
1.Nome	da	unidade	curricular	
O	Estudo	da	Linguagem	Humana	
	
2.Ciclo	de	estudos	
1º		
	
3.Docente	responsável	e	respetivas	horas	de	contacto	na	unidade	curricular	
Marina	Vigário	e	Sónia	Frota,	48h	
	
4.Outros	docentes	e	respetivas	horas	de	contacto	na	unidade	curricular	
---	
	
5.Objetivos	 de	 aprendizagem	 (conhecimentos,	 aptidões	 e	 competências	 a	 desenvolver	 pelos	
estudantes)	
	
Esta	disciplina	visa	a	introdução	ao	estudo	científico	da	linguagem	humana	e	a	iniciação	aos	métodos	de	
trabalho	e	instrumentos	de	análise	utilizados	em	Linguística.	São	também	exploradas	áreas	de	aplicação	
do	conhecimento	linguístico.	Espera-se	que	os	estudantes	adquiram	bases	fundamentais	nas	sub-áreas	
nucleares	 da	 linguística	 e	 se	 apercebam	da	 riqueza	 deste	 domínio	 do	 conhecimento	 e	 das	 interações	
que	estabelece	com	outras	áreas	do	saber.	
	
5.Learning	outcomes	of	the	curricular	unit	
	
This	 course	aims	at	 introducing	 the	 scientific	 study	of	human	 language	and	approaching	 fundamental	
methods	 and	 analytic	 tools	 used	 in	 linguistics.	 Areas	 of	 applied	 linguistics	 are	 also	 explored.	 It	 is	
expected	that	students	acquire	basic	knowledge	and	skills	in	nuclear	branches	of	linguistics	and	become	
aware	of	the	richness	of	the	field	and	its	interactions	with	other	areas	of	knowledge.	
	
6.Conteúdos	programáticos	
	
1.	 A	 linguagem	 como	 uma	 característica	 biológica	 da	 espécie	 humana.	 2.	 Caracterização	 do	
conhecimento	 linguístico	 dos	 falantes.	 2.1.	 Os	 sons	 e	 melodias	 da	 língua.	 2.2.	 As	 palavras	 e	 as	 suas	
partes	 significativas.	 2.3.	 A	 organização	 das	 palavras	 em	 frases.	 2.4.	 O	 significado.	 3.	 Aquisição	 da	
linguagem.	 4.	 Variação	 e	 mudança	 linguística.	 5.	 Modalidades	 da	 linguagem:	 Linguagem	 oral	 e	
linguagem	gestual.	6.	Áreas	de	aplicação	do	conhecimento	linguístico.		
	
6.Syllabus	
1.	Language	as	a	biologic	property	of	human	species.	2.	Characterizing	speakers’	 linguistic	knowledge.	
2.1.	The	sounds	and	melodies	of	language.	2.2.	Words	and	their	meaningful	parts.	2.3.	The	organization	
of	words	 into	 sentences.	 2.4.	Meaning.	 3.	 Language	 acquisition.	 4.	 Language	 variation	 and	 change.	 5.	
Language	modalities:	Spoken	languages	and	sign	languages.	6.	Areas	of	applied	linguistics.	
	
7.Metodologias	de	ensino	(avaliação	incluída)	
	

As	 aulas	 são	 teórico-práticas	 e	 sempre	 acompanhadas	 de	 slides	 em	 PowerPoint.	 O	 visionamento	 e	
discussão	 de	 documentários	 complementam	 as	 exposições	 em	 aula	 e	 as	 leituras	 recomendadas.	 São	
disponibilizados	aos	alunos	os	materiais	projetados	na	página	da	UC.	Para	além	de	exercícios	realizados	
em	aula,	são	propostos	conjuntos	de	exercícios	colocados	na	página	da	disciplina	e	corrigidos	em	aula.	
Avaliação:	dois	testes	escritos	(valendo	cada	um	40%	da	classificação	final);	participação	nos	trabalhos	
práticos	propostos	em	aula	e	valorização	da	assiduidade	e	participação	de	qualidade	nas	aulas	(valendo	
20%	da	classificação	final).	
	

 



7.Teaching	methodologies	(including	evaluation)	
	
The	 course	 engages	 a	 mix	 of	 theoretical	 and	 practical	 work.	 Power	 Point	 presentations	 are	
systematically	projected.	Relevant	documentaries	are	projected	and	discussed	in	class,	complementing	
the	information	given	in	class	and	collected	from	the	bibliography	recommended.	The	materials	used	in	
class	are	uploaded	 in	 the	course	webpage.	Besides	 the	exercises	done	 in	class,	 three	sets	of	exercises	
are	 posted	 in	 the	 course	 webpage	 and	 at	 least	 partially	 solved	 in	 class.	 Evaluation:	 2	 written	 tests	
(representing	 40%	 of	 the	 final	 score	 each);	 quality	 and	 amount	 of	 work	 done/reflected	 in	 class	
(representing	20%	of	the	final	score).	
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