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1. EMENTA	

Disciplinarização	e	currículo.	Didatização	de	objetos	de	ensino.	Critérios	de	elaboração	e	análise	de	
materiais	didáticos.	
	

2.	OBJETIVOS	

2.1.	GERAL	
• Ao	 final	 da	 disciplina,	 espera-se	 que	 os	 alunos	 sejam	 capazes	 de	 discutir,	 perante	 planos,	

propostas	 de	 ensino,	 materiais	 didáticos,	 referenciais	 curriculares	 e	 experiências	 pessoais,	 o	
processo	 de	 didatização	 de	 objetos	 de	 ensino	 em	 duas	 vertentes:	 o	 planejamento	 de	 cursos	
(programas,	 planos	 de	 ensino	 e	 projetos)	 e	 a	 avaliação,	 seleção	 e	 elaboração	 de	 materiais	
didáticos.		

2.2.	ESPECÍFICOS	
• Apresentar	considerações	a	respeito	da	situação	de	produção	dos	discursos	escolares	na	escola,	

encarada	como	esfera	de	atividade	humana.	
• Refletir	sobre	o	processo	de	escolarização	dos	objetos	de	ensino,	tendo	os	gêneros	do	discurso	

como	integrantes	do	currículo	escolar.		
• Discutir	formas	de	organização	da	progressão	curricular	e	da	criação	de	dispositivos	de	ensino.		
• Analisar	algumas	propostas	de	ensino	apresentadas	por	planos	de	curso	e	materiais	didáticos,	

focando	 os	 gêneros	 para	 ensinar	 ou	 escolares	 (programas,	 projetos,	 planos	 e	 materiais	 ou	
dispositivos	didáticos).	

	
3.	PROGRAMAÇÃO	

Introdução	ao	conceito	de	Gênero	do	Discurso	

Introdução	ao	conceito	de	Letramento(s)	



 
 

Transposição	didática,	currículo,	escolarização	e	didatização	

Organização	da	progressão	curricular	

Gêneros	escolares	

Sequências	didáticas	

Livro	didático	

O	livro	didático	como	gênero	do	discurso	

Processos	 de	 avaliação	 governamental	 de	materiais	 didáticos	 –	 Programa	Nacional	 do	 Livro	Didático	
(PNLD)	
4.	ESTRATÉGIAS	
A	disciplina	será	desenvolvida	a	partir	de	aulas	expositivas	e	discussão	de	questões	pertinentes	ao	tema	
levantadas	a	partir	da	leitura	de	textos	teóricos.	
	
5.	RECURSOS	DIDÁTICOS	

Aparelho	de	projeção	eletrônica,	computador	

6.	AVALIAÇÃO	
A	avaliação	será	feita	a	partir	de	um	trabalho	final	em	que	serão	observados,	dentre	outros	aspectos,	o	
nível	 de	 apreensão	 do	 aluno	 quanto	 aos	 conceitos	 abordados	 e	 discussões	 realizadas.	 Este	 trabalho	
deverá	 estar	 vinculado	 a	 uma	 de	 duas	 frentes:	 programas,	 planos	 de	 ensino	 e/ou	 referenciais;	 ou	
materiais	didáticos,	sendo	apresentado	individualmente.	O	trabalho	poderá	ser	de	caráter	analítico	ou	
propositivo.	
	
7.	BIBLIOGRAFIA1	

AGRANIONIH,	 N.	 T.	 A	 teoria	 da	 transposição	 didática	 e	 o	 processo	 de	 didatização	 dos	 conteúdos	
matemáticos.	EDUCERE	–	Revista	da	Educação,	Toledo-PR,	Vol.	1,	nº	1,	jan./jun.,	2001.	p.	3-26.	
	
BAKHTIN,	M.	___	(1952-53).	Estética	da	criação	verbal.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1979.	
	
BATISTA,	A.	A.	G.	A	Avaliação	dos	Livros	Didáticos:	para	entender	o	Programa	Nacional	do	Livro	Didático	
(PNLD).	Campinas/SP:	Mercado	de	Letras,	2003.	p.	25-68.	
	
___.	O	conceito	de	livros	didáticos.	In:	GALVÃO,	A.	M.	de	O.	e	___.	Livros	escolares	de	leitura	no	Brasil:	
elementos	para	uma	história.	Campinas/SP:	Mercado	de	Letras,	2009.	p.	41-74.	
	
BAZERMAN,	C.	Gênero,	agência	e	escrita.	São	Paulo:	Cortez,	2006.	p.	23-34;	51-58.	
	
BUNZEN,	C.	e	ROJO,	R.	H.	R.	Livro	didático	de	Língua	Portuguesa	como	gênero	do	discurso:	autoria	e	
estilo.	 In:	 COSTA	 VAL	 M.	 da	 G.	 &	 MARCUSCHI	 B.	 (org.).	 O	 livro	 didático	 de	 Língua	 Portuguesa	 –	
Letramento,	inclusão	e	cidadania.	Belo	Horizonte:	Autêntica,	2005.	p.	73-118.	
	
CHOPPIN,	A.	História	 dos	 livros	 e	 das	 edições	 didáticas:	 sobre	o	 estado	da	 arte.	Revista	 Educação	e	
Pesquisa,	v.	30,	nº	3.	p.	549-566.	São	Paulo,	set./dez.	2004.	
	

