
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

ESPECIALIDADE: TEORIA E ANÁLISE LINGÜÍSTICA 

LINHA DE PESQUISA: GRAMÁTICA, SEMÂNTICA E LÉXICO 

 

Disciplina: Seminário de Sintaxe 

Créditos: 04 

Responsável (2009/1): Sergio de Moura Menuzzi 

 

Ementa: 

Estudos complementares de teoria sintática (especialmente, abordagens gerativa e/ou funcional), 

orientado para: (a) desenvolvimentos recentes na descrição da sintaxe do português e/ou tópicos 

recentes de pesquisa teórica em sintaxe; e (b) discussão dos fundamentos da lingüística e da teoria 

gramatical a partir da perspectiva de diferentes abordagens da sintaxe das línguas naturais.  

 

Objetivos:  

(a) aprofundar os conhecimentos em análise lingüística, teoria sintática e sintaxe das línguas 

naturais (especialmente do português) por meio da leitura e discussão de artigos recentes sobre 

temas de interesse teórico e/ou descritivo; (b) identificar questões de pesquisa pertinentes do ponto 

de vista da literatura corrente em teoria sintática e/ou sintaxe do português; (c) avançar na reflexão 

sobre a natureza da linguagem humana e o arquitetura geral da teoria lingüística. 

 

Programa (2009/1):  

Tema geral: O modelo de "gramática" em Simpler Syntax (Culicover & Jackendoff 2005) – uma 

concepção radicalmente modular da gramática – e algumas das "interfaces" da sintaxe: 
 
1. Simpler Syntax e a "concepção radicalmente modular da gramática" 

Leituras básicas: Jackendoff (2002, caps. 1 e 3), Culicover & Jackendoff (2005, caps. 1 e 4). 

2. A interface sintaxe/semântica lexical: representação lexical da estrutura de argumentos e sua 

projeção em sintaxe  

Leitura básica: Levin & Rappaport Hovav (2005, caps. 1, 3 e 5) 

3. A interface sintaxe/fonologia: correspondências entre constituintes prosódicos e constituintes 

sintáticos 

 Leitura básica: em Truckenbrodt (1995, caps. 1, 2 e 3)  

4. A interface sintaxe/estrutura informacional: funções informacionais (tópico, foco, etc.) e sua  

relação com representações e operações sintáticas 

 Leitura básica: Erteschik-Shir (2007, caps. 2, 3 e 4) 

5. Comparando com uma "visão minimalista razoável" das interfaces 

 Leitura básica: Reinhart (2006, caps. 2, 3 e 4) 

 

Método de trabalho: seminários de apresentação e de discussão das leituras. 

 

Critérios de avaliação: ensaio sobre algum dos temas do curso. 
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