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1. EMENTA
Estudo crítico, discussão e reflexão sobre questões de linguagem, do processo de ensinoaprendizagem de língua estrangeira/inglesa, e d formação do professor de línguas; articulação
da prática e da teoria no que concerne ao desenvolvimento de saberes, habilidades,
competências e atitudes, tomando-se por base os diferentes contextos institucionais de atuação
ligados à formação inicial e contínua. (Res. 181/2005 – CEP)

2. OBJETIVOS
Desenvolver atividades que contemplam e contribuem para com as diversas modalidades de
formação do Estágio Curricular Supervisionado no que tange à integração dos diferentes
públicos/agentes e contextos institucionais envolvidos na construção profissional de LE/LI;
facilitar a percepção do aluno-professor como agente na construção do significado em LE/LI;
facilitar a construção dessa visão para que também a desenvolva junto a seus futuros alunos;
facilitar-lhe o desenvolvimento de ferramentas teórico-práticas básicas para que ele considere,
com autonomia, as diversas questões de ensino-aprendizagem de LE/LI; facilitar-lhe o
desenvolvimento de ferramentas metodológico-pedagógicas básicas para sua fututra aruação em
contextos de ensino diferenciados; facilitar-lhe o desenvolvimento de postura adequada para sua
construção como um profissional de LE/LI mais crítico, político, reflexivo e transformador. (Res.
nº 181/05–CEP)

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Cronologia das práticas metodológicas e das teorias de aquisição-aprendizagem de LE.
2. Caracterização das diferentes práticas metodológicas e das teorias de aquisiçãoaprendizagem de LE: pontos fortes e limitações.
3. Caracterização das diferentes práticas metodológicas e teorias de aquisição-aprendizagem
de LE: semelhanças e diferenças entre as mesmas.
4. Vantagens e desvantagens de seguir determinadas práticas metodológicas e teorias de
aquisição-aprendizagem de LE.
5. A construção de um senso de plausibilidade ou teorias pessoais de ensino de línguas.
6. Práticas metodológicas: perfis e papéis do professor de línguas.
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