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I    IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1.1 Natureza do componente:  (  X )Disciplina  (    )Atividades da prática2 (    )Estágio Supervisionado 

Obrigatório  (   )Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  
1.2 Nome do componente: Teorias Linguísticas e Alfabetização
CÓDIGO:   0301058-1                            CRÉDITOS:  04                  CARGA HORÁRIA:  60 h.
Pré-Requisito:           -                                                                                     Código:        -

II EMENTA
Os princípios básicos da linguística como a ciência da linguagem. Abordagens linguísticas sobre o 
ensino  da  língua  e  suas  implicações  pedagógicas  no  processo  de  alfabetização:  fonética, 
fonológica, sociolingüística, textual e enunciativa. Relação entre oralidade e escrita.

III OBJETIVOS

IV CONTEÚDO 
Unidade I – A linguística, a linguagem e a língua

- Definições de linguística, linguagem e língua (concepções de linguagem).
- A lingüística e o estudo da língua (fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática).
- A teoria dos signos (a língua como objeto da lingüística).

Unidade  II  –  Aquisição  e  desenvolvimento  da  linguagem:  um  estudo  sobre  os  seus 
componentes.  

- O desenvolvimento da linguagem (Bakhtin, Chomsky, Piaget e Vygotsky).
- A produção da fala e seus componentes.
- A aquisição da linguagem.
- Requisitos para o desenvolvimento da fala, da escrita e da leitura.

Unidade III – As teorias linguísticas e a alfabetização
1  Art. 53. O PGCC é o documento que explicita o papel de cada componente curricular no contexto geral da formação proposta 
no projeto pedagógico de curso, e define a ação pedagógica do professor e do discente. (RCG (Resolução nº 05/2010 – CONSEPE – 
10/02/2010).

Art. 54. Parágrafo único – É obrigatória a entrega até o término do semestre precedente,  do PGCC pelo professor,  para 
aprovação pela Comissão de Projeto Pedagógico de Curso, bem como para a apresentação, discussão e disponibilização aos alunos no 
primeiro dia de aula do semestre letivo.
2 Art. 28.  Parágrafo único – Essas atividades são específicas dos cursos de licenciatura no atendimento às DCN de Formação de 
Professores.

1. Compreender a relação dos estudos da lingüística com a educação.
2. Perceber a diferenciação de conceitos entre linguagem, língua e suas funções.
3. Estudar a relação entre pensamento e linguagem.
4. Analisar o papel social da linguagem.
5. Estudar o desenvolvimento da linguagem oral e escrita e as suas implicações no ambien-

te escolar.
6. Conhecer teorias que tratam do processo de aquisição da linguagem escrita – alfabetiza-

ção.
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- Dificuldades relacionadas ao processo de leitura e escrita.
- A linguagem escrita em seu processo de constituição (oralidade e letramento).
- A educação infantil e a linguagem.
- As teorias e o processo de aquisição da linguagem escrita.

V METODOLOGIA
A organização das aulas dar-se-á a partir de discussões acerca do conteúdo programado e estudos 
dirigidos  propostos  sobre  a  bibliografia  selecionada.  Procederemos  ainda,  nas  aulas  dessa 
disciplina,  com exposições  dialogadas  sobre o conteúdo proposto e  discussões de vídeos  e  de 
atividades pedagógicas realizadas.

VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
      A avaliação será feita levando em consideração o desempenho dos alunos no que diz 

respeito ao conteúdo de cada uma das unidades programáticas.
 Cabe ressaltar que o processo de avaliação ocorrerá concomitante com o cumprimento das 

leituras,  fichamentos, participações nas discussões, trabalhos em grupo, trabalhos individuais e 
atividades de análise lingüística realizadas no semestre.

No  processo  de  verificação  da  aprendizagem,  considerar-se-á  o  resultado  da  efetiva 
participação  do  aluno  nas  atividades  desenvolvidas,  analisando-se  o  domínio  do  conteúdo 
estudado, a capacidade de análise, o desenvolvimento lógico das idéias, bem como a qualidade de 
suas produções e a freqüência do mesmo.
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primeiro dia de aula do semestre letivo.
2 Art. 28.  Parágrafo único – Essas atividades são específicas dos cursos de licenciatura no atendimento às DCN de Formação de 
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES
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Presidente da Comissão do PPC
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