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PROGRAMA DE DISCIPLINA

Curso: Letras Código: 37

Modalidade(s): Currículo(s):

Turno(s): ( X ) Diurno ( ) Noturno

Departamento: Letras Vernáculas

Código Nome da Disciplina
HB874 Criação Lexical

Pré-Requisitos:

Carga Horária Carga Horária Total
Teórica: (24h)
Prática: (8h)

32h

Est. Supervisionado: ( )

Obrigatória ( ) Optativa ( X ) Eletiva ou Suplementar ( )

Regime da disciplina: Anual( ) Semestral ( X )

Justificativa:
O mundo em que vivemos, assentado nas inovações tecnológicas e científicas, é propenso à criação de novas

palavras. Daí a importância de uma disciplina cujo escopo seja a criação lexical. Não basta, no entanto, listar
as novas formações A cátedra deve dar conta dos processos, das formas subjacentes às mesmas, caso
contrário, se resumirá a uma lista de curiosidades e, quando muito, a insights, a vislumbres, que não se
desenvolvem a contento. Para que as formas e formações se articulem com o mundo, é preciso ultrapassar a
simples produtividade para adentrar as condições de produção, que abarcam não apenas o paradigma, mas
também as bases pragmáticas para que umas e outras logrem existir.Por isto, para não se confinar a regras
operando sobre bases, formas se conjugando a sentidos. Também se impõe o estudo do onde e do quando
processos e criações lexicais se situam.

Ementa:
Bases formais, semânticas e pragmáticas para a formação de novas palavras em português.

Descrição do Conteúdo:
24 horas para exposição e debate sobre conteúdos e 8 horas para pesquisa em revistas, jornais, obras

científicas e literárias para averiguação das condições de produtividade e de produção das regras de formação
vocabular. O conteúdo da disciplina assim se distribui: a) as noções de base, de raiz e de afixos; b) por que,
quando e como surgem novos vocábulos; c) regras de formação de palavras e regras de análise estrutural; d)
formação de verbos, nomes e advérbios.

Bibliografia Básica:
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MONTEIRO, José Lemos.Morfologia portuguesa. Campinas: Pontes, 2003.
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Bibliografia Complementar:
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BIDERMAN, Maria Teresa Camargo.Teorias lingüísticas. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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