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Ementa 
 
O curso tem por objetivo examinar a problemática da aprendizagem de uma língua estrangeira a partir dos 
resultados das pesquisas desenvolvidas na área. Após um apanhado geral histórico das principais teorias 
de linguagem e de aprendizagem de línguas (behaviorista, cognitivista e construtivista), a teoria sócio-
construtivista de aprendizagem será focalizada com ênfase especial nas questões dos efeitos da instrução 
formal nesse conceito de aprendizagem. Em relação à aprendizagem de língua estrangeira 
especificamente, serão examinados aspectos tais como a distinção entre aquisição e aprendizagem, 
estratégias de aprendizagem, o conceito de erro, a mediação, a constituição da identidade do falante de 
língua estrangeira e o conceito de falante nativo. As condições para a aprendizagem de língua estrangeira 
em situação institucionalizada receberá especial atenção; para isso, o foco estará na relação entre 
interação em sala de aula e aprendizagem de língua.  
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