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OBJETIVO : Estudo do espanhol como diassistema, nas suas variações diatópicas, diastráticas e
diafásicas existentes na Península: dialetos, socioletos, e registros estilísticos . Se pretende assim
que o aluno adquira um conhecimento mais profundo da língua espanhola, e com este um uso mais
crítico e livre da mesma, bem como fundamentar sua concepção de linquaqem para o ensino.

EMENTA
Estudo da linguagem culta X popular, regionalismos e vulgarismos.
PROGRAMA:
1. Introdução a conceitos fundamentais. o sistema lingüístico: unidade dentro da
diversidade. Tipos de variações lingüísticas . Língua, dialeto, fala, norma lingüística, língua
estândar...
2. A língua espanhola hoje: breve panorama . Situação lingüística atual da Espanha . o
espanhol peninsular.
3. Variações diatópicas: os dialetos. As diferenças lingüísticas no âmbito geográfico .
4. Variações diastráticas: os socioletos. Fatores rele vantes : sexo, idade, classe social . Nível
culto, popular, vulgar.
S. Variações diafásicas: os atos de fala e a situação comunicativa. Registro formal / informal .
6. Que espanhol ensinar?
PROCEDIMENTOS DIDATICOS :
Aulas expositivas, prática e reflexão sobre as diferentes questões, análise de textos escritos e
orais apresentação de vídeos debates e sem inários.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
1 prova escrita
Controle das leituras
1 seminário (texto escrito e apresentação oral).
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A bibliografi a específica de cada tema será entregue nas a ulas.
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