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Ementa
Esta disciplina tem por objetivo oferecer aos alunos iniciantes um panorama histórico da Lingüística
Aplicada, abordando as principais questões teóricas e teórico-metodológicas do campo, de forma a
auxiliá-los na reflexão e escolha dos parâmetros que nortearão suas atividades de pesquisa. A disciplina
tem também por objetivo discutir o status da Lingüística Aplicada como área do saber, a partir de um
olhar do início do século XXI. Os marcos históricos do desenvolvimento dessa área de investigação
servirão de base para a organização do programa e para o desenrolar das discussões. A disciplina
objetiva ter uma amplitude de foco bastante ampla, abordando desde as várias definições atribuídas ao
termo Lingüística Aplicada e às implicações daí decorrentes, bem como questões ligadas ao carater
transdisciplinar da Lingüística Aplicada. Receberão ênfase questões relativas à natureza prático-teórica
da Lingüística Aplicada como disciplina que se ocupa de problemas decorrentes de questões de
linguagem em contextos do mundo real. Esta disciplina tem por objetivo oferecer aos alunos iniciantes
um panorama histórico da Lingüística Aplicada, abordando as principais questões teóricas e teóricometodológicas do campo, de forma a auxiliá-los na reflexão e escolha dos parâmetros que nortearão
suas atividades de pesquisa. A disciplina tem também por objetivo discutir o status da Lingüística
Aplicada como área do saber, a partir de um olhar do início do século XXI. Os marcos históricos do
desenvolvimento dessa área de investigação servirão de base para a organização do programa e para o
desenrolar das discussões. A disciplina objetiva ter uma amplitude de foco bastante ampla, abordando
desde as várias definições atribuídas ao termo Lingüística Aplicada e às implicações daí decorrentes,
bem como questões ligadas ao carater transdisciplinar da Lingüística Aplicada.
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