                                                             
1	Outras	leituras	poderão	ser	incluídas	ao	longo	do	semestre.	



 
 

COSCARELLI,	C.	V.;	SANTOS,	E.	M.	dos.	O	livro	Didático	como	agente	de	Letramento	Digital.	In:	COSTA	
VAL,	M.	da	G.	(org.).	Alfabetização	e	Língua	portuguesa:	 livros	didáticos	e	práticas	pedagógicas.	Belo	
Horizonte:	Autêntica	Editora,	Ceale/FaE/UFMG,	2009.	p.	171-188.	
	
COSTA-HÜBES,	T.	da	C.;	 SIMIONI,	C.	A.	 Sequência	didática:	uma	proposta	metodológica	 curricular	de	
trabalho	 com	 os	 gêneros	 discursivos/textuais.	 In:	 BARROS,	 E.	M.	 D.	 de;	 RIOS-REGISTRO,	 E.	 S.	 (org.).	
Experiências	com	Sequências	Didáticas	de	Gêneros	Textuais.	Campinas/SP:	Pontes	Editores,	2014.	p.	
15-40.	
	
DOLZ,	J.	&	SCHNEUWLY,	B.	(1996).	Gêneros	e	progressão	em	expressão	oral	e	escrita:	elementos	para	
reflexões	sobre	uma	experiência	francófona.	In:	SCHNEUWLY,	B.	&	DOLZ,	J.	Gêneros	orais	e	escritos	na	
escola.	Campinas/SP:	Mercado	de	Letras,	2010.	p.	41-70.	
	
DOLZ,	 J.,	 NOVERRAZ,	 M.	 e	 SCHNEUWLY,	 B.	 (2001).	 Sequências	 didáticas	 para	 o	 oral	 e	 a	 escrita:	
apresentação	de	um	procedimento.	In:	SCHNEUWLY,	B.	&	DOLZ,	J.	Gêneros	orais	e	escritos	na	escola.	
Campinas/SP:	Mercado	de	Letras,	2010.	p.	95-128.	
	
LIMA,	M.	F.;	ZANLORENZI,	C.	M.	P.;	PINHEIRO,	L.	R.	Currículo:	conceituação	do	termo.	In.	___.	A	função	
do	currículo	no	contexto	escolar.	Curitiba:	InterSaberes,	2012.	p.	21-46.	
	
ROJO,	 R.	 H.	 R.	Modos	 de	 transposição	 dos	 PCN	 às	 práticas	 de	 sala	 de	 aula:	 progressão	 curricular	 e	
projetos.	 In:	 ___.	 (Org.).	A	prática	 de	 linguagem	em	 sala	 de	 aula:	 praticando	os	 PCN.	 Campinas/SP:	
Mercado	de	Letras/EDUC,	2000.	p.	27-40.	
	
___.	Modelização	didática	e	planejamento:	duas	práticas	esquecidas	do	professor?	In:	KLEIMAN	Â.	(org.).	
A	Formação	do	Professor:	perspectivas	da	linguística	aplicada.	Campinas:	Mercado	de	Letras,	2001.	p.	
313-335.	
	
___.	 Alfabetismo(s):	 desenvolvimento	 de	 competências	 de	 leitura	 e	 escrita.	 In:	 ___.	 Letramentos	
múltiplos,	escola	e	inclusão	social.	São	Paulo:	Parábola	Editorial,	2009.	p.	73-94.	

	
___.	Letramento(s):	práticas	de	 letramento	em	diferentes	contextos.	 In:	___.	Letramentos	múltiplos,	
escola	e	inclusão	social.	São	Paulo:	Parábola	Editorial,	2009.	p.	95-122.	

	
SCHNEUWLY,	B.	 (1994).	Gêneros	 e	 tipos	de	discurso:	 considerações	psicológicas	 e	ontogenéticas.	 In:	
SCHNEUWLY,	B.	&	DOLZ,	J.	Gêneros	orais	e	escritos	na	escola.	Campinas/SP:	Mercado	de	Letras,	2010.	
p.p.	21-40.	
	
SCHNEUWLY,	B.	&	DOLZ,	 J.	 (1997).	Os	gêneros	escolares	–	das	práticas	de	 linguagem	aos	objetos	de	
ensino.	In:	___.	Gêneros	orais	e	escritos	na	escola.	Campinas/SP:	Mercado	de	Letras,	2010.	p.	71-91.	
	
SOARES,	M.	 Letramento	 e	 escolarização.	 In:	 RIBEIRO,	 V.	M.	 (org.).	 Letramento	 no	 Brasil.	 São	 Paulo:	
Global,	2004.	p.	89-113.	
	
THADEI,	 J.	 Pedagogia	 de	 Projetos,	 Interdisciplinaridade	 e	 Transversalidade:	 conceitos	 e	 práticas	
fundamentais	 ao	 currículo	 contemporâneo.	 In:	 BAPTISTA,	 A.	 M.	 H.;	 FUSARO,	 M.	 (org.).	 Educação,	
Interdisciplinaridade	e	Linguagens.	São	Paulo:	BT	Acadêmica,	2013.	p.	121-145.	

 



 
 
 
 

Jataí,	15	de	março	de	2017.	


