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Com o objetivo geral de contribuir para avanços no campo da história da educação e
considerando o estágio atual das pesquisas nesse campo, no Brasil, o objetivo específico do
minicurso é problematizar aspectos teórico-metodológicos da pesquisa em história da
educação e apresentar o método de análise da configuração textual, seus fundamentos
teóricos, sua característica interdisciplinar e as possibilidades de sua aplicação na análise de
diferentes tipos de documentos escritos.
Para a consecução desses objetivos, serão abordados os seguintes conteúdos:
1. Aspectos teórico-metodológicos da pesquisa em história da educação
2. Concepção interacionista de linguagem
- discurso/texto como unidade de sentido
- leitura e produção de textos
3. A configuração textual
- necessidades e finalidades do texto
- sujeito do discurso
- leitor previsto
- contexto histórico e social de produção, circulação e repercussão do texto
- opções temático-conteudísticas e estruturais-formais
- relações intertextuais
- história de leituras do texto e do leitor
3. O método da análise da configuração textual na pesquisa em história da educação
- documento como configuração textual
- procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação de documentos
e análise dos aspectos da configuração textual
- o ato interpretativo e os processos de análise e síntese
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- a elaboração do texto resultante da pesquisa: produção/materialização discursiva do objeto
de investigação e do sujeito do discurso
O conteúdo será desenvolvido por meio de exposição oral dos fundamentos teóricometodológicos do método da análise da configuração textual, acompanhada da
apresentação de resultados de pesquisas em história da educação, nas quais se utilizou esse
método, e de sugestão de bibliografia básica sobre o tema.
Ao final das atividades, será realizada uma breve avaliação oral por parte dos
participantes.
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