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Objetivo geral: 
 
- Compreender a especificidade da linguagem humana.  
 
Objetivos específicos: 
 
- Conhecer estudos linguísticos anteriores à criação da linguística moderna.  
- Reconhecer as primeiras concepções de língua e gramática. 
- Associar o conhecimento teórico já produzido às experiências de linguagem cotidianas.  
- Formular hipóteses sobre a língua e seu funcionamento. 

 

 

 

Linguagem humana e linguagem animal. Língua, crença e senso comum. Retórica e Gramática na 
Antiguidade. Origens de Gramática Tradicional. Gramática de Port-Royal.  Estudos sobre a origem da língua. 
Gramática comparada. Estudos linguísticos e experiências com a linguagem. 
 

 

 

 

1- Língua, linguagem e fala 

1.1 - Conhecimento dos alunos sobre o tema; 
1.2 - Reflexão sobre o tema a partir de experiências cotidianas; 
1.3 - Ampliação do conhecimento e da reflexão a partir do cinema, música, literatura e outras 
manifestações da linguagem; 
1.4 - Deslocar a discussão para o campo do ensino e da pesquisa. 
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2 - Estudos sobre a origem da língua 

2.1 - Hipóteses do senso comum; 
2.2 - Hipóteses míticas; 
2.3 - Hipóteses filosóficas. 
2.4 - Deslocar a discussão para o campo do ensino e da pesquisa. 

 
3 - Linguagem humana e comunicação animal 

3.1 - Conhecimento dos alunos sobre o tema; 
3.2 - Estudos da biologia sobre o assunto; 
3.3 - Estudos da linguística sobre o tema; 
3.4- Deslocar a discussão para o campo do ensino e da pesquisa. 

  
4 - Gramática e retórica na antiguidade 

4.1 - Conceptualismo e nominalismo;  
4.2 - A vertente grega da gramática tradicional; 
4.3 - Gramática descritiva e normativa; 
4.4 - Retórica na tradição grega; 
4.5 - Retórica e argumentação; 
4.6 - Deslocar a discussão para o campo do ensino e da pesquisa. 

 
5 - Gramática comparada. 

5.1 - A perspectiva científica naturalista da linguagem; 
5.2 - A relação entre língua e raça; 
5.3 - Línguas primitivas e línguas de cultura; 
5.4 - A comparação com fins históricos; 
5.5 - A hipótese da língua mãe: sânscrito e indo-europeu; 
5.6 - Leis fonéticas e o movimento neo-gramático; 
5.7 - Deslocar a discussão para o campo do ensino e da pesquisa. 

 
6 - Fundação da linguística moderna. 

6.1 - A mudança teórico metodológica; 
6.2 - Estabelecimento do objeto da linguística; 
6.3 - Diferença entre a pesquisa sobre as línguas e sobre a língua; 
6.4 - Conceitos de língua, linguagem e fala; 
6.5 - Deslocar a discussão para o campo do ensino e da pesquisa. 
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