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1. Ementa  

A ciência linguística: o ensino e o aprendizado de línguas. A influência da linguística no ensino de língua 

estrangeira. Métodos de ensino.  

2. Objetivo Geral 

Conhecer a Linguística Aplicada, compreendendo-a como uma área de investigação transdisciplinar 

relacionada à linguagem humana, que é capaz de fornecer subsídios teórico-metodológicos no processo de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.  

3. Objetivos Específicos 

• Estudar a origem e o percurso da Linguística Aplicada visando possibilidades de pesquisa em LA 

relacionadas ao ensino de línguas;  

• Analisar as influências dos estudos dos gêneros textuais nos processos de ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras na atualidade, a fim de desenvolver uma percepção crítica sobre o aprendizado de 

línguas por meio de práticas de linguagem em contextos reais de uso;  

• Pesquisar sobre os diferentes métodos de ensino de língua estrangeira, para conhecer as variedades 

existentes e utilizá-las conforme o contexto de atuação docente;  

• Analisar um plano de aula com o intuito de refletir sobre a abordagem comunicativa intercultural no 

estudo de línguas estrangeiras.  

4. Conteúdo Programático  

Unidades Temáticas C/H 

Unidade Temática 1 – Linguística Aplicada: conceitos e incursão histórica 

1. O desenvolvimento de pesquisas na área de ensino de línguas e sua influência no 

surgimento da Linguística Aplicada; 

2. O percurso da LA: da aplicação de linguística à LA indisciplinar;  

3. A atuação da LA no contexto brasileiro; 

4. As correlações existentes entre a atuação discente em escolas nas disciplinas de 

Investigação e/ou Estágio Curricular e as investigações do linguista aplicado. 

09 aulas 

(3 encontros) 

Unidade Temática 2 – Estudos em LA no ensino/aprendizagem/avaliação de LI 

como LE com foco nos seguintes itens: 

1. Formação de professores 

2. Avaliação 

3. Tecnologias 

4. Material didático 

12 aulas 

(4 encontros) 

 Unidade Temática 3 – Métodos de Ensino 

1. Os primeiros métodos (método de gramática e tradução, método direto e 

método audiolingual) e a era pós-método. 

2. As concepções de língua e linguagem aplicadas ao ensino de línguas 

estrangeiras 

15 aulas 

(5 encontros) 



Unidade Temática 4 – Abordagem comunicativa 

1. Abordagem comunicativa intercultural; 

2. Avaliação de um plano de aula com base numa proposta de ensino de língua 

estrangeira. 

18 aulas 

(6 encontros) 

Carga Horária Total:  54 horas/aula trabalhadas (disciplina de 45 horas) 

5. Procedimentos Metodológicos 

A abordagem partirá das concepções sócio construtivistas de aprendizagem (VIGOTSKY, 1978, 1998, 

2001), na medida em que estará atrelada na participação colaborativa instituída por meio da interação 

distinta em práticas sociais. Para tanto, buscar-se-á desenvolver uma metodologia fundamentada no ensino 

mediado pela construção coletiva do conhecimento (FEUERSTEINS, 1993). Dessa forma distinguimos as 

seguintes fases da metodologia na disciplina: 

o Aulas expositivas e dialogadas com o feedback da turma; 

o Leituras orientadas de artigos científicos da área linguística; 

o Seminários temáticos; 

o Produção escrita; 

o Produção colaborativa; 

o Elaboração de um relato de disciplina ou diário de classe. 

6. Recursos Didáticos  

Quadro branco, pincel, projetor multimídia, vídeos, artigos científicos, capítulos de livros e outros que 

forem necessários.  

7. Avaliação 

A avaliação será efetuada durante o processo de desenvolvimento da disciplina, por meio da aplicação de 

tarefas que propiciem a participação colaborativa dos acadêmicos. Desse modo, a avaliação compreenderá 

instrumentos que possibilitem mensurar a compreensão do conteúdo abordado em cada unidade e serão 

organizados a partir de seminários temáticos, atividades em sala e individual, pesquisas, prova escrita e 

outros se precisar. 

N 1 – Atividades em sala e individual (5,0); Prova escrita (5,0). 

N 2 – Atividades em sala (5,0); Seminário em grupo (5,0). 
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