Géneros orais formais: da análise linguística à transposição didática
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Abstract: Since there are unknown studies in the Portuguese context focused on the
characterization of oral skills regarding the expository argumentative domain of
children, this work aims to perform an analysis of the development of students'
discursive skills, describing the strategies and the socio-cognitive-discursive language
used in the production of oral genres, and measuring the main difficulties of the same
students. Then, it is intended to reflect upon the teaching methods which are currently in
practice in Portuguese schools.
Based on the Sociodiscursive Interactionist Perspective and using procedures set out in
Bronckart (1999), this investigation aims to prove that it is possible to have a teaching
method more controlled and more systematized that promotes a conscious relationship
of verbal and non-verbal behavior, as well as the domain of the linguistic axes which
compose the oral genres.
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implementada numa escola pública de Território
Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP),
situada no distrito de Lisboa. A amostra é
composta por 19 alunos do 6.º ano, com idades
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Estas dimensões são semelhantes às dimensões
discursivas apresentadas por Roulet (1999:
188): dimensão linguística, textual e situacional.
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Pretende-se recolher/pesquisar/adaptar os
MDG já existentes. Se eventualmente esses
estudos ainda não tiverem já sido efetuados no
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“A discussão de ideias: proposta de sequência
didática” Cunha & Jorge (2010).
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Uma postura reflexiva face à língua deve estar
sempre subjacente na co-construção de
competências e de saberes, tornando-se
imperativo ajudar o aluno a exercitar o seu
pensamento.
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Considerações finais
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