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1. IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: Metodologia de ensino e pesquisa de 

Língua Portuguesa como L1 e L2 
Número de vagas: 30 

Unidade Ofertante: Instituto de Letras e Linguística 

Docente: Mirella de Oliveira Freitas Formato: Presencial 

Código: ILEEL31801 Período: 8º Turma: LM 

Carga horária Natureza 

Teórica: 54 h/a Prática: 18 h/a  
Total: 
72h/a 

Obrigatória: ( X  ) Optativa: (    ) 

 
 

 
2. EMENTA: 
 
Ética e pesquisa. Análise de diferentes paradigmas metodológicos de pesquisa e de ensino de Língua 
Portuguesa como L1 e L2. Método, cidadania e contexto institucional. Formação metodológica do professor 
de Língua Portuguesa e suas implicações no ensino de língua. Prática de métodos e técnicas de ensino de 
Português como língua materna e como segunda língua. 
 

 

 
3. JUSTIFICATIVA: 
 
Para uma prática pedagógica segura e profícua, é fundamental que o professor de língua portuguesa domine 
conhecimentos teóricos e práticos a respeito da língua(gem), principalmente no que diz respeito a abordagens 
didático-metodológicas relativas ao ensino de Língua Portuguesa como língua materna no contexto da escola 
básica e como segunda língua, a partir de pesquisas científicas e diretrizes curriculares oficiais. Também é 
importante que o professor em formação inicial tenha oportunidade de conhecer e de vivenciar possibilidades 
de ensino-aprendizagem da língua portuguesa numa perspectiva investigativa e científica.  
 



 

 
4. OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO GERAL: 
 

• Criar espaço para construção de conhecimento sobre a concepção e o universo de pesquisa, assim como 
conhecer e praticar possibilidades metodológicas de forma a oportunizar a inserção dos alunos na 
comunidade científica e escolar. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Discutir e analisar criticamente os tipos de pesquisa desenvolvidas na área. 

• Promover reflexões teóricas, sobre a educação, o educando e os educadores no contexto metodológico 

• Institucional. 

• Reconhecer os caminhos de busca para pesquisas de material (incluindo normas ABNT) em ambientes 

• presencial e online. 

• Perceber como se constroem os métodos e técnicas de ensino através de opções em diferentes campos. 

• Produzir gêneros acadêmicos: resenha, resumo, abstract e projeto de pesquisa. 

• Desenvolver / elaborar atividades de ensino, considerando sua adequação a diversas variáveis da 
situação de ensino (metas e objetivos, nível, conteúdo, concepções sobre língua, gramática, tipo de 
ensino, etc.). 

• Analisar e criticar atividades propostas por livros didáticos e outras fontes; 

• Analisar e produzir gêneros acadêmicos relacionados à apresentação de trabalhos em eventos: Pôster e 
comunicação. 

 

 

 
5. PROGRAMA: 
 
1. Noções gerais sobre pesquisa. 
2. Redação de gêneros acadêmicos. 
3. Ideologia, ética e pesquisa, metodologia e o ensino de Língua Portuguesa. 
4. A postura metodológica do professor e a formação do aluno como usuário da língua e como cidadão. 
5. A formação do professor e a constituição da cidadania. 
6. As opções do educador na constituição da metodologia de ensino. 
7. Opções políticas, educacionais, pedagógicas e linguísticas na constituição da metodologia do ensino de 
língua portuguesa. 
8. A escolha de métodos e suas relações com as diversas concepções de linguagem. 
9. Fundamentos para o ensino de Língua Portuguesa– Possibilidades de opções e constituição de uma 
metodologia de ensino. 
10. Prática de metodologia para pesquisa e ensino de fonologia e ortografia 
11. Prática de metodologia para pesquisa e ensino de léxico. 
12. Prática de metodologia pesquisa e ensino de gramática em seus diversos níveis (lexical, frasal e textual) 
e planos (fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático). 
13. Prática de metodologia para pesquisa e ensino de texto. 
14. Gêneros acadêmicos na divulgação de pesquisas . 
 

 

 
6. METODOLOGIA:  
 
A carga horária total do componente é de 72 horas-aulas, com encontros realizados às quartas-feiras, das 8h 
às 9h40 e das 9h50 às 11h30. A metodologia de abordagem será expositivo-dialógica, com debate/análise 
das referências bibliográficas e acompanhamento das atividades práticas propostas e em andamento. Dessa 
carga horária total, tendo em vista que o semestre terá duração de apenas 16 semanas, o complemento das 
horas-aulas (8) será feito por meio de atividades assíncronas (leitura, elaboração de questões reflexivas e/ou 
cumprimento de outras atividades pertinentes, conforme o andamento das aulas e o perfil da turma).  
 
