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RESUMO:
A referida pesquisa tem como objetivo analisar como acontece o processo de construção dos
sentidos do texto falado: gênero seminário no Ensino Médio e, como os alunos se apropriam
desse conhecimento na prática escolar, visto que, segundo Koch (2007, p. 81) “o texto falado
não é desestruturado (...), pois tem uma estruturação que lhe é própria, ditado pelas
circunstâncias sócio-cognitivas” e construído, dentre outras, pelas funções de inserção, função
de reformulação, coesão e coerência e os aspectos não verbais. Assim como o texto escrito, o
texto falado possui inúmeras estratégias de construção e cabe à escola trabalhar para que os
alunos possam usufruir desse conhecimento historicamente construído pela humanidade. A
opção metodológica para essa pesquisa é a bibliográfica e tem como principais teóricos de
estudo, Irandé Antunes, Marcuschi, Leonor L. Fávero, Eni Pulcinelli Orlandi e Ingedore
Koch.
Palavras-chave: Gêneros textuais. Sentidos. Estratégias.
RÉSUMÉ:
Cette recherche vise analyser comment fonctionne le processus de construction de les
significations du texte parlé: atelier sur le genre à l'école secondaire et comment les élèves
s'approprient de ces connaissances dans la pratique scolaire, puisque, selon Koch (2007, p.
81) “le texte parlé n'est pas structuré (...), car, il a une structure qui lui est propre, dicté par les
circonstances de la vie sociale-cognitive” et construit, entre autres, les fonctions d'intégration,
la redéfinition des rôles, la cohésion et la cohérence et la non-verbales aspects, ainsi que un
texte écrit, le texte parlé a beaucoup de stratégies pour la construction et le travail scolaire afin
que les étudiants puissent profiter de ce savoir historique construit par l'humanité. La
méthodologie de cette recherche est sur la littérature et sa base théorique est composée par les
auteurs Irandé Antunes, Marcuschi, Eleanor L. Favero, Eni Orlandi et Pulcinelli Ingedore
Koch.
Mots-clés: genres de discours. Senses. Stratégies
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1. INTRODUÇÃO
Qual a importância da palavra dita, já que nenhuma palavra é vazia de significados?
Será que as palavras podem se tornar perigosas? Somos senhores ou escravos daquilo que
proferimos? Qual será a dimensão do poder da nossa fala? Como é possível “dizer o que
pensa, mas pensando o que diz”, (LEAL, 2003, p. 105).
Essa pesquisa tem como objetivo analisar como acontece a construção dos sentidos do
texto falado: gênero seminário no Ensino Médio, bem como propor aos estudantes dessa
modalidade de ensino condições de apropriar-se da construção desse conhecimento em
consonância com as perspectivas para o avanço de sua aprendizagem, não apenas nas áreas de
linguagens, mas em todas as áreas pelos quais eles têm contato ao longo de sua vida escolar.
Vale ressaltar que essa pesquisa iniciou-se a partir de uma situação real observada em
sala de aula e que tal experiência vivenciada in loco contribuiu para que os resultados obtidos
naquela turma pudessem ser transformados em instrumentos pedagógicos de maior
abrangência, favorecendo, dessa forma, a aquisição da aprendizagem por outros alunos da
mesma escola que também apresentavam as mesmas dificuldades similares de se expressarem
verbalmente numa situação mais formal.
Dessa forma, acredita-se ser importante descrever a metodologia da referida pesquisa
em dois momentos: no primeiro, são detalhadas as etapas trabalhadas com os alunos no ano
de 2010, vivenciadas durante o período de dois meses no turno noturno e que deram origem a
estruturação do seminário “Como Organizar Seminário no Ensino Médio”, atividade esta que
está sendo trabalhada desde meados do ano de 2011 até a presente data (2012). No segundo
momento, são elencadas as etapas da estruturação do seminário e como o mesmo é
desenvolvido com os alunos atualmente.
2. DISCUSSÃO TEÓRICA
Para compreendermos melhor o processo da comunicação humana é interessante
discutirmos um pouco questões relevantes, como a fala - ato ou capacidade de falar; voz
articulada; discurso, diálogo; modo de falar; linguajar; palavra; frase; dito; interpretação etc.
