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RESUMO
Esta pesquisa tem como tema o ensino do gênero discursivo oral seminário, e, como
objetivo, investigar os sentidos-e-significados atribuídos por participantes – professor
e professora pesquisadora – sobre o ensino-aprendizagem do gênero discursivo
seminário, para compreender como esses sentidos-e-significados são
compartilhados e criticamente transformados. Este estudo foi realizado dentro da
perpectiva da Linguística Aplicada Crítica, com base em Moita Lopes (2006);
Signorini (2006); Fabrício (2006) e Rojo (2006). Apoia-se na teoria sócio-históricocultural (Vygotsky, 1984/2010; 1987/2013 e seus colaboradores) e nos conceitos de
gêneros discursivos (Bakhtin e o círculo, 2003; dentre outros), ensino de gêneros
discursivos orais (Marcuschi, 2008; dentre outros), gênero seminário e sequências
didádicas (Dolz e Schneuwly, 2004; dentre outros). A metodologia de pesquisa
utilizada foi a crítico-interpretativista (Moita Lopes, 1994;1996; dentre outros) e o
corpus é composto por duas reuniões entre pesquisadora e professor participante
para planejamento das atividades iniciais, aulas e conversas sobre as aulas. Tanto
as reuniões de planejamento das atividades, quanto as gravações das aulas foram
discutidas nas conversas realizadas entre pesquisadora e professor participante.
Para análise e discussão dos resultados foi utilizada a categoria conteúdo temático,
evidenciada pelas escolhas lexicais dos participantes, tendo como eixos de
interpretação de análise os sentidos-e-significados atribuídos pelo professor
participante e pela professora pesquisadora ao ensino do gênero discursivo
seminário. Os resultados obtidos a partir da análise dos dados revelam que os
sentidos iniciais atribuídos tanto pelo professor participante, quanto pela professora
pesquisadora ao ensino do gênero seminário foram ressignificados, possibilitando a
transformação de práticas em sala de aula e aprendizagem e desenvolvimento aos
participantes.

Palavras-chave: Formação de professores; Seminário; Ensino-aprendizagem;
Gênero discursivo oral; Sentidos-e-significados.

ABSTRACT
This research theme is the teaching of oral discourse genres seminar with the
objective of investigating the senses-and-meanings attributed by participants teacher and teacher researcher - about the teaching and learning of discourse
seminar to understand how these senses-and-meanings are shared and critically
transformed. This study was conducted within the perpective of Critical Applied
Linguistics, based on Moita Lopes (2006); Signorini (2006); Fabricio (2006) and Rojo
(2006). Relies on the socio-cultural-historical theory (Vygotsky, 1984/2010,
1987/2013 and their collaborators) and the concepts of speech genres (Bakhtin and
the Circle 2003, among others), teaching oral speech genres (Marcuschi, 2008,
among others), seminar gender and didactic sequences (Dolz Schneuwly 2004,
among others). The research methodology that was used is the Criticial Interpretive
methodology (Moita Lopes, 1994; 1996, among others) and the corpus is composed
of two meetings between researcher and participant teacher for initial planning of
activities, lectures and conversations about the classes in which there were different
types of interest to the researcher, participant teacher, student and assistant
professor. Both the planning of activities as the recordings of the classes were
discussed during the meetings between the researcher and the participant teacher.
For analysis and discussion of the results It was used the thematic content, where
the analysis axes were the directions and meanings attributed by the participantteacher and teacher researcher for the teaching of gender discourse seminar. The
results obtained from the analysis of the data revealed that both initial meanings
attributed by the participant teacher and the teacher researcher to the genre teaching
seminar were reinterpreted, enabling the transformation of practices in the classroom
as well as learning and development to the participants.

Keywords: Teacher education; Seminar; Teaching and learning; Oral discourse
genres
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo estabelecido para esta pesquisa é investigar sentidos-esignificados atribuídos por participantes – professor e professora pesquisadora –
sobre o ensino-aprendizagem do gênero discursivo seminário para compreender
como

esses

sentidos-e-significados

são

compartilhados

e

criticamente

transformados.
O tema desta pesquisa está fortemente relacionado à minha trajetória
profissional. Ingressei na rede estadual no ano de 1998, quando termos como
gêneros textuais, PCN e letramento frequentavam reuniões e conversas de
professores apenas como conteúdo para concurso, como uma teoria considerada
distante demais da realidade das escolas em que atuávamos e das prescrições dos
livros que usávamos.
Aos poucos, muitos professores de minha geração aproximaram-se desses
conceitos, tentando compreendê-los e, ao mesmo tempo, relacioná-los às suas
necessidades em sala de aula. Segui esse caminho: li, pesquisei e, no ano de 2004,
participei do Programa Escrevendo o Futuro1, apresentando um trabalho com
sequência didática, termo completamente desconhecido para mim até então.
Desenvolvi o trabalho em sala de aula e pude perceber o quanto atividades
socialmente situadas favorecem a aprendizagem dos alunos.
No ano de 2006, fui selecionada para atuar como Assistente TécnicoPedagógica na Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino da Região de Guarulhos
Sul, no município de Guarulhos, quando tive acesso ao curso Práticas de Leitura e
Escrita na Contemporaneidade2, promovido pelo Governo do Estado, em parceria
1

“A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro constitui-se como um programa de
formação de professores fundamentado na experiência da Fundação Itaú Social e do Centro de
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), que desenvolveram o
Programa Escrevendo o Futuro. O programa foi criado em 2002 com o objetivo de contribuir para a
melhoria da escrita de estudantes de escolas públicas brasileiras. Voltado inicialmente para alunos de
4ª e 5ª séries do Ensino Fundamental, o tema “O lugar onde vivo” era trabalhado em três gêneros
textuais: Reportagem, texto de Opinião e Poesia. (...) O programa continuou sendo realizado em duas
vertentes: o concurso, nos anos pares, e as ações de formação presenciais e a distância, nos anos
ímpares. Em 2004, o gênero Reportagem foi substituído por Memórias Literárias e, em 2005, foram
criadas a Revista Na Ponta do Lápis, distribuída a todos os professores participantes, e a
Comunidade Virtual Escrevendo o Futuro” (Disponível em: <https://www.escrevendoofuturo.
org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=55> Acesso em: 10.jul.2014).
2
“O curso Práticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade foi realizado em 2008 e teve como
objetivo o desenvolvimento de capacidades relativas à leitura e escrita, visando à ampliação do
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com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse curso representou, para
mim, uma nova perspectiva a respeito do ensino de língua materna: a possibilidade
de o professor tornar-se autor de suas sequências didáticas.
Desde então, venho realizando diversos cursos com o objetivo de analisar e
subsidiar meu modo de ensinar, priorizando sempre a função social da língua. Em
um desses cursos, tive oportunidade de assistir a uma palestra com a professora Dr a
Anna Rachel Machado, o que possibilitou-me a apropriação do conceito de gênero
enquanto mega instrumento. Surgia aí uma questão essencial em minha atuação na
formação de professores: de que maneira seria possível desenvolver atividades tais
que o gênero, além de constituir-se em um instrumento com função social definida,
estivesse relacionado a uma proposta de leitura e produção textual desafiadora para
os alunos do ensino médio?
No ano de 2011, participei do curso de especialização para o ensino de
Língua Portuguesa REDEFOR UNICAMP. Nesse curso, além de ampliarmos o
conhecimento sobre literatura, multiletramentos e a história do ensino de Língua
Portuguesa no Brasil, pudemos também exercitar a elaboração de sequências
didáticas.
Com base nessa experiência, elaborei, juntamente com a equipe de Língua
Portuguesa da Diretoria de Ensino onde atuei até o ano de 2013, um curso em que
professores

tornavam-se

autores

de

sequências

didáticas.

Nesse

curso,

percebemos que os professores concentravam seu trabalho no ensino de gêneros
escritos e geralmente queixavam-se da falta de empenho, por parte dos alunos, para
expressar-se na variante formal. Também foi possível observar que todas as
propostas de produção textual estavam relacionadas a gêneros da modalidade
escrita.
Quando perguntados sobre a oralidade em suas aulas, os professores
geralmente afirmavam que os alunos apresentavam seminários, ou participavam de
debates; porém, quando perguntados sobre o ensino desses gêneros, geralmente
relatavam suas dicas sobre postura e entonação de voz.
letramento geral e digital dos educadores. O Programa ficou sob a responsabilidade do Programa de
Pós-Graduação em Linguística Aplicada aos Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC-SP e contou com o financiamento do PROMED por meio de convênio
firmado entre a Secretaria de Estado da Educação (SEE), o Ministério da Educação (MEC) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). A GTE/FCAV apoiou a modelagem do curso, as atividades
pedagógicas, e produziu os materiais do ambiente virtual” (Disponível em: <http://www.vanzolini.org.
br/conteudo-76.asp?cod_menu=768&cod_site=76&id_menu=792> Acesso em: 10.jul.2014).
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No decorrer da vida escolar, diversos estudantes se deparam com situações
em que precisam expor oralmente, aos colegas e aos professores, os resultados de
pesquisas. Esse tipo de trabalho é comumente chamado de seminário, uma
atividade que representa grandes desafios a serem vencidos: tanto a vergonha de
falar em público quanto o medo de falhar em sua tarefa.
Diante desse problema, professores queixam-se das atitudes dos alunos, que
ora leem seus trabalhos, ora gaguejam ou ainda recorrem a brincadeiras
inadequadas durante suas apresentações, uma situação frustrante tanto para aquele
que instintivamente planejou sua fala, quanto para quem esperava uma
apresentação bem estruturada sobre um conteúdo de suma importância.
Embora o seminário seja utilizado frequentemente por professores de
diferentes disciplinas, poucas vezes é pensado como objeto de ensino,
especialmente pelos professores de língua materna. Esse cenário fez parte tanto
dos oito anos em que atuei como professora de Língua Portuguesa quanto do
cotidiano dos professores das 66 escolas estaduais que acompanhei, durante sete
anos, como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico.
Pesquisas a respeito do ensino do gênero seminário (dissertações de FARIAS
- Universidade Federal da Paraíba, 2009; FERREIRA - Universidade Federal de
Mato Grosso, 2009; SANTOS - Universidade Federal de São Carlos, 2012; e CRUZ Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012) analisam os efeitos das prescrições
oficiais sobre o ensino dos gêneros orais nos livros didáticos e seu reflexo em sala
de aula, discutindo a necessidade de investimento na formação continuada dos
professores com relação ao ensino dos gêneros orais formais, geralmente não
constituídos como objeto de ensino.
Em sua pesquisa, Santos (2012) evidencia as consequências da falta de
domínio do gênero seminário por estudantes que ingressam na universidade, e
propõe algumas atividades voltadas ao ensino desse gênero. As pesquisas de
Goulart (Universidade Estadual de Campinas, 2005), Chaves (Universidade Federal
de Uberlândia, 2008) e Félix (Universidade Federal do Pará, 2009) também
procuram discutir o processo de apropriação do gênero seminário, tendo como foco
o trabalho com ensino fundamental e médio.
Esta pesquisa aproxima-se dessas últimas no que se refere à parceria com
professores regentes no desenvolvimento de atividades que favoreçam a
apropriação do gênero e na base teórica para a elaboração das atividades, tendo
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como foco os trabalhos de Dolz e Schneuwly (1998), e como diferencial a escolha
metodológica pela pesquisa crítico-interpretativista. Identifica-se com a visão de que
o linguista aplicado deve compreender as práticas sociais nas quais a linguagem
está inserida, pautando-se nas seguintes palavras de Moita Lopes: “estamos
diretamente imbricados no conhecimento que produzimos” (2006, p.100).
Ainda, segundo o autor, a relação com a vida social demanda que a LA seja
situada “em fronteiras onde diferentes áreas de investigação se encontram” (2006,
p.99), compreendida como área de estudos, de natureza híbrida ou mestiça, que se
aproxima de pesquisadores de outros campos das ciências humanas e sociais.
De acordo com Signorini (2006, p.189), “o foco está na língua objetivada
nas/pelas práticas sociais, tanto quanto nas/pelas práticas propriamente científicas
de construção de um objeto de estudo”, o que demanda um entendimento dos
aspectos sociais, históricos e políticos. Ao considerar o contexto, a compreensão de
como a língua é representada pelo falante e pelo pesquisador é favorecida. Para a
autora, “interessa ao campo aplicado pensar a pesquisa enquanto invervenção e o
pesquisador enquanto agente dessa intervenção” (p.187). A língua, assim, não é
vista como um produto pronto; ao contrário, o que se espera é a transformação de
procedimentos e atitudes de todos os participantes da pesquisa.
Essa perspectiva exige que o pesquisador atue “desconfiando da formação de
sistemas

explicativos

coesos,

desestabilizando

conceitos

naturalizados

e

desprendendo-se de consensos tranquilizadores” (FABRÍCIO, 2006, p.58.), o que
representa um compromisso com o constante questionamento e a postura
permanente de aprendiz.
Ainda considerando a necessidade de questionamento, Rojo (2006) lembra
que os estudos em contextos escolares precisam contemplar problemas de
relevância

social,

que

demandem

respostas

teóricas

que

beneficiem

os

participantes, com o intuito de “identificar problemas discursivos em sala de aula
que, solucionados, podem contribuir para a construção dos conhecimentos das
vozes, do dialogismo e dos discursos em sala de aula” (p.258). Essa atitude está
relacionada, ainda de acordo com a autora, à reflexão contínua sobre os métodos e
o alcance, tanto teórico quanto metateórico, das categorias de análise e da eficácia
de seus resultados.
A inserção desta pesquisa em ambiente escolar, tendo a linguagem como
elemento mediador das interações entre pesquisadora, professor e alunos durante o
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processo de ensino-aprendizagem de um gênero textual, indica o cuidado com todo
o processo e não apenas com o produto. Essa preocupação pode ser comprovada
pelos instrumentos de produção de dados utilizados, que procuraram favorecer a
reflexão sobre a prática de todos os envolvidos. São consideradas, portanto, as
seguintes perguntas de pesquisa:
1. Quais são os sentidos-e-significados atribuídos pelos participantes da pesquisa ao
ensino-aprendizagem do gênero seminário?
2. Como esses sentidos-e-significados são compartilhados e, criticamente,
transformados?

Nessa perspectiva, a pesquisa aqui apresentada, cujo objetivo é investigar
sentidos-e-significados atribuídos por participantes – professor e professora
pesquisadora – sobre o ensino-aprendizagem do gênero discursivo seminário para
compreender como esses sentidos-e-significados são compartilhados e criticamente
transformados durante o processo de apropriação desse gênero, está organizada
em três seções.
A seção 2 tem como foco situar a pesquisa na teoria sócio-histórico-cultural.
São abordados os conceitos e métodos discutidos por Vygotsky e seus seguidores.
Com o intuito de inserir as questões relacionadas ao ensino-aprendizagem do
gênero discursivo seminário, discuto o papel das reuniões para análise das aulas no
processo de transformação dos envolvidos na pesquisa. Na seção sobre o ensino
dos gêneros textuais, discuto sequência didática como processo de ensinoaprendizagem de gêneros.
Apresento, na seção 3, os pressupostos metodológicos da pesquisa,
relacionando-os aos objetivos e questões da pesquisa. Ainda nessa seção, descrevo
o contexto da pesquisa, seus participantes e os instrumentos para produção de
dados. Em seguida, apresento a categoria que conduz à análise de dados.
A seção 4 é destinada à descrição e discussão dos resultados da análise dos
dados. Na sequência, apresento minhas considerações finais sobre a pesquisa,
destacando os resultados encontrados, bem como limitações e possibilidades para
futuros trabalhos com foco em gêneros orais na escola.
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2

FUINDAMENTOS TEÓRICOS: TEORIA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL

E O

ENSINO-APRENDIZAGEM DO GÊNERO SEMINÁRIO

Nesta pesquisa, discutimos diversos conceitos relacionados à teoria sóciohistórico-cultural (doravante TSHC), que

tem em

Vygotsky,

seu

principal

representante. Lev Semyonovitch Vygotsky desenvolveu-se profissionalmente no
período em que a Rússia passava por diversas transformações sociais e históricas
advindas da revolução de 1917. Sob a influência do materialismo dialético de Marx,
Vygotsky elaborou serevas críticas aos estudos contemporâneos sobre Psicologia e,
em 1924, apresentou um novo paradigma: o princípio da gênese social da
consciência (Freitas, 2006, p.83).
Considerando o modo como os aspectos tipicamente humanos formam-se ao
longo da vida e na história da humanidade, a TSHC discute os estudos de Vygotsky
e seus colaboradores, sobre interação social e transformação da atividade prática,
em que o pesquisador russo afirma que “o caminho do objeto até a criança e desta
até o objeto passa através de outra pessoa” (Vygotsky, 1984/2010, p.20); dessa
maneira, a estrutura humana complexa é produto das ligações entre a história
individual e a história social no desenvolvimento humano.
Nesta seção abordaremos, de acordo com as contribuições de Vygotsky e
seus colaboradores, os conceitos de linguagem, zona de desenvolvimento proximal,
sentido-e-significado, gêneros discursivos orais e escritos, gênero discursivo
seminário e sequência didática.

2.1 CONCEITOS-CHAVE ASSOCIADOS À PESQUISA
Dentre os diversos conceitos discutidos pela TSHC, são apresentados aqui os
essenciais para interpretação dos dados da pesquisa.
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2.1.1 Linguagem
Nesta seção, apresentarei o conceito de linguagem adotado na pesquisa, de
acordo com as discussões de Vygotsky, Bakhtin e seus colaboradores. Os dois
grupos de pesquisadores apresentam alguns aspectos em comum, destacando-se
as visões próximas sobre linguagem e a influência do materialismo dialético em seus
estudos (FREITAS, 1997/2013).
Freitas (2006) destaca a percepção de Vygotsky a respeito da conexão entre
pensamento e linguagem como originária do desenvolvimento. Para Vygotsky
(1987/2013), o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, uma
ferramenta psicológica responsável pela organização do pensamento e pela
interação entre as pessoas. Em outras palavras, “o crescimento intelectual (da
criança3) depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da
linguagem” (VYGOTSKY, 1987/2013, p.63).
Ainda discutindo a formação social da mente e o papel da linguagem nesse
processo, Vygotsky diz que em determinado estágio de crianças muito novas,

a natureza do próprio desenvolvimento se transforma , do biológico
para o sócio-histórico. O pensamento verbal não é uma forma de
comportamento natural e inata, mas é determinado por um processo
histórico-cultural e tem propriedades e leis específicas que não
podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento e fala.
Uma vez admitido o caráter histórico do pensamento verbal,
devemos considerá-lo sujeito a todas as premissas do materialismo
hitórico na sociedade humana. Espera-se apenas que, neste nível, o
desenvolvimento do comportamento seja regido essencialmente
pelas leis gerais da evolução histórica da sociedade humana. (...) O
problema do pensamento e da linguagem estende-se, portanto, para
além dos limites da ciência natural e torna-se o problema central da
psicologia social (VYGOTSKY, 1987/2013, p.63).

Essa é uma questão de grande importância para pesquisadores da área da
Linguística Aplicada que estudam as questões de linguagem em uma pespectiva
interdisciplinar e voltada para a área de educação. Trabalhamos com o
desenvolvimento sócio-histórico-cultural da comunidade escolar, de professores e
alunos, para transformação de práticas, mais autonomia e pleno exercício de
cidadania.
3

Embora Vygotsky discuta o desenvolvimento infantil, compreendemos que a mesma discussão se
aplique ao desenvolvimento adulto.
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O contato com o outro também mereceu atenção de Bakhtin (2003, p.300),
que, ao afirmar: “o falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto do seu
discurso se torna inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de
interlocutores imediatos”, evidencia o que denomina de "ressonâncias dialógicas", ou
seja, cada enunciação traz consigo as respostas aos enunciados do outro.
De acordo com Freitas (1997/2013), o outro tem papel fundamental nas
teorias de Vygotsky e Bakhtin, pois, enquanto para o primeiro esse outro favorece o
desenvolvimento, a aprendizagem e a ascensão às funções psíquicas superiores,
para o segundo, auxilia na constituição do sujeito, pois o eu só se constitui com o
outro (Idem, p.306).
Freedman e Ball (2004), ao discutirem os conceitos baktinianos como guia
para o estudo da linguagem, letramento e aprendizado, tomam como central
idealogical becoming (pertencimento ideológico). Assim como Vygotsky toma como
central a formação social da linguagem, os autores afirmam que, nos escritos
baktinianos,

(...) o conceito de pertencimento ideológico não se refere ao
desenvolvimento isolado de conceitos ou ideias. Bakhtin e seus
seguidores estão interessados no desenvolvimento da pessoa como
um todo e no seu complexo de ideias e conceitos, incluindo posições
políticas, mas sem excluir as demais partes do sistema de ideias. A
preocupação de Bakhtin transcende o crescimento individual porque
coloca o indivíduo firmemente situado dentro de um contexto social e
mostra que os indivíduos influenciam o mundo social, da mesma
maneira que o mundo social influencia o indivíduo4 (FREEDMAN e
BALL, 2004, p.5).

