
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2020 / 2 OFERTA REGULAR 

(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 
Área de concentração 

Linguística teórica e descritiva 
Título e subtítulo da disciplina. O título deve ser estabelecido conforme código das atividades acadêmicas do Poslin (página 2). O subtítulo 
consiste no tópico variável a ser ofertado. 

Código 

Seminário de tópico variável em linguística teórica e descritiva: Classificação das unidades 

gramaticais 

LIG961 G 

Professor (a) 

Mário Alberto Perini 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Segunda-

feira 

regular (14h a 17:40h) [ x  ]    especial [       ] 60h [ x 

 

]    45h [       15 

Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 30/11/2020 
 

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

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

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

 

Programa 

O curso tem por objetivo examinar as bases teóricas da classificação das unidades gramaticais (palavras, 

morfemas e sintagmas) e mostrar a aplicação dessas bases à análise do português. Os seguintes tópicos serão 

abordados: 1. Objetivos descritivos da classificação; 2. Deficiências da classificação tradicional. 3. Classes e 

funções: distinção e interdependência. 4. Potencial funcional como fundamento da taxonomia. 5. Análise e 

classificação por traços distintivos. 6. Extensão da irregularidade na estrutura da língua. 7. Classes e protótipos. 

8. Classes de unidades e conhecimento do mundo: os limites da linguagem. 
 

 

 

 

 

 
Belo Horizonte, 11 de junho de 2020. 

 

_______________Mário A. Perini____________ 

PROFESSOR(A) 

 

 

 

 

 
 

Bibliografia Básica 

O texto básico de leitura é  

Perini, Mário A. Function and class in linguistic description. (Este texto será disponibilizado para os participantes 

do curso) 

Outros textos relevantes: 

Bosque, Ignacio. 1989. Las categorias gramaticales: relaciones y diferencias. Madrid: Ed. Síntesis. 

Castilho, Ataliba T de (org) 2014. Palavras de classe aberta. S. Paulo: Contexto. 

Ilari, Rodolfo, 2015. Palavras de classe fechada. S. Paulo: Contexto. 

Rosch, E. 1975. Cognitive representations of semantic categories. Journal of experimental psychology 104. 

Taylor, John. 1989. Linguistic categorization: prototypes in linguistic theory. Oxford Univ. Press. 

Pré-requisitos 

      

Outras exigências 

      


