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Pesquisar a oralidade, o gênero3 discursivo oral- seminário - tem por função 

mostrar que a linguagem precisa ser adaptada ao contexto em que a fala será proferida, 

logo, implica um entendimento do papel de quem a produz, as ações que serão 

necessárias a serem realizadas e a sua adaptação ao contexto que exige seu uso.  Dessa 

maneira, as práticas discursivas e, por consequência, os interlocutores, seus lugares de 

sujeitos e o próprio mundo que os constituem são elementos a serem considerados em 

qualquer análise da oralidade e suas manifestações. Com esse entendimento, este 

trabalho objetiva a abordagem do gênero oral seminário nas coleções “Vontade de 

Saber” (FTD) e “Português Linguagens” (Editora Atual) ambos direcionados para o 

Ensino Fundamental (Séries Finais). 

A concepção de língua/linguagem, assumida neste trabalho, considera o sujeito 

constituído/constituinte de um discurso cuja organização não fica estagnada, assim,  não 

podendo se apresentar de forma acabada, vinculada à rigidez de uma sistematização, 

uma vez que é transformado pelas falas do uso cotidiano, conforme corroborado por 

Bakhtin: 

 
Os indivíduos não receberam a língua pronta para ser usada; eles penetram 

na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham 

nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar [...] Os 

sujeitos não adquirem sua língua materna: é nela e por meio dela que ocorre 

o primeiro despertar da consciência. 

(BAKHTIN, 2010, p.108) 
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Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se 

perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade 

humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua -se 

em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. (BAKTHIN, 2011, p. 261) 



 
 

Dessa forma, a linguagem é compreendida numa perspectiva de totalidade, 

deixando à parte a ideia de um sistema linguístico abstrato e sendo entendida como um 

fenômeno social fruto das interações entre os sujeitos e o diálogo interpessoal. Por isso, 

todo tipo de comunicação ganha status de diálogo, nas conversas entre as pessoas; no 

decorrer da leitura de um livro; nas mais variadas produções de comunicação. 

Ao tratar da origem da palavra seminário, Silva (2007) aponta a palavra latina 

seminarium(ii), advinda do termo sêmen(inis), ou seja, semente, descrevendo seu 

significados: germe, origem, fonte, causa, princípio, tirocíno, seminário, escola.  

No âmbito escolar, a prática discursiva “seminário” é amplamente 

utilizada.Nessa perspectiva, Vieira (2007) a identifica em três perspectivas: técnica de 

ensino-aprendizagem (ensino socializado); texto e/ ou evento comunicativo (aula 

ministrada pelos discentes que há um debate); gênero discursivo oral, segundo nos 

fundamentarmos em Bakhtin (2010). Nessa perspectiva, o gênero é relativamente 

estável e acompanha o dinamismo social. Para melhor entender esse gênero discursivo, 

faz-se necessário compreendê-lo a partir da seguinte abordagem: 

 

[...] um gênero textual público
4
, relativamente formal e específico, no qual 

um expositor especialista dirige-se aum  auditório,  de  maneira 

(explicitamente) estruturada, para lhe transmitir informações, descrever-lhe 

ou lhe explicar alguma coisa (DOLZ, SCHENEUWLI, PIETRO, ZAHND,  

2011, p. 185). 

 

Partindo desse conceito, Schneuwly (2004) aponta alguns aspectos do gênero 

discursivo em estudo, que devem ser abordados em sala de aula: a situação de 

comunicação para o entendimento da noção de especialista; a organização da exposição, 

o seu planejamento em toda sua constituição de exposição; as marcas linguísticas, 

elementos textuais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, por sua vez, 

corroboram com essa afirmação, na medida em que são propulsores da necessidade do 

trabalho com a oralidade, procurando desfazer o distanciamento entre oralidade e 

escrita. Nessa perspectiva, faz-se necessário entender que elas estão diretamente 

relacionadas e, por conseguinte, estabelecem uma relação de complementariedade. 

