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O curso apresentará e discutirá, de forma introdutória, os pressupostos teóricos do 

interacionismo sociodiscursivo sobre as relações entre atividade, ação e linguagem 

e  os  procedimentos  de  análise  de  textos  daí  decorrentes,  desde  os  que  foram 

propostos por Bronckart (1997/1999) até os mais recentes (Bronckart, 2004, por 

ex.).    Nas  aulas  de  análise,  serão  utilizados  textos  diretamente  relacionados  a 

questões do trabalho, principalmente o educacional, com ênfase nas relações entre 

contextos, gêneros e características textuais de diferentes níveis.  
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