج   ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِ ِِ ،

ف ي                    ن ناق ش  الع الق ة   الئي   )كالن س خ ، والن ق ل  الح ر  تابة  بالح روف  الالتينية (  ٰٰٰٰ                                                         ب ي ن  الن ق ل  اإلم                                  والك 

ن ق د  م  الل     ب  و ج مة  و  ها، ب ي نما ن س ل  ط  األض واء                                    ي ن  الت ر  ب ي ة  ون ظام  خ ط   ر  ذات                                                                غة  الع ر                     ع لى ع ناص 

ل ة يل ية.ٰ ٰٰ     ص  ت غال ي ة  الب راز  ا في                                                    في ه جاء  الل غ ة  الب ر  ِالِجِزِءِالثِاني         أ م  ِ  ِِِِِ  ِ  ِ  ِ ن   ِِ                          ب ي ن  س ب ع  م خ ط طات              ف ن قار 

ب ي ة   تاب ة  الع ر  نا                                 ا لى )عدم( الت شاب ه  ب ي ن ها،          م شيرين                        بالح روف  الالتين ي ة،                         ل ك                              ث م  ن ق د  م  ا ق ت راح 

ح دات                   ل ن ظام  ه جائ ي   ب ع  و  ر 
ض  في أ                ي ع ر 
عاد ي                   )عاد ي  م ب س ط                  ك              ، و     ع       واس              م ت خ ص ص   ،           م ش ت ر 

(             وم ت خ ص ص   ن  أ مث لة  ت ط بيق ي ة  ألس ماء            م ح صور  ن                                                     ب ما في ذ ل ك  م  ع بارات  و               صوص  ق صيرة                  و 

أ ن نا ن س ت ن ت ج       ك ما             االق ت راح .هذا          ع واق ب            م ق د ما                         و 
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Resumo romanizado 

Inn al-hadafa min darāsati-nă fī hađihi al-qaṭrūḥati hūa kitābat al-kalimāti al-carabiyyat 

(cală sabīli al-miṯāl, al-muṣṭalḥāti wa-qasmāqi al-qamākin wa-qasmāqi al-calam) bi-’l-ḥurūfi 

al-lātīniyyat, li-’l-qistiḵdāmi fĭ ’l-luḡati al-burtuḡāliyyat. Naḳūmu bi-’l-baḥṯi can qasbābi 

tadwīni bacḍi al-qasmāqi bi-ṭuruḳin muḵtalifat fī ṣaḥīfat wa-quḵră maṯalan naḳūmu qayḍan 

bi-taḥlīl qanẓamatin mawjūdatin wa-bi-qaḳtirāḥi niẓāmi kitābatin bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat 

lā yatamayyizu bi-’l-mawjūziyyat wa-bi-’l-qantiẓāmi faḥasb bal bi-’ṯ-ṯumūliyyat wa-bi-’d- 

-daḳati qayḍan mimmă yumakkin qistiḵdāma-hu min ḳibali an-nās al-cādiyyīn wa-al- 

-qakādīmiyyīn. Yatimmu taḳsīmu al-fuṣūli as-sittat fī jizqayn. Fĭ ’l-jizqi al-qawwali, 

nunāḳixu al-calāḳat bayna an-naḳl al-qimlāqiy (k-an-nasḵi, wa-an-naḳli al-ḥarfiyyi wa-al- 

-kitābat bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat) wabbayna at-tarjamat wa-nuḳaddimu al-luḡat al-carabi_ 

yyat wa-niẓāmi ḵaṭṭihă, baynama nusalliṭu al-qaḍwāqa cală canāṣirin đāta ṣilat fī hijāq al- 

-luḡati al-burtuḡāliyyat al-barāzīliyyat. Qammă fĭ ’l-jizqi ’ṯ-ṯānĭ fanuḳārinu bayna sabci 

muḵaṭṭ·ṭātin li-kitābat al-carabiyyati bi-’l-ḥurūfi al-lātīniyyat, muxīrīna qilă (cadami) at- 

-taxābu-hi bayna-hă, ṯumma nuḳaddimu qiḳtirāḥi-nă li-naẓāmin hijāqiyyin yucraḍu fī qar_ 

baci waḥadāt (cādiyyun mubassaṭun, wa-cādiyyun muxtarakun, mutaḵaṣṣ·ṣun wāsicun wa- 

-mutaḵaṣṣ·ṣun maḥṣūrun) bi-mā fī đalika min qamṯilat taṭbīḳiyyat li-qasmāqin wa-cinārātin 

wa-nuṣūṣin ḳaṣīratin kamā wa-qinn-nā nastantiju muḳaddaman cawāḳiba hāđă al-qaḳtirāḥ. 
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Anexo C — How Many Different Ways Can You Spell 'Gaddafi'?24 

