
LSB9012 Introdução aos Estudos Linguísticos  
 
PROFESSORA: Dra. Rachel Sutton-Spence 
 
E-MAIL: suttonspence@gmail.com 
 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: LSB9012 
 
NOME DA DISCIPLINA: Introdução aos Estudos Linguísticos 
 
HORAS/AULA SEMANAL:        4 h/a 
 
TOTAL DE HORAS/AULA:        60 horas relógio (72 horas aula) 
 
PRÉ-REQUISITO:   Não há  
 

DISCIPLINA EQUIVALENTE:       LSB9301 - Estudos Linguísticos 
 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: Não possui. 
 

CURSO A QUE SE DESTINA: Licenciatura e Bacharelado em Letras-Libras 
 
 
 

EMENTA DA DISCIPLINA: 
 

Noções que constituem o fundamento da linguística contemporânea. Apresentação 

dos fundamentos da linguística geral que trata basicamente de teorias e propostas 

inicialmente concebidas para analisar e entender as línguas orais. Evidências de que as 

questões relevantes para o estudo das línguas orais também são relevantes para as 

línguas de sinais, ilustrando-as com alguns exemplos da língua de sinais brasileira. 

 

Objetivos: 

Introduzir o aluno ao estudo científico da linguagem, oferecendo um panorama das 

principais abordagens de investigação linguística, juntamente com os conceitos e 
tópicos fundamentais do campo. 

Metodologia 
- Aulas expositivas abertas em forma de vídeo-aula 

- Encontros virtuais do grupo com a professora com atividades de ensino por 

webconferência. 

- Atividades em duplas e em grupo no ambiente virtual para reforço do conteúdo 

- Leitura extraclasse de vídeo sobre o conteúdo resumido da disciplina 

- Leitura extraclasse do texto básico, bem como de outra bibliografia 

complementar. 

- Atividades no ambiente virtual para reforço do conteúdo; discussões via fórum 



no moodle;  

- Trabalho final  

 

Conteúdo: 
Unidade 1 O que é linguística 

- Ciência da linguagem, interfaces e aplicações 
- Propriedades inerentes às línguas humanas 
- Semiótica e Linguística 

 
Unidade 2 Escolas da linguística 

- Linguística de Saussure: estruturalismo 
- Linguística de Chomsky: gerativismo 
- Linguística da Escola de Praga: funcionalismo 

 
Unidade 3 Níveis linguísticos – das unidades menores (até formar a palavra) 

- Fonética e fonologia 
- Morfologia 

 
Unidade 4 Níveis linguísticos – das unidades maiores (da sentença ao texto) 

- Sintaxe 
- Semântica 
- Pragmática 
- Discurso 

 

Cronograma:  
 

06/02 – 14/03 Unidade 1 O que é linguística 
  
06/03 08h-10h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega até 14/03 Atividade em dupla 
Entrega até 14/03 Atividade em grupo  

 
15/03 – 27/03 Unidade 2 Escolas da linguística 
  
20/03 10h-12h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega até 27/03 Atividade em dupla  

 

28/03 – 10/04 Unidade 3 Níveis linguísticos – das 
unidades menores (até formar a 
palavra) 

  
17/04 08h-10h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega até 10/04 Atividade em dupla 
Entrega até 10/04 Atividade em grupo  



 

11/04 – 15/05 Unidade 4 Níveis linguísticos – das 
unidades maiores (da sentença ao 
texto) 

  
08/05 10h-12h Aula síncrona - Encontro do grupo online 
Entrega 15/05 Atividade em dupla  

 

Dia 15 de maio – Entrega dos trabalhos finais  

Dia 22 de maio - Recuperação 

Avaliação:  
A avaliação será realizada por meio das atividades com avaliação parcial e do 

trabalho final, distribuída da seguinte forma: 

Participação nas atividades nos fóruns durante o curso vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 01 vale 10% 
Atividade em grupo da unidade 01 vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 02 vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 03 vale 10% 
Atividade em grupo da unidade 03 vale 10% 
Atividade em dupla da unidade 04 vale 10% 
Trabalho final da disciplina vale 30% 
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