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LÍNGUA INGLESA 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Concepções de língua e metodologias de ensino. A língua como prática social. Discurso e 
ideologia. Questões identitárias e educação linguística em língua inglesa. Multiculturalismo e 
globalização. Questões de multiletramentos e letramentos críticos. Estratégias de leitura. 
Gêneros discursivos e ensino de leitura. O trabalho com textos multimodais/multissemióticos. O 
ensino de inglês no contexto da escola pública brasileira. A pesquisa da/na sala de aula: 
prática reflexiva, prática exploratória e pesquisa-ação. Análise, desenvolvimento e produção de 
conteúdo programático e material didático. Questões de conhecimento linguístico/sistêmico: 
morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Questões de linguística textual: coesão e 
coerência, referência endofórica (anafórica e catafórica) e exofórica, substituição e elipse. 
Novas tecnologias da informação e da comunicação. 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS  
 
As indicações bibliográficas abaixo representam apenas uma sugestão para o candidato, não 
servindo, portanto, como única e exclusiva fonte de consulta e estudo. O candidato deverá 
remeter-se sempre ao programa de sua área de atuação/conhecimento. 
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LISTA DE PONTOS 
 

1. Abordagens e enfoques metodológicos no ensino-aprendizagem de língua inglesa em 
escolas públicas do Brasil. 

2. Ideologia e identidade no ensino-aprendizagem de língua inglesa em escolas públicas 
do Brasil. 

3. Cultura e multiculturalismo no ensino-aprendizagem de língua inglesa em escolas 
públicas do Brasil. 

4. Letramento e leitura crítica no ensino-aprendizagem de língua inglesa em escolas 
públicas do Brasil. 

5. Gêneros discursivos no ensino-aprendizagem de língua inglesa em escolas públicas do 
Brasil. 

6. Textos multimodais/multissemióticos no ensino de língua inglesa em escolas públicas 
do Brasil. 

7. Formação de professores de inglês e desenvolvimento profissional: a pesquisa da/na 
sala de aula. 

8. Análise de necessidades e desenvolvimento de materiais didáticos no                         
ensino-aprendizagem de língua inglesa em escolas públicas do Brasil. 

9. Novas tecnologias da informação e da educação no ensino-aprendizagem de língua 
inglesa em escolas públicas do Brasil. 

10. As quatro habilidades e o ensino de língua inglesa em escolas públicas do Brasil. 


