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Pré-Requisitos: HC115 - ITALIANO II: LÍNGUA E CULTURA 
 

Carga Horária Carga Horária Total 
Teórica:                     (   48     )   

Prática:                      (  16      ) 

64 

Est. Supervisionado: (        )  
 

Obrigatória (X)        Optativa (    )        Eletiva ou Suplementar (    ) 
 

Regime da disciplina:         Anual(    )                            Semestral ( X )                             
 
Ementa: 
 
Estudo das técnicas de pronúncia e entonação da língua italiana padrão, com atenção 

também aos aspectos regionais e dialetais característicos dos seus diferentes elementos 
lingüístico-culturais.  

 

Descrição do Conteúdo: 
 
Sons e grafia ; a produção dos sons no aparelho fonador; os fonemas ; a sílaba; o acento 
fônico e o acento gráfico; enclíticos e proclíticos; fenômenos fonéticos de união: elisão , 
apócope e “radoppiamento”.  
 
� Fonologia 
 
� Segmental: o fonema, os traços distintivos, processos fonológicos (assimilação 



regressiva, progressiva e dupla) 
� Supra-segmental: fenômenos tonais (acento, entoação, velocidade da elocução) 
 
� Fonética: a produção dos sons na língua italiana, o aparelho fonador e os mecanismos de 

produção dos sons 
� Descrição fonológica do italiano: o sistema consonantal, o sistema vocálico 
� Aplicações pedagógicas: identificação e correção de erros de pronúncia 
 
� Estudo das técnicas de pronúncia e entonação, com atenção a aspectos regionais e 

dialetais característicos dos seus diferentes aspectos lingüístico-culturais. 
 

Bibliografia Básica: 
 
COSTAMAGNA, Lidia.Pronunciare l'italiano (Manuale di pronuncia italiana per stranieri, 

livello intermedio e avanzato). Perugia: Guerra Edizioni, 2000.  
 

Bibliografia Complementar: 
 
  BITOSSI, Sérgio. Si, L’Italiano. (manuale di grammatica e di educazione linguistica. ) 

  Milano: Fabbri, 1988. 
  FRASCHINI, Franco e Olga . I nuovi esercizi in schede (italiano) . Milano: Massino,  
  1987. 
  LANARI,Ughetta. Manuale di dizione e pronuncia. Firenze: Giunti Gruppo Editoriale, 
  l999. 
  SABATINI, Francesco. La comunicazione e gli usi della lingua. Torino: Loescher,1988. 
 

Observações: 
 
 
 
 
 