O documento em questão aponta, ainda, formas de realização de atividades que 

privilegiam a oralidade que, por muitos anos, ficou esquecida, destacando-a como uma 
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fecunda área de pesquisa. Os referidos Parâmetros expõem a seguinte classificação para  

os gêneros discursivos orais: de imprensa (depoimento, entrevista, notícia, debate,) de 

divulgação científica (debate exposição, seminário,) e literários (textos, canção, 

dramáticos). Portanto, é a partir dessa divisão que o docente articulará sua prática. 

O professor de Língua Materna (LM) deve refletir sobre a organização das falas 

dos alunos para promover uma redimensionamento da oralidade formal e pública em 

sala de aula uma vez que essa prática “vai desde uma realização informal à mais formal 

nos mais variados contextos de usos”(MARCUSCHI, 2010, p.25).   

Assim, o seminário torna-se um espaço para que o professor trabalhe com o 

texto e as relações entre o escrito e o oral. Além disso, o trabalho com a oralidade pode 

contribuir com as práticas de letramento que se tornam essenciais para a vivência e 

poderá (cor)responder às necessidades da sociedade contemporânea. 

Ao confrontar-se com a realidade de sala de aula, o aluno necessita lidar com a 

oralidade. As orientações de vários documentos oficiais que apontam para o ensino de 

LM indicam esse trabalho a ser realizado, portanto, “a escola é lugar para aprender 

também a falar” (GOMES-SANTOS, 2012, p.15).  

Nesse contexto, principalmente da Educação Básica, a questão da oralidade deve 

ser abordada com maior profundidade e de forma mais crítica, pois nessa fase a escola 

trabalha com alunos que estão no processo de formação da identidade pessoal.  

Ademais, há a preparação para entrar no mercado de trabalho e outros momentos da 

vida cotidiana nos quais se exige o uso adequado da linguagem.  

O trabalho com o gênero oral seminário deve contemplar o processo da 

produção do discurso, levando em consideração os mecanismos da organização da fala e 

a estrutura do gênero para que esses elementos possam ser indicadores de uma reflexão 

sobre os usos da língua em suas diversas possibilidades de utilização na sala de aula. 

Em uma primeira abordagem das coleções do nosso corpus, observamos que enquanto a 

coleção “Vontade de Saber” trabalha o seminário ao longo dos quatro livros, a coleção 

“Português Linguagens” o abordou em apenas um dos livros. Assim, a questão que se 

configura ao longo de nossa pesquisa entender a motivação que leva a esse tratamento 

distinto do gênero seminário nas diferentes coleções. 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS 

 
 

ALVES, Rosemeire; BRUGNEROTTO, Tatiane. Vontade de Saber. 6º-9º ano do ensino 
fundamental. Ensino fundamental II. 1ª ED. São Paulo: FTD, 2012.  
BAKHTIN, M. Estética da Criação verbal. 6ª ed São Paulo: Martins fontes, 2011.  

BRASIL, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Língua Portuguesa, 3º e 4º Ciclos do Ensino fundamental. Secretaria de Educação 

Fundamental - Brasília - MEC/SEF, 1998. 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português-linguagens. 6º-
9º ano do ensino fundamental. Ensino fundamental II. São Paulo:Atual, 2012.  

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard; HALLER, Sylvie. O oral como texto: como 
construir um objeto de ensino. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim e col. 

Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização de Roxane H. R. Rojo e 
Glaís S. Cordeiro. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. p. 149-214. 
GOMES-SANTOS, S. N.. A exposição oral nos anos iniciais do ensino fundamental. 

1a.. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2012. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 4 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
RAMOS, J. M. O espaço da oralidade na sala de aula. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. (Texto e Linguagem) 

SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Os gêneros escolares - das práticas de 
linguagem aos objetos de ensino. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim e col. 

Gêneros orais escritos na escola. Tradução e organização de Roxane H. R. Rojo e Glaís 
S. Cordeiro.Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011. p. 71-91. 
SILVA, M. C. Letramento Escolar: descrição de uma proposta de ensino do seminário. 

2007. Dissertação (Mestrado em Linguagem e Ensino) – Unidade Acadêmica de Letras, 
Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande. 

VIEIRA, A. (2007).  Seminários escolares: gêneros, interações, letramentos.Recife: 
Editora UFPE. 


