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EMENTA 
Essa disciplina tem o objetivo de apresentar, discutir e desenvolver diferentes análises de textos que 
tomam como seu objeto textos do e sobre o trabalho educacional, pertencentes a diferentes gêneros. Esses 
textos visam ou à prescrição ou à auto-prescrição ou à interpretação e avaliação desse trabalho e são 
produzidos tanto pelos próprios profissionais do ensino quanto por outros enunciadores, como 
autoridades governamentais, produtores de livros didáticos, autoridades da escola e os próprios 
pesquisadores. Como exemplos de textos a serem trabalhados, temos: documentos das autoridades do 
ensino brasileiro, seções de livros didáticos, planos de curso de aulas, diários de aprendizagem, textos 
produzidos em situação de coleta de dados, como questionários, entrevistas, autoconfrontações e 
instruções ao sósia. Os pressupostos teóricos derivam de uma junção coerente de aportes do 
interacionismo sociodiscursivo aos de outros trabalhos de análise discursiva já desenvolvidos sobre os 
textos enfocados e ainda aos da Ergonomia da Atividade e da Clínica da Atividade. 
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