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Definição de linguística
- Disciplina que estuda cientificamente a LINGUAGEM

O que é a
linguagem?

Justificativas para conhecer a
linguagem
1- Muitos problemas do mundo estão
relacionados a linguagem:
- Até que ponto as diferenças das línguas são barreiras para a
compreensão mútua?
- Como se deve ensinar uma criança a ler?
- É necessário que o governo de nações plurilíngues tente impor uma
língua como oficial?
- Em que nível devem ser ensinadas línguas estrangeiras nas escolas?

2- INTERFACE DA LINGUÍSTICA COM OUTRAS
CIÊNCIAS
-

Linguística e semiologia
Linguística e filosofia
Linguística e psicologia
Linguística e filologia
Linguística e gramática tradicional
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3- APLICAÇÕES PRÁTICAS DOS RESULTADOS DE
UMA INVESTIGAÇÃO LINGUÍSTICA
“ Uma introdução à natureza da linguagem é importante para
qualquer pessoa que se interesse por possíveis aplicações práticas
dos resultados da investigação linguística. Uma compreensão
fundamental da linguagem seria certamente valiosa para quem
estuda ou ensina uma língua.” LANGACKER,1972 p.13

- LINGUISTÍCA APLICADA: área voltada para o ensino de línguas,
especialmente de línguas estrangeiras. Para isso, os estudiosos da área
buscam teorias da linguagem, sejam da linguística, filosofia, entre outras.

A linguagem para a linguística
A linguagem pode ser definida como qualquer processo de
comunicação:
- Linguagem corporal; sinais; escrita; entre outras.

Para os linguistas:
LINGUAGEM x LÍNGUA
HABILIDADE: capacidade
que apenas os seres
humanos possuem de se
comunicar por meio de
línguas.

SISTEMA
DE
SIGNOS
VOCAIS:
conjunto
organizado de elementos
(sons) utilizados como
meio de comunicação.

A DESCRIÇÃO DA LÍNGUA
• Um linguista está interessado nos elementos
que constituem uma língua.
Se eu resolvo estudar uma língua específica, eu precisarei
separar os elementos que compõe a língua para ver como ela
funciona e poder DESCREVER essa língua.

Conjunto de afirmações
que mostram como uma
determinada
língua
funciona

A descrição é chamada de
GRAMÁTICA da língua.

CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DA
LINGUAGEM
a) Articulação complexa
Conjunto de movimentos corporais necessários
para produção da fala.
Expulsão do ar dos pulmões ----- saída pelas
cavidades orais e nasais.

b) Centros nervosos utilizados na comunicação verbal
Afasia de Broca
Parte
frontal
do
hemisfério esquerdo:
Articulação deficiente
e
dificuldade
de
formar frases sem
que, sem que sua
compreensão da fala
do
outro
seja
comprometida.

Afasia de Wernicke
Parte posterior do
lóbulo
temporal
esquerdo:
Sem capacidade de
produzir enunciados
com significado e
dificuldade
de
compreender a fala
das outras pessoas.

c) Uma base cognitiva, que rege as relações entre o
homem e o mundo biossocial e a simbolização ou
representação desse mundo em termos linguísticos
Compreensão

Funcionamento mental

Transmissão

Armazenamento

Relativismo x Gerativismo x Cognitivismo
Linguagem é importante para
organização do pensamento e
para
compreensão
e
categorização do mundo.
Influencia no
pensamento
humano.

Pensamento humano apresenta
uma
organização
interna
universal e tem pouco a ver
com questões socioculturais.

Existem universais conceituais
que motivam os conceitos
humanos, mas não os definem .
Os universais sofrem influencias
socioculturais.

d) Uma base sociocultural que atribui à
linguagem os aspectos variáveis que ela
apresenta no tempo e espaço.
A linguagem está relacionada à maneira como interagimos com nossos semelhantes.

Cariocas x gaúchos
Trabalho x família
As línguas sofrem mudanças decorrentes de modificações sociais e políticas.
Palavras desaparecem: mata-borrão
Palavras surgem: scanner; software

e) Uma base comunicativa que fornece os dados
que regulam a interação entre falantes
Processo de criação de formas novas e mais expressivas para
substituir construções que perderam sua expressividade em
função da alta frequência de uso.
Não vou, não!
Não quero isso, não!
enfraqueceu