Retomando a discussão sobre a concepção de linguagem aqui adotada e as
considerações a respeito das contribuições de Vygotsky ao nosso papel como
educadores e pesquisadores da área da linguagem, podemos acrescentar que,
apoiados em Bakhtin, concordamos com Freedman e Ball (2004). Como professores
e pesquisadores, precisamos refletir sobre o fato de que o uso da linguagem
ensinada pode propiciar o estabelecimento de um lugar social e de modos pelos
quais os outros julgam nossos alunos.
4

“ … the concept of ideological becoming does not refer to the development of isolated concepts or
ideas. Bakhtin and the followers are interested in the development of the whole person and his or her
complex of ideas and concepts, including political ideas, but not to the exclusion of other parts of the
idea system. Bakhtin is concerned with more than individual growth because he places the individual
firmly within a social context and shows that the individual influences the social world, just as the
social world influences the individual”. Tradução minha.
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Na próxima seção, daremos continuidade à discussão sobre o papel do outro
no desenvolvimento, a partir do conceito de zona de desenvolvimento proximal.

2.1.2 Zona de Desenvolvimento Proximal
Em seus estudos sobre desenvolvimento, Vygotsky (1984/2010, p.100) parte
do princípio de que a aprendizagem das crianças começa antes de frequentarem a
escola: “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um
processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as
cercam”. De acordo com o autor, ao duvidarem do que os adultos afirmam e
apresentarem suas perguntas e respostas, crianças adquirem diversas informações,
ou seja, aprendem desde o primeiro dia de vida
No entanto, o que diferencia a aprendizagem anterior à escola da
aprendizagem escolar? A aprendizagem escolar possibilita à criança a vivência com
o conceito sistemático, “a relação com o objeto é mediada por um conceito científico”
(FREITAS, 2006, p.102). Nessa direção, Vygotsky (1984/2010) apresentou um
conceito relacionado às dimensões do aprendizado escolar, a

Zona de

Desenvolvimento Proximal.
Na teoria vygotskiana, são determinados dois níveis de desenvolvimento,
sendo o primeiro, o nível de desenvolvimento real, em que a criança consegue
resolver problemas de maneira independente, e o segundo, o nível de
desenvolvimento potencial, aquele que demanda a ajuda de um adulto, ou um
parceiro mais experiente. A distância entre um e outro é denominada Zona de
Desenvolvimento Proximal (VYGOTSKY, 1984/2010).
Vygotsky considera que “o aprendizado desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage
com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros”
(VYGOTSKY, 1984/2010, p.103). Para ele, o que a criança pode fazer com o auxílio
de outros pode representar um indicativo de seu desenvolvimento muito maior do
que o que ela consegue fazer sozinha.
No contexto de formação de professores, Magalhães (2012, p.21) salienta
que a ZPD constituiria o “movimento de colaboração e contradição, dialético e

21

dialógico, em que a linguagem medeia e constitui a relações na compreensão e
ressignificação de sentidos e na produção compartilhada de significados”,
considerando as diversas vozes e historicidades dos participantes.
Faz-se necessário, portanto, compreender o conceito de sentidos-esignificados na teoria vygotskiana, discutido a seguir.

2.1.3 Sentidos-e-Significados
Conforme afirmado anteriormente, a pesquisa apresentada nesta dissertação
teve por objetivos investigar os sentidos-e-significados atribuídos pelos participantes
ao gênero oral seminário, para compreender como esses sentidos e significados são
compartilhados e criticamente transformados. Entendemos então a necessidade de
definir, nesta seção, esses termos, de acordo com a TSHC.
Vygotsky (1987/2013), com base nos estudos de Paulhan, discute dois
conceitos fundamentais em sua teoria: sentidos e significados. Para Vygotsky, o
sentido de uma palavra está relacionado a aspectos subjetivos e modifica-se de
acordo com as situações e a mente que o utiliza, enquanto o significado é definido
sócio-historicamente e permanece estável ao longo das diversas alterações
possíveis do sentido de uma palavra.
Os sentidos são construídos e alterados de acordo com as diversas
interações sociais do sujeito. Vygotsky (1987/2013, p.181) afirma que:

o sentiddo de uma palavra é a soma de todos os eventos
psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência. É um
todo complexo, fluido e dinâmico, que tem várias zonas de
estabilidade desigual. O significado é apenas uma das zonas do
sentido, a mais estável e precisa.

Outra questão analisada por Vygotsky é o predomínio do sentido sobre o
significado na linguagem interior, que é considerada autônoma e, ao mesmo tempo,
um plano específico do pensamento verbal. Para o autor, a transição da linguagem
interior para a exterior não significa uma mera tradução; é, na verdade, um processo
complexo de transformação da linguagem interior para uma fala articulada e
inteligível aos outros.
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Aguiar e Machado (2012) argumentam ser preciso construir categorias
teóricas e metodológicas que evitem que se caia nas armadilhas de um pensamento
dualista. Tal visão fragmentada do mundo ignora a natureza processual e histórica
pesquisada por Vygotsky. Lessa (mimeo), concordando, ressalta que essa maneira
de analisar a realidade não permite que se tenha clareza de que o processo de
constituição do sujeito é histórico e se dá de maneira dialética entre os sentidos
(síntese das experiências subjetivas do sujeito) e a totalidade dos significados
coletivos.
Ainda, segundo Lessa (mímeo), a proposta da grafia sentidos-e-significados
advém

da

impossibilidade

da

discussão

de

somente

um

dos

termos,

desconsiderando a influência dos significados na construção dos sentidos e viceversa, um processo resultante da construção dialética entre o eu e o outro, entre o
individual e o social, entre as apropriações inter e intrapsicológicas.
Nesta pesquisa, consideramos sentidos-e-significados indissociáveis na
constituição dos sujeitos, portanto, analisaremos essas categorias em seu
movimento dialético, em que um integra o outro e um não existe sem o outro.
Passo agora à discussão de gêneros discursivos orais e ensino.

2.2 –GÊNEROS DISCURSIVOS ORAIS E ENSINO
A língua, conforme já discutimos, é influenciada pela organização da
sociedade. Nesta seção, abordaremos o conceito de gênero de acordo com Bakhtin,
sua relação com o ensino de acordo com a escola de Genebra, a visão apresentada
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre o ensino de gêneros orais e a
definição de oralidade adotada nesta pesquisa.
De acordo com Bakhtin e seu círculo, os integrantes das diferentes atividades
humanas elaboram enunciados que refletem suas finalidades e condições de
produção pelo conteúdo temático, estilo da linguagem e pela forma composicional.
Esses tipos relativamente estáveis de enunciados são denomidados gêneros do
discurso (Bakhtin,1992/2006).
Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (1992/2006) observa que os estudos
da antiguidade analisaram os gêneros literários, que geralmente apresentavam uma
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natureza linguística comum. Para o autor, não é possível estabelecer um plano único
para o estudo dos gêneros, pois há uma heterogeneidade de atividades, com
interesses e desenvolvimentos diversos. Entretanto, é necessário dominarmos
diversos gêneros para desenvolvermos nossa individualidade e agirmos de maneira
pessoal e flexível em cada situação particular de comunicação (BAKHTIN,
1992/2006, p.285).
Para Bakhtin, essa multiplicidade de atividades humanas gera uma infinidade
de gêneros e esses são tão heterogêneos quanto os interresses e a diversidade
humana. Melo (1997/2013) lembra que as atividades humanas pertencem a mundos
diferentes e que “as mudanças dos gêneros remetem a essas variações perpétuas
de mundos” (p.181), ao mesmo tempo em que existem diferentes eus interagindo
nesses diferentes mundos.
Desde seu nascimento, a criança toma contato com diversos textos
produzidos em domínios discursivos diferentes, sendo que entendemos por
domínios discursivos as esferas da vida social ou institucional (religiosa, jornalística,
pedagógica, familiar, etc) em que ocorrem práticas de comunicação e estratégias de
compreensão (MARCUSCHI, 2008, p.189).
A respeito das esferas da vida social, Machado (2010, p.155) retoma a
distinção feita por Bakhtin e o círculo entre os gêneros primários (relacionados às
comunicações cotidianas) e os gêneros secundários (relacionados ao uso de
códigos culturais elaborados, mais próximos da cultura escrita). “Isso não quer dizer
que eles [secundários] sejam refratários aos gêneros primários: nada impede,
portanto que uma forma do mundo cotidiano possa entrar para a esfera da ciência,
da arte, da filosofia, por exemplo. Em contatos como esses, ambas as esferas se
modificam e se complementam”. Para a autora, o estudo dos diferentes gêneros
discusivos considera sua natureza e sua diversidade.
No que tange ao ensino de gêneros, Schneuwly (1994/2004) relaciona
gêneros primários e secundários à concepção de Vygotsky sobre conceitos
espontâneos e não espontâneos. Enquanto os gêneros primários estão relacionados
às trocas verbais espontâneas, advindas da experiência pessoal da criança, os
gêneros secundários introduzem uma ruptura dos princípios de aprendizagem e dos
objetos, pois estão relacionados a uma transformação ou reorganização do sistema
anterior.
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Schneuwly (1994/2004, p.34) refere-se aos gêneros primários como
instrumentos, que são retomados e reutilizados para “construir uma nova função no
gênero secundário”. Para o autor, a apresentação dos gêneros secundários às
crianças não representa o ponto de chegada, mas o ponto de partida para um longo
processo de reestruturação com o objetivo de revolucionar suas operações de
linguagem.
Durante o planejamento das atividades, os professores precisam relacionar as
operações de linguagem pretendidas aos aspectos que precisam ser ensinados de
cada gênero. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) lembram que cada gênero
demanda um ensino adequado às suas características e funções sociais específicas,
pois enquanto a reportagem e a notícia pautam-se na “representação pelo discurso
de experiências vividas, situadas no tempo” o seminário considera a “apresentação
textual de diferentes formas dos saberes” (p.121).
Para Marcuschi (2008), é necessário considerar, durante o trabalho com o
ensino de gêneros, o estudo sócio-histórico dos gêneros discursivos, para a
compreensão do funcionamento da língua. O autor, entretanto, considera muito
difícil a seleção dos gêneros ideiais para o ensino de língua e observa que os
manuais de ensino apresentam sempre os mesmos gêneros escritos, enquanto que
a abordagem dos gêneros orais restringe-se a alguns gêneros formais.
Analisando os documentos que orientam o ensino de Língua Portuguesa, os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (doravante PCNEM) e as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio, percebemos que o primeiro aborda a
necessidade de deixar o aluno “falar/escrever de todas as formas, tendo como meta
a organização dos textos” (PCN, 2000, p.20), enquanto o segundo apresenta
sugestões de trabalho com os gêneros orais:
Atividades de produção de textos (palestras, debates,
seminários, teatro, etc.) em eventos da oralidade
Por meio desse tipo de expediente, pode-se não só contribuir para a
construção e a ampliação de conhecimentos dos alunos sobre como
agir nessas praticas, como também promover um ambiente profícuo
à discussão e à superação de preconceitos linguísticos e, sobretudo,
à investigação sobre as relações entre os gêneros da oralidade e da
escrita, sobre a variação linguística, sobre níveis de formalidade no
uso da língua, por exemplo.

Concordamos com Marcuschi, quando este diz que
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há um problema de ordem metodológica paradoxal: por um lado,
quando os PCN propõem conteúdos programáticos mostram-se
inevitavelmente redutores e, por outro lado, quando concretizam as
ações, tornam-se homogeneizadores, sugerindo que todos os
professores trabalhem determinados fenômenos (MARCUSCHI,
2008, p.211).

O autor ainda considera que seria mais importante abordar, no nível
conceitual e explanatório, as estratégias, noções e processos de ensino com as
respectivas exemplificações.
Bueno (2009, p.16), em pesquisa realizada com professores, pontua que a
preocupação dos docentes ao trabalharem com os gêneros orais está relacionada à
“ideia de que a escrita seria o espaço da organização e a fala, da espontaneidade e,
portanto, da desorganização” (BUENO, 2009, p.16). A pesquisadora ainda aborda,
em suas discussões, o ensino do gênero discursivo seminário, a falta de exemplares
do gênero discursivo oral (BUENO, 2010). A mesma dificuldade foi encontrada por
Dolz, Schneuwly e De Pietro (2004) no trabalho com o ensino do gênero discursivo
debate regrado.
De acordo com Marcuschi (2010, p.25), “a oralidade seria uma prática social
interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas formas ou gêneros
textuais fundados na realidade sonora”. O autor considera um mito a ideia de que a
oralidade esteja mais relacionada à informalidade, enquanto a escrita, mais
relacionada à formalidade.
Ainda considerando os gêneros orais, de acordo com Bueno (2009, p.11),
durante a análise do texto oral, para transformá-lo em objeto de ensino para o aluno
é necessário “verificar o seu contexto de produção, a sua organização textual, as
marcas linguísticas e os meios não-linguísticos que o caracterizam”.
Se considerarmos, por exemplo o debate, assim como o seminário, é um
gênero da modalidade oral, mas que, de acordo com Schneuwly e Dolz (2004), tem
por objetivo formar argumentos, transformar comportamentos e atitudes, valores e
normas, o que demandaria um trabalho específico para ensiná-lo. Na próxima
seção, discutiremos os aspectos do gênero seminário.
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2.2.1 Gênero Seminário
O gênero seminário realiza-se geralmente para que um especialista discorra
sobre determinado tema para uma plateia que, teoricamente, quer conhecer melhor
o assunto. Representa “um instrumento para aprender conteúdos diversificados,
mas estruturados graças ao enquadramento viabilizado pelo gênero textual” (DOLZ;
SCHNEUWLY; De PIETRO e ZAHND, 2004, p.216).
No contexto escolar, o aluno tem geralmente a tarefa de constituir-se
especialista para comunicar aos colegas o resultado de sua pesquisa, entretanto,
“muitas vezes isso se dá sem que um verdadeiro trabalho didático tenha sido
efetuado, sem que a construção da linguagem expositiva seja objeto de atividades
em sala de aula” (DOLZ; SCHNEUWLY; De PIETRO e ZAHND, 2004, p.216). Bueno
(2009) também discute a dificuldade e a falta de um trabalho voltado à orientação
dos alunos para apresentação de seminários.
Os autores consideram que o trabalho com esse gênero demanda planejar
atividades que contemplem as dimensões comunicativas, de conteúdo, além dos
aspectos técnicos, ou seja, os procedimentos linguísticos e discursivos do gênero.
Para tanto, apresentam três dimensões que precisam ser consideradas durante o
ensino do gênero.
A primeira dimensão diz respeito à situação de produção, ou seja, a
constituição do especialista, em que o aluno, de certa forma, toma o papel do
professor diante de seus colegas, que precisam aprender determinado assunto.
Durante

o ensino desse gênero discursivo, o conteúdo do seminário também

merece especial atenção. O processo de constituição do especialista requer
algumas atitudes que instiguem a plateia a construir uma problemática; avaliar a
reação do público; interagir com o público, utilizando perguntas; elocução clara e
documentos auxiliares pertinentes.
A segunda dimensão é a organização interna da exposição; embora tenha o
caráter interativo, a responsabilidade de planejar o texto é do expositor. O
planejamento demanda a triagem das informações e a diferenciação das ideias
principais das secundárias, garantindo uma unidade temática. De acordo com os
autores, esse momento demanda aulas específicas para a abordagem das
anotações e sua oralização.
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O seminário, para os autores, também precisa ser organizado de acordo com
as seguintes partes:
 Uma fala de abertura – o primeiro contato do expositor com o auditório pode ser
feito por uma terceira pessoa (o professor); essa parte é essencial para que sejam
definidos os objetivos, as finalidades e os papéis da exposição;
 Uma introdução ao tema – é o momento de apresentação do tema e das escolhas
do expositor, é o momento de chamar a atenção da plateia;
 Apresentação do plano – refere-se à exposição do planejamento do que será
falado, contemplando o texto planejado e o processo de planejamento;
 Desenvolvimento e encadeamento dos diferentes temas – deve ser fiel à
exposição do plano;
 Fase de recapitulação e síntese – além de significar a retomada dos principais
aspectos apresentados, serve também para conduzir às etapas finais da
apresentação;
 Conclusão – é o momento da mensagem final; também pode servir para
exposição de um problema novo ou início de um debate;
 Encerramento – representa (juntamente com a abertura) um momento ritualizado,
em que o expositor agradece ao auditório. Essa fase também permite maior
interatividade entre os participantes.
A terceira dimensão ensinável envolve as características linguísticas, pois é
necessário que o aluno tenha um bom repertório de recursos de coesão temática
para articular diferentes partes temáticas; que conheça organizadores textuais e
tempos verbais; seja capaz de apresentar de exemplos e propor reformulações.
Esses fatores estão relacionados ao texto longo que é o seminário. Assim,
torna-se elementar o uso de esquemas ou suportes que auxiliem o expositor.
Também é preciso garantir que cada aluno escolha a melhor forma de expor. De
acordo com Bueno (2009), é necessário dividir o seminário em duas etapas, a
preparação e a apresentação.
A preparação consiste na organização dos grupos, divisão de tarefas,
pesquisa e leitura de textos, elaboração de roteiro de apresentação, ensaio da
apresentação e treino com aparelhos audiovisuais.
A segunda etapa refere-se ao seminário propriamente dito, em que, além de
saber a linguagem adequada, o conteúdo a ser trabalho e a ordem de apresentação,
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será preciso ter claro qual a aparência e postura física a ser adotada (roupas, mãos,
olhares, tom da voz etc.) para que se consiga atingir a finalidade do seminário.
Concordamos com Dolz, Schneuwly e Haller (2004), quando defendem que não
podemos pensar o oral sem a prosódia, ou seja, a entonação, a acentuação e o
ritmo. Além desses fatores, devemos também analisar os meios paralinguísticos
(qualidade da voz e melodia, por exemplo) e meios cinésicos (atitudes corporais,
movimentos, gestos e trocas de olhares, por exemplo).
Quanto aos recursos prosódicos, Goffman (1981, p.178) apresenta três
possibilidades de “dar vida à palavra pronunciada”, sendo a fala espontânea
considerada ideal; também é possível garantir o apoio em notas, com algumas
pausas para fala espontânea, ou ainda a leitura simulando a fala espontânea.
Ainda de acordo com Goffman, além desses fatores, é necessário favorecer a
reflexão sobre a compreensão do texto, no que diz respeito ao ritmo da fala; bem
como a retórica textual, a fim de chamar a atenção da plateia, considerando também
a gestualidade como recurso expressivo.
O ensino do seminário demanda o planejamento de atividades que
possibilitem ao professor e aos alunos a apropriação do gênero. A seguir, apresento
a sequência didática como proposta de trabalho que visa o ensino dos gêneros, com
base em sua função social.

2.2.2 Sequência Didática
Um dos maiores desafios de professores que lidam com o ensino de línguas é
elaborar atividades que auxiliem seus alunos na apropriação de gêneros orais e
escritos, desenvolvendo capacidades de adaptar-se ao contexto de produção
(capacidades de ação); de acionar atitudes discursivas (capacidades discursivas) e
de dominar as unidades linguísticas (capacidades linguístico-discursivas) (Dolz,
Schneuwly, Machado, Bueno, entre outros).
Consideramos que uma possibilidade de trabalho que favoreceria o
desenvolvimento dessas capacidades seria o ensino de gêneros textuais, tomando
como base o trabalho realizado por Dolz e Schneuwly (1998, p.64) no
desenvolvimento de SDs para o oral e a escrita.
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De acordo com os autores, para que as atividades que envolvem o ensino de
gêneros tenham resultados efetivos é necessário que professores construam
modelos didáticos dos gêneros. De acordo com Machado (2009, p.136),

os modelos didáticos podem apresentar falhas ou lacunas, quando
vistos do ponto de vista de uma teoria de texto ou discurso qualquer.
Mas, na verdade, os pesquisadores que se envolvem na sua
construção não estão preocupados em esperar a construção
científica ideal, pois têm uma preocupação social imediata, que é a
de trazer subsídios para o trabalho docente e para a aprendizagem.

