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Código 

Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: Articulação de orações e 

gramática de usos 
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Professor (a) 

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

Quinta-feira regular (14h a 17:40h) [ x  ]    especial [       ] 60h [ x ]    45h [       15 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 
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Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 
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Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ x ]       NÃO [  ] 
 

Programa 

Estudo da articulação de orações em português, partindo da linguagem em funcionamento, em seu contexto real 

de uso e na diversidade desse uso. Com base em um tratamento funcionalista dos processos de coordenação e 

subordinação, pretende-se discutir, a partir de enunciados reais da língua nas modalidades oral e escrita, a 

relação entre o eixo da interdependência (eixo tático) e o das relações entre processos (eixo semântico-

funcional), bem como as funções textual-discursivas de alguns tipos de orações. Serão abordados, também, os 

fenômenos de “desgarramento” e de “insubordinação”, através da análise de estruturas que, tidas como 

subordinadas, ocorrem de forma isolada, constituindo um enunciado por si mesmas. Dentre os aspectos a serem 

abordados incluem-se: 1) as relações nucleares e periféricas; 2) a dicotomia coordenação/subordinação; 3) os 

graus de integração estrutural; 4) a multifuncionalidade de natureza lógico-semântica e pragmático-discursiva 

das orações; 5) relações paratáticas e hipotáticas; 6) a justaposição e a função dos conectores.  
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