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Linguística Aplicada Ontem e 
Hoje

1.1 Introdução

Neste capítulo inicial vamos revisitar a história do campo da Linguísti-
ca Aplicada (Seção 1.2), desta vez com um pouco mais de detalhes sobre 
sua expansão e desenvolvimento (Seção 1.3), tanto no cenário interna-
cional quanto no Brasil. Na seção 1.4, vamos ver que a Linguística, as-
sim como a LA, progrediu como campo de conhecimento e ainda hoje é 
um referencial teórico importante para a área. Ao final do capítulo você 
encontrará sugestões de leituras complementares. 

1.2 Revisando a história do campo

Nesta seção vamos revisar brevemente a história do campo Linguísti-
ca Aplicada (LA). Como vimos na Introdução à Linguística Aplicada, 
o surgimento da LA como uma disciplina intelectual é localizado no 
contexto da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, no âmbito do 
ensino de línguas. É muito importante apontarmos, nesse momento, 
que seu início está intimamente ligado à pesquisa sobre (e ao) ensino de 
línguas estrangeiras. Vejamos como.

Embora, a exemplo do que acontece em qualquer outro campo do saber, 
haja certa dificuldade em se estabelecer datas precisas para o nascimen-
to ou surgimento da LA, como área do conhecimento, podemos tomar o 
período em torno de 1948 como aquele em que ela é institucionalizada 
como tal. De fato, como aponta o pesquisador William Grabe (2002, p. 
3), o marco dessa institucionalização é a publicação do primeiro núme-
ro do Language Learning: A Journal of Applied Linguistics, em janeiro 
de 1948; foi nessa edição do periódico que o termo linguística aplicada 
foi usado pela primeira vez. 

Para saber mais sobre William 
Grabe, professor da Northern 
Arizona University, visite o 
site: http://www.cal.nau.edu/
english/faculty/grabe.asp
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A publicação do primeiro número do periódico Language Learning: A 
Journal of Applied Linguistics é precedida, entretanto, de outros eventos 
que, tomados em conjunto, explicam a configuração inicial da LA como 
(1) aplicação de teorias e princípios da Linguística e (2) um campo de 
investigação voltado para o ensino de línguas estrangeiras, sobretudo 
do inglês. 

Certamente um evento bastante significativo foi a criação do English 
Language Institute (ELI), na Universidade de Michigan, em junho de 
1941. O ELI, que teve como fundador o Professor Charles C. Fries, pos-
suía dois objetivos principais, quais sejam, o de realizar pesquisas sobre 
o ensino de inglês como língua estrangeira e o de testar materiais que 
tivessem como base os conhecimentos teóricos em vigor na época. Ou 
seja, o ELI tinha a dupla função de realizar estudos sobre o inglês como 
língua estrangeira e o de ensiná-la a partir de métodos cientificamente 
embasados.

O processo de criação e consolidação do ELI coincidiu com outro even-
to significativo, também na área de ensino de línguas - a visão esta-
dunidense, durante os anos da Segunda Guerra Mundial e o período 
imediatamente após, de que era necessário desenvolver metodologias de 
ensino de língua estrangeira para tornar a comunicação com aliados – e 
inimigos – mais eficaz, já que o método em vigor na época, nas esco-
las dos Estados Unidos, enfatizava o desenvolvimento da habilidade de 
leitura através do ensino de vocabulário e estruturas gramaticais, como 
recomendado pelo Relatório Coleman, publicado em 1929 (RICHAR-
DS; ROGERS, 1986). 

A obra Approaches and Methods in Language Teaching: a description 
and analysis, de Jack C. Richards e Theodore S. Rodgers, publicada 
pela primeira vez em 1986 e novamente em 2001, pela Cambridge 
University Press, é uma importante referência da área de ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira.

O envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra teve um impacto 
significativo na área de ensino de línguas, como explicam Richards e Ro-
gers (1986, p. 44):
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To supply the U.S. government with personnel who were 
fluent in German, French, Italian, Chinese, Japanese, Malay, 
and other languages, and who could work as interpreters, co-
de-room assistants, and translators, it was necessary to set up 
a special language training program. The government com-
missioned American universities to develop foreign language 
programs for military personnel. Thus the Army Specialized 
Training Program (ASTP) was established in 1942. Fifty-five 
American universities were involved in the program by the 
beginning of 1943.