O modelo didático consiste no levantamento das características do gênero,
bem como nos aspectos que precisam ser ensinados e quais são necessários para
determinado nível de ensino (MACHADO, 2009), favorecendo, assim, a construção
de sequências didáticas.
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.95) definem as sequências didáticas
como “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em
torno de um gênero textual oral ou escrito” que tem por objetivo central “transformar
o modo de falar escrever dos alunos, no sentido de uma consciência mais ampla do
seu comportamento de linguagem em todos os níveis” em que são consideradas as
situações comunicativas para o ensino da produção de textos, partindo do
conhecimento prévio do aluno.
Um dos objetivos da sequência didática é auxiliar o aluno a conhecer melhor
um gênero para que consiga falar ou escrever de acordo com a situação
comunicativa apresentada. Geralmente o trabalho escolar está organizado com
gêneros que o aluno não domina, assim, a sequência didática favorece a
aprendizagem de gêneros desconhecidos do aluno, ou muito complexos.
Para os autores, os alunos precisam apropriar-se dos gêneros, estudando
suas características discursivas, seu contexto de produção e a esfera em que
circulam. Assim, aprendem a utilizar um instrumento que servirá de base para outras
situações comunicativas. Em outras palavras: quando um aluno aprende, por
exemplo, a produzir

resenhas, automaticamente poderá apropriar-se com maior

facilidade de gêneros como resumo, artigo de opinião, notícia e outros que circulam
na esfera literária e/ou jornalística.
Essa proposta de trabalho considera também o ensino da língua tomando
como base a gramática internalizada do aluno, possibilitando a reflexão sobre a
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relação entre as situações comunicativas e as variantes linguísticas, já que, de
acordo com os autores, “aprender a falar é apropriar-se de instrumentos para falar
em situações discursivas diversas, isto é, apropriar-se de gêneros” (DOLZ,
NOVERRAZ e SCHNEUWLY ,1998, p.65).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p.20), “a
situação formal de fala/escrita na sala de aula deve servir para o exercício da
fala/escrita na vida social. Caso contrário, não há razão para as aulas de Língua
Portuguesa”, portanto, as atividades desenvolvidas pela escola podem aproximar-se
ao máximo das ações comunicativas extra-escolares, desenvolvendo atitudes
interativas em que o aluno vai aprendendo a conhecer-se.
A sequência didática pode ser organizada em diversos módulos, mas
apresentarei a seguir uma estrutura básica que consiste em apresentação da
situação comunicativa; produção inicial, módulos para desenvolver o domínio do
gênero e produção final.
A apresentação da situação comunicativa consiste da descrição detalhada da
atividade de produção de texto oral ou escrito que os alunos realizarão. Geralmente,
alunos e professor traçam alguns combinados, estabelecendo as regras das
atividades. Nesse momento, o professor apresenta aos alunos uma situação de
comunicação social bem definida, ao mesmo tempo em que os prepara para a
produção inicial. Os pesquisadores genebrinos sugerem que o ensino do gênero em
questão seja relacionado a um projeto que envolva os alunos e que se constitua “no
desejo de progredir, de adquirir novas capacidades” (DOLZ, NOVERRAZ,
SCHNEUWLY, 2001/2004, p.950).
A produção inicial possibilita ao professor uma análise dos saberes de cada
aluno a respeito do gênero solicitado, ao mesmo tempo em que auxilia, por um lado,
o professor, no planejamento das atividades que comporão os módulos, e, por outro,
os alunos, que têm um panorama dos saberes e dificuldades encontradas durante a
elaboração do texto oral ou escrito.
Os módulos são constituídos por atividades que abordam as dificuldades
encontradas pelos alunos ao realizarem a produção inicial, com o intuito de
desenvolver as capacidades de ação, discursivas e linguístico-discursivas. A
produção do texto oral ou escrito é decomposta para que cada aspecto do gênero e
da situação comunicativa seja estudado.
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Dolz et al. (1998/2004, p.243) afirmam que os alunos “também têm a
possibilidade de interagir, de se corrigir mutuamente ou de se autocriticar, apoiandose na observação crítica de um colega”. Os autores consideram relevante esse tipo
de trabalho, pela possibilidade de alternar atividades de observação e análise de
textos (em que alunos observam o funcionamento do gênero), com exercícios
simplificados de produção de texto (quando os alunos organizam determinadas
partes de um texto, ou reelaboram com o intuito de aprimorar seus saberes
linguísticos) e a apropriação de uma linguagem comum sobre o gênero (os alunos
passam a ter consciência de determinados aspectos do gênero, adquirem uma
linguagem técnica que os permite então criticar, aprimorar e conversar com os
colegas sobre os textos).
De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), algumas questões devem
ser consideradas no planejamento das atividades: a representação da situação de
comunicação – destinatários, papel social do autor do texto, local de circulação do
gênero e modo de publicação devem ser analisados pelos alunos; a elaboração de
conteúdos – tomada de notas, pesquisa, uso de criatividade, debates, dentre outras;
planejamento do texto – o aluno deve ter em mente um plano para estruturar seu
texto de acordo com a convenção do gênero; e realização do texto – além da
seleção lexical, é necessário que o aluno saiba variar os tempos verbais e
organizadores textuais.
Um aspecto importante nesse tipo de trabalho é a possibilidade de o
professor e os alunos acompanharem a trajetória de aprendizagem. Ao final do
trabalho, cada aluno tem a oportunidade de colocar em prática sua aprendizagem,
utilizando os recursos aprendidos separadamente durante os módulos. É o momento
de professor e alunos avaliarem os avanços, o que de um lado permite ao professor
a concretização da avaliação formativa e, de outro, favorece o desenvolvimento da
autonomia comunicativa do aluno.
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3 METODOLOGIA: TRAJETÓRIA DA PESQUISA

Nesta seção, apresento, inicialmente, a escolha teórica referente à
metodologia de pesquisa; em seguida, descrevo o contexto de pesquisa e
participantes, os procedimentos de geração de dados e, finalmente, apresento as
categorias de análise e interpretação dos dados.

3.1 PESQUISA CRÍTICO-INTERPRETATIVISTA
Este trabalho insere-se no contexto da pesquisa crítico-interpretativista,
segundo pressupostos teóricos apresentados por Bredo e Feinberg (1982) e Moita
Lopes (1994), pois tem como objetivo investigar os sentidos-e-significados
atribuídos/construídos pelos participantes ao gênero seminário e como esses
sentidos-e-significados são compartilhados e criticamente transformados.
Segundo Moita Lopes (1996), a pesquisa interpretativista é considerada uma
maneira de compreender os significados construídos pelos participantes em
determinado contexto social5 no qual inclui-se a presença do pesquisador,
conforme vemos na citação a seguir:

Em uma visão interpretativista de pesquisa, tais questões são
também essenciais, mas aqui toda a problemática da
intersubjetividade típica da construção discursiva é tomada como
inerente ao próprio ato de investigação como prática social, sendo,
portanto, um elemento importante e natural do ato de investigação
(cf. Moita Lopes, 1994c) o envolvimento do pesquisado no ato da
pesquisa e sua consciência sobre o processo a que se está
submetendo. Ou seja, nas várias metodologias de natureza
interpretativista, o pesquisado e suas percepções dos processos a
que está submetido na prática discursiva, os seus conhecimentos, e
a sua relação interacional com o pesquisador são parte da própria
investigação (MOITA LOPES, 1996, p.10).

Nesta pesquisa, interpretamos as práticas discursivas dos participantes
reconhecendo que todos são parte da investigação e que, conforme aponta Freitas
5

Grifo meu.
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(2010, p.16) nas pesquisas de base sócio-histórica e culturais, a ação humana (no
caso do pesquisador e do participante) “interferem no objeto de estudo, em seu
contexto

e

participantes,

nele

provocando

alterações

e

transformações”.

Entendemos ser tal dinâmica de transformação a base crítica desta pesquisa,
considerando-se que sentidos-e-significados atribuídos por nós ao ensino do gênero
discursivo seminário foi se reconstruindo e reconfigurando.
Retomando a questão interpretativista, Moita Lopes (1994, p.333) afirma que
esse tipo de pesquisa “é entendido como um modo particular de organizar a
experiência humana por meio do discurso, sendo, portanto, uma construção social”.
Para o autor, esse tipo de pesquisa favorece a reflexão crítica sobre os papéis
sociais dos participantes e a pluralidade de vozes no mundo social.

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual situada na periferia de
Guarulhos. O alunos moram nos bairros próximos e encontram uma boa
infraestrutura em seu entorno, quais sejam: um hospital, uma universidade federal,
três centros atacadistas de alimentos, um shopping e um centro comercial, com
agências bancárias e diversas lojas. As casas do bairro são, em sua maioria, de
alvenaria e diversos edifícios residenciais foram construídos nos últimos anos.
A escola atende 1976 alunos em 3 turnos (835 no período da manhã, 721 no
período da tarde e 450 no período noturno); possui 1 sala de leitura com 2
professoras, que desenvolvem projetos com a comunidade, 1 sala de vídeo, 1 sala
de acesso à internet com 18 computadores, 19 salas de aulas, sendo que 6
possuem projetores multimídia.
Até o ano de 2011, a escola atendia alunos do primeiro ano do Ensino
Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio; a partir de 2012, passou a atender
somente alunos de sexto ao terceiro ano do Ensino Médio. Dos alunos do Ensino
Médio avaliados no ano de 2012 na prova de Língua Portuguesa do Sistema de
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), 42,4%
apresentaram rendimento abaixo do básico, 56,8% apresentaram redimento básico
e adequado e apenas 0,8% apresentaram rendimento avançado.

34

Diante desse quadro apresentado, a equipe escolar elaborou alguns projetos
com o intuito de mobilizar os alunos para a participação em saraus. Também foram
promovidas pesquisas e festivais sobre a cultura de paz.
A equipe escolar é composta por um diretor (professor efetivo designado na
função) que atua há 3 anos na unidade, 2 vice-diretoras, 2 professores
coordenadores, 18 funcionários administrativos, 111 professores, sendo 41 efetivos,
70 contratados, 5 professores readaptados e uma professora mediadora e
comunitária6.

3.3 PARTICIPANTES
Nesta pesquisa, há dois tipos de participantes focais, a professora
pesquisadora e o professor participante; e dois tipos de participantes não focais, o
professor auxiliar e os alunos.
O professor foi selecionado a partir de um convite feito aos professores de
diversas escolas. É importante ressaltar que apenas este professor apresentou
interesse em participar da pesquisa.

3.3.1 Pesquisadora
Me formei em Letras em uma faculdade particular no ano de 1997; comecei a
lecionar no ano de 1998 como professora contratada e, no ano de 2000, ingressei
como professora efetiva do Ensino Fundamental e Médio, trabalhando nesse
contexto até o ano de 2006, quando passei a atuar na formação de professores na
Diretoria de Ensino Região de Guarulhos Sul, na função de Assistente Técnico-

6

O Professor Mediador Escolar e Comunitário atua na escola com as seguintes atribuições: “I adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento de ações e
programas de Justiça Restaurativa; II - orientar os pais dos alunos, ou responsáveis, sobre o papel da
família no processo educativo; III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam
estar expostos os alunos; IV - orientar a família, ou responsáveis, quanto à procura de serviços de
proteção social; V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas
pelos alunos fora do período letivo; VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos.”
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Resolução SE nº 07/2012. Disponível em
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/07_12.HTM?Time=25/06/2014 . Acesso em 25.06.2014

35

Pedagógica em Língua Portuguesa (função que atualmente é denominada
Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico em Língua Portuguesa).
Durante esses 15 anos de atuação no ensino de Língua Portuguesa, participei
de alguns cursos presencias e a distância em que pude refletir sobre minha prática
em sala de aula e conhecer metodologias de ensino que transformaram algumas
concepções de minhas a respeito da produção textual. No ano de 2006, participei do
curso Práticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade e tive a oportunidade de
elaborar, em parceria com dois colegas, uma Sequência Didática interdisciplinar 7
sobre a elaboração de um fanzine .
Durante o período de 2008 e 2009 atuei, primeiramente, na comissão
julgadora da Olimpíada de Língua Portuguesa e, em seguida, como tutora dos
cursos online da comunidade Virtual Escrevendo o Futuro8. O ano de 2010
representou um amadurecimento de algumas concepções minhas sobre o trabalho
com sequências didáticas, especialmente após uma palestra da professora Anna
Rachel Machado.
Em 2011, participei de um curso de pós-graduação lato sensu, promovido
pela Universidade Estadual de Campinas, e percebi a necessidade de participar do
programa de Mestrado, mas faltava o projeto. Lembrei-me de minha experência em
sala de aula e dos aspectos que dificultavam o trabalho com o seminário junto aos
meus alunos, como, por exemplo, a falta de materiais de referência. Elaborei um
projeto com foco em um modelo didático para o ensino do gênero seminário e, no
segundo semestre de 2012, ingressei no programa de Mestrado em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem, na PUC-SP.

7

A SD envolvia as disciplinas de Arte, Língua Portuguesa, Geografia, História, Sociologia e Filosofia
e abordava o tema Guerra Fria. Além das pesquisas e dos momentos de estudos nas disciplinas, os
alunos deveriam elaborar uma revista artesanal (fanzine).
8
Os cursos eram voltados para a apresentação de Sequências Didáticas sobre o ensino dos gêneros
contemplados pela Olimpíada (Memórias, Poemas e Artigo de Opinião) e foram ministrados para
professores de diversas cidades brasileiras.
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3.3.2 Professor
O professor participante, doravante Sérgio9, tem 33 anos, é formado em
Letras pela Universidade de São Paulo. É professor efetivo de Língua Portuguesa na
rede estadual desde 2006 e também atua na rede municipal de São Paulo. Ao longo
dos 7 anos de carreira, Sérgio teve a oportunidade de trabalhar em todos os anos do
Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e conhecer escolas com realidades diferentes.
Sérgio gosta de utilizar filmes e vídeos em suas aulas, tem facilidade para
usar a internet, pretende aprender a utilizar algumas ferramentas como o blog e as
redes sociais para interagir melhor com seus alunos. Embora a escola elabore
alguns projetos voltados para a leitura e a cultura de paz, Sérgio encontra
dificuldade em trabalhar em equipe com seus colegas do período noturno. Sempre
que possível, participa de cursos oferecidos pela Secretaria da Educação e, em um
desses cursos, tive a oportunidade de conhecê-lo e convidá-lo a participar da
pesquisa.

3.3.3 Alunos
É necessário salientar que esta pesquisa está caracterizada como atividade
de formação de professores, portanto os alunos não são participantes focais. Porém,
constituem-se como parte fundamental do trabalho, pois as reuniões com o
professor participante sobre o ensino do gênero seminário tem como referência a
maneira como esses alunos se apropriam do gênero. Assim, descrevo, a seguir, o
perfil dos alunos que acompanhei durante a pesquisa.
O professor escolheu uma turma do primeiro ano, porque considerava que o
trabalho seria conduzido de modo mais adequado com apenas um grupo de alunos.
O grupo está no primeiro ano do Ensino Médio, é composto por jovens entre 15 e 16
anos que estudam no período noturno, pois, em sua maioria, trabalham ou estudam
em algum curso técnico durante o dia.

9

Nome fictício para preservar a identidade do professor.
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Nas aulas que acompanhei, encontrei os alunos dispersos e desorganizados
nas atividades em grupo, ao mesmo tempo em que percebi que todos tinham
aparelhos celulares, sendo que alguns utilizavam fones de ouvido durante as aulas.
Percebi que o interesse de alguns alunos pelas atividades envolvendo um
gênero da modalidade oral formal estava relacionado à possibilidade de utilizarem o
planejamento da fala, a entonação, a gestualidade, dentre outros recursos
aprendidos durante as aulas sobre o seminário em situações relacionadas ao
mercado de trabalho.

3.3.4 Professor Auxiliar
O professor auxiliar tem 35 anos, formou-se em Letras pela Universidade de
Taubaté – UNITAU e foi contratado pela escola de acordo com a Resolução SE nº
02, de 12.01.2012, com o objetivo de “apoiar o professor responsável pela classe ou
disciplina no desenvolvimento de atividades de ensino e de aprendizagem, em
especial as de recuperação contínua”10. Conforme dissemos anteriormente, o
professor auxiliar também não é um participante focal da pesquisa.

3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS
A seguir descrevo brevemente o procedimento e os instrumentos utilizados
para produção de dados, baseados no acompanhamento das aulas do professor e
na gravação das conversas sobre as aulas, isso porque entendemos que as duas
atividades estão relacionadas: afetam e são afetadas uma pela outra.

10

Legislação disponível em <http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/02_12.HTM>, acesso em
02.jul.2014.
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3.4.1 Reuniões Iniciais
No final do ano de 2012, após conviver com o professor Sérgio em um curso
sobre sequências didáticas que ministrei na Diretoria de Ensino, fiz o convite para
que ele participasse desta pesquisa e o professor prontamente aceitou.
Combinamos datas para as reuniões após a atribuição de aulas, que ocorreria no
início de janeiro. Na primeira conversa, Sérgio foi informado sobre o objetivo da
pesquisa e sobre o gênero que seria o foco de nosso trabalho.
Durante os meses de janeiro e março foram realizadas duas reuniões de
planejamento das atividades, com o objetivo de apresentar a proposta de trabalho
ao professor participante e favorecer a socialização dos sentidos atribuídos pela
professora pesquisadora e pelo professor participante ao gênero seminário e à
elaboração de sequência didática.

3.4.2 Acompanhamento das Aulas
No decorrer da pesquisa, pude acompanhar sete aulas do professor na turma
selecionada. Enquanto gravava a aula, registrava em meu caderno questões que
mereceriam ser discutidas durante as reuniões de análise das aulas.
As aulas foram gravadas nos meses de maio, junho e setembro, pois, de
acordo com o professor, nos meses de março, abril e agosto a escola estaria
envolvida em atividades relacionadas à Avaliação da Aprendizagem em Processo11,
bem como processos de recuperação.

3.4.3 Conversas sobre as Aulas
As conversas sobre as aulas tiveram papel fundamental nesta pesquisa, pois
favoreceram a percepção dos sentidos-e-significados atribuídos pela pesquisadora e
11

Essa avaliação é aplicada no início e metade do ano letivo em todas as séries finais do ensino
fundamental e no ensino médio das escolas estaduais de São Paulo desde o ano de 2011 e é
constituída por provas objetivas e escritas de matemática e leitura. As equipes escolares geralmente
dedicam um ou dois meses para atividades de recuperação dos conteúdos avaliados nessas provas.
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pelo professor a respeito do ensino de um gênero. Essas reuniões ocorreram uma
vez por semana e tiveram, em média, a duração de uma hora. De modo geral,
diversos temas foram discutidos: 1) indisciplina dos alunos; 2) características do
gênero; 3) trabalho em grupo; 4) questões de ensino-aprendizagem.
É necessário compreender os significados partilhados e o processo de
desenvolvimento dos participantes. Para tanto, opto pela descrição das aulas e
transcrição das conversas sobre essas aulas. A seguir, descrevo e justifico a
escolha dos instrumentos utilizados nesta pesquisa. Apresento os três tipos de
dados gerados: duas reuniões de planejamento, sete conversas sobre as aulas e
sete aulas, que serão descritas a seguir, na ordem cronológica em que ocorreram.

