LET 273 - ESTUDOS TEMÁTICOS DE LÍNGUA E LINGUÍSTICA ESPANHOLA: PRAGMAGRAMÁTICA DO
ESPANHOL
Breve descrição do conteúdo programático: A pragmática como perspectiva analítica de releitura de
elementos do sistema gramatical da língua espanhola. Conceitos básicos de pragmática e sua aplicação para a
análise de fenômenos linguísticos e para a interpretação dos operadores gramaticais. Esboço de uma
pragmagramática do espanhol: relações e fronteiras entre gramática e pragmática. Aspectos discursivopragmáticos na análise da língua em uso. A noção de competência comunicativa na perspectiva pragmática.
Conteúdo Programático (unidades e subunidades)
1.

¿Qué é pragmática?
1.1. A pragmática como perspectiva
1.2. O problema do significado não convencional
1.3. Significado semântico x significado pragmático
1.4. Sintaxe e contexto
1.5. Referência e deixis

2.

Conceitos básicos de pragmática
2.1. Enunciador e enunciado
2.2. Entorno enunciativo
2.3. Significado intencional/Significado do falante
2.4. Relações sócio-discursivas entre enunciador e interlocutor: a noção de distância social
2.5. Significado implícito: o dito x o implicado
2.6. Princípios e máximas reguladoras da conversação

3.

Esboço de uma pragmagramática do espanhol (estudo analítico de operadores gramaticais)
3.1. O imperativo
3.2. A expressão do futuro
3.3. As perífrases de obrigação e necessidade
3.4. A noção linguística de posse
3.5. Valores do indicativo x valores do subjuntivo.
3.6. Operadores para expressar a noção de impessoalidade
3.7. Partículas discursivas
3.7.1.
Função dialógica dos marcadores conversacionais
3.7.2.
Recursos de intensificação, atenuação e modalização
3.8. Estratégias de conexão e argumentação linguística
3.8.1.
Conectores sintáticos x conectores pragmáticos
3.8.2.
Função dos conectores pragmáticos
3.8.3.
Conectores e atividade argumentativa
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2000.

Obs: Como a maioria dos livros indicados não se encontra em bibliotecas da UFMG, a professora
colocará os textos à disposição dos alunos em pasta localizada na Copiadora Expresso no 1º andar da
FALE/UFMG.