Para Silva (2005, p.14):
A fala é a realização, por parte do indivíduo, das possibilidades que lhe são
oferecidas pela língua. É, portanto, um ato individual e momentâneo em que
interferem muitos fatores extralingüísticos e no qual se fazem sentir a vontade
e a liberdade individuais.
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A língua é um tipo de código formado por palavras e leis combinatórias por meio do
quais as pessoas se comunicam e interagem entre si. De acordo com Orlandi (1986, pp. 54-55)
“Se a língua não é mais vista apenas como instrumento do pensamento (...), ela também não
serve só para transmitir informações (...). Quando os homens se comunicam, eles fazem muito
mais do que apenas informar.” Tendo a Língua como código Oliveira (1994, p. 79) define-o
como “um conjunto de sinais convencionais socialmente utilizados para a transmissão de
mensagens, conjunto de peças inter-relacionadas.” A língua Portuguesa, ou qualquer outra, é
um dos códigos existentes.
Signos “é ao mesmo tempo significante (a parte material do signo como os sons de
uma palavra falada ou como as letras de uma palavra escrita) e significado (o que ele
representa – uma coisa, uma ideia)”, segundo o pensamento de Bessa (2006, p. 40). O signo
não funciona isoladamente, mas sempre, no sistema de que faz parte, por exemplo, quando se
diz “ela gosta de chupar manga” e “a manga da blusa rasgou”, o significante manga e o seu
significado dependem da ação e do pensamento do interpretante, por isso o contexto social em
que esse signo está inserido é crucial para sua perfeita compreensão.
Linguagem é o meio de comunicação humana que utiliza um código sonoro verbal (as
palavras) para expressar ideias, sentimentos e desejos, entre outras coisas. O termo linguagem
também é empregado para referir-se a outras formas de comunicação não-verbal: são as
linguagens dos gestos, da música, da pintura etc. Para Orlandi (1999, p.21) “a linguagem
serve para comunicar e para não comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos
e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados”.
Temos, então, a comunicação como processo de interação social que atua por meio de
um conjunto organizado ou sistemas de signos, códigos e a própria língua. No entanto, essa
construção não é tão tecnicista assim, pois segundo Orlandi (1996, p. 158)
Do ponto de vista discursivo, as palavras, os textos, são partes de formações
discursivas que, por sua vez, são partes de formação ideológica. Como as
formações discursivas determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma
posição dada em uma conjuntura dada, assim é que se considera o discurso
como fenômeno social.

O processo de interação social permeia significadamente a prática escolar e, esta, se
possui como objetivo a aprendizagem da língua materna nas modalidades da língua falada ou
escrita, tem na exploração dos gêneros textuais interfaces muito produtivas de manifestações
em quaisquer situações pelo qual o sujeito do discurso interage.

4
2.1 GÊNEROS TEXTUAIS – ALGUMAS CONCEPÇÕES
Segundo Porto (2009, p. 38) “gêneros textuais são “modelos” de textos que circulam
socialmente e que estabelecem formas próprias de organização do discurso.” Nesse sentido,
de acordo com os aspectos tipológicos temos a narração como as fábulas e as novelas; o relato
como as notícias, a autobiografia; a argumentação como as propagandas, os debates, a resenha
crítica, o artigo de opinião; a exposição como o texto informativo, a aula, seminários; os
textos de instrução como a receita culinária, a bula, entre outros.
Na visão de Marcuschi (2005, p.16) “os gêneros textuais são definidos como práticas
sócio-discursivas”. Eles acompanham as necessidades decorrentes das transformações
socioculturais, e por isso transformam-se, desaparecem e reaparecem sob novas formas.
Marcuschi também esclarece sobre o suporte de um gênero, que seria um lócus físico ou
virtual, ou seja, uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um
texto.
Para a linguagem oral a questão do suporte ganha novas abrangências, novas
categorias, diferentes daquelas que conhecemos, como por exemplo: o envelope e a folha de
papel podem ser o suporte para o gênero carta, documento, cobranças, etc.; o jornal pode ser o
suporte para o gênero, reportagens escritas, colunas sociais; a televisão pode ser o suporte,
para o gênero novelas, filmes, debates, telejornais; e assim por diante. No caso da oralidade,
são os próprios eventos os suportes. Um congresso acadêmico seria o suporte de conferências
e comunicações orais e a mesa-redonda seria o suporte de exposições temáticas.
