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EMENTA DA DISCIPLINA: 
 

Introdução aos princípios gerais da fonética e fonologia, com foco específico nos 

princípios gerais da fonética e fonologia em línguas de sinais. Relação entre fonética e 

fonologia. Introdução às premissas da descrição e análise fonológica. Processos 

fonológicos básicos nas línguas sinalizadas e faladas. 

 

Objetivos: 

• Introduzir o aluno aos princípios gerais da fonética e fonologia, com foco 

específico nos princípios gerais da fonética e fonologia em línguas de sinais.  

• Explorar a relação entre fonética e fonologia.  

• Introduzir as premissas da descrição e análise fonológica.  

• Conhecer e entender os processos fonológicos básicos nas línguas 

sinalizadas e faladas. 

 

Metodologia 
- Aulas expositivas abertas em forma de videoaula 

- Encontros virtuais do grupo com a professora com atividades de ensino por web 

conferência. 

- Atividades em duplas e em grupo no ambiente virtual para reforço do conteúdo 

- Leitura extraclasse de vídeo sobre o conteúdo resumido da disciplina 

- Leitura extraclasse do texto básico, bem como de outra bibliografia 

complementar. 

- Atividades no ambiente virtual para reforço do conteúdo; discussões via fórum 

no Moodle;  

- Trabalho final  

Conteúdo: 
Unidade 1 Fonética 

• estudar os elementos de produção das línguas 
• compreender a produção dos sinais em Libras (e da fala no português 

brasileiro)  
• compreender a fonética e a fonologia como áreas interligadas  
• descrever a fonética “articulatória” e “receptiva” dos gestos nas 

línguas de sinais.  
 



Unidade 2 Uma introdução ao campo de fonologia 
 
 Oferecer uma abordagem teórica e uma revisão da literatura na área da fonologia 

dos sinais.  
 Demonstrar a organização do Sistema Fonológico, 
 Descrever os procedimentos da análise fonológica (fonêmica),  
 Considerar o sistema consonantal e o sistema vocálico.  
 
Unidade 3 Vogais, Sílabas e restrições fonética-fonológicas 
 Descrever a estrutura silábica em Libras 
 Entender a relação entre as sílabas e o movimento de sinais na criação do ritmo 

de uma língua.  
 Conhecer os conceitos de “sonoridade visual” e restrições fonética-fonológicas  
 
Unidade 4 A Produção da fala  
 Consideramos a descrição dos níveis sub-lexicais de uma maneira formal da L2 

no mundo dos surdos brasileiros – o Português. 
 Descrevemos a fonética e o fonologia em português e outras línguas faladas 
 Exploramos brevemente o aparelho fonador  
 Pensamos na produção da fala - lugar ou ponto de articulação e o vozeamento 
 Silabas em português 
 Transcrição da fala 
 Por que essa importa? 

 

Cronograma:  
 

26/06 – 23/07 Unidade 1 Fonética 
  
03/07 10h-12h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega até 17/07 Atividade em dupla 

 
24/07- 06/08 Unidade 2 Uma introdução ao campo de 

fonologia 
 

  
31/07 08h-10h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega até 30/07 Atividade em dupla  
Entrega até 06/08 Atividade em grupo  

 

07/08 – 03/09 Unidade 3 Vogais, Sílabas e restrições 
fonética-fonológicas 

  
14/08 08h-10h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega até 14/08 Atividade em dupla  
Entrega até 28/08 Atividade em grupo 

 



04/09 – 18/09 Unidade 4 A Produção da fala 
  
11/09 08h-10h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega até 11/09 Atividade em dupla  

 

Dia 18 de setembro – Entrega dos trabalhos finais  

Dia 25 de setembro - Recuperação 

Avaliação:  

A avaliação será realizada por meio das atividades com avaliação parcial e do 

trabalho final, distribuída da seguinte forma: 

Participação nas atividades nos fóruns durante o curso vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 01 vale 10% 
Atividade em grupo da unidade 02 vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 02 vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 03 vale 10% 
Atividade em grupo da unidade 03 vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 04 vale 10% 
Trabalho final da disciplina vale 30% 
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