A empreitada conduzida pelo exército estadunidense atraiu muita aten-
ção da mídia e da comunidade acadêmica, o que resultou no envolvi-
mento de linguistas renomados com a área. Entretanto, com o fortaleci-
mento dos Estados Unidos como potência mundial, o principal interesse 
da comunidade acadêmica era o ensino de inglês como língua estran-
geira. Charles Fries, o fundador do ELI, era ele mesmo um linguista que 
aplicava os princípios do Estruturalismo – a teoria linguística em vigor, 
na época – ao ensino de línguas. 

Como apontam Richards e Rogers (1986), várias universidades esta-
dunidenses colaboraram no desenvolvimento de cursos e de materiais 
pedagógicos voltados para o ensino de língua inglesa. Entre elas estão 
a Georgetown University, a American University – ambas em Washing-
ton, DC – a Universidade do Texas em Austin, Universidade de Cornell 
e a Universidade de Yale. A abordagem de ensino promovida por es-
tes centros acadêmicos – assim como pelos demais – ficou conhecida 
como Estrutural e ganhou força com a criação do periódico Language 
Learning, a que nos referimos acima e que a promovia. Nesta época – a 
segunda metade da década de 40 – era senso comum a noção de que 
Linguística era a ciência necessária e suficiente para tratar de questões 
de ensino de língua estrangeira. 

Temos assim, portanto, o contexto intelectual e histórico em que a área 
do saber linguística aplicada se constitui inicialmente. Essa constituição 
é marcada pela ideia firme, na época, de que a Linguística é a disciplina 
central da área – a que provê os princípios e teorias a serem diretamen-
te aplicados ao ensino de língua estrangeira. É daí, consequentemente, 
que se consolida a noção de que Linguística Aplicada é equivalente à 

Para relembrar: Ver capí-
tulo 4.1 (p. 57-59) do livro 
Introdução aos Estudos da 
Linguagem

Charles C. Fries, fundador do 
ELI e autor do livro Teaching 

and Learning English as a 
Foreign Language (1945) 
http://www.lsa.umich.edu/

eli/about
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aplicação da Linguística. Agora, você pode se perguntar: aplicação da 
Linguística ao quê? Na época em que a área emerge como campo de 
saber acadêmico, ao ensino de língua estrangeira.

1.3 A expansão da LA

De acordo com Grabe (2002), na década de 50 a compreensão da LA 
como aplicação da Linguística ainda é bastante forte, mas o campo co-
meça a se expandir para incluir teorias linguísticas funcionais e aplicá-
las às questões de ensino de língua materna, principalmente no cenário 
internacional (e com bem mais visibilidade nos Estados Unidos). Moita 
Lopes (2009) nos lembra que, no Reino Unido, a LA é institucionalizada 
com a criação do Departamento de Linguística Aplicada de Edinburgh, 
em 1957. Embora um pouco mais tardia, a concepção inicial de LA, no 
cenário europeu, é semelhante àquela em voga nos Estados Unidos – a 
aplicação dos princípios de teorias linguísticas principalmente ao ensi-
no do inglês como língua estrangeira.

Na década de 60, a noção de que LA significa aplicação da Lin-
guística ao ensino de línguas é ainda dominante, mas o campo se 
expande para incluir estudos sobre avaliação e testagem, política 
Linguística e a aquisição de língua estrangeira. Os estudos sobre 
este último tópico faz com que a LA mude o seu foco, do ensino 
para a aquisição (ou aprendizagem) de línguas (GRABE, 2002).

Foi na década de 70 que se instaurou na LA a especificação de seu papel 
como um campo de saber que trata de problemas relacionados à lingua-
gem que estão presentes no mundo real – na sociedade, em seus diferen-
tes contextos – e que, por isso mesmo tenham relevância social. Ou seja, 
a LA passa a se configurar como uma área que é motivada pela “prática” 
– as práticas de uso da linguagem, nos seus inúmeros contextos (orais, 
escritos, formais, informais, na escola, no trabalho etc.), por seres hu-
manos reais. Esta concepção está em visível contraposição à postura que 
os pesquisadores da área da Linguística assumiam (e ainda assumem) 
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de partir de uma teoria sobre a linguagem e explorá-la, sem considerar 
a sua importância social ou o contexto social, histórico, político, econô-
mico em que o fenômeno linguistico sob análise ocorre. 