Pesquisadora e
professor

Professor e alunos

09.05.2013
das 19 às
20h30

Aula 1

Pesquisadora e
professor

PARTICIPANTES

19.03.2013
das 14h40
às 16h10

24.01.2013
das 08h20
às 08h50

DATA

Segunda
reunião de
planejamento

Primeira
Reunião de
planejamento

EVENTO

DESCRIÇÃO

A pesquisadora entrega ao professor participante
uma cópia do projeto de pesquisa e de uma
Apresentar o
sequência didática de autoria própria.
projeto para o O professor pergunta como seria a exposição oral
professor
e a pesquisadora fala de sua experiência com o
gênero e comenta sobre os ambientes da escola
que poderiam ser aproveitados durante o projeto.
O professor apresenta uma proposta voltada para
Planejar a aula
o ensino dos gêneros notícia, reportagem,
de
exposição de fotojornalismo e seminário.
apresentação
Professor e pesquisadora conversam sobre as
da proposta
diferenças entre os gêneros.
aos alunos e a
O professor apresenta a proposta de trabalhar
primeira
com biografias de pessoas que se destacaram na
produção
ciência, nas artes ou na política.
O professor apresenta o projeto aos alunos, diz
que faz parte de uma pesquisa desenvolvida em
parceria com uma professora estudante do
programa de mestrado da PUC SP. O professor
Apresentar a
diz aos alunos que o objetivo do trabalho é
proposta aos
ensinar o gênero seminário e que para tanto as
alunos
aulas serão gravadas. Os alunos também são
informados que terão suas apresentações
gravadas para que possam analisá-las durante as
aulas de estudo do gênero. O professor pede
então que os alunos se dividam em grupos e

OBJETIVOS

Quadro 1. Descrição da geração de dados

 Giz e lousa

 Texto “Gêneros
orais: elementos
linguísticos e nãolinguísticos” Luzia
Bueno

 Projeto de
pesquisa
 Sequência
didática elaborada
pela pesquisadora

MATERIAIS
ENVOLVIDOS
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Aula 2

EVENTO

OBJETIVOS

Acompanhar
as primeiras
apresentações
dos alunos

PARTICIPANTES

Professor,
Professor Auxiliar ,
alunos e
pesquisadora

DATA

16.05.2013
das 19 às
20h30

MATERIAIS
ENVOLVIDOS

distribui para cada grupo o nome de uma
personalidade importante para as artes, a ciência
ou a política. O professor diz que os grupos
apresentarão o resultado de sua pesquisa em
forma de seminário no dia 16 de maio, os alunos
também são avisados de que neste dia haverá a
gravação da aula e das apresentações.
O professor cumprimenta os alunos, apresenta a
pesquisadora e a pessoa que vai gravar a aula. O
professor pergunta aos alunos se alguém fez a
pesquisa, uma aluna responde que sim, o
professor pergunta se somente um grupo fez a
pesquisa e então mais um grupo responde
afirmativamente. O professor relaciona a
aprendizagem do seminário à vida profissional dos
alunos e explica que a primeira apresentação será  Livros da sala de
gravada para que depois cada grupo possa
leitura e papeis
analisar seu desempenho, lembra que não haverá
com textos
exposição das gravações para todos da sala,
impressos
apenas os integrantes do grupo verão as apresentações. Os alunos vão para a sala de leitura e
sentam-se em grupos. O professor e o professor
auxiliar ajudam os alunos a pesquisar sobre os
temas das apresentações. O grupo 1 apresenta o
seminário sobre Renoir. O professor pede ao
segundo grupo que se apresente, entretanto os
alunos se recusam porque não se prepararam.

DESCRIÇÃO
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Professor,
Professor auxiliar,
alunos e
pesquisadora

06.06.2013
das 19 às
20h30 em

Aula 03

Acompanhar
as
apresentações
dos alunos

Pesquisadora e
professor

OBJETIVOS

03.06.2013
das 17h20
às 18h30

Conversa
sobre as aulas
01 e 02

PARTICIPANTES

Analisar as
duas primeiras
aulas e
elaborar o
plano de aula
para as
próximas
aulas

DATA

EVENTO

MATERIAIS
ENVOLVIDOS

O professor avalia positivamente o tema
personalidades e considera relevante que os
alunos façam perguntas durante o seminário, fala
também sobre a possibilidade do seminário gerar
um debate.
A pesquisadora faz questionamentos sobre a
 Lista com datas e
necessidade de diferenciar debate e seminário e a
temas das aulas
organização dos alunos. Sugere então a
elaboração de um roteiro para o trabalho em sala
de aula.
Professor e pesquisadora listam os aspectos do
gênero seminário que precisam constar no roteiro
das aulas.
O professor cumprimenta os alunos e pergunta
sobre as apresentações e os alunos pedem mais
tempo para se prepararem, o professor deixa que
eles usem dez minutos para preparação.
Durante o período em que os alunos estão
reunidos em grupo o professor e o professor
 Papéis com
auxiliar passam pelos grupos e conversam com os
anotações dos
alunos.
alunos sobre os
Após o tempo concedido, o professor pede
temas das
colaboração dos alunos para que os colegas
pesquisas.
apresentem seu trabalho. Os alunos começam a
apresentação, todos seguram pedaços de papel e
estão encostados na lousa. Os colegas de classe
conversam, o professor chama a atenção dos
alunos e o grupo retoma as apresentações. O

DESCRIÇÃO
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DATA

Professor, alunos e
pesquisadora

Pesquisadora e
professor

PARTICIPANTES

04.09.2013 Pesquisadora e
Conversa
das18 às 19 professor
sobre a aula 04
horas
(audio prejudicado)

Aula 4

03.09.2013
das 22h15
às 23 horas

11.06.2013
Conversa
das 18h20
sobre a aula 03
às 19 horas

EVENTO

Analisar a aula
anterior ;
Discutir sobre
o motivo dos
alunos não
apresentarem
os seminários
e planejar a
próxima
Aula
Propor aos
alunos a leitura e resu-mo
do texto “Dez
dicas para
falar em
público”
Discutir a aula
anterior;
Retomar o

OBJETIVOS

MATERIAIS
ENVOLVIDOS

O professor queixa-se da indisciplina dos alunos,
a pesquisadora pergunta se ele já conversou com
a direção ou os coordenadores a respeito e o

 Anotações da
pesquisadora e
roteiro das

O professor apresenta aos alunos a matéria “Dez
 Cópias do texto
dicas para falar bem em público”;
 Caderno, lápis ou
O professor começa a ler e explicar aos alunos as
caneta
partes do texto.

O professor comenta sobre a indisciplina e falta de
compromisso dos alunos.
A professora pesquisadora retoma alguns
momentos da aula em que o professor passou
 Anotações sobre
pelos grupos dando orientações e pergunta sobre
a aula anterior
a recusa de alguns grupos em se apresentar.
O professor retoma a questão da falta de
compromisso e da indisciplina.

segundo grupo apresenta o trabalho.
O professor pede para que um aluno que está
sentado próximo à sua mesa volte ao seu grupo, o
aluno diz que não vai voltar, o professor pede
novamente e, diante da negativa do aluno, o
professor pede então que ele saia da sala e
interrompe as apresentações e diz à pesquisadora
que não gostaria de conversar sobre esta aula.

DESCRIÇÃO
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Professor, professor
auxiliar, alunos e
pesquisadora

O professor distribui os livros para os alunos e
propõe o resumo de um texto do livro didático
individualmente, o professor auxiliar passa pelas

Propor aos
alunos a
leitura e

Aula 6

 Livro didático
 Notebook com as
gravações das

 Anotações da
pesquisadora

19.09.2013
19 às
20h30

Conversa
sobre a aula 5

O professor pontua a dificuldade dos alunos
trabalharem em grupo e a indisciplina de alguns
alunos;
A pesquisadora retoma os objetivos da pesquisa
sobre o ensino do gênero.

Retomar a
leitura e
resumo do
texto “Dez
dicas para
falar em
público”

Discutir a
atividade de
leitura e
resumo em
grupo

Aula 5

MATERIAIS
ENVOLVIDOS
atividades

19.09.2013
Pesquisadora e
das18 às 19
professor
horas

Professor, professor
auxiliar, alunos e
pesquisadora

12.09.2013
das 07 às
20h30

DESCRIÇÃO

professor diz que não.
A pesquisadora pergunta por que o professor lê e
explica o texto para os alunos, o professor diz que
sempre faz isso e a pesquisadora sugere que o
texto seja lido pelos alunos em grupos e que cada
grupo elenque as palavras-chaves de cada trecho
do texto.
O professor diz que está preocupado com o prazo
para a realização das atividades.
O professor retoma a leitura do texto e pede aos
alunos que elenquem as palavras-chave de cada
 Cópias do texto
dica. A atividade é realizada em grupo, o
professor e o professor auxiliar passam de grupo
 Caderno, lápis ou
em grupo explicando o procedimento,
caneta
conversando sobre o texto e tirando eventuais
dúvidas

OBJETIVOS
objetivo da
leitura do texto
Planejar a
próxima aula

PARTICIPANTES

DATA

EVENTO
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Professor, professor
auxiliar, alunos e
pesquisadora

Pesquisadora e
professor

26.09.2013
das 19 às
20h30

22.10.2013
das 09 às
10 horas

Aula 7

Conversa
sobre a aula 7

PARTICIPANTES

Conversa
sobre a aula 6

DATA

26.09.2013
Pesquisadora e
das18 às 19
professor
horas

EVENTO

Analisar a aula
07 e avaliar o
trabalho

Analisar os
recursos
prosódicos
utilizados
pelos
palestrantes

resumo dos
textos das
páginas 36 a
41 e
235 a 240
Analisar, com
os grupos, as
primeiras
apresentações
.
Analisar as
contribuições
da pesquisa
para o
professor;

OBJETIVOS

 Vídeos de Mário
Sérgio Cortela,
Daniel Godrin e Al
Gore
 Anotações da
pesquisadora
 CDs com as
gravações dos
A pesquisadora pede que o professor apresente
suas impressões sobre a participação dos alunos.
O professor avalia positivamente a participação
dos alunos e o uso das tecnologias.

MATERIAIS
ENVOLVIDOS
apresentações
dos alunos

O professor apresenta aos alunos os vídeos sobre
expressividade e

A pesquisadora pergunta sobre as contribuições
da pesquisa para o professor e para os alunos.
O professor comenta a participação dos alunos
durante as aulas sobre expressividade

carteiras tirando dúvidas.
O professor chama os grupos para sua mesa e
apresenta no notebook os vídeos para que cada
grupo avalie.

DESCRIÇÃO
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DATA

Vários dias

29.11.2013
das 18h20
às 19 horas

EVENTO

Apresentações
dos
seminários

Reunião de
avaliação do
trabalho

Pesquisadora e
professor

Professor, professor
auxiliar e alunos

PARTICIPANTES

Avaliar o
trabalho

Acompanhar
as
apresentações
dos alunos

OBJETIVOS

MATERIAIS
ENVOLVIDOS
alunos

O professor comenta as apresentações dos
seminários.

A pesquisadora se compromete a entregar as
gravaçoes das aulas para que o professor analise.
 Computador ,
projetor e
O professor acompanhou e gravou as
arquivos com
apresentações dos trabalhos dos alunos
apresentações
realizadas durante as cinco aulas da semana com
dos alunos e
a turma.
anotações dos
alunos
O professor fala sobre a falta de preparo durante a
 Gravações das
faculdade e sobre as dificuldades encontradas
aulas 02 e 07
durante o trabalho com o gênero.

DESCRIÇÃO
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3.5 CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS DADOS
Nesta seção, apresento os procedimentos e as categorias utilizadas para a
análise linguística dos dados, a partir do referencial teórico adotado nesta pesquisa.
Para a realização da análise e discussão. fiz o levantamento dos conteúdos
temáticos que emergiam das realizações linguísticas dos participantes. Em seguida.
elaborei quadros com agrupamentos dos tópicos que resultaram da primeira análise
dos conteúdos temáticos e que se relacionam aos sentidos-e-significados dos
participantes em relação ao ensino do gênero oral seminário.

3.5.1 Análise do Conteúdo Temático
De acordo com Bronckart (1997/1999), o conteúdo temático pode ser definido
como o conjunto das informações apresentadas no texto. Essas informações “são
representações construídas pelo agente-produtor. Trata-se de conhecimentos que
variam em função da experiência e do desenvolvimento do agente e que estão
estocados e organizados em sua memória” (BRONCKART, 1997/1999, p.97-98).
Entendemos que essa maneira de analisar o texto atende aos objetivos desta
pesquisa, que é investigar os sentidos-e-significados atribuídos pelos participantes
ao gênero seminário e como esses sentidos-e-significados são compartilhados e
criticamente transformados.
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Esta seção tem por objetivo descrever e discutir as realizações linguísticas,
para responder às perguntas de pesquisa. O propósito é compreender os sentidose-significados atribuídos tanto pelo professor participante quanto pela professora
pesquisadora sobre o ensino do gênero discursivo oral seminário. Dentre as nove
reuniões realizadas, foram selecionadas quatro, em que foram tratados os aspectos
que precisam ser ensinados sobre o gênero discursivo seminário.
Esta seção está dividida em cinco partes: (1) sentidos-e-significados
atribuídos pelos participantes às características do gênero discursivo seminário; (2)
sentidos-e-significados atribuídos pelos participantes à relação entre tema e
seminário; (3) sentidos-e-significados atribuídos pelos participantes ao ensinoaprendizagem do gênero discursivo seminário; (4) sentidos-e-significados atribuídos
pelos participantes à análise das produções iniciais; (5) sentidos-e-significados
atribuídos pelos participantes ao ensino-aprendizagem de recursos prosódicos.

4.1 SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS

PELOS

PARTICIPANTES

ÀS

CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO SEMINÁRIO
Conforme informei na seção metodológica, convidei o professor Sérgio para
participar desta pesquisa, pois eu já o conhecia desde o ano de 2012, quando
ministrei um curso sobre sequências didáticas na Diretoria de Ensino da Região de
Guarulhos Sul. Marcamos nossa primeira conversa para o dia 24 de janeiro. Meu
objetivo era apresentar o projeto a Sérgio e conhecer os sentidos-e-significados
atribuídos por ele ao ensino do gênero seminário. Nesse dia, entreguei ao Sérgio o
texto Gêneros orais: elementos linguísticos e não linguísticos, para discuti-lo durante
nossas próximas reuniões.
Partindo da análise das escolhas lexicais dos participantes da reunião,
apresento no quadro abaixo os conteúdos temáticos relativos ao gênero discursivo
seminário. Em seguida, analiso os conteúdos temáticos, buscando identificar os
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sentidos-e-significados

atribuídos

pelos

participantes

ao

gênero

discursivo

seminário.

Excerto 01
Realização linguística

Conteúdo temático

PP15: E à internet, aí no caso, você pode até pensar numa maneira, Seminário é atrelado
de atrelar o produto ao seminário, à exposição oral, mas é uma ideia, à exposição oral
você é dono da Sequência Didática
S16: Como seria essa exposição oral, no caso?
PP16: O seminário, vamos pensar, o seminário, como que funciona
na faculdade, por exemplo, a gente tem que pesquisar, né, aí faz a
base escrita, a gente tem que estudar para expor a esse grupo, agora
para a garotada, não sei seus alunos, mas meus alunos se apoiavam
muito no papel, para expor.
S17: sim, eles sempre se apoiam
PP17: Aí eles ficavam grudadinhos assim na lousa, segurando o
papel e era um drama, eles não falavam nada, a gente fala, né, que é
como se eles estivessem, é, falando espontaneamente, a gente sabe
que não tem. Então não tem nada de espontâneo nisso, né, eles
(incompreensível)
S18: Você sabe o que eu acho que daria certo, que eu percebi na
sétima, até um projeto que a professora da sala de leitura fez, com Seminário requer o
relação ao bulling, por exemplo, fazer com que em vez de, que eles uso de recursos
por exemplo, esses que se sentiriam mais à vontade, eles fizessem
uma gravação de um DVD e expusessem as imagens e fossem
explicando ao invés de se apoiar no papel
PP18: Sim, eles podem por exemplo, usar a sala de leitura, usar o O professor precisa
datashow, usar o Power Point, eles podem usar diversos recursos, criar estratégias para
quem vai ajudá-los a usar esses recursos?
os alunos tornaremse autônomos
S19: Sou eu, an ham...
PP19: Então, aí é que está, você vai criar essas estratégias para que
eles se tornem autônomos na hora de expor e isso é para a vida toda
S20: un hum
PP20: Isso é para a igreja, isso é para o, para a profissão deles, para
a vida acadêmica, se eles quiserem entrar numa faculdade
(incompreensível)
S21: Eu acho que eu vou sugerir um Power point para expor na sala
de leitura, entendeu, acho que até na sala de leitura é um ambiente
bem, porque eu lembro da sétima, dessa sétima que eles fizeram

Nesse excerto, podemos observar os sentidos atribuídos tanto pela
pesquisadora, quanto pelo professor ao gênero discursivo seminário. A professora
pesquisadora utiliza sua experiência profissional (“não sei seus alunos, mas meus
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alunos se apoiavam muito no papel, para expor”) para falar sobre o despreparo dos
alunos ao lidar com o gênero seminário.
A professora pesquisadora revela, em sua fala, que considera o gênero
seminário equivalente à exposição oral. Conforme discutimos na seção teórica, o
uso do termo seminário decorre da terminologia frequentemente utilizada em
ambiente escolar (Dolz, Schneuwly, de Pietro e Zahnd, 2004).
O professor sugere que os alunos utilizem um CD com imagens e um projetor
ao invés de apoiarem-se no papel, demonstrando seu interesse pela proposta de
trabalho e revelando os sentidos iniciais atribuídos às características do gênero
seminário: uma explicação oral de imagens; entretanto, ainda não apresenta uma
proposta de ensino do gênero discursivo em questão.
Podemos perceber na fala da pesquisadora - “você vai criar essas estratégias
para que eles se tornem autônomos na hora de expor e isso é para a vida toda” uma referência a Bakhtin e ao círculo, quanto à importância de dominarmos os
gêneros para desenvolvermos nossa individualidade e agirmos de maneira pessoal
e flexível em cada situação particular de comunicação (2006, p.285).

4.2

SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS

ATRIBUÍDOS

PELOS

PARTICIPANTES

À

RELAÇÃO ENTRE TEMA E SEMINÁRIO
No dia 19 de março de 2013, Sérgio e eu nos reunimos para planejarmos os
primeiros passos do trabalho em sala de aula com o gênero seminário. O intervalo
entre a primeira reunião e a segunda deve-se às atividades realizadas durante o
início das aulas (planejamento e avaliação da aprendizagem em processo).
Nessa reunião, Sérgio trouxe uma proposta que contemplaria gêneros
abordados pela avaliação da aprendizagem em processo (notícia e reportagem) e
caderno do professor do primeiro ano do ensino médio (fotojornalismo). Nos
excertos a seguir, podemos observar a negociação entre professora pesquisadora e
professor participante sobre o ensino do gênero seminário.
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Excerto 2
Realização linguística

Conteúdo temático

S3: Ai você vê o que você acha da, como vai ser trabalhado o
fotojornalismo e como até mesmo está tendo agora a questão da
prova diagnóstica para ver, um dos itens da prova diagnóstica é
para diferenciar notícia de reportagem, trabalhar com eles a
questão da reportagem, como tem também no primeiro ano a
questão de linguagem não verbal, vou preparar o material de
uma reportagem, de preferência minha, que ainda não sei qual e
fazer mesmo a montagem do fotojornalismo, por exemplo, só por
meio do não verbal, entendeu? E a partir disso eles vão montar e
eles vão apresentar as imagens, em seminário,entendeu? Por
exemplo, vai pegar temas atuais, por exemplo, eleição do papa
Francisco, então eu vou lá pegar na internet várias fotos do papa
e eles mesmos vão narrando, foto assim, assim, assim e assim.
E eles vão montando, como se estivessem fazendo uma
reportagem e apresentando para a sala sobre o papa. Ah, o caso
da Mércia, por exemplo, Mércia foi morta assim, assim e assado,
vão pegando fotos e vão montando. Pegando temas atuais, aí
precisava olhar na internet, ver algumas coisas, tentar, pegar um
jornal, ver o que seriam tão informados para poder eles mesmos
fazerem, entendeu? De repente até sortear, ou deixar eles
escolherem e filtrar a escolha deles, porque não pode deixar
muito solto, porque nessa fase eles vão querer fazer “vamos
fazer reportagem sexo, sexo, sexo, sexo” Aí não dá.

