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O QUE É LINGUÍSTICA?

Vamos tentar mais uma vez:







“Linguística é o que faz aquele bando
de desocupados amigos do Lula que
atrapalham o trabalho dos nobres
gramáticos e ficam ensinando nossas
criancinhas a falar errado!!!”

- Opinião Pública, 2011



O QUE É LINGUÍSTICA?

Vamos tentar mais uma vez:





Canal do Pirula





“Linguistas são aqueles
antievolucionistas que acreditam que
os humanos são especiais e que os
chimpanzés não têm linguagem!!”.

- Biólogos, (frequentemente!)

OBS.: Os canais informados são muito responsáveis no que fazem.
A meu ver, nós é que não sabemos nos comunicar, causando essa confusão



Linguistas



O QUE É LINGUÍSTICA?

Vamos tentar pela última vez:







“Linguística é uma coisa muito legal,
mas só estuda línguas na terra!
Como ela pode nos ajudar a falar com
alienígenas?”.

- Parte do público do Pint of  Science, 
(2017)

#Astro
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Ok, estudar alielínguas não é nosso trabalho…. ainda!

“Só a matemática pode nos fazer falar
com alienígenas!”

- Douglas Galante, (2017)



Pelo amor de DEUS, entrem em contato com ele

E FALEM NO PINT 2018!!!!

$*%#@&%!!!!
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#Linguística: Depto Linguística Unicamp
Projeto Blogs de Ciência Unicamp

www.blogs.unicamp.br/linguistica



Faculty of Language: de Norbert Hornstein
com contribuições do Charles Yang, Bob Berwick, Jeff Lidz, Collin Phillips etc
http://facultyoflanguage.blogspot.com.br

Talking Brains: de David Poeppel e Greg Hickok
http://www.talkingbrains.org

My Semantic Notebook: de Angelica Kratzer
https://blogs.umass.edu/kratzer/

#Linguística: Depto Linguística Unicamp
Projeto Blogs de Ciência Unicamp

www.blogs.unicamp.br/linguistica





OBRIGADO PELA ATENÇÃO…

mottakun@gmail.com
Melhor Rede: @mottafogo

….e por não me tacarem ovos, até agora

www.deviante.com.br
www.blogs.unicamp.br



Bruno L’Astorina

E tem mais!!!!!


