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Curso: LETRAS 
Grau Acadêmico: Licenciatura Turno: Noturno Currículo: 2020 

Unidade curricular: IELIN - NOÇÕES DE FONÉTICA E FONOLOGIA 

Natureza: Obrigatória Unidade Acadêmica: DELAC Período: 2 

Carga Horária: 66h (72horas/aula) 

Total: 66h (72horas/aula) Teórica: 66h (72horas/aula) Prática: - 

Pré-requisito: Não há Correquisito: Não há 

EMENTA 

Conceito de Fonética: Fonética Articulatória, Fonética Auditiva e Fonética Acústica. Os sons da língua, a 
fonação e o aparelho fonador. Processos de articulação dos sons. Consoantes, 
semivogais/semiconsoantes e vogais. Critérios de Identificação: Modo e Zona de articulação, o papel das 
cordas vocais e das cavidades bucal e nasal. Símbolos fonéticos e transcrição fonética. Distinção entre 
Letra e som. Encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafo. Fonologia – estudo sistêmico dos 
sons. Distinção entre fonema e fone (som) Traços distintivos e traços pertinentes. Pares mínimos e pares 
suspeitos. Variações fonéticas linguisticamente condicionadas e variações sem condicionamento. Regras 
fonêmicas/fonológicas. 

OBJETIVOS 

 Apresentar os conceitos fundamentais da Fonética e da Fonologia; 
 Identificar as unidades mínimas da língua: as unidades de primeira e segunda articulação; 
 Descrever as propriedades articulatórias dos sons e os traços caracterizadores dos fonemas; 
 Estudar os símbolos fonéticos e o quadro fonético proposto pela Associação Internacional de 

Fonética; 
 Transcrever foneticamente as palavras da língua portuguesa; 
 Distinguir Fonética de Fonologia; 
 Identificar e distinguir traços distintivos, traços pertinentes dos outros e seu funcionamento na 

caracterização dos 
 fonemas; 
 Identificar e reconhecer pares mínimos e pares suspeitos para o reconhecimento dos fonemas das 

línguas; 
 Identificar e descrever fenômenos fonéticos e fonêmicos (fonológicos) da língua portuguesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conceito de Fonética: Fonética Articulatória, Fonética Auditiva e Fonética Acústica. 
 Os sons da língua, a fonação e o aparelho fonador: caracterização. 
 Processos de articulação dos sons. 
 Consoantes, semivogais/semiconsoantes e vogais. 
 Critérios de Identificação: Modo e Zona de articulação, o papel das cordas vocais e das cavidades 

bucal e nasal. Símbolos fonéticos e transcrição fonética. Distinção entre Letra e som. Encontros 
vocálicos, encontros consonantais e dígrafo. 

 Fonologia – estudo sistêmico dos sons. 
 Distinção entre fonema e fone (som): Traços distintivos e traços pertinentes. 
 Pares mínimos e pares suspeitos. 
 Variações fonéticas linguisticamente condicionadas e variações sem condicionamento. 



 Regras fonêmicas/fonológicas. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

     Aulas expositivas e dialogadas, debates, produção e análise fonético-fonológica. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

  * Avaliações semestrais: quatro avaliações entre teóricas e práticas (podendo ser resenhas e trabalhos 
individuais ou em grupo), no valor de 25,0 cada. 
  * Avaliações substitutivas: duas opções excludentes entre si mediante os seguintes critérios: (1) 
uma avaliação no valor de 50 pontos que anula as duas avaliações com menor nota e (2) uma avaliação 
no valor de 100 pontos, anulando-se as quatro avaliações previstas para o semestre. 
  Observação: o aluno não pode optar por apenas fazer as avaliações substitutivas e a avaliação no valor 
de 100 pontos terá como pré-requisito a feitura de pelo menos três das avaliações previstas para o 
decorrer do semestre. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Análise Fonológica: introdução à teoria e a prática com especial destaque para o 
modelo fonêmico. Campinas: Mercado de Letras, 2002. 
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1. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
SILVA, Myrian Barbosa da. Leitura, ortografia e fonologia. São Paulo: Ática, 1993. 
SILVA, Thais Christófaro. Exercícios de Fonética e Fonologia do Português. São Paulo: Contexto, 
2003. 
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