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Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 
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Observações (pré-requisitos, recomendações, leitura prévia de textos) 

      
 
Ementa 

O curso apresenta os instrumentos básicos de análise descritiva, com treinamento prático de análise da oração simples e do 

sintagma nominal em português; a análise será complementada com discussão de questões teóricas relevantes.  

 

Teoria:  

1. Princípios de classificação das formas linguísticas 

 para que classificar palavras? 

 potencial funcional (sintático, semântico) 

 2. Elementos da descrição gramatical 

 construções como instrumento de análise 

 distinção entre adjuntos e complementos  

 definição e atribuição de papéis semânticos 

 3. Regularidade, irregularidade e protótipos 

 regras de encadeamento (linking rules) 

 variáveis sintáticas e restrições prototípicas 

 4. Linguagem e cognição 

 Papel da estrutura da língua em confronto com o conhecimento de mundo na interpretação e aceitação de sentenças 

 

Análise do português: 

1. Transitividade e valências verbais 

2. Estrutura interna do sintagma nominal 

adjetivos e substantivos 

 ordem dos termos: fatores sintáticos, semânticos e discursivos 

 derivação e flexão: o caso do particípio em português 

 

A orientação teórica se baseia em Jackendoff  (2002); Culicover e Jackendoff (2005); e Perini (2010; 2015). 
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