Para Grabe (2002, p. 4), quatro consequências resultaram do fato de a 
LA se reconhecer como um campo de investigação que se volta para 
problemas da linguagem no mundo real. Elas influenciaram o desenvol-
vimento da área a partir da década de 80 e são:

A aceitação da noção de que os contextos de uso são localmente 1. 
situados e por isso necessitam de análises específicas;

A necessidade de compreender a linguagem como funcional e 2. 
incorporada no discurso, o que faz com que teorias linguísticas 
de natureza sistêmica e descritiva sejam úteis na LA;

A aceitação da ideia de que nenhum campo do saber pode for-3. 
necer todos os recursos e meios para resolver problemas do 
mundo real;

A aceitação do fato de que, para investigarmos problemas da lin-4. 
guagem que são localmente situados, precisamos utilizar uma 
grade rica de métodos de pesquisa e arcabouços teóricos.

Desse modo, os anos da década de 80 marcam a negação da perspecti-
va sob a qual a LA significa aplicação da Linguística em favor da visão 
de que ela se ocupa de fenômenos de uso da linguagem em contextos 
situados – fenômenos com relevância social, que extrapolam o ensino 
de língua estrangeira e incluem uma variedade de outros aspectos rela-
cionados à linguagem, segundo Grabe (2002, p. 4):

Avaliação e testagem;•	

Política e planejamento linguísticos;•	

Uso da linguagem em contextos profissionais;•	

Tradução;•	

Lexicografia;•	
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Multilingualismo;•	

Linguagem e tecnologia;•	

Linguística de Corpus.•	

Os campos teóricos que informam a pesquisa em LA também extra-
polam a Linguística e incluem, entre outros, a psicologia, a educação, a 
antropologia, a sociologia, a ciência política, as políticas e administra-
ção públicas e, mais recentemente, a neurobiologia da linguagem. Moita 
Lopes (2009, p.15) se refere ao período entre o final da década de 70 e 
os primeiros anos da de 80 – em que houve uma reconceptualização da 
área como um campo de saber motivado por questões de linguagem do 
mundo real – como “a primeira virada”. Ao período em que ela passa a 
incluir outros contextos e problemas além do ensino de língua estran-
geira – ou seja, meados de 1980 e definitivamente, o início da década de 
90 – este autor se refere como “a segunda virada” (LOPES, 2009, p. 17).

Na década de 90, segundo Grabe (2002), a diversidade de temas em lin-
guagem que podem ser encontrados em publicações e eventos da área 
de LA nos dá uma ideia de sua abrangência. Este pesquisador identifica 
sete linhas em que ela se expande. 

A primeira linha envolve a subárea de ensino de línguas, que continua 
sendo um dos tópicos mais pesquisados, e duas outras relacionadas: a 
aquisição de línguas e a educação de professores. Nestas três subáreas, 
o foco de atenção de linguistas aplicados se concentra em questões vol-
tadas à consciência sobre a linguagem por parte do aprendiz, a relação 
entre processos atencionais e a aprendizagem, o debate entre foco na 
forma e nas formas, o papel da interação tanto entre aprendizes quanto 
entre eles e professores, a aprendizagem baseada em tarefas, a aprendi-
zagem baseada em conteúdos, a pesquisa-ação por parte dos professores 
de línguas, a importância da reflexão do docente sobre sua prática pe-
dagógica. 

A segunda linha de expansão da LA na década de 90 é a linha dos estu-
dos críticos, o que inclui o desenvolvimento de trabalhos sobre a consci-
ência crítica, pedagogia crítica, direitos dos aprendizes, práticas críticas 
de avaliação e ética na avaliação do desempenho linguístico e no pró-
prio ensino de línguas. 
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A terceira linha tem como foco o estudo dos usos da linguagem em 
contextos acadêmicos, disciplinares, profissionais e ocupacionais. O ob-
jetivo aqui é investigar, entre outras coisas, de que forma os participan-
tes desses contextos usam a linguagem, como os textos orais e escritos 
produzidos nessas situações fazem uso dela, de que maneira ela pode 
ser utilizada como mecanismo de exclusão de grupos se o participante 
não conhecer e utilizar as regras discursivas do meio. Estudos com esse 
foco estão relacionados à quarta linha de desenvolvimento da LA, que 
consiste da descrição e análise da linguagem em uso em situações loca-
lizadas reais com ênfase na criação de corpora, na variação de registro 
e nos gêneros textuais.

A quinta linha de desenvolvimento da LA na década de 90 se concen-
tra sobre os fenômenos do bilinguismo e multilinguismo, em todos os 
contextos (escola, família, comunidade, trabalho) e em todos os níveis 
(local, regional, nacional), incluindo-se aí o estudo das implicações po-
líticas desses dois fenômenos. 