Quanto à carga horária prática, os alunos deverão cumpri-la dedicando-se a leituras/pesquisa e produção de 
um trabalho final (dossiê, com relatos apreciativos das atividades realizadas), segundo parâmetros definidos 
pela ABNT para trabalhos acadêmicos. O registro da assiduidade dos alunos será feito mediante a realização 



e a apresentação das atividades avaliativas previstas em momentos distintos, conforme agendamento com a 
turma de estudantes, etapas e atividades que se consolidarão no dossiê final. 
 
Para a realização das atividades, especialmente as avaliativas, que envolverão produção de gêneros textuais 
do campo acadêmico-científico, será necessário computador ou outros dispositivos eletrônicos com acesso à 
internet e com aplicativos de edição de texto, bem como sistemas que permitam armazenamento e 
envio/recebimento eletrônico de arquivos. De modo geral, os critérios avaliativos compreenderão: 
pontualidade na realização e entrega; atendimento ao gênero e à estrutura pré-definida; originalidade (plágios 
e cópias também entre pares implicarão nota zero); informatividade e abrangência do conteúdo. 
 
O material teórico a ser estudado ao longo do semestre, será disponibilizado no formato digital, na plataforma 
do Moodle. Também, poderá ser enviado por e-mail, caso se faça necessário.  
 
Demais esclarecimentos de dúvidas, acompanhamento das atividades realizadas e comunicados que se 
fizerem necessários serão realizados, a qualquer tempo, via e-mail. 
 

 

 

7. AVALIAÇÃO (conforme Resolução Nº 25/2020 Congrad) 
 

Instrumento 
Conteúdo e/ou Critérios para a correção das 

avaliações 
Data 

Entrega 
Valor 

Diário de bordo das 
aulas 

Produção individual de um diário de bordo contendo 
descrições, apreciações e reflexões (acerca) das 
atividades realizadas nas aulas e, particularmente, das 
leituras realizadas pelo(a) estudante-autor(a) 
previamente a elas.  

O diário deverá ser atualizado/elaborado 
semanalmente, direto na plataforma Google Docs. 
Avaliação semanal, todas as segundas-feiras, com 
acesso na própria plataforma.  

Os critérios avaliativos, descritos e acordados com a 
turma, estarão centrados na abrangência do conteúdo 
e no atendimento à estruturação do gênero. 

18 de maio 
a 20 de 

julho 
30 

Artigo de leitura 
dialogada 

Produção de um artigo de leitura dialogada sobre o 
ensino de língua portuguesa delineado pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC).  
 
Avaliação realizada individualmente, encaminhada por 
e-mail. Parâmetros avaliativos: pontualidade na 
realização e entrega; atendimento ao gênero e à 
estrutura pré-definida; originalidade (plágios e cópias 
entre pares implicarão nota zero); informatividade e 
abrangência do conteúdo. 

06 de junho 20 

Seminários 

Apresentação de seminários a partir de textos teórico-
reflexivos sobre o ensino de língua portuguesa sob as 
perspectivas científica e interacional da língua(gem). 
Atividade realizada em pequenos grupos. 

A avaliação contemplará parâmetros pertinentes a todo 
o grupo e, também, a cada indivíduo, conforme 
participação de cada estudante nas apresentações. 
Critérios avaliativos: domínio de conteúdo; postura, 
comunicação e expressão adequados; organização da 
apresentação dentro do tempo previsto; qualidade do 
material de áudio ou audiovisual; posicionamento 
crítico em relação ao conteúdo. 

8 de junho 
a 13 de 

julho 
20 



Dossiê – trabalho de 
conclusão da 

disciplina 

Elaboração de um trabalho de conclusão da disciplina, 
em conformidade com os parâmetros da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para trabalhos 
acadêmicos. Produção por etapas (a agendar, 
conforme andamento das aulas), com consolidação no 
dossiê final, constando de: capa, folha de rosto, 
sumário, introdução, registros das aulas / diários de 
bordo, ensaio (de até 5 folhas) sobre o que é ensinar 
português e como fazê-lo, conclusão, referências 
bibliográficas. 

17 de 
agosto 

30 

 

 
8. ORIENTAÇÕES: PREVENÇÃO À COVID-19 (cf. PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA/UFU)1 
 
• Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária e especificidades de cada atividade 
de forma a cobrir a boca e nariz. 
• Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em caso de tosse e espirros. 
• Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%. 
• Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços. 
• Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m a 2,0 m entre você e a outra pessoa. 
• Se possível, manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios. 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de escritórios, livros e 
afins. 
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Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______ 
 
Coordenação do Curso de Graduação em: ________________________________________ 
 

 
1 https://ufu.br/comitecovid19/fases-protocolo-biosseguranca 


