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Ementa:  
 sincronia / diacronia; sintagma / paradigma; gramática normativa / descritiva 
 Diferença entre morfologia flexional e derivacional 
 Morfes, morfemas e alomorfes 
 formação de palavras: derivação, composição, redução e reduplicação. 

Objetivos 
1) De acordo com a abordagem utiilizada por Silva e Koch (1989), conceituar as 

noções lingüísticas: sincronia/diacronia; sintagma/paradigma; gramática 
normativa/descritiva. 

2) Com base na teoria exposta por Laroca (1994), conceituar morfologia e estabelecer 
a diferença entre morfologia flexional e derivacional. 

3) Dados itens lexicais, 
 segmentar os morfes e identificar os morfemas; 
 identificar os alomorfes; 
 Identificar e classificar os morfemas nominais; 
 identificar e classificar os morfemas verbais. 
4) Reconhecer e definir o processo de formação de novas palavras: derivação, 
composição, redução e reduplicação. 

Conteúdo 
 
Unidade 1 – Morfologia I 

1.1 Revisão dos princípios básicos do estruturalismo. 
1.2 Breve histórico – conceito e objeto de estudo. 
1.3 Palavra, vocabulário e lexema. 
1.4  Morfema, morfe, e alomorfe. 
1.5 Morfemas nominais. 
1.6 Morfemas verbais. 
1.7 Processo de formação de novas palavras. 



 
Unidade 2 – Morfologia II 

2.1 Por que formação de palavras? 
2.2 A palavra e sua estrutura. 
2.3 Abordagem gramatica, abordagem estrutural e abordagem gerativa. 
2.4 O desafio primário do léxico: formas regulares e formas estratificadas. 
2.5 Processos gerais de formação de palavras. 
2.6 Outros processos de formação. 
2.7 Formação de palavras e classes de palavras. 
2.8 Derivação imprópria. 
2.9 Função sintática, função semântica e função discursiva. 
2.10 Formação de palavras na língua escrita e na língua falada. 

Metodologia e Recursos Auxiliares 
 
 Uso de apostilas como técnica de orientação de aprendizagem. 
 Debates em sala de aula para ampliação dos conceitos teóricos de morfologia. 
 Elaboração de resumos para consistir a teoria exposta em sala de aula. 
 

Avaliação 
 uma prova prova (valor: 50 pontos). 
 Apresentação de um (1) trabalho (valor: 40 pontos) 
 Um resumo (valor: 10 pontos) 
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