
Tarefa de pesquisa - Morfologia

Introdução à Linguística I -2019 

As línguas do mundo apresentam diferentes perfis tipológicos, i.e. no caso da morfologia 
eles formam palavras de maneiras distintas. É interessante pensar, que uma língua 
indígena como Dâw (família linguistica Naduhup, AM) não flexiona os verbos para indicar 
as categorias gramaticais numero, pessoa, tempo, aspecto e modo e uma língua como o 
Português demonstra paradigmas exaustivas para marcar essas categorias em diferentes 
classes de verbos. Gostaríamos nesse curso, então, aprender um pouco mais sobre a 
diversidade das línguas do mundo em relação aos seus perfis morfológicos uma vez que 
isso é uma das bases para poder classificar uma língua. 

Tarefa: Em grupo de X pessoas, escolhem uma das línguas da lista em baixo e 
pesquisam as seguintes informações da lista. Por favor, preparem uma pequena 
apresentação OU handout para nos podemos visualizar melhor os dados e fatos. Vocês 
podem me consultar em caso de qualquer duvida por email (karoobert@gmail.com) ou 
antes ou depois das nossas aulas. 

1. Informações sobre a família linguistica a qual essa língua pertence

2. Onde se fala essa língua e quem fala ela?

3. Qual é o inventario fonológico da língua (apresentam os quadros dos consoantes e 
das vogais)?

4. Qual é a classificação dessa língua (isolante ou sintética, aglutinante, fusional ou 
polisintético)? Por favor, mostram isso com exemplos.

5. A língua marca as categorias numero, género e caso em nomes? Se sim, como? 
Morfemas livres, presas?

6. A língua marca as categorias numero, tempo, aspecto e modo no verbo? Se sim, 
como ela faz isso?

7. Qual outra coisa parece interessante para vocês nessa língua? 

mailto:karoobert@gmail.com


Línguas:

Afrikaans, Tzeltal, Ewe, Thai, Guarani, Blackfoot, Farsi, Hindi, Romeno, Frísia,Galês, 
Basco, Russo, Nepali, Navarro, Yupik (eskimó) … ou escolhem uma que vocês gostariam 
apresentar.

Fontes:

www.wals.info

http://aboutworldlanguages.com

https://glottolog.org/

https://www.ethnologue.com

https://www.visualcapitalist.com/a-world-of-languages/

Comrie, Bernhard (ed.) The World's Major Languages. New York :Oxford University Press, 
1990. 

Esse livro está na biblioteca da FFLCH. Porém, posso disponibilizar o capitulo de uma das 
línguas se quiserem (lembram que não há todas as línguas da lista nesse livro).

Data de apresentação: 24 de abril 2019