Para o estabelecimento das condições de produção da fala, sem que haja distorção do
que de fato ocorre, é preciso, portanto, algumas condições que possibilitem a efetivação de
um evento comunicativo, como se pode constatar a seguir, ao contrário do que acontece com
o texto escrito que segundo Fávero (2003, p. 74) é a
[...] interação face a face; planejamento simultâneo ou quase à produção;
impossibilidade de apagamento; sem condição de consulta a outros textos;
acesso imediato às reações do interlocutor; o texto mostra todo seu processo
de criação.

Em consonância com o pensamento de Fávero, Koch (2007, p. 79) complementa esse
pensamento, dizendo que
A fala possui características próprias, entre as quais destacamos: é
relativamente não-planejável de antemão, o que decorre de sua natureza
interacional; o texto falado apresenta-se “em se fazendo”, isto é sua própria
gênese, tendendo, pois, a “por a nu” o próprio processo de construção; a
escrita é o resultado de um processo, portanto, estática, ao passo que a fala
é processo, desta forma dinâmica.
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No percurso das observações, o interesse maior foi constatar como se processa a
construção dos sentidos do texto falado, gênero seminário no Ensino Médio e, para tanto,
buscou-se elementos do discurso oral que possibilitem, acima de tudo, sua compreensão.
2.2 CONSTRUÇÃO DO TEXTO FALADO: ALGUMAS ESTRATÉGIAS
Embora utilizando o mesmo sistema linguístico, fala e escrita, possuem características
próprias, ambas, constituem duas modalidades de uso da língua. No olhar de Koch (2007, p.
80) “o texto falado apresenta, pois, uma sintaxe característica, sem, contudo, deixar de ter
como pano de fundo a sintaxe geral da língua.” O processamento textual é construído, dessa
forma, por algumas estratégias, como as descritas a seguir.
Funções da inserção – introduzir explicações ou justificativas, servir de suporte para
a argumentação em curso, no caso do gênero seminário, argumentar é o material linguístico
de inserção mais utilizado. Ilustrações ou exemplos, são muito usados quando o aluno
consegue interligar o tema trabalhado e a realidade em que vive.
Funções da reformulação – segundo Fávero (2003, p. 55), formular um texto, tanto
na sua produção oral, quanto escrita “é efetivar atividades que estruturem e organizam
enunciados de um texto, e o esforço que o locutor faz para produzi-los se manifesta por traços
que deixa em seu discurso,” como, repetição, paráfrase (enunciado que reformula um anterior
e com o qual mantém uma equivalência semântica), correção e hesitação.
Coesão e coerência do texto falado – Para Fávero (2003, p. 31) “a coesão e a
coerência constituem fatores básicos de textualidade.” A coesão revela-se por meio de marcas
formais na estrutura linguística, manifestando-se na organização sequencial do texto. A
coerência, por sua vez, pode ser definida como um princípio de interpretabilidade do texto,
envolvendo fatores de ordem cognitiva, linguística e interacional. Três elementos básicos
completam essas ideias: o turno, definindo-se como a produção de um falante enquanto ele
está com a palavra, incluindo a possiblidade do silêncio, aliás, essa estratégia é bastante
utilizada durante as apresentações de seminários; tópico discursivo que em suma é o
conteúdo, a tese, a ideia que está sendo explorada, apresentada, esta apresenta marcadores
conversacionais, expressões muito utilizadas como, claro, certo, ah, eh, uh, certo? Né?, Eu
acho, então etc.
Aspectos não-verbais - os aspectos não-verbais são características exclusivas do texto
falado e, este, apresenta-se em se fazendo no próprio processo de sua construção, diferente do
texto escrito, por isso, tais aspectos, devem ser cuidadosamente usados a favor do sujeito do
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discurso, visto que, “a maneira de se expressar com o corpo será sempre fundamental para que
obtenha sucesso. (POLITO, 2005, p. 91). O abrir e fechar os olhos, a elevação e contração das
sobrancelhas, o entreabrir dos lábios, bem como o movimento do corpo, mediante cabeça,
face, braços, punhos, mãos e dedos, são elementos importantíssimos empregados com o
propósito de intensificar, dar força e mais poder às palavras do interlocutor. No dizer de
Santos (2002, p. 32) “é tão importante o estudo dos elementos não-verbais que a sua
interpretação esclarece / explica / completa os dados fornecidos pela linguagem verbal”.