Seminário pode
trabalhar temas atuais
em forma de
fotojornalismo

Excerto 3
Realização linguística

Conteúdo temático

PP5: Olha lá, seminário é igual à notícia, à reportagem? É o O gênero seminário e o
mesmo gênero?
fotojornalismo podem
ser confundidos
S5:Não
PP6: Na cabeça deles será que eles não vão confundir? O
fotojornalismo com o seminário? O gênero seminário?
S6: É, realmente dá para ter uma confusão, né, é porque eu
estava me pautando na questão do
PP7: Do, da instrução do caderno

Podemos observar, no excerto 2, que o professor apresenta uma proposta de
trabalho com o seminário relacionado a outros gêneros (reportagem, notícia e
fotojornalismo) e preocupa-se muito com a questão do tema (papa, caso Mércia,
sexo). É possível perceber ainda que o professor pretende trabalhar ao mesmo
tempo com os gêneros reportagem, exposição de fotojornalismo e seminário (“e
fazer mesmo a montagem do fotojornalismo, por exemplo, só por meio do não
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verbal, entendeu? E a partir disso eles vão montar e eles vão apresentar as
imagens, em seminário” / “E eles vão montando, como se estivessem fazendo uma
reportagem e apresentando para a sala sobre o papa”).
Consideramos que essa visão de ensino de gênero desconsidera suas
capacidades de linguagem dominantes. Para Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004),
cada gênero demanda um ensino adequado às suas características e funções
sociais específicas, pois enquanto a reportagem e a notícia pautam-se na
“representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo” (p.121) o
seminário considera a “apresentação textual de diferentes formas dos saberes”.
No excerto 3, ao perguntar “Olha lá, seminário é igual à notícia, à
reportagem? É o mesmo gênero?” / “Na cabeça deles será que eles não vão
confundir? O fotojornalismo com o seminário? O gênero seminário?”, a professora
pesquisadora demonstra que os sentidos atribuídos por ela às atividades
envolvendo o ensino do gênero seminário divergem dos sentidos atribuídos pelo
professor.
Podemos inferir que essas perguntas contribuíram para que o professor
realizasse uma mudança da proposta, como podemos conferir nos conteúdos
temáticos discutidos a seguir:

Excerto 4
Realização linguística

Conteúdo temático

S7: Eu pensei em uma coisa
PP8: Uhn
S8: que foi sugerido lá no, nas reuniões da prefeitura, por uma
questão até de conhecimento, eu não sei se poderia, até por uma
questão de enriquecimento cultural deles eu acho necessário,
porque às vezes você fala, por exemplo, “quem foi Albert Einstein?” e O enriquecimento
cultural
pode
eles “Ah,não sei, não sei”
desencadear
o
PP9: Ah, entendi.
seminário
S9: Eu fiz uma listinha, de 50 personalidades da da de todas os as
áreas do conhecimento, eu fiz de 30 a 40, então, por exemplo, eu
fiquei pensando, não tem nada a ver com o caderninho e eu fiquei
pensando e seria sorteado aleatoriamente para que não fosse dizer
“ah, ele por que que ele pegou esse?” então, por exemplo, eu fiz
uma lista em que eu coloquei Leonardo da Vinci, coloquei
Shakespeare, coloquei Van Gogh, coloquei Michelangelo, então
grandes nomes do conhecimento universal, de repente eles poderiam
pesquisar e eles apresentarem em seminário a vida dessas pessoas
e aí poderia eles mesmos narrarem quem foi, quer dizer, como se
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eles fossem dar uma palestra, para dizer quem foi Michelangelo aí
eles poderiam mostrar quem é, a obra dele e ir explicando e aí o
grupo se dividiria

Nesse excerto, podemos observar o resultado da negociação entre a
pesquisadora e o professor sobre as atividades envolvendo o ensino do gênero
seminário. A pesquisadora, ao afirmar “eles vão ter que se especializar na biografia
dessas pessoas”, refere-se às discussões sobre o ensino do gênero seminário
(DOLZ et al. 2004; BUENO, 2010), em que o aluno constitui-se especialista em um
assunto, pois geralmente o tema do seminário é determinado pelo professor.
Nesse excerto, também podemos perceber que o professor considera essa
proposta mais adequada do que a anterior: “Eu até gostei dessa, é até melhor do
que fotojornalismo”. A pesquisadora completa a frase do pesquisador, dizendo que
os alunos também estão voltados para a oralidade, mas pertencem a outra esfera.
Essa discussão não é aprofundada no excerto, pois, nesse momento, eu entendi, a
partir da réplica de Sérgio - “é outra esfera” -, que ele tivesse conhecimento sobre as
esferas de trocas sociais (SCHNEUWLY, 2004).
Essa conversa favoreceu o desenvolvimento das atividades de apresentação
da proposta de trabalho e de sondagem, em que os alunos elaborariam e
apresentariam um seminário sobre a biografia de um artista ou cientista para que o
professor pudesse verificar seus conhecimentos a respeito do gênero.

4.3 SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS

ATRIBUÍDOS

PELOS

PARTICIPANTES

AO

ENSINO-APRENDIZAGEM DO GÊNERO DISCURSIVO SEMINÁRIO
Retomando informações da seção metodológica, durante o período de março
a abril Sérgio esteve envolvido em atividades relacionadas à Avaliação da
Aprendizagem em Processo e fechamento de notas. Nosso contato foi realizado
apenas por correio eletrônico. No dia 30 de março, enviei ao Sérgio um esboço dos
passos da Sequência Didática12, sugerindo que ele alterasse o que julgasse
necessário.
12

Anexo B
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Nesse dia, nos reunimos com o objetivo de analisar as aulas dos dias 09 (em
que o professor trabalhou a apresentação do projeto com seus alunos, juntamente
com os sorteio dos temas do seminário) e 16 de maio de 2013 (em que ocorreu a
preparação dos seminários e a apresentação de um grupo). Durante essas aulas, o
professor relacionou a aprendizagem do seminário à vida profissional dos alunos e
explicou que a primeira apresentação seria gravada para que depois cada grupo
pudesse analisar seu desempenho.
O professor lembrou os alunos de que não haveria exposição das gravações
para todos da sala, mas apenas os integrantes do grupo veriam suas próprias
apresentações. Um grupo apresentou o seminário sobre Renoir e, ao final da
apresentação, um aluno fez uma pergunta que foi respondida por um integrante do
grupo.
Com base em minhas observações sobre a aula, procurei ouvir o que Sérgio
havia considerado positivo a respeito do início do trabalho. Também pretendia
organizar, juntamente com Sérgio um cronograma de atividades.
A partir da análise das escolhas lexicais tanto da professora pesquisadora,
quanto do professor participante, apresento, a seguir, a análise dos conteúdos
temáticos que emergiram dos dados.

Excerto 5
Realização linguística

Conteúdos
temáticos
PP1: Então, você falou dos aspectos positivos
A escolha de
temas
S1: Então, recomeçando e é nesse raciocínio, no caso do grupo do desconhecidos
Renoir, do primeiro H, tinha pensado na questão da própria iniciativa das pelos alunos foi
questões, em meio a toda a má vontade da sala em geral, que eles proposital
tiveram a iniciativa, o pouco tempo hábil que eles ficaram receosos
assim, com relação à temática, porque é uma coisa que eles não
conheciam e em princípio a ideia era justamente essa, pegar o que eles Se os alunos
não conheciam, né, então no caso do outro grupo do Marx foi até mais falarem sobre
difícil ainda e eles pelo menos tiveram essa iniciativa, o embrião da temas que
iniciativa por causa do da temática mesmo que eu escolhi difícil e foi conhecem não
proposital, viu, não foi à toa que eu escolhi , porque essa coisa de pedir se constituirão
para eles “não, vamos falar de funk” falar de uma coisa que eles sabem. especialistas
PP2: Aí eles não vão se tornar especialistas

No excerto 5, o professor participante e a professora pesquisadora conversam
sobre as produções iniciais dos alunos. De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly
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(2004), essas produções possibilitam ao professor uma análise dos saberes que
cada aluno tem a respeito do gênero solicitado, ao mesmo tempo em que auxiliam,
por um lado, o professor, no planejamento das atividades que comporão os
módulos, e, por outro, os alunos, que têm um panorama dos saberes e dificuldades
encontradas durante a elaboração do texto.
Podemos observar que o professor participante revela que escolheu os temas
das primeiras produções e que a escolha foi proposital, pois se deixasse a escolha
para os alunos, os temas girariam em torno de suas preferências, ou seja, temas
que eles já conheciam. A pesquisadora concorda com o posicionamento do
professor, afirmando que se os alunos escolhessem os temas não se constituiriam
especialistas.
Essas realizações linguísticas estão relacionadas ao entendimento de que o
seminário é um instrumento privilegiado de estudo sobre conteúdos diversificados
tanto para a plateia, quanto para o expositor que se apresenta enquanto
especialista, aquele que “toma o lugar do professor” (DOLZ et al., 2004, p.218) e
que, para tanto, precisa estruturar o conhecimento pesquisado.
No excerto 6, podemos analisar quais aspectos do gênero discursivo
seminário precisariam ser ensinados, na opinião de Sérgio:

Excerto 6
Realização linguística
S2:Não vão, porque a ideia justamente, por isso que eu peguei,
né? E no caso do Renoir, eles falaram assim, é,
do
impressionismo, de repente eles nem sabiam, ninguém chegou
a mencionar, mas teve aquele aluno que fez aquela pergunta,
não tinha percebido, de repente fazer com que a sala crie uma
dinâmica para que também não haja, um, como é que fala?
Porque tem alguns alunos que às vezes combinam entre eles
de não fazer pergunta com medo de não constranger,
entendeu? E aí eu fiquei pensando, o que que poderia ser feito
para fazer com que a dinâmica fosse e eu estava na dúvida até
que ponto eu interviria, ou se eu não interviria, entendeu? Aí eu
fiquei numa dúvida e num dilema com relação a isso, achei legal
foi a pergunta e aí talvez seja um princípio da questão da
orientação com relação a todos os pontos do que, por exemplo,
eu reparei já no segundo grupo a questão da não pronúncia
porque eles interromperam e falaram “professor, como é que
fala isso aqui?” então para eles já terem o preparo e falaria
assim “ó gente, quando vocês forem fazer o seminário já tirem
as dúvidas do que vocês não entenderam comigo, então
quando você chegar lá, vocês tem que brilhar, como se fosse

Conteúdo temático
Seminário é para ser
apresentado e não para
suscitar perguntas

Os alunos leem ou
decoram o que devem
falar
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uma apresentação de televisão, de cinema. Então assim o que
tiver dúvida, fala que eu repasso, nós vamos fazer esse repasse
” eu acho que a questão do repasse, porque eles estão tão
acostumados com a questão de só ler, decorar, que às vezes
eles nem sabem o que eles estão falando, teve o caso da aluna
que apresentou sozinha, ela já teve, ela já pensou um pouco
sobre a questão, né? Mas não são todos os alunos que vão
pensar, eles vão repetir e não vão ter consciência de até para
se evitar certas malícias, né, igual teve um seminário lá que eles
começaram a rir de uma bobagem lá, então tentar aprofundar
para que eles também não fiquem, não fiquem é...

Nesse excerto, o professor apresenta sua opinião a respeito tanto das
dúvidas durante o seminário, quanto do conhecimento dos alunos sobre a
apresentação dos colegas. Sérgio considera positiva a participação de um aluno
com perguntas, entretanto acredita que os alunos não fazem perguntas porque
querem evitar constrangimentos dos colegas.
O professor também considera necessário preparar os alunos antes das
apresentações, para que eles tirem suas dúvidas sobre o tema, pois, de acordo com
sua experiência, eles só leem ou decoram.
Essas considerações de Sérgio revelam os sentidos iniciais que ele atribui
aos aspectos do gênero seminário, que precisariam ser ensinados:
a. necessidade de preparar os alunos “para eles já terem o preparo”;
b. o professor tira as dúvidas sobre o tema do seminário “já tirem as dúvidas
do que vocês não entenderam comigo”;
c.

falta de organização das informações pesquisadas “porque eles estão tão
acostumados com a questão de só ler, decorar” /”às vezes eles nem sabem o
que eles estão falando”/ “não são todos os alunos que vão pensar”/ “ eles vão
repetir e não vão ter consciência”)

Percebe-se, ainda, que, na fala de Sérgio, há mais preocupação sobre o tema
do que sobre as características do gênero. No excerto a seguir, observaremos o
receio do professor participante de que os alunos façam bagunça:
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Excerto 7
Realização linguística

Conteúdo
temático

PP4: Porque eles não sabiam o significado da palavra.
S4: Não sabiam, exatamente e aí eles tem que estar preparados e aí
só tem uma maneira, uma coisa que a gente, no caso eu vou ter que
trabalhar com eles, que no caso justamente, na pesquisa deles, de
vocabulário, para até mesmo os termos técnicos, como no caso a
pesquisa vai ser uma coisa mais simples para eles, no caso é a
questão da violência, pensar assim, o que que eles podem trazer de
novo, pensar no desafio do que que eles podem trazer de novo para
não ficar repetitivo, que eles possam não só pesquisar a violência, que
eles possam criar um debate sobre a violência, então quer dizer, o
seminário não acaba sendo algo só expositivo, ele seria uma espécie
de debate.
PP5: Mas aí é debate, vamos pensar,
S5: an
PP6: Os dois são dentro da oralidade
S6: un, hum
Seminário é uma
PP7: O debate, o que que é um debate?
espécie de debate
S7: O debate é uma troca de opiniões, né?
PP8: Com argumentação?
S8: Com argumentação
PP9: E aí cabe um debate, que geralmente é regrado, tem a réplica, a Debate tem
tréplica
regras
S9: Não, o meu problema
PP10: Será que isso cabe dentro do seminário?
S10: Na verdade não caberia, mas eu fiquei com medo de uma coisa,
de de repente abrir, porque é assim, tentar encontrar esse ponto de
equilíbrio dentro do debate/seminário nas salas vai ficar um pouquinho
PP11: Porque é diferente
S11: Eu sei, mas, eu sei que é diferente, mas é que eu estou
pensando na questão das perguntas porque você comentou que achou
interessante o aluno perguntar, mas até que ponto de repente uma
pergunta não vai gerar um debate, no caso
PP12: Aí a pergunta dele foi uma pergunta voltada para polêmica?

Seminário não é o
mesmo que
debate

Necessidade de
encontrar um
S12: Não , porque no caso, aí é que está a diferença, no caso o tema ponto de equilíbrio
que foi escolhido, foi um pintor e tal que eles conheceram como no dentro do
próximo seminário vai ser sobre violência aí vai ser um tema que é debate/seminário
polêmico
Até que ponto uma
PP13: E de repente, vamos pensar, ele vai falar sobre violência na
pergunta não gera
escola
um debate
S13: Porque eles vão querer falar
PP14: Vão
S14: Porque é essa a diferença porque quando eles falam “Ah, Renoir”
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Eles ficam mais na defensiva para querer entender o que é, quem é e
aí é, alguma coisa muito, que desperte a curiosidade, eles e
perguntam, mas eles não vão contestar porque é a vida de uma
pessoa, né, a não ser que a vida dessa pessoa seja muito polêmica,
que vá gerar outra polêmica, mas esses temas, drogas, violência,
dentro da proposta que a professora coordenadora expôs vai gerar
debate, então, é, como não deixar que essa linha fuja do seminário
para ir para o debate?
PP15: aí
S15: Porque é uma sala que é muito, vamos dizer assim, participativa
oralmente, se é que você entende o que eu quero dizer, então eles se
empolgam
PP16: mas aí a gente tem que pensar na diferença entre a bagunça e
entre uma exposição de ideias, troca de ideias, então é necessário que
eles também percebam esta diferença, porque é necessário pensar
então num comportamento para estudar , então esse comportamento é
um comportamento para estudar, numa conversa de bar, numa
conversa de bar eles podem discordar, um vai lá e xinga o outro,
esbraveja sai, chuta a porta, mas num movimento de estudo é
necessário discutir sobre as ideias, em que um vire para o outro e diga
“olha eu discordo de você nisso, nisso, nisso e nisso, então o que que
você acha disso?” então a pessoa vai colocar “ah, eu acho ”
S16: Então é pertinente, então já de cara fazer a diferenciação do
seminário para o debate para eles para começar
PP17: Será que isso é importante para eles? Essa questão de
diferença, porque aí você vai fazer a diferença do gênero, será que
isso é importante? É uma pergunta, não, eu estou lançando uma
pergunta.
S17: É, porque na verdade é assim, eu estou receoso de virar uma
bagunça, entendeu?
PP18: Mas o que que então você precisa garantir para que não vire
essa bagunça? Vamos pensar.
S18: Realmente eu não sei, porque

No excerto 7, observamos que Sérgio pensa na possibilidade do seminário
não ser apenas expositivo e inicia, com a intervenção da pesquisadora, a reflexão
sobre as diferenças entre o gênero seminário e o debate. Para o professor, o tema
polêmico pode gerar um debate durante o seminário, pois os alunos “se empolgam”,
essa situação demandaria então a diferença entre seminário e debate.
Sérgio preocupa-se com a reação dos alunos diante do tema - “no caso, o
tema que foi escolhido, foi um pintor e tal que eles conheceram como no próximo
seminário vai ser sobre violência aí vai ser um tema que é polêmico”/ “esses temas,
drogas, violência, dentro da proposta que a professora coordenadora expôs vai
gerar debate, então, é, como não deixar que essa linha fuja do seminário para ir
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para o debate?”. Esse dilema apresentado por Sérgio está relacionado à
complexidade que envolve a introdução de um gênero no ambiente escolar.
Schneuwly e Dolz (2004) abordam a diversidade de situações que envolvem o
debate, que é um gênero da modalidade oral, assim como o seminário. Entretanto,
este último tem por objetivo formar argumentos, transformar comportamentos e
atitudes, valores e normas, demandando um trabalho específico. A pesquisadora
traz essa questão durante a discussão e tenta promover a reflexão de Sérgio sobre
a necessidade ou não de diferenciar os dois gêneros.
Sérgio fala de seu receio a respeito da bagunça13: “eu estou receoso de virar
uma bagunça, entendeu?” Essa realização linguística possibilita o entendimento de
que Sérgio compartilha uma preocupação de parte dos professores, ao trabalharem
com os gêneros orais, relacionada à “ideia de que a escrita seria o espaço da
organização e a fala, da espontaneidade e, portanto, da desorganização” (BUENO,
2009, p.16).
O fato de Sérgio apresentar esse receio contribuiu para que conversássemos
sobre o estabelecimento de regras entre ele e seus alunos, tais que houvesse a
distribuição das falas e os alunos se organizassem durante as atividades em grupo.
Conforme veremos nos excertos a seguir, essa conversa possibilitou-me sugerir a
elaboração de um roteiro para as aulas.

Excerto 8
Realização Linguística

Conteúdos temáticos

PP28: Eu estou enxergando coisas que prejudicam o seu trabalho
mas, enquanto especialista, eu enxergo também que há a
possibilidade de você trabalhar com esses meninos, porque se
fosse uma turma semelhante àquela semelhante à minha, aí eu ia
virar para você e falar: “olha Sérgio, o processo é a longo prazo, a
gente vai conseguir os resultados disso lá pro ano que vem, mas
vamos trabalhando, vamos ver o que a gente vai conseguir.”
Nesse caso não, então o que eu enxergo ali nessa turma é que É preciso elaborar um
eles estão assim bem, está, eles têm condições sim de apresentar roteiro/ plano de aula
o seminário. O que a gente vai precisar fazer? Um roteiro, e aí
roteiro até mesmo um roteiro até mesmo de sala para você, sabe,
então aí a gente vai precisar elaborar um plano de aula, pelo
menos é o que eu entendo, e ai eu, você, eu estou passando para
você o que eu enxerguei e como que eu acho que pode ser
melhorado, e aí eu lembro, você participando, você não precisa
13

Em diversas reuniões, Sérgio aborda questões relacionadas à indisciplina; optamos por discutir
esse tema nas considerações finais, pois entendemos que o foco desta seção está voltado ao ensino
do gênero discursivo oral seminário.
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aceitar isso, concordar com isso, se você quiser a gente pode
tentar uma outra saída.
S28: Mas por que outra saída? Eu acho legal a ideia do roteiro...

Nessa realização linguística, podemos observar inicialmente os sentidos
atribuídos pela professora pesquisadora ao ensino do gênero seminário. Para ela, a
organização do ensino de um gênero discursivo está relacionada à elaboração de
planos de aulas organizados, por ela denominados roteiros.
A professora pesquisadora retoma, então, uma sugestão de passos da
sequência didática14, que ela havia enviado para o endereço eletrônico do professor
em março, conforme podemos observar no excerto a seguir:
Excerto 09
Realização linguística
PP67: eu vou ver, porque de acordo com o que a gente tinha programado,
a gente vai ter pouco.., porque junho praticamente, a gente vai ter quantas
aulas.. eu estou procurando aqui, não sei se eu anotei aqui.... vamos tentar
de novo, ó, a gente tem que trabalhar com relação ao seminário, a gente
precisa trabalhar com o estudo das características do seminário, né, que
são diversas... né, aqui eu acho que daria umas quatro ou seis aulas, vou
colocar seis aulas, aí a gente vai ter que trabalhar com a pesquisa, você
conversou com a professora, ela vai poder fazer pesquisa com eles?
S67: Não, eu não falei ainda com ela.
PP68: tá, porque a pesquisa eu acho que daria umas quatro aulas, ou seja,
a gente tem o resumo, né porque esse resumo é para organização da parte
escrita do seminário
S68: Un hum
PP69: Que eles vão ter ... é ... uma base, aí aqui também eu acho que são
duas aulas, ai tem também a elaboração do seminário, ai vai ter o modelo
com a sua apresentação, aí eu vou colocar duas aulas, e aí vai ter a
elaboração do seminário
S69: que eles vão apresentar
PP70: isso, a elaboração do seminário, e aí você pode até fazer isso
coletivamente, fazer isso em duas aulas para ser feita a planificação do
texto coletivamente, “então ó, o que tem que ter no seminário? Tem que ter
isso, então qual a primeira coisa que a gente vai colocar, vai ser isso, isso
e isso” entendeu? E aí mais duas aulas para eles trabalharem, vamos
colocar aqui quatro aulas, e aí a análise das gravações e aqui são duas
aulas que dá para gente ir fazendo enquanto vão acontecendo, ó, dez....

