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Área de concentração 

Linguística Teórica e Descritiva 
Disciplina Código 

STV em Linguística Teórica e Descritiva: Abordagem funcionalista de mecanismos de conexão na 

gramática e no texto. 

LIG 959 U 

Professor 

Maria Beatriz Nascimento Decat 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Terça-feira regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ] 60h [  ]    45h [  ]     30h [ X  ]   15h [  ] 20 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45, 30 e 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] Março e Abril de 2017 
 

Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

SIM [  ]       NÃO [ X ] 
Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ X ]       NÃO [  ] 
 

Observações (pré-requisitos, recomendações, leitura prévia de textos) 

Os textos marcados com asterisco são para leitura prévia e estarão disponibilizados digitalmente na pasta da 

disciplina na copiadora/xerox da FALE/UFMG. 
 
Ementa 

Abordagem funcionalista dos mecanismos de conexão na microestrutura textual (na gramática) e na macroestrutura textual 

(no texto). Estudo da forma como se materializam as relações retóricas emergentes entre as orações na língua em uso, bem 

como entre as partes (porções) maiores do texto. O estudo terá como base teórica a Teoria da Estrutura Retórica (Rhethorical 

Structure Theory - RST), de orientação norteamericana, segundo a qual a compreensão de textos depende, dentre outros 

fatores, do reconhecimento de relações implícitas (ou “proposições relacionais”, ou “relações de coerência”, ou “relações 

retóricas”) que são estabelecidas entre as partes do texto. A RST parte do princípio de que as relações retóricas que se 

estabelecem no nível discursivo organizam desde a coerência dos textos até a combinação entre orações. Pretende-se, 

prioritariamente, trabalhar a microestrutura, dando um tratamento mais moderno ao estudo sobre articulação de orações, para 

o que serão levadas em conta, além da RST, também as postulações de Halliday (2004) no que concerne à articulação 

oracional de expansão por “elaboração”, por “extensão” e por “realce”.  
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