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• PPEB 2009, MC 2012, AE 2018 «» Programas 123CEB 
1991: tipologia das alterações 

As diferenças fundamentais entre os termos e conceitos transpostos do DT 
para os PPEB e para as MC, relativamente aos termos e conceitos utilizados 
nos Programas de 1991 podem ser organizadas, de forma simplificada, 
em quatro tipos:  

 (i) mantêm-se os mesmos termos, nos programas e no DT, mas muda o 
conceito que está na origem da atual definição no DT. É o caso, por 
exemplo, do Predicativo do Sujeito, no subdomínio Sintaxe; 

Na análise tradicional, o Predicativo do sujeito era definido como o 
substantivo, adjetivo, pronome ou expressão equivalente que, referindo-se 
ao sujeito, completava a significação dos verbos de significação indefinida. 
Em (1) e (2), o grupo sublinhado designa-se predicado nominal (verbo de 
ligação + predicativo). 

(1) A maçã é saborosa. 
(2) O Sol é um astro.  

No DT, o Predicativo do Sujeito é todo o constituinte selecionado por 
verbos copulativos.  
Além de (1) e (2), também (3) e (4) exibem constituintes com a função 
sintática de Predicativo do sujeito.  

(3) O miúdo está em casa.  
(4) As telas continuam no chão.  

(ii) surgem termos novos no DT, pertencentes a domínios e subdomínios 
que antes não faziam parte do trabalho sobre funcionamento da língua. É o 
caso do termo Anáfora, que pertence ao domínio Análise do Discurso, 
Retórica, Pragmática e Linguística textual;  

O termo Anáfora era apenas utilizado na análise literária. Em análise 
linguística, a Anáfora é o termo ou expressão cuja interpretação depende 
da interpretação de uma outra palavra ou expressão presente no texto e 
que funciona como seu antecedente. Em (5), nos exemplos sublinhados 
ocorrem anáforas do grupo nominal o hóquei no gelo, uma nominal e uma 
pronominal.  

(5) O hóquei no gelo1 nasceu no Canadá e permanece o desporto1 nacional. 

Quem o1 pratica tem de ter força, destreza, golpe de vista e muita 
resistência. 

(iii) mudam os termos no DT, por se apresentarem como descritores mais 
rigorosos dos fenómenos linguísticos a identificar, mas mantêm-se os 
conceitos nos Programas e no DT. É o caso, por exemplo, de 
Estrangeirismo, nos programas, que foi substituído por Empréstimo, que 
pertence ao subdomínio Lexicologia (na versão da TL 2004, Empréstimo 
externo);  

(iv) mudam os termos e os conceitos no DT. É o caso, por exemplo, de 
Numeral Ordinal, nos programas, que foi substituído por Adjetivo Numeral, 
no subdomínio Classes de palavras, do DT.  

• Estrutura do DT 2008 (Domínios 
e subdomínios) 

 
A. Língua, comunidade linguística, 
variação e mudança  
(Língua e comunidade linguística. Variação e 
normalização linguística. Contacto de línguas. 
Mudança linguística) 
 
B. Linguística descritiva 

1. Fonética e Fonologia 
2. Morfologia 
3. Classes de palavras 
4. Sintaxe 
5. Lexicologia 
6. Semântica 

 
C. Análise do Discurso, Retórica, 
Pragmática e Linguística textual 

C.1 Análise do discurso e áreas disciplinares 
correlatas 
C.1.1 Comunicação e interação discursivas 
C.1.2 Texto 
C.1.3 Instrumentos e operações da retórica 

 
D. Lexicografia  
(Obras lexicográficas. Informação lexicográfica.) 

 
E. Representação gráfica  
(Grafia. Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 
Configuração gráfica. 
Convenções e regras para a representação 
gráfica. Relações entre palavras escritas e entre 
fonia e grafia.) 
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