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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E 
IDENTIDADE 

PLANO DE CURSO 
Centro: Educação, Letras e Artes 
Curso: Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade 
Disciplina: Teorias Linguísticas 
Código: LEM 420 Carga Horária: 60h Créditos:  04 
Pré-requisito: - - - - - - - - - - -  Semestre Letivo/Ano: 1º/2020 
Professores: Gabriela Maria de Oliveira-Codinhoto 

Shelton Lima de Souza 
Titulação: Doutora 

Doutor 
Horário: Terças-feiras, 08h às 12:30h 
1. Ementa  
Estudo de fundamentos epistemológicos gerais da linguística moderna. A contribuição de 
Saussure para a Linguística e a Semiologia e os consequentes desmembramentos da 
teoriasaussuriana; a construção do Estruturalismo, do Gerativismo e do Funcionalismo. 
Variação emudança linguística. A Linguística Aplicada no Brasil. 
2. Objetivo Geral  

Realizar um estudo detalhado e aprofundado das principais teorias linguísticas dos 
séculos XX e XXI, de modo a não só oferecer um panorama geral dos estudos linguísticos 
contemporâneos no Brasil e no mundo, mas também a estabelecer uma visão crítica das 
contribuições e das limitações dessas teorias para os estudos sobre a linguagem. 
3. Objetivos Específicos  

 Desenvolver uma reflexão sobre os princípios teóricos e metodológicos da 
Linguística enquanto ciência, a fim de construir um panorama sobre o tema 
focalizando as contribuições e as limitações que essas perspectivas têm; 

 Refletir sobre as principais contribuições e limitações das teorias de base formalista 
para o estudo da linguagem, com o propósito de traçar um percurso histórico 
dessas teorias, além de discutir seus procedimentos metodológicos e de considerar 
seu papel no âmbito das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação 
em Letras: Linguagem e Identidade; 

 Discutir as principais contribuições e limitações das teorias de base interacional 
para o estudo da linguagem, para traçar um percurso histórico dessas teorias, 
discutindo seus procedimentos metodológicos e para considerar seu papel no 
âmbito das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Letras: 
Linguagem e Identidade; 

 Debater as principais contribuições e limitações da proposta interdisciplinar da 
Linguística Aplicada, com o intuito de refletir sobre sua constituição, além de 
discutir seus procedimentos metodológicos e de considerar seu papel no âmbito 
das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Letras: 
Linguagem e Identidade. 

4. Conteúdo Programático  

Unidades Temáticas C/H  
Apresentação do curso  4h/a  
Unidade Temática 1 - Estudos sobre a linguagem: uma introdução 8h/a  
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- Panorama geral da constituição da linguística enquanto ciência 
-Conceitos operacionais: “o ponto de vista cria o objeto” –
linguagem/língua 
- Procedimentos metodológicos das ciências da linguagem 
Unidade Temática 2 -Saussure e o estruturalismo 
- Cours de Linguistique Général: aspectos históricos de publicação 
- A linguística enquanto ciência da língua 
- O signo enquanto constituinte essencial do sistema linguístico 
- Dicotomias saussurianas: língua x fala; significante x significado; 
sincronia x diacronia; paradigma x sintagma 
- A constituição do paradigma estruturalista nos estudos linguísticos 
- Estudos contemporâneos sobre o signo linguístico – propostas de 
desconstrução de modelos estruturalistas 

8h/a 

 

Unidade Temática 3 -Chomsky e a teoria da gramática gerativa 
- Syntactic Structures: aspectos históricos de publicação 
- A competência linguística: a pobreza de estímulo e as bases biológicas 
e universais da linguagem 
- Em busca da gramática universal: princípios e parâmetros 
-O desenvolvimento dos estudos gerativos: o programa minimalista e as 
pesquisas contemporâneas 

8h/a 

 

Unidade Temática 4 -Formalismo e linguística 
- Procedimentos metodológicos do paradigma formalista e o estudo da 
linguagem 
- Desdobramentos do formalismo e a pesquisa linguística 
- Limites de atuação do paradigma formal e a construção de teorias 
alternativas 

4h/a 

 

Unidade Temática 5 -Da linguística formal à linguística social 
- A constituição da Sociolinguística variacionista 
- A variação linguística como característica inerente às línguas  
- Metodologia de pesquisa em variação 
- Tendências contemporâneas de pesquisa sobre a variação linguística 

8h/a 

 

Unidade Temática 6 -Língua(gem) e(m) função 
- Língua e(m) função: o estabelecimento do paradigma funcional 
- O(s) funcionalismo(s) em Linguística 
- Uso: pedra fundamental dos estudos funcionalistas 
- Os universais linguísticos e a teoria funcionalista 
- O discursivo e o funcional: a proposta da teoria da Gramática 
Discursivo-Funcional e as tendências contemporâneas de pesquisa 

8h/a 

 

Unidade Temática 7-A mudança linguística: estudos históricos 
- Os estudos pré-saussurianos sobre a linguagem 
- Linguística Histórica: a recuperação da diacronia nos estudos 
linguagem 

4h/a 

 