Nesse sentido, a expressão corporal pode ser uma interface comunicacional muito
significativa na construção dos sentidos do texto falado.
2.3 GÊNERO SEMINÁRIO – EXPLORAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL
Nos meios escolares são comuns as situações em que uma pessoa ou um grupo de
pessoas desenvolvam uma pesquisa e apresentem os resultados a um público. Esse tipo de
texto, produzido oral e publicamente, chamado seminário, é um gênero expositivo que se
presta à transmissão de saberes historicamente construído pela humanidade. Como o
seminário é um gênero oral, ele só se realiza plenamente quando é apresentado numa situação
concreta de interação. Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 17)
Seminário é uma técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate;
sua finalidade é pesquisar e ensinar a pesquisar. Essa técnica desenvolve não
só a capacidade de pesquisa, de análise sistemática de fatos, mas também o
hábito do raciocínio, da reflexão, possibilitando ao estudante a elaboração
clara e objetiva de trabalhos científicos.

O estudo da importância do gênero seminário em sala de aula é sem dúvida um
excelente instrumento não só para validar o processo avaliativo dos alunos, mas e,
principalmente, para nortear a reflexão do trabalho coletivo, o aprofundamento das temáticas
sob diferentes perspectivas, bem como, nortear as ações dos educadores e educandos, que
juntos, definem metas de conhecimentos a serem alcançadas e as formas necessárias para
adquiri-las. Por ser um gênero oral, o seminário também proporciona o desenvolvimento da
linguagem verbal, a capacidade de se comunicar com clareza e objetividade, a postura do
educando com relação às suas próprias dificuldades e os meios práticos para superá-las. Outra
vantagem de se trabalhar com esse tipo de gênero diz respeito à interação ente os alunos e o
desenvolvimento dos aspectos cognitivos e intelectuais.
No entanto, até meados da década de 1960, a prática da linguagem oral, foi
considerada durante muito tempo como o lugar do “caos”. Isto porque, segundo Fávero,
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(2003, p. 15) “conter um volume considerado de elementos pragmáticos (pausas, hesitações,
alongamento de vogais e consoantes, repetições, ênfases, truncamentos, entre outros).”
Sabendo-se que a oralidade está inserida numa determinada prática social, envolvendo dois ou
mais interlocutores, em torno de um sentido e de uma intenção particular, ela apresenta um
papel muito importante na intercomunicação entre diferentes culturas, povos e até nas
relações espontâneas, aparentemente banais. Segundo Antunes (2003, p: 45) “a oralidade
apresenta uma dimensão regulada pelas condições do outro, e toda decisão leva em conta
essas condições.”
2.3.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O seminário pode ser individual ou em grupo. No primeiro caso o coordenador
(professor), subdivide o tema em unidades menores e vários estudantes (sujeitos do discurso)
exploram sua temática individualmente, porém com a participação de todos os envolvidos na
situação (professores, alunos e/ou convidados) que exploram a temática no momento das
discussões, geralmente no final. No segundo caso o professor pode organizar os grupos,
distribuir as temáticas e orientar quanto ao desenvolvimento da pesquisa. Cada grupo explora
sua temática com mais profundidade e, assim, como no primeiro caso as discussões
acontecem também no final das apresentações.
Temos nos estudos de Marconi e Lakatos (2010, p. 19-22) algumas orientações de
como pode ser organizado um seminário, no entanto, a nosso ver, o professor pode
incrementar outras informações conforme a necessidade da turma e mediante seu processo de
formação e experiência de prática escolar.