14

Anexo B

Conteúdos
temáticos
Necessidade
de trabalhar
com as
características
do seminário
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Nesse excerto, podemos observar os sentidos atribuídos pela pesquisadora
ao ensino do gênero seminário: para ela, é necessário elaborar atividades que
contemplem o ensino das características do seminário, tratamento da informação
(pesquisa e resumo), elaboração do seminário, análise e planificação dos textos.
Observamos ainda, nesse excerto, a relação com as discussões de Dolz et al.
(2004), apresentadas na seção teórica. Para esses pesquisadores, o trabalho com
esse gênero demanda o planejamento de atividades que contemplem as dimensões
comunicativas,

de

conteúdo,

além

dos aspectos

técnicos,

ou

seja,

dos

procedimentos linguísticos e discursivos do gênero.
No excerto a seguir, é possível observar como o professor participante e a
professora pesquisadora trabalham com a análise dos aspectos do gênero seminário
que, em suas opiniões, precisam ser ensinados.
Excerto 10
Realização linguística

Conteúdo
temático
S73:não, mas eu não estou questionando, tanto que assim eu estou sem Dúvidas sobre o
..... por exemplo, características do seminário, seis aulas, na realidade que ensinar de
estou me sentindo como se eu estivesse ainda na faculdade, porque eu características do
fico pensando, o que que eu vou passar de...
seminário
PP74: de características do seminário?

O seminário
demanda
PP75: vamos lá, o que é que tem que ter no seminário? Você vai pesquisa sobre o
apresentar um seminário para uma plateia, o que é que tem que tema, montagem
do power point,
organizar?
resumo,
S75: você está falando o que é que eu faria, por exemplo?
organizar em
tópicos o que
PP76: humrrum
pesquisou
S76: bom, primeira coisa, lançado o tema eu vou fazer a pesquisa do
tema, se eu tenho que apresentar o seminário, eu tenho que pesquisar o É necessário
tema
colocar os pontos
mais importantes
PP77: humrrum, que está aqui
no cartaz ou no
S77: é, exatamente, pesquiso e logo em seguida eu vou pegar o que eu power point
pesquisei e vou montar, no caso eu vou montar o meu... o que que eu
vou apresentar, por exemplo, se eu vou apresentar no power point eu
vou fazer....
S74: é!

PP78: é o passo dois, está aqui ó, aqui ó, o resumo
S78: é seria o resumo...
PP79: aqui ó, um, dois, e aí já vai para o três que é elaboração, ahn?
S79: mas... não, eu estou falando assim, o eu é que eu vou falar é, por A importância do
isso é que eu estou aqui pensando, seis aulas, meu Deus
ensaio
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PP80: É, olha lá, vamos continuar
S80: Está bem, pesquisa, depois tem o resumo, depois do resumo,
depois eles vão, fazer, vão elaborar
PP81: Você
S81: Eu, eu? Então olha, o que eu faria, eu pesquisei tudo, aí eu vou
pegar o que pesquisei, eu vou pegar os tópicos, para ajudar, é claro que
eu não vou poder falar tudo o que eu pesquisei, eu vou falar os pontos
mais importantes, depois que acabar os pontos mais importantes eu vou
colocar, ou no cartaz, ou no power point.
PP82: Power point
S83: No Power point, é
PP83: Vai elaborar e
S84: É , vou fazer a elaboração, depois de fazer a elaboração, nós
vamos fazer o quê, a divisão das partes, por exemplo, como é um
grupo, por exemplo
PP84: Mas você sozinho
S85: Ah, eu sozinho, por exemplo, então eu vou, no caso sozinho, eu
vou ter que apresentar o trabalho
PP85: E aí você vai apresentar o trabalho?
S86: Eu vou ter que ensaiar antes,
PP86: ó
S87: Porque exatamente, eu vou ter que ensaiar antes porque não é só
chegar lá e falar do trabalho, eu vou ter que ter uma postura, é, o tom de
voz, uma postura é como que eu vou me posicionar, é
PP87: A escolha das palavras, você vai falar com as pessoas usando
uma linguagem coloquial?
S88: Não, vou usar a linguagem formal
PP88: O uso da variante formal, o que mais? Se alguém fizer uma
pergunta?
S89: Então, aí eu vou ter que estar preparado para saber
PP89: Saber, então você vai ter que saber conduzir as prováveis
perguntas,né, equilibradamente, sem ter um siricutico, sem chorar, você
vai ter que responder e dar conta de, se não de responder, ter um jogo
de cintura para saber lidar com essas situações, então tudo isso aqui
são as características do seminário. Porque isso aqui são questões que
vem antes do seminário, a pesquisa, o resumo e a elaboração. Agora,
quais são as características do seminário? Eles não notaram muitas
vezes isso, eles não notaram que eles não precisam ficar muito tempo
apoiados no papel, que eles precisam dar ênfase a uma palavra, eles
podem falar devagar uma palavra que eles queiram definir, são diversos
recursos vocais que eles podem usar na hora de apresentar o seminário,
que fazem parte das características do seminário. Isso aqui você só vai
mostrar, embora eu tenha colocado aqui teoricamente como primeiro
item, mas isso aqui você só vai mostrar a eles com base no modelo,

Conteúdo
temático
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Realização linguística

Conteúdo
temático

então você vai ter que trabalhar no seu modelo diversos desses
aspectos. Para você na hora que acabar, depois né que acabar, você
vai pegar o vídeo e perguntar “ O que que eu fiz aqui com a palavra
mentira?” aí eles vão falar “Ah, mentira o senhor pegou e falou men-ti-ra”
“Ah eu destaquei a palavra mentira, por que será que eu destaquei essa
palavra? Porque a ideia que eles tem é a de que negrito, itálico só
acontecem no escrito, né? Você pode perguntar

Nesse excerto, podemos observar os sentidos atribuídos pelos participantes
ao ensino do gênero seminário. O professor participante apresenta uma dúvida
sobre o que ensinar (“passar”) a respeito das características do seminário; a
professora pesquisadora não responde diretamente, mas pede que ele diga o que
faria se fosse apresentar um seminário.
Podemos observar, pelas realizações linguísticas de Sérgio, os seguintes
passos para a preparação de um seminário:
a. Pesquisar sobre o tema: “eu tenho que pesquisar o tema”;
b. Resumo: “eu vou pegar o que eu pesquisei e vou montar”/ “seria o resumo”/ “eu
não vou poder falar tudo o que eu pesquisei, eu vou falar os pontos mais
importantes”;
c.

Elaboração da apresentação: “os pontos mais importantes eu vou colocar, ou
no cartaz, ou no power point”;

d. Ensaio: “eu vou ter que ensaiar antes porque não é só chegar lá e falar do
trabalho, eu vou ter que ter uma postura, é, o tom de voz, uma postura é como
que eu vou me posicionar”;

De acordo com nossas discussões na seção teórica, a preparação do
seminário consiste na constituição do aluno em especialista e, a partir dos dados
destacados acima, podemos observar que Sérgio compreende a preparação do
seminário do mesmo modo como Bueno (2009): há necessidade de pesquisa e
leitura de textos, elaboração de roteiro e ensaio da apresentação.
Também podemos observar nesse excerto 10 os sentidos apresentados pela
professora pesquisadora a respeito das características do seminário: “eles não
precisam ficar muito tempo apoiados no papel”, “eles precisam dar ênfase a uma
palavra, eles podem falar devagar uma palavra que eles queiram definir, são
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diversos recursos vocais que eles podem usar na hora de apresentar o seminário”. É
possível estabelecer uma referência a Goffman (1987, p.178), quanto ao uso de
recursos prosódicos e a retórica textual como caracteríticas dos gêneros orais.
Observamos que, nessa discussão, os participantes poderiam ter abordado
questões relacionadas às características linguísticas (coesão temática, sinalização
dos aspectos principais e secundários, introdução de exemplos e reformulações),
discutidas na seção teórica desta pesquisa.
Essa conversa também possibilitou ao professor Sérgio apresentar suas
dúvidas sobre as diferenças entre características do seminário e preparação para o
seminário, conforme é possível observar no excerto a seguir:
Excerto 11
Realização linguística

Conteúdos
temáticos

S100: Mas o que que eu não estou entendendo ainda , você vai achar que
você estou meio
PP102: Não, pode perguntar tudo porque você tem que se sentir bastante
seguro
S101: Mas pesquisar, resumir, fazer, modelo, fazer elaboração, não são
características do seminário? Então por que que eu vou precisar de tudo
isso de aula para falar, sendo que eu vou repetir tudo isso novamente,
entendeu?

Diferenças
entre
características
do seminário e
PP103: Ah, mas essas características, elas são, olha lá o que que você preparação do
está me perguntando, se a pesquisa e o resumo são características do seminário
seminário, para você elas são, para você, porque você é um usuário
autônomo da Língua. A partir do momento em que eu falo para você “O
que que você precisa, olha, você vai ter que apresentar um trabalho para
mim, o que que você vai precisar fazer? Sobre física nuclear”. Você vai ter
que pesquisar o que que é física nuclear, exatamente tudo aquilo que você
falou para mim. Por que que você sabe? Pela sua vida acadêmica
S102: Uhn, hum
PP104: Pela sua experiência, você passou esse trabalho para os alunos
“Olha, pesquisem sobre Renoir, o que que eles fizeram? Eles fizeram a
pesquisa?
S103: Esse passo a passo não
PP105: Um resumo, não?
S104: Não
PP106: Porque aqui são procedimentos que antecedem a apresentação do
seminário, é, aqui é o antes do seminário.
S105: An ham
PP107: Agora quando eu falo das características do seminário, eu estou
me referindo ao agora, a pessoa está ali na frente apresentando o
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Realização linguística

Conteúdos
temáticos

seminário, o que que ela tem que ter? Quais domínios ela tem que ter? É
só pegar o papel e ficar ali encostados na parede igual aos meninos assim
de lado, você viu?
S106: An ham

Conforme discutimos na seção teórica, de acordo com Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004), algumas questões devem ser consideradas no planejamento das
atividades: a representação da situação de comunicação; a elaboração de
conteúdos; planejamento do texto e realização do texto (além da seleção lexical, é
necessário que o aluno saiba variar os tempos verbais e organizadores textuais).
Podemos perceber, na realização linguística acima, que esses aspectos não foram
explorados pelos participantes.
Ao analisar a realização linguística “pesquisar, resumir, fazer, modelo, fazer
elaboração, não são características do seminário?”/ “por que que eu vou precisar de
tudo isso de aula para falar, sendo que eu vou repetir tudo isso novamente,
entendeu?”. Podemos observar que o professor participante considera os
procedimentos de preparação para o seminário (“pesquisar, resumir, fazer, modelo,
fazer elaboração”) como sendo as características do gênero discursivo seminário.
A pesquisadora procura marcar a diferença utilizando o advérbio antes para a
preparação (pesquisar, resumir, fazer, modelo, fazer elaboração) e agora para as
características do seminário. Bueno (2010) também diferencia essas duas etapas:
“sendo a primeira a preparação e a segunda a apresentação” (p.123).
Podemos também observar que essa discussão não considera os
procedimentos linguísticos da construção do gênero discursivo seminário. Segundo
Dolz et al. (1998/2004), o ensino das características linguísticas precisa ocupar parte
do trabalho em sala de aula, pois é necessário que o aluno tenha um bom repertório
de recursos de coesão temática, que articule diferentes partes temáticas;
organizadores

textuais

e

tempos

verbais;

apresentação

de

exemplos

e

reformulações.
Observando os dados, entendo que esse aspecto mereça maior atenção em
momentos de formação sobre esse gênero e que a professora pesquisadora poderia
ter explorado melhor o uso desses aspectos linguísticos para discutir com o
professor.
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4.4 SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELOS PARTICIPANTES À ANÁLISE
DAS PRODUÇÕES INICIAIS

No período de férias, retomei as reuniões anteriores com Sérgio e elaborei um
esboço de roteiros de aulas15 sobre as características do gênero discursivo
seminário. Entreguei a ele em julho, para que analisasse e realizasse as alterações
que julgasse necessárias.
Durante o mês de agosto, conforme descrito na seção metodológica, foi
realizada em todo o Estado de São Paulo a Avaliação da Aprendizagem em
Processo e a equipe da escola em que Sérgio trabalha realizou atividades de
correção e análise de resultados, portanto, nossas atividades foram retomadas
somente no mês de setembro.
Acompanhei uma aula no dia 04 de setembro, em que Sérgio leu e começou
a explicar o texto Dez dicas para falar bem em público16. Nos reunimos no dia 12,
para uma conversa sobre essa aula e Sérgio concluiu que teria sido melhor se a
leitura do texto tivesse sido feita em grupos. O arquivo com as gravações desses
eventos foi danificado e, portanto, analisarei os dados a partir do dia 19 de
setembro.
No dia 19 de setembro, Sérgio e eu nos reunimos para analisar a aula
realizada em 12 de setembro, em que o professor distribuiu para os alunos cópias
do texto Dez dicas para falar bem em público17, pediu para que se dividissem em
grupos e que cada grupo elaborasse o resumo de dois tópicos do texto. Os alunos
não se organizaram em grupos e não leram seus resumos para os colegas.
Eu pretendia saber como Sérgio avaliava a atividade realizada e sobre a
maneira como os alunos realizaram a atividade em grupo. Pensei em começar a
conversa perguntando sobre a aula que ocorreria naquele dia e depois encaminhar a
discussão para a aula anterior, entretanto nossa conversa foi direcionada para a
indisciplina e o desrespeito dos alunos. Na sequência, analiso os conteúdos
temáticos relacionados à atividade de análise das primeiras apresentações dos
seminários dos alunos:

15

Anexo C
Anexo C
17
Anexo C
16
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Excerto 12
Realização linguística

Conteúdo temático

PP01: Então, eu queria conversar um pouquinho com você, primeiro,
e hoje, o que nós teremos hoje?
S01: Então eu vou montar, eu vou pegar, já que a gente está com
sala multi, com recursos de mídia, né, vou aproveitar para usar tudo,
é hoje se o meu PA vier, porque aconteceu uma coisa chata e eu não
sei se ele vai vir, né... mas independente disso eu estou fazendo
Atividade do resumo
assim, eu estou passando uma atividade do resumo daquele livro
individual porque os
para eles fazerem, só que eu estou pedindo para eles fazerem
alunos não fazem
individualmente porque em grupo eles não estão fazendo
em grupo
PP02: un hum
S02:não estão, não fazem de jeito nenhum, um faz e os outros não Alunos precisam ter
fazem, é... e é sempre assim então eu falei para cada um fazer o noção do que é
seu, para cada um ter noção do que é resumo e enquanto uns fazem, resumo
outros eu chamo aqui na frente, já que eu trouxe o meu notebook e
eles vão vendo a .. o seminário que eles estão apresentando, então Alunos avaliam as
eu já deixo o notebook aqui, eles vão avaliando e eu vou falando, primeiras
olha, o que que você acha? Você acha que está bom assim? O que apresentações
que você tem que melhorar? Entendeu?

Excerto 13
Realização linguística
S04: primeiro eles vêem o que eles acham, depois eu dou a minha
opinião, aí eu falo, olha, vocês vem comigo, o que que vocês estão
achando? Aí tem vezes que eles mesmos falam, “Ah, professor, está
apoiando aqui, não pode” ah, está vendo
PP05: Ai você já começou a fazer esse trabalho com eles?
S05: O quê?
PP06: deles avaliarem
S06: sim, na hora é a primeira pergunta que eu faço “olha, o que que
vocês estão achando do vídeo? Vê aí o que que vocês acham que
está certo, que está errado?” Áz vezes até no meio da minha
pergunta eles falam assim “Ah, professor está errado” A menina está
apresentando super bonitinho, tudo “Ah, professor está..” “Não está
ótima a sua postura, ó, só acrescenta isso” Primeiro eu pergunto,
deixo eles verem, depois dou a minha opinião.

Conteúdos
temáticos

Professor
faz
perguntas para que
os alunos vejam o
que está certo ou
errado

Primeiro o professor
pede a opinião dos
alunos e depois
apresenta a sua

Nesses excertos, observamos que Sérgio altera a proposta de atividade sobre
resumo, pois observou que os alunos não fazem o resumo em grupo. Considero
relevante observar que, para garantir que a atividade fosse feita individualmente,
enquanto conversávamos ele organizava a sala em fileiras, colocava em cada
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carteira um livro didático e anotava na lousa os números das páginas que deveriam
ser resumidas.
Podemos observar que Sérgio pretende que todos os alunos façam a
atividade de resumo. Essa estratégia também possibilita que ele trabalhe com os
grupos na análise das gravações das primeiras apresentações do seminário,
pedindo a opinião dos alunos e sugerindo melhorias. Considero que seria necessário
que eu perguntasse ao Sérgio por que ele realizou essa atividade, quais aspectos
mereceriam atenção durante a análise e por que esses aspectos e não outros.
A respeito desse tipo de análise realizada por Sérgio, Dolz et al. (1998/2004,
p.243) afirmam que os alunos “também têm a possibilidade de interagir, de se
corrigir mutuamente ou de se autocriticar, apoiando-se na observação crítica de um
colega”. Os autores ainda consideram que as avaliações interativas das
exposições/seminários realizadas por professores e alunos permitem valorizar ou
remodelar o trabalho didático.

4.5 SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS

PELOS

PARTICIPANTES

AO

ENSINO-APRENDIZAGEM DE RECURSOS PROSÓDICOS
No dia 26 de setembro nos reunimos para conversar sobre as análises que os
alunos fizeram de alguns vídeos18 que haviam sido entregues ao professor no final
do primeiro semestre. No excerto a seguir analisaremos os sentidos atribuídos pelo
professor à análise de recursos prosódicos:
Excerto 14
Realização linguística

Conteúdo temático

S20:Falaram , agora, por exemplo do Godrim, eles só
elogiaram, falaram “Gostei de tudo, achei maravilhoso”.
Agora já teve uns que por exemplo, já percebe que é do
aluno porque não gosta de gracinha falaram “Não, eu
preferi o Al Gore” teve um outro que, vamos dizer assim,
que o do Cortela que eu vi ninguém gostou, do Al Gore
tinha um pequeno grupo que gostou e a grande maioria

18

Esses vídeos envolvem palestras (de Mário Sérgio Cortela, Al Gore e Daniel Godrin); anúncios publicitários;
manchete de telejornal e trecho de matéria sobre locutores que compõem o anexo C
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Realização linguística

Conteúdo temático

gostou do Godrin
PP19: Que é mais popular, né
S21: Mais popular
PP20: Tem esse apelo mais
S22:Mas eu falei para eles que o foco de cada um era
diferente, mas aí

Cada palestrante tinha
um foco diferente.

PP21: O público-alvo era
S23: É, eu comparei o Al Gore com o Godrin, eu falei
“Você acha que para o Godrin falar de aquecimento
global ele ia ter que fazer aquelas gracinhas?” “Ah,
professor,não” “Entendeu, é diferente” Então, o que eu
fiz, eu segui a ordem, está até aqui, eu passei o do
Cortela, mas eles estavam reclamando do som
Os alunos observaram
que
um
dos
PP22: Ah, é muito ruim
palestrantes andava de
S24: É, mas eles estavam falando assim “Ah, eu não um lado para outro e
gosto dele ficar andando de lá para cá”
falava muito rápido
PP23: Isso também
S25: “Fala muito rápido” Mas eu falei, “ah, tinha uma
plateia que estava gostando, tinha alguma coisa no
vídeo” Mas eles não conseguiram perceber, acho que foi
por causa do som
PP24: Ah, o som
S26: Teve aluno que falou assim “Ah, não, mas ele fala
muito rápido” E aluno crítico, entendeu? Então essa foi.
Agora o Godrim não, eles já ficaram todos, quando era o
Godrin falando, eles ficavam
PP25:Ele é carismático
S27: é

No início da pesquisa, havia a previsão de que o professor elaborasse e
apresentasse um modelo de seminário; entretanto, ele considerou que não seria
necessária essa apresentação. O professor utilizou apenas os vídeos dos
palestrantes como exemplo de apresentações orais. As realizações linguísticas
apresentadas nesse excerto estão relacionadas ao relato do professor sobre a
análise feita pelos alunos a respeito dos meios não linguísticos empregados nos
vídeos19.

