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Compreender o conceito de palavra do ponto de vista fonológico, sintático e semântico. Compreender a 
noção de morfema e suas subdivisões. Reconhecer a produtividade de elementos mórficos. Compreender os 
padrões flexionais e derivacionais do português. 

 

 

Os problemas clássicos da morfologia. A visão estruturalista. A visão gerativa. A noção de morfema em 
Libras. Estrutura e formação de palavras em Libras. 

 

         

1. Uma breve introdução aos problemas clássicos da morfologia. 
2. Visão estruturalista: o morfema no centro da análise: 

a. Considerações gerais: i) gramática e seu conceito, ii) variabilidade e invariabilidade na 
língua, iii) a técnica da descrição linguística. 

b. A primeira articulação: i) o vocábulo formal e a análise mórfica, ii) a classificação dos 
vocábulos formais, iii) o mecanismo da flexão portuguesa, iv) o nome e suas flexões, v) a 
significação geral das noções gramaticais do verbo. 

c. A primeira articulação: i) flexão verbal portuguesa – o padrão geral, ii) os padrões especiais 
dos verbos em português, iii) o sistema de pronomes em português. 

d. O estruturalismo de Mattoso Câmara Jr. 
3. Visão da gramática gerativa: a morfologia baseada em palavras: 

a. Conceitos básicos da morfologia gerativa 
b. O léxico. O surgimento de um novo vocábulo. 
c. Processos de formação de palavras: a derivação sufixal. 
d. Processos de formação de palavras: a derivação prefixal. Outros processos de formação de 

palavras. 
4. A noção de morfema em Língua Brasileira de Sinais 
5. Estrutura e formação de palavras na Libras 
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