Nesse sentido, temos a figura do organizador que surge apenas quando o seminário
é grupal e as tarefas são divididas entre seus integrantes. Suas principais atribuições são:
marcar as reuniões prévias; coordenar as pesquisas e o material; designar os trabalhos a cada
componente. Percebe-se a importância de todos os alunos assumirem esse papel ao longo do
ano letivo, pois essa experiência pode contribuir para seu amadurecimento de liderar em
diferentes contextos e situações. Os relator(es) expõe os resultados dos estudos, são os
integrantes dos grupos. Espera-se que as apresentações sejam harmônicas, contextualizadas,
com ideias claras e correntes com a temática determinada pelo professor. O grupo também
pode escolher um dos componentes, caso queira, para ser o secretário que anota as
conclusões parciais e finais do seminário, após os debates. Percebe-se que esse momento é
muito rico para o desfecho das ideias construídas ao longo das discussões. Os debatedor(es)
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correspondem a todos os alunos da classe. Participam depois da exposição, fazendo
perguntas, pedindo esclarecimentos, colocando objeções, reforçando argumentos ou dando
algumas contribuições. O plenário é a apresentação das conclusões dos grupos restantes.
Cada grupo, através de seu coordenador ou relator, apresenta as conclusões construídas pelo
grupo. Dessa forma, a atuação do secretário é de muita relevância para melhor organização do
seminário.
O roteiro é um elemento que norteia a apresentação do seminário, dando condições
aos grupos de como estruturar melhor, no tempo e no espaço, o resultado da pesquisa. Vale
salientar que esse roteiro pode ser utilizado tanto para o texto oral, as apresentações
propriamente ditas e/ou para o texto escrito, quando o professor também recolhe das equipes a
pesquisa de forma impressa. Temos assim, a introdução que em ambas as situações (oral ou
escrita) deve apresentar linguagem clara, com objetividade e concisão. Os objetivos da
pesquisa são esclarecidos nesse momento. O conteúdo, dividido em unidades, também deve
ser trabalhado com linguagem objetiva e concisa, a transcrição de trechos só deve ser feita
quando necessário. Essa orientação refere-se ao uso da oralidade. Na parte escrita o conteúdo
deve ser aprofundado, porém sem deixar de lado a objetividade. Na conclusão, tanto no
aspecto oral ou escrito, é oportunizada a interpretação pessoal, mas sem esquecer a linguagem
objetiva e clara. Nos elementos complementares são apresentados os participantes do grupo,
oralmente. Mediante a prática de sala de aula observa-se que na forma escrita esses elementos
são vistos na capa do trabalho pesquisado.
2.3.2 AVALIAÇÃO
Conforme a orientação de CEREJA (2010, p. 240) alguns critérios podem orientar
melhor o trabalho do professor, nesse momento, como observar o
Posicionamento do apresentador - se falou em pé, com o roteiro nas mãos,
se demonstrou domínio do conteúdo, se nunca deu as costas ao público ao
usar os recursos audiovisuais e se ficou bem posicionado; fala e voz - se
falou alto e claro evitando a monotonia, se explorou pausas e velocidades em
determinadas falas para ressaltar pontos importantes; linguagem - se utilizou
a variedade padrão, com grau de formalidade adequado ao perfil dos
interlocutores, se evitou palavras de baixo calão, gírias e expressões da
linguagem oral; olhar - se olhou para o público, observando reações
positivas e negativas, se olhou para toda a turma sem privilegiar um único
interlocutor, se usou adequadamente o roteiro, fazendo consultas rápidas,
sem interromper o pensamento e sem abaixar o tom da voz; tempo – se
controlou e organizou o tempo, sendo capaz de ajustar a exposição ao tempo
estipulado.
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Percebe-se que essas orientações não fazem sentidos se não forem discutidas
coletivamente com todos os envolvidos no processo de interação e construção da linguagem
oral. Nesse sentido, a autoavaliação também é muito importante para o amadurecimento, não
só do aluno, como sujeito responsável pelo seu próprio conhecimento, como também para o
professor, pesquisador que deve ter na reflexão de sua prática pedagógica argumentos
positivos para tornar-se mediador no processo de ensino-aprendizagem.
3. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos para o estudo e análise deste estudo, que permitiram
uma investigação séria e profunda ao tema em questão, foram realizados por meio de pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo. Para dar corpo ao objeto de estudo, a pesquisa teve como
foco a observação de um estudo de caso, realizada em uma sala de aula do Ensino Médio,
turno noturno, de uma escola da rede Estadual no interior de Alagoas.
