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PROGRAMA DE DISCIPLINA

Curso: Letras Código: 37

Modalidade(s):Licenciatura Letras Currículo(s): 20061

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

Departamento: Departamento de Letras Vernáculas

Código Nome da Disciplina
HB030 Tópicos de História da Língua Portuguesa

Pré-Requisitos:

Carga Horária Carga Horária Total
Teórica: ( 24 h )

Prática: ( 08 h )

32h

Est. Supervisionado: ( )

Obrigatória ( ) Optativa ( x ) Eletiva ou Suplementar ( )

Regime da disciplina: Anual( ) Semestral ( x )

Justificativa:
O conteúdo da cadeira de História da língua portuguesa, por ser muito extenso, deixa vários pontos

superficialmente descritos. Daí a necessidade de uma disciplina em que o professor desenvolva a
contento um ou mais tópicos que não aprofundou suficientemente. Em nossa prática docente,
podemos exemplificar, entre as classes vocabulares, com os pronomes e verbos, na morfologia, com
os afixos derivativos, na sintaxe, com a ordem e a concordância, assuntos que chegam perfunctórios
ao alunado. A cadeira de tópicos em diacronia é de suma importância para suprir demandas, ainda
que pontualmente.

Ementa:
Estudo diacrônico dos fenômenos lingüísticos do português

Descrição do Conteúdo:
1) morfologia e morfossintaxe das classes vocabulares;
2) as categorias verbais e nominais;
3) a ordem e a concordância.

As 48 horas de aulas serão de caráter expositivo-participativo. Haverá seminários. Nas 16 horas,
pesquisa bibliográfica ou de campo.

http://www.getpdf.com


Bibliografia Básica:
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. Gramática do português arcaico: morfologia e

morfossintaxe.São paulo: Contexto, 2001.
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TARALLO, Fernando.Tempos lingüísticos. São Paulo: àtica, 1989.

Bibliografia Complementar:
COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de gramática histórica.Rio de Janeiro: Ao Livro
Técnico,1976.
DIAS ,Epifânio. Syntaxe histórica portuguesa. Lisboa: Livraria Clássica,s/d.
NUNES,José, Joaquim.Compêndio de gramática histórica portuguesa. Livraria Clássica,s/d.

Observações:
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