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EMENTA: 

 

O surgimento da linguística como ciência autônoma. Teorias e modelos seminais. Discussão das 

teorias e aplicação dos modelos em minicorpora. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Proporcionar aos alunos acesso aos fundamentos ontológicos, epistemológicos e éticos da 

linguística. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1. Implicações epistemológicas e ontológicas da obra saussuriana 

1.1. A noção saussuriana de sistema 

1.2. A epistemologia saussuriana 

1.3. A ontologia saussuriana 

 

2. Chomsky, o cartesianismo e o materialismo 

2.1. A tradição cartesiana de estudos sobre a linguagem 

2.2. O papel de Newton na configuração da moderna linguística cartesiana 

 

3. Austin e a ideia de responsabilidade 
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3.1.A dicotomia performativo-constativo e seus desdobramentos 

3.2. A leitura derridiana de Austin 

 

 

 

METODOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

 

A disciplina será ministrada na forma de webconferências via Zoom. Tais eventos serão 

transmitidos nos mesmos dias e horários estabelecidos no início do semestre para as aulas 

presenciais. Depois de transmitidas, as webconferências serão depositadas em canal do Youtube 

especificamente aberto para a disciplina, de modo a poderem ser consultadas assincronamente por 

alunos e demais interessados. Como exposto no cronograma abaixo, serão ministradas 15 aulas 

com duração de 4h cada uma, o que perfaz um total de 60h no semestre.  

 

As aulas versarão sobre bibliografia a ser previamente disponibilizada em formato eletrônico via 

Moodle. 

 

 

FORMA DE CONTROLE DE PRESENÇA: 

 

Como todas as atividades serão síncronas, o controle da presença será feito por meio de chamada 

em cada aula ministrada. Os alunos que tiverem problemas de acesso às atividades síncronas ou 

prefiram eventualmente acompanhar as aulas gravadas poderão assistir a elas no Youtube 

assincronamente. Nesse caso, como forma de controle de presença, será exigida do discente a 

entrega de breve resumo (15 linhas) do conteúdo apresentado no evento.    

 

 

AVALIAÇÃO  

 

Monografia individual sobre assunto relacionado à disciplina (à escolha do discente). O trabalho 

deve ser entregue até 11.05.2021. Se algum incidente prejudicar ou inviabilizar o acesso do aluno 

à internet no período entre o encerramento das aulas e a data-limite de entrega da monografia, será 

atribuído a ele conceito I, a fim de que reúna as condições objetivas para concluir o trabalho e 

remetê-lo ao professor. 

 

  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXTRACLASSE 

 

O professor atenderá os alunos via Zoom em qualquer dia e horário em que estiver disponível, 

desde que o agendamento da reunião seja feito com no mínimo uma semana de antecedência. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

CRONOGRAMA  

 

 

 

AULA CONTEÚDO/OBJETIVO 

1 02.02– Apresentação da disciplina. Discussão do Plano de Ensino.  Discussão 

de Saussure (s.d.), Introdução, cap. III. Esta e todas as demais aulas elencadas 

abaixo terão 4h de duração. 
2 09.02 – Continuação da discussão de Saussure (s.d.), Introdução, cap. III 
3 16.02 – Discussão de Saussure (s.d.), parte 1, cap. I 
4 23.02 – Continuação da discussão de Saussure (s.d.), parte 1, cap. I 



5 02.03– Discussão de Saussure (s.d.), parte 2, cap. IV 
6 09.03 – Continuação da discussão de Saussure (s.d.), parte 1, cap. I 
7 16.03 – Continuação da discussão de Saussure (s.d.), parte 1, cap. I 
8 23.03 – Discussão sobre Descartes (s.d.) 
9 30.03 – Discussão sobre Chomsky (1977) 
10 20.04 – Discussão sobre Chomsky (1978) 

11 27.04 – Continuação da discussão sobre Chomsky (1978) 

12 04.05 – Discussão sobre Chomsky (1988) 

 