Tendo observado por algum tempo, a realização de seminários apresentados pelos
alunos percebeu-se que a questão da oralidade ainda é tida como algo complexo. Os diálogos
travados com eles revelaram melhor as dificuldades com relação a esse gênero, ainda tão
temido pela maioria dos educandos.

Mediante tais observações e seguindo o plano de

disciplina no tópico referente ao instrumento avaliativo seminário, foi organizado com a
turma do 2º Ano do Ensino Médio, turno noturno, as primeiras apresentações com a
distribuição dos temas (autores literários brasileiros e portugueses). A turma foi organizada
em oito grupos, os quatro primeiros tiveram prazo de 15 dias e a cada oito dias as demais
equipes se apresentavam. Nesse primeiro momento não foi feita nenhuma inferência de como
seria o seminário, a turma ficou à vontade para apresentar conforme suas próprias
experiências. Pois se pretendemos, conforme afirma Porto (2009, p 15) “permitir ao aluno a
possibilidade de participar do próprio processo de aprendizagem de forma ativa, concebendo
um aluno sujeito-autor-leitor de suas próprias palavras e ações”, é preciso leva-los a refletir
sobre suas atitudes nas situações em que elas acontecem, para em seguida, se for o caso,
sugerir-lhes novas situações de aprendizagem.
Toda a observação das apresentações dos seminários foi realizada sem nenhuma
intervenção do professor, ou seja, esperou-se a conclusão de todas as equipes para poder
inferir e discutir sobre o que foi observado. Essa etapa do estudo foi crucial para comparar as
dificuldades dos alunos com relação à apresentação de seminário. Foi realmente constatado a
inexperiência e a falta de planejamento e estrutura na organização do trabalho. Observou-se
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que os alunos dividiam o tema da pesquisa, cada um pesquisava o “pedaço” que lhe cabia, não
se reuniam para estudar e pesquisar juntos, muito menos para planejar as etapas da
apresentação e o que seria necessário para ilustrar melhor a temática. Dessa forma, cada um
trazia a sua parte num pedaço rasgado de papel, lia duas ou três linhas e pronto já estava
finalizado o trabalho. Ninguém interagia, não havia participação dos colegas, não havia
ligação nenhuma com a realidade atual. Com relação à apresentação oral constatou-se a total
falta de conhecimento de como apresentar-se publicamente, quais estratégias utilizar para a
transmissão de textos orais, como argumentar de forma coerente e como ficar diante do
público sem tanto nervosismo e constrangimento.
Após discutir com a turma sobre as dificuldades observadas, as apresentações dos
seminários foram canceladas. É importante salientar que as turmas nos quais foram
trabalhadas essas estratégias e realizadas as observações eram turmas do turno noturno e que a
maioria dos alunos já estava no mercado de trabalho, razão pelo qual suas dificuldades para
pesquisa eram ainda maiores. Realizaram-se, então, todas as etapas aqui demonstradas
pessoalmente com eles, durante as aulas e, a aparente perda de tempo, apresentou resultados
muito satisfatórios. Foi entregue a cada equipe um panfleto explicativo (resumo do item 2.3),
eles fizeram questionamentos, elucidaram dúvidas e definiram as tarefas para cada membro
do grupo, enfim, estruturaram um primeiro esboço do plano de trabalho, a partir do qual ficou
acertado quem seria o organizador do seminário, os relatores, o secretário e os debatedores. O
grupo também definiu quais instrumentos tecnológicos ou didáticos seriam necessários
durante a apresentação. Os alunos foram orientados a pesquisar com mais profundidade, para
em seguida fazer os resumos. Assim, a turma foi conduzida ao laboratório de informática da
escola para realizar a pesquisa on-line, além de enviar o material para o documento de texto,
formatar e imprimir. Observou-se que durante esse processo os alunos demonstraram
interesse maior em pesquisar, buscando novas fontes, criando diferentes estratégias. Desta
feita, organizaram entrevistas com outros professores da área de linguagem, construíram
filmes com essas entrevistas, estruturaram a apresentação em slides, confeccionaram cartazes.
Com relação às apresentações anteriores os seminários foram muito bem apresentados.