1. Qaddafi, Muammar 

2. Al-Gathafi, Muammar 

3. al-Qadhafi, Muammar 

4. Al Qathafi, Mu'ammar 

5. Al Qathafi, Muammar 

6. El Gaddafi, Moamar 

7. El Kadhafi, Moammar 

8. El Kazzafi, Moamer 

9. El Qathafi, Mu'Ammar 

10. Gadafi, Muammar 

11. Gaddafi, Moamar 

12. Gadhafi, Mo'ammar 

13. Gathafi, Muammar 

14. Ghadafi, Muammar 

15. Ghaddafi, Muammar 

16. Ghaddafy, Muammar 

17. Gheddafi, Muammar 

18. Gheddafi, Muhammar 

19. Kadaffi, Momar 

20. Kad'afi, Mu`amar al- 

21. Kaddafi, Muamar 

22. Kaddafi, Muammar 

23. Kadhafi, Moammar 

24. Kadhafi, Mouammar 

25. Kazzafi, Moammar 

26. Khadafy, Moammar 

27. Khaddafi, Muammar 

28. Moamar al-Gaddafi 

29. Moamar el Gaddafi 

30. Moamar El Kadhafi 

31. Moamar Gaddafi 

32. Moamer El Kazzafi 

33. Mo'ammar el-Gadhafi 

34. Moammar El Kadhafi 

35. Mo'ammar Gadhafi 

36. Moammar Kadhafi 

                                                        
24 Disponível em http://blogs.abcnews.com/theworldnewser/2009/09/how-many-
different-ways-can-you-spell-gaddafi.html 
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37. Moammar Khadafy 

38. Moammar Qudhafi 

39. Mu`amar al-Kad'afi 

40. Mu'amar al-Kadafi 

41. Muamar Al-Kaddafi 

42. Muamar Kaddafi 

43. Muamer Gadafi 

44. Muammar Al-Gathafi 

45. Muammar al-Khaddafi 

46. Mu'ammar al-Qadafi 

47. Mu'ammar al-Qaddafi 

48. Muammar al-Qadhafi 

49. Mu'ammar al-Qadhdhafi 

50. Mu`ammar al-Qadhdhafi 

51. Mu'ammar Al Qathafi 

52. Muammar Al Qathafi 

53. Muammar Gadafi 

54. Muammar Gaddafi 

55. Muammar Ghadafi 

56. Muammar Ghaddafi 

57. Muammar Ghaddafy 

58. Muammar Gheddafi 

59. Muammar Kaddafi 

60. Muammar Khaddafi 

61. Mu'ammar Qadafi 

62. Muammar Qaddafi 

63. Muammar Qadhafi 

64. Mu'ammar Qadhdhafi 

65. Muammar Quathafi 

66. Mulazim Awwal Mu'ammar Muhammad Abu Minyar al-Qadhafi 

67. Qadafi, Mu'ammar 

68. Qadhafi, Muammar 

69. Qadhdhafi, Mu`ammar 

70. Qathafi, Mu'Ammar el 

71. Quathafi, Muammar 

72. Qudhafi, Moammar 

73. Moamar AI Kadafi 

74. Maummar Gaddafi 

75. Moamar Gadhafi 

76. Moamer Gaddafi 
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77. Moamer Kadhafi 

78. Moamma Gaddafi 

79. Moammar Gaddafi 

80. Moammar Gadhafi 

81. Moammar Ghadafi 

82. Moammar Khadaffy 

83. Moammar Khaddafi 

84. Moammar el Gadhafi 

85. Moammer Gaddafi 

86. Mouammer al Gaddafi 

87. Muamar Gaddafi 

88. Muammar Al Ghaddafi 

89. Muammar Al Qaddafi 

90. Muammar Al Qaddafi 

91. Muammar El Qaddafi 

92. Muammar Gadaffi 

93. Muammar Gadafy 

94. Muammar Gaddhafi 

95. Muammar Gadhafi 

96. Muammar Ghadaffi 

97. Muammar Qadthafi 

98. Muammar al Gaddafi 

99. Muammar el Gaddafy 

100. Muammar el Gaddafi 

101. Muammar el Qaddafi 

102. Muammer Gadaffi 

103. Muammer Gaddafi 

104. Mummar Gaddafi 

105. Omar Al Qathafi 

106. Omar Mouammer Al Gaddafi 

107. Omar Muammar Al Ghaddafi 

108. Omar Muammar Al Qaddafi 

109. Omar Muammar Al Qathafi 

110. Omar Muammar Gaddafi 

111. Omar Muammar Ghaddafi 

112. Omar al Ghaddafi 
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