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EMENTA 

A situação da Fonética e da Fonologia na gramática. Fonética articulatória. Sistemas 

fonológicos. Processos fonológicos. Variação fonológica. Aquisição da fonologia. 

 

JUSTIFICATIVA 

Fornecer ao corpo discente de Letras conhecimento fundamental para sua prática didático 

pedagógica: o instrumental das áreas da Fonética e da Fonologia e uma descrição dos aspectos 

fônicos da língua portuguesa. 

 

OBJETIVOS 

1- Identificar, produzir, descrever e transcrever os sons da fala; 

2- Aplicar os princípios gerais da teoria fonológica na pesquisa e no ensino/aprendizagem 

de língua materna e de língua estrangeira; 

3- Conhecer os fenômenos fonológicos do Português e de outras línguas; 

4- Identificar os processos fonológicos no percurso da aquisição do Português como 

língua materna; 

5- Estudar a variação e a mudança fonológica no Português e em outras línguas. 

 

PROGRAMA 

1. A Fonética e a Fonologia: funções e interfaces 

2. Fonética articulatória 

2.1. O Aparelho fonador e os mecanismos de produção dos sons da fala 

2.2. Classificação articulatória dos sons do português brasileiro 

3. Fonética acústica 

3.1. Parâmetros da análise acústica dos sons da fala 

3.2. Interface acústico/articulatório 

3.2.1. Descrição acústico-articulatória das vogais do português brasileiro 

4. O Alfabeto Fonético Internacional  

4.1. Transcrição fonética dos sons do português brasileiro 

5. Fonologia: estruturalismo e gerativismo 



5.1. Contribuições do estruturalismo 

5.1.1. A noção de fonema 
5.1.2. fonemas e alofones 
5.1.3. Sons foneticamente semelhantes 
5.1.4. Arquifonemas e neutralização 
5.1.5. Transcrição fonológica 

 
5.2. Contribuições do gerativismo 

 
5.2.1. Noção de traços distintivos 
5.2.2. Regras fonológicas 
5.2.2. Estrutura silábica e acento no português brasileiro 
 

 6. Variação fonológica 

6.1. Processos fônicos típicos do português brasileiro 

7. Aquisição fonológica 

7.1. Processos fônicos na aquisição da fonologia do português brasileiro 

 

METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

Vídeo aulas gravadas no programa de gravação de vídeos OBS-Studio; leituras orientadas de 

textos e discussões em fórum permanente na plataforma moodle; aulas síncronas semanais às 

segundas-feiras, das 19:00h às 20:40h, via google meet, para discussão do tema da semana; 

exercícios de transcrição fonética e fonológica. Materiais bibliográficos referentes aos temas 

semanais disponibilizados na plataforma moodle 

 

AVALIAÇÕES 

Avaliação I – 29 de março: questionário sobre fonética e fonologia e a classificação 

articulatória dos sons do PB (20 pontos)  

Avaliação II – 26 de abril: elaboração de gráfico com o quadrilátero articulatório das vogais do 

PB (25 pontos) 

Avaliação III – 17 de maio: Exercício de Transcrição fonética e fonológica (25 pontos) 

Avaliação IV – 07 de junho: Prova sobre processos fonético-fonológicos do PB e na aquisição 

da linguagem (30 pontos) 
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