Unidade Temática 8- A Linguística Aplicada 
- Linguística Aplicada e aplicação da linguística 
- Constituição e interesses da Linguística Aplicada: história e atualidade 
- O caráter indisciplinar da Linguística Aplicada 
- As discussões sobre sujeitos, identidades e linguagem na Linguística 
Aplicada 
- Metodologia(s) em Linguística Aplicada 

8h/a 
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Carga Horária Total: 60 h/15a  

5. Procedimentos Metodológicos   

Para cada conteúdo a ser trabalhado, haverá, pelo menos, um texto teórico que direcionará 
as discussões em sala. Os textos constantes no cronograma serão disponibilizados para 
cópiaantes do início da disciplina. As aulas serão expositivo-dialogadas, com 
apresentações orais dos alunos, dos professores e dos convidados (quando houver). Em 
relação aos textos teóricos direcionadores da discussão, há três tipos de leituras que serão 
solicitadas: 
 

1. Leitura obrigatória: textos de base da discussão da aula. Deverão ser lidos e feitos 
resumos correspondentes. Osresumosdevem ser entreguesimpressos na data da 
aula. 

 
2. Leitura complementar: textos que tratam do tema discutido em aula. Deverão ser 

lidos – a leitura será cobrada na avaliação ao final da disciplina. 
 

3. Leitura sugerida: textos que tratam do tema discutido em aula, mas que não deverão 
ser necessariamente lidos para a aula em si. Trata-se de sugestão de 
aprofundamento dos estudos no tema para os interessados. A leitura não será 
cobrada nas avaliações. 

 

6. Recursos Didáticos   

Textos impressos; quadro branco e pincel; vídeos; datashow; computador; ambiente virtual 
de aprendizagem – Google Sala de Aula. 

 

7. Avaliação  
 
O processo avaliativo compreenderá o seguinte critério, que totaliza 10 pontos: 
 
- (Pré-)Escrita da introdução do trabalho final do curso (dissertação – mestrado; tese –
doutorado): os alunos deverão produzir o texto de apresentação do tema da 
dissertação/tese, em que apareçam bem delimitados o objeto de pesquisa, a perspectiva 
teórica adotada, o conceito de linguagem do trabalho e a justificativa/relevância do tema, 
dentro dos propósitos do PPGLI. O texto deve conter entre 5 e 7 laudas e deverá ser 
entregue em até 45 dias após o término da disciplina. 

 

8. Bibliografia: 
 
8.1. Bibliografia Básica 
 
BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
 
CAMACHO, R. G. Da linguística formal à linguística social. São Paulo: Parábola, 2013. 
 
CAVALCANTI, Marilda. Multilinguismo, Transculturalismo e o (Re)conhecimento de 
Contextos Minoritários, Minoritarizados e Invisibilizados. O que isso tem a ver com a 
formação de professores em com professores em serviço? In: MAGALHÃES, Maria Cecília 
Camargo; FIDALGO, Sueli Salles (orgs.) Questões de Método e de Linguagem na 
Formação Docente. São Paulo: Mercado de Letras, 2010. 
 
______. Educação Linguística na Formação de Professores de Línguas: Intercompreensão 
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e Práticas Translíngues. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo. Linguística Aplicada na 
Modernidade Recente. Festschrift para Antonieta Celani. São Paulo: Parábola Editorial, 
2013. 
 
 
CHOMSKY, N. Estruturas sintáticas. Trad. de Gabriel Ávila Othero e Sérgio de Moura 
Menuzzi. Petrópolis: Vozes, 2015. 
 
CORACINI, Maria José. A celebração do outro: arquivo, memória e identidade ((línguas 
modernas e estrangeira), plurilinguismo e tradução). Campinas: Mercado de Letras, 2007. 
 
FIORIN, J. L. Introdução à linguística: objetos teóricos. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2018. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 9 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2004. 
 
JACKOBSON, R. Linguística e comunicação.Trad. de Iziodoro Blikstein e José Paulo 
Paes. 22. ed. São Paulo: Cultrix, 2010. 
 
MENEZES DE SOUZA, Lynn Mario T. Uma Outra História, a Escrita Indígena no Brasil. In: 
Povos Indígenas no Brasil 2001/2005 – Instituto SocioAmbiental, Protagonismo Indígena, 
p.203-208.  
 
MOITA LOPES, L. P. Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2006. 
 
MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (ORGS.) Introdução à linguística: fundamentos 
epistemológicos. Vol. 3. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 28. ed. Trad. de Antônio Chelini, José Paulo 
Paes, Iziodoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 2012. 
 
VOLÓCHINOV, Valetin. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 
método sociológico. Trad. de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 
34, 2017. 
 
 
8.2. Bibliografia Complementar 
 
CUNHA, M. A. F.; OLIVEIRA, M. R.; MARTELOTTA, M. E. (Orgs.) Linguística Funcional:
teoria e prática. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. 
 
FARACO, C. A. Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das línguas. 
São Paulo: Parábola, 2005. 
 
LUCCHESI, D. Língua e sociedade partidas: a polarização sociolinguística do Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2015. 
 
PEZATTI, E. G. (Org.) Construções subordinadas na lusofonia: uma abordagem 
discursivo-funcional. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2016. 
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Aprovação no Colegiado do PPGLI em: 5 de março de 2020. 
Prof. Dr. Shelton Lima de Souza 
Profa. Dra. Gabriela Oliveira-Codinhoto 

 

 