Eles puderam compreender melhor que uma apresentação oral não se faz exclusivamente de
leituras, mas é permeada de estratégias que podem ser aprendidas mediante esforço e vontade
e que apresentar-se publicamente não é uma questão de talento nato, mas o resultado de um
processo de ensino-aprendizagem. Compreenderam também que uma pesquisa não é uma
colcha de retalhos na qual cada componente do grupo pesquisa um “pedaço” e ler esse
“pedaço” diante da turma, como eles estavam acostumados a fazer anteriormente.
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Realizou-se, no final, a avaliação, conforme a orientação de CEREJA (2010, p. 240)
no item 2.3.2 deste artigo, tendo como foco principal a autoavaliação de todos os envolvidos
na construção e efetivação dos seminários, como foi argumentado anteriormente no item já
referido.
Durante as observações percebeu-se como é importante o professor está em constante
formação, pois de acordo com Fávero (1981, aup CANDAU; LELIS, 2005, p. 141)
O professor não se forma de uma vez por todas, mas, ao contrário, tem seu
processo de formação dinamizado pela própria dinâmica social, a qual é
história e, mutável no tempo e espaço. A formação do professor, tomada
como elemento da prática social, deve ser encarada em conformidade com
essa característica.

A partir da reflexão de toda dinâmica social envolvida no contexto observado, esta
experiência piloto vem sendo replicada, na forma do seminário: Como Organizar Seminário
no Ensino Médio, possibilitando aos demais alunos a oportunidade de refletirem sobre a
construção do texto oral e a se apropriarem de algumas estratégias para sua melhor efetivação.
Por está atuando na coordenação da escola envolvida na pesquisa desde o ano de 2011,
realizar os seminários em parceria com os outros professores é uma experiência muito
significativa, visto que, como afirma Porto (2009, p. 22)
Quando consideramos a língua em sua perspectiva histórica e social, o
trabalho com a oralidade deve se dar em situações reais de uso da fala. No
processo de ensino-aprendizagem da língua, o professor deve promover
situações que incentivem os alunos a falar, a expor e debater suas ideias,
percebendo, nos diferentes discursos, diferentes intenções.

Desta feita, o Seminário é estruturado mediante as seguintes etapas:
1ª etapa - os alunos são convidados a falarem de suas maiores dificuldades com
relação à apresentação de trabalhos (seminários), seus traumas com a oralidade, bem como o
que eles acreditam ser o ponto máximo de seus entraves.
2ª etapa – aproveitando o momento da discussão, que por sinal é muito importante
para o desenrolar das demais orientações, é feito um apanhado geral sobre a temática em
questão (toda a discussão teórica que foi apresentada aqui nesse artigo são discutidas através
de tópicos na forma de slides, de preferência com imagens pertinentes ao tema).
3ª etapa – o item “construção do texto falado: algumas estratégias” é resumido em
slides também com imagens e exemplos. À medida que são dadas as orientações os alunos
recebem “dicas”, fundamentadas teoricamente, do que pode ou não ser dito numa
apresentação oral, como por exemplo, orientações do livro Superdicas para falar bem: em
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conversas e apresentações de Reinaldo Polito (2005) por serem pertinentes ao tema e
apropriadas à faixa etária dos alunos do Ensino Médio.
4ª etapa – os alunos se apropriam com mais profundidade do que seja seminário,
através das orientações supracitadas no item “Gênero seminário – exploração da linguagem
oral”. Em seguida eles recebem panfletos com essas orientações de forma resumida para
apoiá-los na superação de eventuais dúvidas futuras.
5ª etapa – avaliação do seminário. Os alunos discutem se as orientações contribuíram
para esclarecê-los melhor e se podem ser usadas como referências para a melhoria da
qualidade de seus estudos. Todas as discussões de Cereja (2005) citadas no item 2.3.2 são
apresentadas a eles como subsídios interessantes, teoricamente embasados para guiá-los em
quaisquer situações de uso da oralidade.
Durante as discussões ao longo do Seminário realizam-se muitas reflexões sobre a
importância do estudo e observação da linguagem do corpo, tendo em vista o que afirmam
Weil e Tompakow (2009, p. 39)
O homem é um ser altamente perceptivo e, certamente percebe os seus
semelhantes. Como não haveria de perceber-lhes a atitude favorável, neutra
ou francamente desfavorável ao seu EU? E de que maneira, senão pela
percepção da linguagem do corpo – antes que inventassem as gramáticas e
os dicionários.

