ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA
CÓDIGO: LET12878
NOME DA DISCIPLINA: Italiano 12: O verbo
CARGA HORÁRIA: 60h
EMENTA:
O sistema verbal italiano: usos e formas. Estudo sistemático dos verbos italianos: regulares
e irregulares. Os tempos verbais: passato prossimo, passato remoto. Particularidades
verbais: esserci, averci, riuscire, etc. O aspecto verbal.
OBJETIVOS:
• Revisar os tempos verbais do indicativo e subjeuntivo;
• Refletir sobre as formas verbais existentes na língua italiana;
• Despertar no aluno consciência do uso e das funções do verbo na aula de italiano como
língua estrangeira;
• Contrastar a categoria “verbo” na língua italiana e na língua portuguesa.

•

CONTEÚDOS:
• Verbi predicativi e copulativi;
• Verbi transitivi e instransitivi;
• Forma ativa e passiva;
• Forma riflessiva;
• Forma instransitiva pronominale;
• Modo, tempo, persona e numero del verbo;
• L’aspetto e l’azione del verbo;
• Coniugazione
• Verbi impersonali;
• Verbi servili e fraseologici;
• Verbi diffetivi e sovrabbontanti;
• Uso e modo dei tempi.
METODOLOGIA:
Aulas expositivas e no laboratório linguístico. Utilização de textos autênticos ou adaptados.
AVALIAÇÃO:
Uma ou mais avaliações escritas e/ou uma ou mais apresentações de atividades individuais
ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: (Quantidade: 3)
DARDANO, M.,TRIFONE, P. Grammatica italiana com nozioni di linguística. Bologna:
Zanichelli, 1995;
SERIANNI, L.; Grammatica italiana. Novara: UTET, 2010;
Material didático preparado pelo professor, no qual constam textos, autênticos ou adaptados,
retirados de diversas fontes. A partir deles, serão criadas atividades de estratégias de leitura.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: (Quantidade: 5)

1

MEZZADRI, M. O italiano essencial. Livro de gramática para estudantes estrangeiros
desde o nível principiantes (A1) até o nível intermediário (B2).Perugia: Guerra Edizioni,
2005;
MORETTI, G; ORVIETTO, G . Grammatica italiana – Vol . II ; Il verbo. Perugia: Editrice
Benucci, 1980;
PANEBIANCO, B.; PISONI, C.; REGGIANI, L. Grammatica italiana com esercizi di
autoverifica. Bologna: Zanichelli, 2010;
PATOTA, G.; Grammatica di riferimento dela lingua italiana per stranieri.Milano: Le
Monnier, 2009;
ZINGARELLI, N. Lo Zingarelli Minore.Vocabolario dela língua italiana. Bologna: Zanichelli,
2010.
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