
conocimientos  sobre  la  lengua  y  el  desarrollo  de  las  prácticas  de  comprensión  y 
producción en la lengua meta. Las malas palabras no nacen por casualidad. Son recursos 
válidos y creativos para proveerle a nuestro vocabulario expresiones que traducen con 
mayor fidelidad nuestros más fuertes y genuinos sentimientos. Sin embargo, nuestra 
experiencia nos demuestra que muchos hablantes de portugués como lengua extranjera 
no tienen tanto conocimiento acerca de las malas palabras como de otras dimensiones 
del idioma y eso nos conduce a una reflexión metalingüística necesaria para incorporar 
la  cotidianidad  coloquial  que  los  brasileños  presentan  al  utilizar  “palavrões”  cuyos 
significados son ignorados por hablantes de otras lenguas. La comunicación consistirá 
en la presentación de diversas malas palabras registradas en distintos géneros textuales, 
músicas,  videos seguida de los resultados de una encuesta realizada específicamente 
para la  presente.  Curiosidades sobre algunas  palabras del  portugués también forman 
parte de nuestro objetivo.
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Inscrevendo-se  no âmbito  da  Linguística  do Texto  e  privilegiando o  Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD) (Bronckart, [1997] 1999), esta proposta enquadra-se num projeto 
de  investigação  em curso,  no  qual  focamos  as  relações  entre  géneros  de  texto  e  a 
configuração linguística dos  tipos  discursivos  em português  europeu.  Para o ISD, a 
produção de qualquer texto implica a seleção e adaptação de um modelo de género, cuja 
estruturação geral  depende das atividades humanas a que está  associado (Bronckart, 
2008; Miranda, 2012). Além disso, defende-se que, independentemente do género a que 
pertençam, os textos são constituídos por diferentes segmentos classificados em tipos  
discursivos (Bronckart,  [1997]  1999).  Os  tipos  discursivos  são,  simultaneamente, 
operações psicológicas e operações discursivas, correspondendo, no plano abstrato, a 
arquétipos psicológicos e, no nível concreto, a tipos linguísticos que concretizam essas 
operações do pensamento. Neste sentido, o objetivo é demonstrar que a configuração 
linguística dos tipos discursivos depende, em parte, do género em que se inscrevem os 
textos e o seu contributo para o ensino de Português como Língua Estrangeira. Para tal, 
procedemos a uma análise textual descritiva de um  corpus constituído por 20 textos 
escritos  do  português  europeu,  inscritos  nos  géneros  artigo  científico e  bula  de 
medicamento.  Privilegiando  uma  análise  descendente  (Voloshinov,  [1929]  1977), 
contemplamos a interação das atividades e géneros, seguindo-se os tipos discursivos. 
Concluímos  que:  i)  a  configuração  linguística  dos  tipos  discursivos  depende  dos 
conteúdos contemplados pelo género que, por sua vez, é regulado pelas atividades em 
que é mobilizado; ii) enquanto no artigo científico, o discurso interativo é marcado pela 
presença  formas  linguísticas  que  remetem para  o  emissor  da  interação,  na  bula  de 
medicamento, as formas remetem para o recetor; iii) o ensino destas regularidades dos 
géneros possibilita a aprendizagem da língua em diferentes esferas de utilização e a 
exercitação linguística de diferentes modos de raciocínio em português. 
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