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RESUMO

Jean Paul Bronckart, psicólogo suíço, professor, atualmente aposentado,
de Didática de Línguas na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
na Universidade de Genebra, diretor dos Grupos Language-Action-
Formation (LAF) e Groupe de Recherche pour l´Analyse du Français
Enseigné (GRAPHE), é o mentor do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD),
concepção teórica de estudos da linguagem, cuja tese central é que “a
ação constitui o resultado da apropriação, pelo organismo humano, da
atividade social mediada pela linguagem” (BRONCKART, 2003, p.42), ou
seja, a linguagem desempenha papel fundamental no desenvolvimento do
ser humano, posto que o homem participa de constantes eventos
sociocomunicativos e interage por meio dessas práticas sociais de
linguagem. Sua obra “Atividade de Linguagem, texto e discurso: por um
interacionismo sociodiscursivo” (2003) tem sido o texto-base dessa teoria.
Porém, a densidade da teoria, posto que envolve diversas ciências, como
Filosofia, Psicologia, Sociologia, Linguística, a escrita rebuscada do autor,
assim como a tradução para a língua portuguesa, parecem dificultar a
leitura bem como o entendimento dos termos chaves. Nesse sentido,
propomos a elaboração de um glossário no formato "para entender (o
autor)”, com o objetivo de atingir outros pesquisadores da área da
Linguística e da Linguística Aplicada e estudantes de graduação e pós-
graduação que utilizam o ISD em suas pesquisas. São vários os termos
chave que compõem a obra. Para ilustrar temos: mundos discursivos,
folhado textual, mecanismos de textualização, mecanismos enunciativos,
tipos discursivos, tipos de sequência, modalizações, entre outros.
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