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(Eixo 3: Intervenção e práticas didáticas sociodiscursivas) 

O trabalho aqui apresentado inscreve-se no âmbito das pesquisas que estão sendo 
desenvolvidas na área de Linguística e Ensino de Língua, na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A pesquisa baseia-se no quadro teórico do 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), especialmente, nos trabalhos realizados por 
Bronckart (2005), Dolz & Schneuwly (2004), entre outros, no âmbito do ensino de língua 
através de géneros de texto. Na presente investigação, pretende-se, por um lado, analisar 
os artigos de opinião contidos no manual de Língua Portuguesa da 10ª classe (Ensino 
Secundário) e, por outro, conceber um modelo didático do género (MDG) e uma sequência 
didática (SD) para ser implementada nas aulas de Português (europeu), num contexto 
multilingue. Neste sentido, o estudo demonstra de que modo estes dispositivos didáticos 
são abordados enquanto objeto de ensino/aprendizagem de Português, e de escrita e 
produção textual em particular. A pesquisa foi desenvolvida em Massango, uma zona rural 
da província de Malanje, no qual circulam duas línguas nacionais (Kikongo e Kimbundu) e 
a Língua Portuguesa (LP). O município está localizado exatamente na linha fronteiriça 
entre as províncias de Malanje (tradicionalmente, Kimbundu) e do Uíge (tradicionalmente, 
Kikongo), a 381 Km de Luanda (capital de Angola). A parte norte é ocupada pelos bakongo, 
e a parte sul, pelos ambundu10. Em termos metodológicos, procedemos à análise de dez 
artigos de opinião, por sinal, o género mais representativo no manual, utilizando os 
instrumentos de análise do quadro teórico do ISD. Para tal, foram analisados os 
parâmetros contextuais, as configurações das unidades linguísticas, considerando os tipos 
discursivos e a organização temática, ou seja, o plano de texto (Adam, 2008; Bronckart, 
1996). O MDG e SD foram concebidos nas perspetivas do ensino bilingue (Bronckart, 2004) 
e de ensino de línguas em contextos multilingues (Dolz & Idiazabal, 2013). Relativamente 
à situação sociolinguística, a recolha de dados dos aprendentes foi feita através de um 
inquérito, e, dentre as informações solicitadas, constam a língua materna e a língua de uso 
corrente. Os resultados demonstraram: i) o funcionamento social do género em diferentes 
níveis de interação; ii) a predominância de tipos discursivos na ordem do expor, sendo 
marcados pelos recursos linguísticos específicos do Português (europeu); iii) as estruturas 
linguísticas e a construção da argumentação são pensadas em face do contexto social, 
impondo, deste modo, a consciência do agir regulado por normas sociais em contexto de 
argumentação; iv) 61% da população discente possui uma das línguas nacionais como 
língua materna (=39% possui o Português11 como língua materna) e 46% utiliza uma das 

                                                 
10 Falantes de Kimbundu. 

 



 296 

línguas locais no seu quotidiano – língua de uso corrente. Face a este quadro, foram 
concebidos os dispositivos didáticos sociodiscursivos a serem implementados.  

Referencias:  

ADAM, J. M. (2008). La linguistique textuelle : introduction à l'analyse textuelle des discours. 
Paris: Armand Colin. 

BRONCKART, J. P. (1996). Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionnisme 
socio-discursif. Lausanne : Éditions Delachaux et Niestlé. 

BRONCKART, J. P. (2005). Vingt-cinq ans de didactique de l’expression écrite. Eléments de 
bilan et perspectives d’avenir. Revue suisse des sciences de l’éducation. Fribourg : 
Academic Press. 

BRONCKART, J.-P. (2004). Quelles séquences didactiques pour l'enseignement bilingue ?; In: 
A. Pantel (Ed.). Actes du colloque Didactique des langues régionales : de l'initiation au 
bilinguisme. Mende : Publications de l'ADOC; p. 59-80 

Dolz, Joaquim & IDIAZABAL, Itziar. (2013). Enseñar (lenguas) en contextos plurilingues. 
Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea. 

COUTINHO, M. A. (2019). Texto e(m) Linguística. Lisboa: Edições Colibri. 

DOLZ, Joaquim ; GAGNON, Roxane & TOULOU, Simon. (2008). Production écrite et 
difficultés d’apprentissage. Genève : Carnets de Sciences de l’Éducation.  

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. (2004). Gêneros orais e escritos na escola. 
Campinas: Mercado de Letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


