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Área de concentração 
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Código 

Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: Introdução à Semântica Lexical 
– papéis temáticos, aspecto lexical e decomposição de predicados 

LIG961 A 

Professor (a) 

Márcia Cançado 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

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

presencial [ X ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ]       
 

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 [  ] 
 

Programa 

Este curso é uma introdução à Semântica Lexical que é a área da Linguística que estuda as relações 
sistemáticas entre o sentido dos verbos e sua expressão sintática. Nesse campo de estudo, as noções 
mais comumente estudadas são: 
1. os papéis temáticos 
 
2. o aspecto lexical 
 
3. a decomposição de predicados.  
 
Cada uma dessas abordagens enfatiza a relevância linguística de um tipo de propriedade semântica 
dos verbos: os papéis temáticos são funções semânticas estabelecidas entre um verbo e seus 
argumentos, o aspecto lexical é a forma como a situação descrita por um verbo se desenrola no 
decorrer do tempo e a decomposição de predicados é a composicionalidade de diferentes 
propriedades semânticas no sentido de um mesmo item. Essas noções semânticas são fundamentais 
na explicação de uma série de fenômenos sintáticos, como a transitividade, as alternâncias verbais, a 
passivização, a inacusatividade, a composição com marcas de aspecto gramatical, dentre outras. 
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Pré-requisitos 

É fundamental que o aluno já tenha conhecimentos equivalentes às disciplinas Fundamentos de Semântica e 
Fundamentos de Sintaxe. 