19

Esses vídeos envolvem palestras (de Mário Sérgio Cortela, Al Gore e Daniel Godrin); anúncios
publicitários; manchete de telejornal e trecho de matéria sobre locutores que compõem o anexo C
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Nesta pesquisa, Sérgio e eu encontramos as mesmas dificuldades
encontradas por Bueno (2010), em seu trabalho com o ensino do gênero discursivo
seminário em uma universidade e Dolz et al. (2004), no trabalho com o ensino do
gênero discursivo debate regrado, que é a falta de exemplares do gênero discursivo
oral para as aulas de análise de suas características.
Dentre os fatores que caracterizam os gêneros discursivos orais, podemos
observar que os alunos de Sérgio analisaram os meios paralinguísticos “Fala muito
rápido” e cinésicos do palestrante “Ah, eu não gosto dele ficar andando de lá para
cá”. Podemos atentar para o direcionamento que Sérgio dá ao tratamento da
informação, quando procura evidenciar a relação entre o contexto de produção e o
formato da apresentação: “eu comparei o Al Gore com o Godrin, eu falei “Você acha
que para o Godrin falar de aquecimento global ele ia ter que fazer aquelas
gracinhas?” “Ah, professor, não” “Entendeu, é diferente” ”.
Conforme nossas discussões na seção teórica, a respeito das especificidades
dos gêneros discursivos orais, retomamos os estudos de Dolz, Schneuwly e Haller
(2004), quando defendem que não podemos pensar o oral sem a prosódia, ou seja,
a entonação, a acentuação e o ritmo. Além desses fatores, devemos também
analisar os meios paralinguísticos (qualidade da voz e melodia, por exemplo) e
meios cinésicos (atitudes corporais, movimentos, gestos e trocas de olhares, por
exemplo).
Depois da análise apresentada, é possível estabelecer o entendimento de que
apesar de o professor participante ter acesso aos significados teóricos sobre o
ensino de gêneros discursivos (cursos, textos teóricos e prescritivos, dentre outros),
os sentidos atribuídos por ele ao ensino-aprendizagem de gêneros discursivos estão
muitas vezes limitados a temas ou questões atitudinais e disciplinares dos alunos,
enquanto a professora pesquisadora teve a possibilidade de ressignificar, graças à
interação com o professor e seus alunos, os sentidos atribuídos por ela à formação
de professores e ao ensino-aprendizagem do gênero seminário.
Apresento, a seguir, dois quadros com a síntese dos sentidos-e-significados
atribuídos tanto pelo professor participante quanto pela professora pesquisadora
sobre o ensino-aprendizagem do gênero seminário, e minhas considerações finais.

Quadro 2. Sentidos atribuídos pelo professor participante
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Quadro 3. Sentidos atribuídos pela professora pesquisadora
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um galo sozinho não tece uma manhã: ele
precisará sempre de outros galos. De um que
apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um
outro galo que apanhe o grito de um galo antes e
o lance a outro; e de outros galos que com muitos
outros galos se cruzem os fios de sol de seus
gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia
tênue, se vá tecendo, entre todos os galos.
João Cabral delo Neto (1966)

Esta pesquisa buscou investigar os sentidos-e-significados atribuídos pelos
participantes – professor participante e professora pesquisadora – ao ensinoaprendizagem do gênero discursivo seminário e como esses sentidos-e-significados
foram compartilhados e criticamente transformados.
Para realizar essa investigação, foram gravadas conversas entre professora
pesquisadora e professor participante, bem como aulas em que foram trabalhados
os aspectos do gênero discursivo seminário e, pelo levantamento das escolhas
lexicais, analisados os conteúdos temáticos de cada reunião.
Os excertos analisados indicam que, no início das discussões, os sentidos
atribuídos pelo professor participante ao gênero discursivo seminário pautavam-se
na explicação de imagens e que seu ensino poderia estar atrelado ao ensino de
gêneros jornalísticos, como a reportagem ou a notícia. Ao longo da pesquisa, Sérgio
mudou sua preocupação inicial com o tema (sexo, Papa, caso Mércia) para a
diferença entre ensinar características e preparação do seminário, o que ao meu ver
representa o resultado das negociações realizadas durante nossas conversas sobre
os aspectos do gênero discursivo seminário que precisam ser ensinados (DOLZ et
al., 2004).
Também é possível observar que os sentidos atribuídos pela professora
pesquisadora ao ensino-aprendizagem do gênero discursivo seminário foram
ressignificados a partir de sua entrada em campo e, consequentemente, do contato
com as dúvidas de Sérgio sobre o ensino desse gênero.
Dentre os aspectos que dificultaram esta pesquisa, considero necessário
discutir a quantidade de professores participantes e a interação entre alunos e
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professor em sala de aula. Embora eu tenha convidado diversos professores para
participar da pesquisa, somente Sérgio aceitou o convite. Acredito que este estudo
teria proporcionado maiores reflexões se mais professores tivessem optado por
compartilhar experiências, dúvidas e dificuldades.
A interação entre professor e alunos também merece ser discutida. Durante
as primeiras gravações das aulas, Sérgio tentava dialogar com seus alunos, mas
não conseguia. Enquanto alguns jovens conversavam em pequenos grupos, sem
notar a presença do professor em sala de aula, outros gritavam e chamavam a
atenção dos colegas, dificultando inclusive as transcrições das aulas.
Essa questão da indisciplina ocupou boa parte de nossas conversas, porém,
é necessário registrar que durante as três últimas aulas acompanhadas por mim,
Sérgio conseguiu estabelecer uma organização dos alunos que garantiu tanto
momentos de estudo sobre a preparação para o seminário, quanto a análise de
recursos prosódicos. Isso ocorreu inclusive com a participação dos alunos que
Sérgio considerava indisciplinados.
Outro aspecto que considero necessário abordar é o meu amadurecimento
enquanto pesquisadora. Desde minha entrada em campo, procurei estabelecer uma
parceria de trabalho com Sérgio; entretanto, creio que esse processo tenha sido
mais complexo do que eu pressupunha: a negociação de agendas e as conversas
centralizadas na indisciplina e na falta de trabalho em equipe com outros
professores e gestores causaram impacto na duração do trabalho em sala de aula e
na preparação das atividades.
Hoje, após ter analisado os dados, entendo que poderia ter me apropriado do
paradigma crítico de colaboração, utilizando a linguagem para promover a reflexão
crítica minha e do professor participante. Entretanto, entendo que ainda tenho um
grande percurso como pesquisadora, especialmente quanto à análise e discussão
de

dados

e

criação

de

contextos

de

questionamentos

que

possibilitem

transformações.
Quanto ao ensino dos gêneros discursivos orais formais e, especificamente,
do gênero discursivo seminário, percebo que alguns materiais didáticos já abordam,
mesmo que isoladamente, o ensino da oralidade, mas ainda são poucas as
pesquisas sobre a apropriação desses gêneros pelos professores; sobre o uso de
recursos prosódicos em gêneros orais; de modelos de gêneros orais para que os
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alunos analisem e, ainda, sobre o trabalho interdisciplinar na escola para o ensino
do gênero discursivo seminário.
Retomando a epígrafe desta seção, “Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos”, creio que o ensino do gênero discursivo
seminário seria extremamente enriquecido com a contribuição de professores de
outras disciplinas, principalmente nas atividades de pesquisa e de tratamento da
informação e, especialmente, com alunos do Ensino Médio. Dentre as diversas
possibilidades de pesquisa, pretendo seguir esse último caminho, tendo as
seguintes palavras de João Cabral de Melo Neto me inspirando: “para que a manhã,
desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos”.
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Anexo A - GÊNEROS ORAIS: ELEMENTOS LINGUÍSTICOS E NÃO-LINGUÍSTICOS
Luzia BUENO1
RESUMO
Este artigo tem como objetivo discutir os elementos constituintes dos gêneros orais
(elementos linguísticos e não – linguísticos) e a necessidade de se trabalhá-los, por meio de
intervenções didáticas, para que o aluno domine efetivamente esses gêneros. Para isso,
apresentaremos uma análise e posterior aplicação didática que fizemos do gênero oral
seminário, que é tanto usado em nossas escolas e universidades como instrumento para
avaliação, mas pouco assumido como unidade de ensino enquanto um gênero a ser
aprendido. Apesar das recomendações de que se assumam os gêneros orais como objetos
de ensino de Língua Portuguesa, eles pouco aparecem nos materiais didáticos e nas aulas
de muitos professores dessa forma, o que gera conseqüências para os alunos que são
convidados a darem seminários, mas não sabem como se portar ou como falar nesse
gênero. Em nossa análise, apoiamo-nos no Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart,
1999, 2008) e nas propostas didáticas de Dolz & Schneuwly (1998) e Schneuwly & Dolz
(2004). Os resultados de nossa análise e posterior intervenção didática nos mostraram que
os alunos, após o conhecimento do gênero e dos seus elementos, apresentaram seminários
com muito mais qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: gênero oral; seminário; elementos linguísticos e não- linguísticos;
interacionismo sociodiscursivo
Introdução
O seminário vem sendo usado desde a educação básica como um dosinstrumentos de
avaliação dos alunos. Para isso, geralmente, o professor define o tema e até fornece os
textos cujo conteúdo deverá ser tratado no seminário, além de determinar também a data e
a duração dos seminários de cada grupo.
Todavia, como o seminário em si, enquanto um gênero textual, não é tomado como um
instrumento a ser ensinado, o resultado das apresentações dos alunos nem sempre satisfaz
a eles e ao professor. Afinal, como não dominam o gênero, é comum os alunos em uma
situação de seminário irem para a parte da frente da sala de aula, ficarem parados diante
dos colegas sem saberem como falar, como gesticular, como se posicionar, como olhar para
as pessoas, etc. E como apresentam dificuldades para organizar previamente a
apresentação, o conteúdo e a discussão que trazem dos textos sugeridos pelo professor
fica também a desejar. Dessa forma, a prática do seminário tem causado frustrações tanto
no aluno quanto em seus professores.
Essa realidade não é vivida somente na educação básica; no ensino superior, também nos
deparamos como esse problema em relação às frustrações com o trabalho com o seminário.
Devido a isso, decidimos, em parceria com a instrutora do curso de Letras (professora
responsável por ajudar os alunos a elaborarem e a revisarem os textos científicos que
deviam produzir), elaborar oficinas que ajudassem os alunos de uma universidade particular
do interior de São Paulo a dominar esse gênero oral (Bueno & Abreu, 2008).
Nesse momento, já trabalhávamos com a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo
(ISD) de Jean-Paul Bronckart (1997, 2004) e com as propostas didáticas de Joaquim Dolz e
Bernard Schneuwly (1998, 2004), que postulam a necessidade de que se elabore um
modelo didático do gênero (levantamento de suas características para encontrarmos as
1 Luzia Bueno é professora da Universidade São Francisco (USF), atuando no
Programa de Mestrado em Educação e nos cursos de Letras e Pedagogia. Endereço:
Rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 45 - CEP 13251-900, Itatiba – SP, Brasil. Email:
luzia_bueno@uol.com.br
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suas dimensões ensináveis) para depois produzir uma seqüência didática (procedimento
didático que consiste em um conjunto de atividades que levem o aluno a dominar um dado
gênero).
Assim, partimos para a análise desse gênero oral, cujos resultados serão apresentados
neste artigo, que se encontra organizado em quatro seções. Na primeira, apresentaremos o
ISD e as propostas didáticas de ensino de gêneros; na segunda, os procedimentos de
análise do gênero oral seminário; na terceira, o gênero oral seminário e suas dimensões
ensináveis; finalizando, na quarta seção, com nossas considerações finais.
O Interacionismo sociodiscursivo (ISD) e as propostas didáticas para o ensino de
gênero
Assumimos nesse artigo os pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD),
conforme Bronckart (1999, 2008) e das propostas didáticas de Dolz & Schneuwly (1998,
2004), todos professores do departamento de didática da faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade de Genebra.
Para Bronckart (1999, 2008), em nossas interações, sempre produzimos textos
que são exemplares dos gêneros textuais, já elaborados pelas gerações anteriores ou
contemporâneas às nossas. Assim, estamos sempre a adotar um gênero textual e a adaptálo às nossas finalidades em cada situação de interação verbal da qual participamos. Para
isso, recorremos a um conjunto de representações que temos sobre a situação de produção
de um texto, sobre a sua organização textual e sobre a sua linguagem, mobilizando um
conjunto de conhecimentos descritos sobre:
a) a situação de produção de um texto deste gênero, ou seja, qual o seu contexto físico
(lugar de produção, o momento de produção, o emissor, a modalidade possível - oral ou
escrita -, o receptor do texto) e qual o seu contexto sócio-subjetivo, ou seja, qual o lugar
social de produção (escola, família, igreja, imprensa, etc), qual a posição social do emissor /
enunciador na interação que se dará via texto de tal gênero (pai, professor, presidente,
operário, etc), qual a posição social do receptor / destinatário nessa interação (aluno,
professor, patrão, presidente, etc), e qual o objetivo (ou objetivos) dessa interação;
b) a organização textual, ou seja, o layout, o conteúdo temático, os tipos de discurso, os
tipos de seqüência (narrativa, argumentativa etc) e suas articulações no interior de um texto
desse gênero, formando a sua infra- estrutura textual; c) a linguagem, ou seja, os aspectos
linguísticos discursivos, nos quais encontramos os mecanismos de textualização (coesão
verbal, coesão nominal e conexão) e os mecanismos de enunciação (modalização e vozes).
No caso dos gêneros orais, é preciso considerar também os meios não-linguísticos a que se
recorre na produção dos textos. São eles:
- meios paralinguísticos: qualidade da voz, melodia, ritmo, risos, sussurros, respiração, etc;
- meios cinésicos: postura física, movimentos de braços ou pernas, gestos,olhares, mímicas
faciais, etc;
- posição dos locutores: ocupação de lugares, espaço pessoal, distâncias, contato físico,
etc.;
- aspecto exterior: roupas, disfarces, penteado, óculos, limpeza, etc;
- disposição dos lugares: lugares, disposição, iluminação, disposição das cadeiras, ordem,
ventilação, decoração; etc.
Dessa forma, um ensino de língua deve corresponder a um ensino de gêneros textuais,
contemplando esses conhecimentos descritos acima, já que, desse modo, possibilitaremos
aos nossos alunos saberem agir nas diversas situações de comunicação das quais
participam, seja na escola, seja no mundo fora dela.
Para fazer esse trabalho didático com os gêneros textuais, Dolz & Schneuwly
(1998) e Schneuwly & Dolz (1998) propõem que se organize, primeiramente, um
modelo didático do gênero, ou seja, um levantamento de suas características a fim de
chegar às suas dimensões ensináveis. Para isso, é preciso verificar como são os
exemplares desse gênero, o que dizem os seus produtores sobre ele e o que os
especialistas também já levantaram: do confronto e/ou da complementação desses
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diferentes saberes, podemos chegar a um conjunto de características que deverão ser
trabalhadas para que os alunos dominem o gênero. Feito esse modelo didático, faz-se
necessário preparar uma seqüência, isto é, um conjunto de atividades que levem os alunos
a dominarem esse gênero, partindo da verificação dos seus conhecimentos prévios sobre o
gênero, passando por atividades que os levem a conhecer a situação de produção, a
organização textual, os aspectos linguísticos, os meios não linguísticos (no caso dos
gêneros orais) e finalizando com uma produção final, na qual possamos ver o quanto os
alunos se desenvolveram com a ajuda da seqüência didática. Esse trabalho leva os alunos a
desenvolverem as capacidades de linguagem que lhes permitirão agir por meio da
linguagem nas variadas situações de comunicação de que participarem.
Segundo Dolz &Schneuwly (1998), podemos falar de três capacidades de linguagem que se
encontram integradas e só serão separadas por uma questão didática: a capacidade de
ação, a capacidade discursiva e a capacidade linguístico-discursiva.
A capacidade de ação permitiria a adaptação da produção às restrições impostas pela
situação de comunicação, implicando a mobilização de três tipos de representações: sobre o
meio físico onde se realiza a ação, sobre o tipo de interação comunicativa (estatuto social
dos participantes ─ papéis do enunciador e do destinatário─, instituição social ─ academia,
imprensa, publicidade, ciência, etc ─ em que o texto é produzido e objetivos da interação) e
sobre os conhecimentos de mundo que podem ser mobilizados na produção de um texto
como seus conteúdos.
A capacidade discursiva é aquela que permite gerenciar a infraestrutura textual, isto é, a
seleção que se faz de uma variante discursiva (ou várias), de uma forma de
seqüenciamento textual, de um conteúdo e da elaboração deste conteúdo na construção de
um texto de um dado gênero textual.
E a capacidade linguístico-discursiva “envolveria as operações de uso de recursos
linguísticos que permitem, de um lado, explicitar as grandes articulações hierárquicas,
lógicas e/ou temporais do texto [operações de textualização], tendo em vista o destinatário,
e de outro, esclarecer as responsabilidades enunciativas e as avaliações que o enunciador
efetua sobre os conteúdos [gerenciamento de vozes e expressão de modalizações]”
(Machado, 2002, p. 2).
Foram esses pressupostos que subsidiaram a nossa análise do gênero oral seminário, a
qual passamos a apresentar nas duas seções seguintes.
Os procedimentos de análise do gênero oral seminário
Para efetuarmos a nossa análise do gênero oral seminário e levantarmos as suas
características, primeiramente, procuramos verificar o que era dito sobre os seminários em
manuais de metodologia do trabalho científico, mas ficamos surpresos ante o silêncio que se
faz sobre esse gênero e a ausência de materiais que sequer abrangessem esse assunto.
Logo, buscamos artigos, teses e mesmo seções de livros didáticos em que esse gênero
fosse apresentado, mas notamos que há pouca produção sobre o mesmo e, quando se
encontra algo, a abordagem é sempre muito parcial, enfatizando, ora a organização dos
grupos, ora o modo de ler o texto-base do seminário. Dessa forma, esses textos não nos
pareceram suficientes para fundamentar as nossas oficinas sobre o seminário.
Simultaneamente a essa busca de referências teóricas, procuramos também exemplares
do gênero oral seminário, mas constatamos a ausência de registros desse gênero, apesar
de sabermos que ele ocorre com muita freqüência nas salas de aula da universidade ou
mesmo da escola. Assim, como já ocorreu com Dolz, Schneuwly & de Pietro (2004), quando
não conseguiram encontrar um exemplar do gênero debate público regrado para ser
apresentado aos seus alunos e, dessa maneira, tiveram que “criar” um exemplar próximo
daquilo que queriam ensinar a seus alunos, fomos obrigadas também a “criar” o nosso
modelo.
Partimos, então, de nossas experiências como professoras e dos relatos dos sucessos,
bem como dos fracassos, vivenciados por nossos colegas a fim de construirmos um modelo
do gênero oral seminário. Recorremos ainda a uma análise da exposição oral feita em
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Schneuwly e Dolz (2004). O primeiro ponto que nos chamou a atenção foi o fato de que nós
e nossos colegas, normalmente, partíamos do pressuposto de que nossos alunos já
conheciam bem o gênero e, portanto, não era necessário discutir o contexto de produção, a
organização textual ou a linguagem. As únicas recomendações dadas aos alunos referiamse ao tempo permitido para a apresentação do seminário e a necessidade ou não de se
utilizar recursos audiovisuais, já que todos nós tínhamos algumas representações sobre
esses níveis do gênero e contávamos com o fato de que os alunos também as possuíssem.
Decidimos, assim, começar por explicitar essas representações e verificarmos
o que teóricos como Dolz & Schneuwly e os manuais de trabalho científico apresentavam
como características do seminário para que construíssemos um modelo didático desse
gênero, que apresentaremos na próxima seção.
O gênero oral seminário e suas dimensões ensináveis
Confrontando as nossas representações, a análise de Schneuwly e Dolz, as
recomendações dos manuais, chegamos à seguinte conclusão: o seminário é um gênero
oral bastante complexo na medida em que demanda, para ser bem realizado, não só
domínio do meios linguísticos que lhe são subjacentes, mas também de meios nãolinguísticos, além de precisar de que se trabalhe com o gênero textual escrito, por nós
denominada, de apresentação em slides / transparência.
No nível do contexto de produção, assim como na exposição oral, constatamos que os
alunos precisarão assumir-se como especialistas frente a destinatários que não conhecem o
tema a ser tratado, com o objetivo de levá-los a compreender esse conteúdo, na esfera
social da instituição escolar.
No nível da infraestrutura textual, o seminário apresenta as mesmas fases que a exposição
apresentada por Dolz, Schneuwly, de Pietro, Zahand (2004), a saber:
- fase de abertura: na qual o primeiro apresentador saúda o público;
- fase de introdução ao tema do seminário;
- fase de apresentação do plano do seminário e dos integrantes do grupo;
- fase de desenvolvimento e encadeamento dos diferentes subtemas tratados por cada um
dos participantes;
- fase de recapitulação e síntese do que foi apresentado pelo grupo;
- fase da conclusão e/ou abertura para questões e/ou debate ;
- fase do encerramento do seminário: em que se agradece o público.
Nesse nível, haverá momentos de implicação dos integrantes do grupo e outros em que
ocorrerá a impessoalização do discurso, além da recorrência a seqüências explicativas,
descritvas, e às outras formas de planificação como as esquematizações e os scripts
(relatos).
No nível dos mecanismos de textualização e enunciativos, é preciso trabalhar
com os alunos as formas lingüísticas relativas a como:
- fazer a saudação da abertura e os agradecimentos finais;
- introduzir os integrantes do grupo;
- ligar as partes dos assuntos tratados por meio de organizadores textuais (o
primeiro, o segundo, a seguir, etc);
- usar expressões que explicitem quais são as informações principais e quais são as
secundárias;
- introduzir exemplos;
- reformular idéias que não ficaram claras;
- indicar as vozes (os autores, por exemplo) que sustentam a apresentação do
seminário;
- usar expressões que mostrem a adesão do grupo a algumas idéias e a discordância em
relação às outras;
- passar a palavra para os outros integrantes do grupo;
- retomar as palavras de outros integrantes;
- abrir espaço para questionamentos do público;
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- responder de modo polido as questões do público;
- saber encaminhar a questão quando não souber a resposta da questão do público;
- ensinar ao público como responder à saudação inicial, a fazer questões e a reagir frente
aos agradecimentos finais.

