
  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

GÊNEROS DISCURSIVOS E ENSINO: UMA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO SECUNDÁRIO DE ANGOLA 

 

 

Jeremias BOIO (UNIFESP) 

jeremiaslavista@gamil.com 

 

 

Atualmente, com a expansão dos gêneros orais e escritos em decorrência das demandas 

comunicativas do século XXI, é crescente também o interesse em compreendê-los e estudá-los, 

sobretudo no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que o gênero 

se tornou o objeto de ensino na escola. Na análise a ser empreendida neste trabalho, partimos da 

hipótese de que o material não apresenta uma distinção clara quanto às diferenças conceituais 

entre gêneros discursivos e tipos textuais e privilegia bastante os gêneros escolares, restringindo 

as produções textuais apenas como forma de avaliação e atribuição de notas; além disso, a 

produção textual está unicamente a serviço do letramento escolar. O objetivo do presente 

trabalho é analisar como (e se) os livros didáticos de língua portuguesa (doravante LDLP) 

adotados no 2º ciclo do ensino secundário de Angola (equivalente ao ensino médio no Brasil) 

trabalham a escrita a partir da perspectiva dos usos reais da língua evidenciados nos gêneros 

discursivos. Como base teórica, pautamo-nos em Bakhtin (2003), para quem os gêneros são 

tipos de enunciados relativamente estáveis e em Maingueneau (2004), com destaque para a 

afirmação de que os gêneros constituem dispositivos de comunicação. Esta pesquisa parte das 

seguintes indagações: Como são propostas as atividades de produção textual nos livros didáticos 

de língua portuguesa de Angola? Em que medida essas atividades levam os alunos ao 

desenvolvimento de sua competência escritora? O corpus que constituirá esta pesquisa 

compreende 3 LDLP, destinados ao 2º ciclo do ensino secundário de Angola, nomeadamente da 

10ª, 11ª e 12ª classe. A análise será feita nas seções de oficinas  de  escrita  com  os  diversos  

gêneros  que  serão  selecionados  ao  longo  da  nossa pesquisa. Por fim, pontuamos que este 

estudo faz parte da nossa pesquisa de mestrado – sob a orientação do Prof. Dr. Sandro Luís da 

Silva – ainda nas etapas inicias de investigação.   
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