O seminário: Como Organizar Seminário no Ensino Médio efetivou-se em torno
de uma hora e meia, mas pode ser prolongado conforme as necessidades dos alunos, levandose em consideração a importância e riqueza das discussões.
4. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

Oralidade e escrita não se distanciam entre si, e, ao contrário do que se pensava, uma
não é superior à outra, ambas tem o mesmo valor. Com relação à oralidade e seu uso numa
situação mais formal, é exigido do sujeito do discurso (aluno) um conhecimento mais
abrangente e específico. Quanto mais estrategicamente “munido” estiver o sujeito, mais
objetividade e sentido terá o seu discurso, dado o caráter de impresibilidade em relação aos
seus elementos estruturais e organizacionais.
O texto falado não é construído à toa, conforme simplesmente à vontade de cada
interlocutor. Por ser o seu próprio rascunho e estar-se fazendo no mesmo ato de sua
construção, o texto falado possui algumas peculiaridades estrategicamente organizadas e
estruturadas com vistas a melhor adequação nos seus diferentes usos, possibilitando assim,
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uma perfeita compreensão e interpretabilidade. Conscientes de que os alunos do Ensino
Médio apresentam muitas dificuldades durante esse processo pelo fato da escola não
proporcionar condições para que eles se apropriem desse conhecimento, esperando que eles já
venham prontos do Ensino Fundamental, o que nem sempre acontece, não podemos ficar
procurando culpados, mas fazermos alguma coisa para amenizar a situação.
A observação feita in loco, levou a pesquisa a confirmar a seguinte ideia de Koch
(2007, p. 81): “o texto falado não é absolutamente desestruturado, ele tem uma estruturação
que lhe é própria, ditada pelas circunstâncias sócio-cognitivas de sua produção,”
principalmente quando o texto falado remete à capacidade de linguagem individual mais
apurada, dentro de um contexto mais formal, como é o estudo em questão. Apesar de não
existir discurso absolutamente formal, o sujeito do discurso utiliza-se de meios e estratégias
para que sua fala seja compreendida pelo sujeito-interlocutor, pois como afirma Koch (2007,
p. 93) “a construção dos sentidos no texto depende, em grande parte das escolhas que ele, (o
sujeito do discurso) realiza”.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O homem tem a noção de que a fala é um ato social, e por isso se preocupa com os
“diferentes falares” na inter-relação com o outro, ou seja, o sujeito do discurso “sabe”, de
alguma forma, o que pode e o que não pode ser dito numa situação formal ou informal de uso
na oralidade e, esse saber, se completa com a ideia de que esse sujeito também conhece a
forma de como deve ser dito o seu discurso, mesmo que essa ideia seja desprovida
tecnicamente de conhecimentos necessários à construção desse saber, para sua melhor
efetivação. Isso se justifica, muitas vezes, pelo fato de o aluno se negar a falar em
determinadas situações, pois acredita que isso é para “pessoas que tem o dom”.
Quando interagimos através da linguagem, temos sempre objetivos, fins a serem
atingidos, há relações que desejamos estabelecer, efeitos que pretendemos alcançar. Ao
escolher determinado gênero o sujeito do discurso coloca em jogo sua capacidade discursiva
pelas circunstâncias sócio-cognitivas, históricas e ideológicas em que ele está inserido. O
gênero seminário, por tratar exclusivamente do uso do discurso no campo da oralidade é um
bom instrumento para se constatar essa realidade. A partir das observações realizadas com as
turmas do Ensino Médio, verificou-se que realmente o texto falado não é construído de
qualquer jeito, por isso a importância de nos conscientizarmos quanto à afirmação de Porto
(2009, p. 14) quando diz que “devemos ter a clareza de que a escola não deve ter outra
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pretensão que não a de chegar aos usos sociais da linguagem (...),” visto que, a transposição
do uso da fala como ela acontece no dia a dia para uma situação mais formal é um processo
complexo, apesar de dinâmico, porém estruturado com muita propriedade, como observou-se
ao longo dessa pesquisa.
Com isso, assim como o texto escrito, o texto falado possui inúmeras estratégias de
construção dos sentidos e cabe à escola trabalhar para que os alunos possam usufruir desse
conhecimento historicamente construído pela humanidade.
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