Nos meios não-linguísticos, é preciso trabalhar:
- meios paralinguísticos: qualidade da voz, melodia e ritmo;
- meios cinésicos: postura física em relação às transparências e aos colegas,
movimentos de braços e pernas, gestos, olhares, mímicas faciais, visando a
não distrair o público com movimentos excessivos, a usar a postura e os olhares de modo a
interagir com todos e não somente com o professor;
- posição dos locutores: ocupação de lugares na frente da sala, de modo que os
apresentadores fiquem à vontade, mas sem atrapalhar a imagem de especialistas;
- aspecto exterior: escolher roupas adequadas que não exijam que o apresentador tenha
que ter mais preocupação com ela que com a sua própria
apresentação;
- disposição dos lugares: verificar em que ordem os alunos ficarão na frente na
da sala e como o público deve se portar.
Além da apresentação oral, há também a apresentação de slides / transparências sobre a
qual é preciso também tratar das características da situação de produção, ou seja,
- que papel social assume o seu enunciador: especialista;
- para quem ele está escrevendo: para um público que desconhece ou conhece pouco o
tema tratado;
- com que objetivo: auxiliar a apresentação oral que fará além de deixar mais
explícitos e visíveis para o público os aspectos tratados;
- em que lugar social: na escola, logo é preciso estar muito atento à linguagem
empregada.
Na organização textual, é importante discutir o que trará cada um dos slides. Na
universidade, é comum solicitar:
- 1º slide: título / tema da apresentação e nomes dos integrantes do grupo;
- 2º slide: roteiro da apresentação;
- 3º slide e seguintes: a apresentação dos tópicos tratados por cada integrante;
- Antepenúltimo slide: síntese da apresentação;
- Penúltimo slide: as conclusões do grupo;
- Último slide: as referências bibliográficas consultadas.
Na linguagem, os alunos precisarão estar atentos:
- ao emprego da norma culta;
- ao tamanho das letras;
- à cor das letras e do fundo para garantir à legilibidade;
- ao emprego de frases curtas, diretas, evitando colocar muito texto;
- a inserir exemplos de suas afirmações.
Contudo, a nossa análise também nos levou a perceber que tudo isso não
bastaria para o sucesso de um seminário, já que não compreende a parte anterior que
incluiria a preparação para o seminário. Nessa preparação, seria preciso ensinar os alunos a
como organizar o seminário, ou seja, como:
- escolher o grupo do seminário;
- selecionar outros textos que complementem o fornecido pelo professor;
- ler esses textos e selecionar as informações relevantes para serem discutidas no
seminário;
- organizar o tempo de modo que seja possível: discutir as leituras, montar as

86

apresentações, treiná-las para verificar o tempo gasto e adequar ao tempo
estipulado pelo professor;
- produzir os slides / transparências e fazer as correções de linguagem;
- testar os recursos audiovisuais necessários.
Dessa forma, notamos que é preciso rever a nossa concepção de trabalho com seminário e
dividi-lo em duas etapas, sendo a primeira a preparação e a segunda a apresentação.
Assim, a preparação diz respeito à organização do grupo, do tempo e distribuição das
tarefas, pesquisa e leitura de textos, fichamentos, preparação da apresentação –
elaboração do roteiro e dos slides/transparências, ensaio da apresentação e teste/treino
com aparelhos audiovisuais. A segunda etapa refere-se ao seminário propriamente dito, em
que, além de saber a linguagem adequada, o conteúdo a ser trabalho e a ordem de
apresentação, será preciso ter claro qual a aparência e postura física a ser adotada (roupas,
mãos, olhares, tom da voz etc.) para que se consiga atingir a finalidade do seminário.
Feito esse levantamento das características que seriam ensinadas, montamos uma
seqüência de atividades para ser trabalhada em quatro fases com alunos do primeiro
semestre da turma de administração do ano de 2007 em uma universidade particular do
interior de São Paulo: na primeira, houve uma discussão sobre o que é o seminário e a
exposição oral na visão dos alunos e exercício de apresentação individual dos alunos sobre
si mesmos e seus trabalhos com o objetivo de que verificássemos o nível de conhecimento
que tinham sobre uma exposição oral; em seguida, apresentamos o que consideramos
como um bom seminário. Na segunda, fizemos uma orientação sobre a primeira etapa do
seminário e, na terceira, acompanhamento da preparação do seminário pelos alunos. Na
quarta, houve a apresentação dos seminários. Como o objetivo era ensinar os alunos a
trabalharem com o gênero seminário, deixamos que cada grupo escolhesse o seu tema de
acordo com os próprios interesses; assim, assistimos a seminários sobre alimentação
saudável, combustíveis e desenvolvimento sustentável, inclusão social, excesso de
preocupação com a aparência, etc.
Considerações finais
A nossa análise sobre o gênero seminário nos permitiu perceber a complexidade desse
gênero e a necessidade de que, antes de tomá-lo como instrumento de avaliação, devemos
assumi-lo como objetivo de ensino, que, como vimos neste artigo, obriga-nos a trabalhar as
suas duas fases: a preparação, anterior ao seminário, e a apresentação propriamente dita.
Ao agirmos dessa forma como nossos alunos na universidade em que lecionamos,
constatamos que a frustração em relação aos resultados do seminário foi minimizada, já que
a primeira produção de seminário no fim de nossa primeira oficina já era muito boa, se
comparada às formas anteriormente vistas. Dessa forma, acreditamos que esse trabalho
deva acontecer sempre que quiser trabalhar com esse gênero.
Além disso, a análise desse gênero oral e a posterior elaboração das oficinas, permitiu-nos
concluir que, ao se ensinar um gênero textual, a preocupação não pode estar somente na
produção específica dele, mas em todas as ações anteriores ou simultâneas a essa
produção que nela podem interferir. Assim, ensinar um gênero textual não se resume a
ensinar um texto oral ou escrito; vai além, já que se ensina e se aprende “novos” modos de
agir.
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Anexo B – PASSOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA – SEMINÁRIO
Oficina 1 – apresentação da proposta e primeira produção
Oficina 2 – pesquisa
Oficina 3 – características do gênero seminário e elaboração da grade de avaliação
Oficina 4 – análise dos vídeos
Oficina 5 – elaboração das apresentações
Oficina 6 – apresentação dos trabalhos
Previsão de início – primeira semana de abril
Previsão de término – última semana de maio
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Anexo C – Roteiros para as aulas sobre o ensino do gênero discursivo seminário
AULA – RESUMO
1. O professor pede aos alunos que leiam a matéria Dez dicas para falar bem em
público, anotando ao lado de cada conselho os temas apresentados, grifando as
palavras-chave (essenciais para a compreensão do texto) e elaborando uma síntese
do que foi lido, o professor passa pelas carteiras registrando no diário a participação
dos alunos na atividade;
2. Os alunos são divididos em 5 grupos, cada grupo ficará com a responsabilidade de
resumir dois conselhos’, para tanto, cada integrante do grupo deverá apresentar aos
colegas as palavras-chave que escolheu e o resumo elaborado, o grupo deverá
combinar os resumos e elaborar um novo que contemple a contribuição de todos,
este resumo será lido pelo representante do grupo para a turma e entregue ao
professor (todos os alunos do grupo deverão ter este resumo no caderno);
3. O professor conversa com a turma sobre o texto, pedindo suas opiniões sobre o
tema e sobre a utilidade das dicas.
Texto: Dez dicas para falar bem em público Globo Online Publicado:15/08/06
RIO - O professor de oratória Reinaldo Polito, que dá aulas em São Paulo, lista abaixo os
dez principais conselhos para você ter sucesso nas apresentações em público e falar com
segurança e desembaraço.
1) Prepare-se para falar. Assim como você não iria para a guerra municiado apenas com
balas suficientes para acertar o número exato de inimigos entrincheirados, também para
falar não deverá se abastecer com conteúdo que atenda apenas ao tempo determinado para
a apresentação. Saiba o máximo que puder sobre a matéria que irá expor. Isto é, se tiver de
falar 15 minutos, saiba o suficiente para discorrer pelo menos 30 minutos. Não se contente
apenas em se preparar sobre o conteúdo, treine também a forma de exposição. Faça
exercícios falando sozinho na frente do espelho, ou, se tiver condições, diante de uma
câmera de vídeo. Atenção: embora esse treinamento sugerido dê fluência e ritmo à
apresentação, de maneira geral, não dá naturalidade. Para que a fala atinja bom nível de
espontaneidade fale com pessoas. Reúna um grupo de amigos, familiares ou colegas de
trabalho, ou de classe, e converse bastante sobre o assunto que irá expor.
2) A naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Se você
cometer alguns erros técnicos durante uma apresentação em público, mas comportar-se de
maneira natural e espontânea, tenha certeza de que os ouvintes ainda poderão acreditar
nas suas palavras e aceitar bem a mensagem. Entretanto, se usar técnicas de
comunicação, mas apresentar-se de forma artificial, a plateia poderá duvidar das suas
intenções. Respeite seu estilo de comunicação. Você vai se sentir seguro e suas
apresentações serão mais eficientes.
3) Não confie na memória, leve um roteiro como apoio. Algumas pessoas memorizam suas
apresentações palavra por palavra imaginando que assim se sentirão mais confiantes. A
experiência demonstra que, de maneira geral, o resultado acaba sendo muito diferente. Se
você se esquecer de uma palavra importante na ligação de duas ideias, talvez se sinta
desestabilizado e inseguro para continuar. O pior é que ao decorar uma apresentação você
poderá não se preparar psicologicamente para falar de improviso e ao não encontrar a
informação de que necessita, ficará sem saber como contornar o problema. Use um roteiro
com as principais etapas da exposição, e frases que contenham ideias completas. Assim,
diante da plateia, leia a frase e a seguir comente a informação, ampliando, criticando,
comparando, discutindo, até que essa parte da mensagem se esgote. Se a sua
apresentação for mais simples poderá recorrer a um cartão de notas, uma cartolina mais ou
menos do tamanho da palma da mão, que deverá conter as palavras-chave, números,
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datas, cifras, e todas as informações que possam mostrar a sequência das ideias. Com esse
recurso você bate os olhos nas palavras que estão no cartão e vai se certificando que a
sequência planejada está sendo seguida.
4) Use uma linguagem correta. Uma escorregadinha na gramática aqui, outra ali, talvez não
chegue a prejudicar sua apresentação. Entretanto, alguns erros grosseiros poderão ser
fatais. Os mais graves que costumam ocorrer são: "fazem tantos anos", "menas", "a nível
de", "somos em seis", "meia tola", entre outros. Mesmo que você tenha uma boa formação
intelectual, sempre valerá a pena fazer uma revisão gramatical, principalmente quanto à
conjugação verbal e às concordâncias.
5) Saiba quem são os ouvintes. Cada público possui características e expectativas próprias,
e que precisam ser consideradas em uma apresentação. Procure saber qual é o nível
intelectual das pessoas, até que ponto conhecem o assunto e a faixa etária predominante
dos ouvintes. Assim, poderá se preparar de maneira mais conveniente e com maiores
chances de se apresentar bem.
6) Tenha começo meio e fim. Anuncie o que vai falar, fale e conte sobre o que falou. Depois
de cumprimentar os ouvintes e conquistá-los com elogios sinceros, ou mostrando os
benefícios da mensagem, diga qual tema vai abordar. Assim, a plateia acompanhará seu
raciocínio com mais facilidade, porque saberá aonde deseja chegar. Em seguida, transmita
a mensagem, sempre facilitando o entendimento dos ouvintes. Se, por exemplo, deseja
apresentar a solução para um problema, diga antes qual é o problema. Se pretende falar de
uma informação atual, esclareça inicialmente como tudo ocorreu até que a informação nova
surgisse.
7) Tenha uma postura correta. Evite apoiar-se apenas sobre uma das pernas e procure não
deixá-las muito abertas ou fechadas. É importante que se movimente diante dos ouvintes
para que realimentem a atenção, mas esteja certo de que o movimento tem algum objetivo,
como por exemplo, destacar uma informação, reconquistar parcela do auditório que está
desatenta, etc. Caso contrário é preferível que fique parado. Cuidado com a falta de gestos,
mas seja mais cauteloso ainda com o excesso de gesticulação. Procure falar olhando para
todas as pessoas da platéia, girando o tronco e a cabeça com calma, ora para a esquerda,
ora para a direita, para valorizar e prestigiar a presença dos ouvintes, saber como se
comportam diante da exposição e dar maleabilidade ao corpo, proporcionando, assim, uma
postura mais natural. O semblante é um dos aspectos mais importantes da expressão
corporal, por isso dê atenção especial a ele. Verifique se ele está expressivo e coerente com
o sentimento transmitido pelas palavras. Por exemplo, não demonstre tristeza quando falar
em alegria. Evite falar com as mãos nos bolsos, com os braços cruzados ou nas costas.
Também não é recomendável ficar esfregando as mãos, principalmente no início, para não
passar a ideia de que está inseguro ou hesitante.
8) Seja bem-humorado. Nenhum estudo comprovou que o bom humor consegue convencer
ou persuadir os ouvintes. Se isso ocorresse os humoristas seriam sempre irresistíveis.
Entretanto, é óbvio que um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes
com mais facilidade. Se o assunto permitir e o ambiente for favorável, use sua presença de
espírito para tornar a apresentação mais leve, descontraída e interessante. Cuidado,
entretanto, para não exagerar, pois o orador que fica o tempo todo fazendo gracinhas pode
perder a credibilidade.
9) Use recursos audiovisuais. Esse estudo é impressionante: se apresentar a mensagem
apenas verbalmente, depois de três dias os ouvintes vão se lembrar de 10% do que falou.
Se, entretanto, expuser o assunto verbalmente, mas com auxílio de um recurso visual,
depois do mesmo período, as pessoas se lembrarão de 65% do que foi transmitido. Mais
uma vez, tome cuidado com os excessos. Nada de Power Point acompanhado de
brecadinhas de carro, barulhinhos de máquina de escrever, e outros ruídos que deixaram de
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ser novidade há muito tempo e por isso podem vulgarizar a apresentação. Um bom visual
deverá atender a três grandes objetivos: destacar as informações importantes, facilitar o
acompanhamento do raciocínio e fazer com que os ouvintes se lembrem das informações
por tempo mais prolongado. Portanto, não use o visual como "colinha", só porque é bonito,
para impressionar, ou porque todo mundo usa. Observe sempre se o seu uso é mesmo
necessário. Faça visuais com letras de um tamanho que todos possam ler. Projete apenas a
essência da mensagem em poucas palavras. Apresente números em forma de gráficos. Use
cores contrastantes, mas sem excesso. Posicione o aparelho de projeção e a tela em local
que possibilite a visualização da plateia e facilite sua movimentação. Evite excesso de
aparelhos. Quanto mais aparelhos e mais botões maiores as chances de aparecerem
problemas.
10) Fale com emoção. Fale sempre com energia, entusiasmo, emoção. Se nós não
demonstrarmos interesse e envolvimento pelo assunto que estamos abordando, como é que
poderemos pretender que os ouvintes se interessem pela mensagem? A emoção do orador
tem influência determinante no processo de conquista dos ouvintes.
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/dez-dicas-para-falar-bem-em-publico4566443 acesso em 30.07.2013

AULA – ESTUDO DA LINGUAGEM
É solicitado aos alunos que leiam a unidade 3 do livro (PÁGINAS 36 a 41)
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Os alunos são divididos em 4 grupos, cada grupo fica com uma parte do texto e, ao final,
haverá a apresentação do resumo de cada grupo.
O professor pergunta aos alunos como eles costumam estudar e explica que este
procedimento é uma possibilidade de estudo para a compreensão de textos científicos, ou
para a preparação de apresentações de seminários.
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O professor pergunta: De que maneira este tipo de atividade auxilia quem vai se apresentar
em público? Qual atenção deve ser dada à linguagem durante as apresentações de trabalho
ou quando vamos falar em público? Por quê?
Neste período os alunos já devem ter a pesquisa em andamento, o professor pode
combinar com os alunos uma aula para a realização dos resumos sobre os temas
pesquisados.
AULA – EXPRESSIVIDADE - parte 1
O professor pergunta aos alunos se conhecem o termo expressividade e qual o significado
desta palavra, registrando na lousa as definições dadas pelos alunos. Depois pede para que
procurem no dicionário o significado e anotem no caderno.
O professor entrega aos alunos cópia do poema José e divide a turma em seis grupos, cada
grupo ensaia uma leitura expressiva de uma estrofe, focalizando as palavras essenciais
para a compreensão do poema, o professor lembra que esta atividade será avaliada, ao final
da aula são lidas as estrofes.
AULA – EXPRESSIVIDADE – parte 1
SALA DE LEITURA O professor apresenta aos alunos algumas leituras para que eles
avaliem a expressividade, de acordo com a tabela a seguir:
APRESENTAÇÃO

OBJETIVO
DO TEXTO

ESTRATÉGIA
UTILIZADA
DESTACAR AS PALAVRAS

PARA

Paz
Poema José
Exportações brasileiras
Poema em linha reta
Último segundo
Quadrilha
Locutor voz padrão
Honda PCX
O professor conversa com os alunos sobre as estratégias utilizadas em cada texto,
instigando-os a perceberem que no dia-a-dia utilizamos estratégias parecidas em diálogos
mais formais ou não.

AULA – EXPRESSIVIDADE – parte 2
Agora os alunos analisarão três palestras, observando qual gostam mais ou não, depois
analisarão tecnicamente as palestras, conforme tabela abaixo:
RECURSOS
RECURSOS
COMENTÁRIOS
PALESTRA
MATERIAIS
EXPRESSIVOS
Engenheiros
Bola cheia
Verdade
inconveniente
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AULA – SEMINÁRIO – PROCEDIMENTOS
Estudo em grupo do capítulo O seminário (p. 234 – 236), o professor divide a turma em 4
grupos, sendo que cada grupo realiza o resumo para apresentação para a turma, durante
as apresentações o professor realiza intervenções sobre as características do seminário .
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AULA – MODELO DE APRESENTAÇÃO
O professor faz uma apresentação modelo aos alunos, pedindo com antecedência que
elaborem questões sobre o tema e analisem os diferentes recursos utilizados. Durante a
apresentação, o professor reserva um espaço para possíveis dúvidas ou comentários.

Links para os vídeos:
Paz: https://www.youtube.com/watch?v=ynf6HEItsms
José: https://www.youtube.com/watch?v=lpE3yD-BBOE
Exportações brasileiras: http://g1.globo.com/jornal-nacional/videos/t/edicoes/v/exportacoesbrasileiras-superam-importacoes-em-maio/2612857/
Poema em linha reta: https://www.youtube.com/watch?v=Fm82u3fk0OA
Último segundo: http://www.youtube.com/watch?v=qNfZNEcwY-Q
Quadrilha: http://www.youtube.com/watch?v=ttyk0SANPLo
Locutor voz padrão: http://www.youtube.com/watch?v=FOXTlKxEN14
Honda PCX: http://www.youtube.com/watch?v=eQJbe6oEIig
Engenheiros: http://www.youtube.com/watch?v=f0z56D5qCO0
Bola cheia: http://www.youtube.com/watch?v=0qXeUZFpQis
Verdade inconveniente: http://www.youtube.com/watch?v=f0Fy96aNLuc