A sexta linha de expansão da LA envolve os estudos na área de testagem 
e avaliação do desempenho linguístico-comunicativo. Estas pesquisas 
se voltam para questões sobre a validade e confiabilidade dos testes, a 
ética na avaliação e testagem, o papel dos exames internacionais de pro-
ficiência bem como das maneiras alternativas de avaliá-la e testá-la, o 
uso de tecnologias nos processos de avaliação e testagem e impacto que 
estes têm na vida dos usuários de uma língua.

Finalmente, a sétima grande linha de desenvolvimento da LA investiga 
o papel desse campo e dos profissionais da área como mediadores entre 
a teoria e a prática, o que invariavelmente requer uma reflexão também 
sobre: (1) a posição da LA como um campo do saber acadêmico frente 
aos outros campos – ou o lugar dela no universo acadêmico –, (2) do 
que consiste um “problema de uso da linguagem no mundo real”, (3) a 
formação do linguista aplicado, entre outras questões de identidade da 
área.

Esse panorama geral da progressão e expansão da LA é muito mais vi-
sível no cenário internacional (leia-se estadunidense e inglês) muito em 
função da infra-estrutura de pesquisa disponível nesses contextos e dos 
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recursos para socialização dessa pesquisa, mas no Brasil também vemos 
a expansão e consolidação da área. 

Segundo Cavalcanti (2004, p. 25) este é o mapa do desenvolvimento da 
LA no Brasil:

Década de 70 (ou segundo a autora, os primeiros momentos da •	
LA no Brasil): foco na análise contrastiva;

Década de 80: foco na leitura;•	

Década de 90 (primeiros anos): consolidação da subárea de en-•	
sino-aprendizagem de língua estrangeira, com visível descom-
passo da subárea de ensino-aprendizagem de língua materna;

Década de 90 (anos posteriores): A subárea de ensino-aprendi-•	
zagem de língua materna se desenvolve, principalmente através 
da ênfase em estudos na área de letramento, produção escrita 
e formação de professores. A LA se estabelece como linha de 
pesquisa em vários programas de pós-graduação e se intensifica 
a produção intelectual na área de estudos da tradução, educação 
bilíngue, gênero, novas tecnologias, discurso e identidade;

Década de 90 (anos finais): consolidação da LA como área de •	
conhecimento e produção intelectual, reconhecida através de 
publicações e eventos específicos e do financiamento da pesqui-
sa por agências como CAPES e CNPq.

Onde estamos agora, no Brasil? Segundo Menezes, Silva e Gomes (2009, 
p. 41), entre 1996 e 2006, foram estes os 10 temas mais pesquisados em 
LA em nosso país:

Análise do discurso;•	

Metodologias de ensino de línguas estrangeiras e formação de •	
professores;

Aquisição de segunda língua;•	

Tradução e interpretação;•	



11

Capítulo 1Linguística Aplicada Ontem e Hoje

Tecnologia educacional e aprendizagem de línguas;•	

Letramento;•	

Linguagem e Gênero;•	

Educação em língua materna;•	

Lexicografia;•	

Autonomia do aprendiz e aprendizagem de língua.•	

Ainda segundo os autores (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, p. 43) os 
arcabouços teóricos mais utilizados na pesquisa em LA no período in-
cluem: o sociointeracionismo, a teoria Bakhtiniana, a análise do discur-
so de linha francesa, análise crítica do discurso, a teoria foucaultiana, 
as teorias de aquisição da linguagem, os conceitos de gêneros textuais, a 
semântica argumentativa/enunciação, os estudos descritivos da tradu-
ção na visão de Toury e o cognitivismo. A conclusão dos autores nesse 
estudo sobre a produção em LA no Brasil e no cenário internacional 
durante o período 1996-2006 é de que no país predomina o tema aná-
lise do discurso enquanto em outros países os temas são a metodologia 
de ensino de línguas estrangeiras e a formação de professores. Por fim, 
enquanto no cenário internacional há uma preferência por estudos de 
natureza quantitativa, no Brasil privilegiamos o estudo de caso como 
metodologia de pesquisa. 

Atividade De Aprendizagem 1

Elabore um cronograma da trajetória da LA, desde o seu surgimento até o 

presente momento. Inclua a trajetória da LA no Brasil.

1.4 Avanços na Linguística

Em nosso estudo sobre a progressão da LA como campo do saber não 
podemos deixar de considerar também os avanços na área da Lingüís-
tica, pois esta ainda é uma disciplina muito importante – apesar de não 
ser suficiente - nos trabalhos de investigação em LA. Anteriormente às 
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viradas de que nos fala Moita Lopes (2009), a concepção de LA consi-
derava a Linguística não só necessária, mas também suficiente. Na LA 
contemporânea, você já sabe, a postura em relação a ela é diferente, mas 
isso não quer dizer que essa não seja uma área relevante para a LA.

Apesar de a teoria linguística dominante ter sido, desde 1960 e princi-
palmente nos Estados Unidos, a teoria da gramática gerativa proposta 
por Noam Chomsky, outras teorias também foram propostas e ganha-
ram força, de modo que, ao final da primeira década do século XXI, 
dispomos de arcabouços teóricos tais como a linguística sistêmica, a de 
corpus e a funcional que têm sido muito úteis ao programa de pesquisa 
da LA porque tratam da linguagem em contexto, em uso, dando conta, 
assim também, da relação entre ela e o contexto social, entre a lingua-
gem e o uso. 

Os subcampos da Linguística – tais como a linguística antropológica, a 
sociolinguística e até a psicolinguística – têm reconhecido cada vez mais 
a necessidade de dar conta dos fenômenos linguísticos nos contextos em 
que eles se apresentam. Técnicas de análise de dados sobre a linguagem 
em contexto e em uso também têm sido desenvolvidas na área. 

Em função dessa orientação, um tanto quanto recente, da Linguística – 
que se distancia do gerativismo justamente por levar em conta o contex-
to em que a linguagem é usada bem como seus usuários – e em função 
da natureza inter/multi/transdisciplinar da LA, torna-se difícil, às vezes, 
determinar onde está exatamente a diferença entre LA e Linguística. 

É importante registrarmos, entretanto, que, como já foi dito antes, a 
teoria linguística continua sendo importante e, para muitos, necessária, 
no campo da LA – o que ocorre na LA contemporânea é que sabemos 
que essa teoria não é mais suficiente para entendermos e explicarmos a 
complexidade de fenômenos sobre a linguagem em uso e em contexto. 
De fato, como argumentado por Cavalcanti (2004), a tendência da LA 
para criar interfaces com outras áreas do conhecimento é grande e é 
uma das características principais de nosso campo. A LA dialoga te-
oricamente com a Linguística e seus subcampos, mas também com as 
diversas áreas que compõem as ciências sociais, como a antropologia, 
a sociologia, a psicologia social e os estudos culturais (CAVALCANTI, 
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2004, p. 27). Para a pesquisadora, a LA está mais próxima das ciências 
sociais do que da Linguística, uma posição que ela compartilha com o 
pesquisador Luiz Paulo da Moita Lopes. A LA dialoga também com áre-
as da neurociência, tal como a neurociência da linguagem. Concorda-
mos com Dörnyei (2009) que, se quisermos avançar em nossa compre-
ensão sobre a aquisição de línguas devemos nos familiarizar cada vez 
mais com os estudos sobre neurobiologia da linguagem ou os estudos 
acerca dos substratos neurais da aquisição e processamento da lingua-
gem. Com o desenvolvimento de tecnologias de imageamento cerebral, 
esses estudos estão ficando cada vez mais comuns e esta é mais uma 
área em que o linguista aplicado pode detectar problemas relacionados 
à linguagem no mundo real.

1.5 Para saber mais

Para expandir e consolidar seus conhecimentos e para motivar sua re-
flexão acerca das ideias deste capítulo, recomendamos as seguintes lei-
turas:

LOPES, Luiz Paulo da Moita. Da aplicação de linguística à linguística 
aplicada indisciplinar. In: PEREIRA, R. C.; ROCA, P. (Org). Linguísti-
ca aplicada: um caminho com diferentes acessos. São Paulo: Contexto, 
2009. p. 11-24.

MENEZES, V. L.; SILVA, M. M., GOMES, I. F. Sessenta anos de lin-
guística aplicada: de onde viemos e para onde vamos. In: PEREIRA, R. 
C.; ROCA, P. (Org). Linguística aplicada: um caminho com diferentes 
acessos. São Paulo: Contexto, 2009. p. 25-50.

Você também pode visitar os sítios da ALAB (Associação de Linguística 
Aplicada do Brasil), da AILA (Association Internationale de Linguisti-
que Appliquée), da Revista Brasileira de Linguística Aplicada e da revis-
ta Applied Linguistics, para se familiarizar com as pesquisas recentes na 
área de LA.
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