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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo qualitativo sobre o seminário e o

contexto em que se realiza, reconhecendo-o como um evento comunicativo e de letramento

recorrente, inserido nas práticas escolares, envolvendo além da linguagem outras modalidades de

representação e comunicação. Trata-se de uma investigação de natureza exploratória e limitada à

observação, descrição e análise de seminários produzidos em salas de aula de Ensino

Fundamental e Médio de uma escola pública federal e de questionários aplicados a alunos e

professores da instituição. Essas observações e questionários servem de base para a análise

etnográfica do evento seminário. Os resultados mostram que o seminário que se realiza hoje na

educação básica apresenta diferenças nos propósitos, no contexto e no comportamento lingüístico

dos seus participantes em relação ao mesmo fenômeno nomeado, caracterizado e estudado no

âmbito da Lingüística e da Educação à luz dos seminários acadêmicos de nível superior. A

análise revela como é insuficiente abordar o seminário de forma estreita diante da complexidade

das relações entre seus elementos constitutivos, e procura desvendar aspectos ainda pouco

explorados no seminário, como a questão dos múltiplos letramentos nele presentes. Conhecer

melhor esse evento ajudará a não reduzi-lo, no âmbito da sala de aula, a um mero instrumento de

avaliação ou de transmissão de conteúdos curriculares.

Palavras-chave: evento comunicativo; gênero; multiletramentos.



ABSTRACT

This qualitative study investigates the elementary and secondary school student seminar

presentation as a recurring speech and literacy event integral to school practices, which co-

ordinates meaning-making activities across multiple media, language modalities, semiotic

systems and genres of communication and representation. The investigation is exploratory in

nature and limited to a small corpus of seminars produced in a federal public school, and on

questionnaires answered by teachers and students of the same institution. These observations and

questionnaires provide the basis for the analysis of the event from the point of view of the

ethnography of communication, focussing on both the presentation and the context in which it is

set. Findings show that student seminars in basic education present differences in purposes,

context and the linguistic behavior of its participants when contrasted to the similarly termed

phenomena described in Linguistics and Education as  university undergraduate and graduate

student seminar presentations. This analysis shows that a narrow approach to the study of the

school seminar is insufficient due to the complexity of relationships among its components, and

points to some aspects in need of further investigation such as the literacy demands of full

classroom participation. Through this analysis we also hope to help teachers consider their own

practice, by offering some insights into the ways in which they might make use of the seminar as

a literacy activity rather than merely an evaluation and a content teaching tool.

Key-words: communicative event; genre; multiliteracies.
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INTRODUÇÃO

Assim como acontece em todas as esferas da atividade humana, também a escola elabora e

comporta uma grande variedade de práticas, dentre as quais, nos interessa particularmente o

seminário, às vezes chamado seminário didático ou seminário escolar. Entre as mais diversas

tarefas solicitadas aos alunos do Ensino Fundamental e Médio, o seminário é uma das mais

freqüentes, podendo acontecer em diversas ocasiões durante o mesmo semestre letivo,

principalmente porque envolve diferentes disciplinas. Sabe-se que o seminário divide opiniões

entre professores, bem como entre alunos: para alguns, essa prática oferece uma excelente

oportunidade de socializar conhecimentos e experiências, quebrar a assimetria de saberes da sala

de aula tradicional, proporcionar diferentes modos de interação e aprendizagem de novas

habilidades; outros o consideram apenas uma versão bastante inferior da aula expositiva

tradicional, sem a garantia das vantagens adicionais mencionadas, e com a agravante de não tratar

o tema proposto com a profundidade necessária (Bezerra, 2003).

O seminário é uma prática que ganhou espaço nos planejamentos de aula, nas sugestões de

atividades nos livros didáticos do Ensino Médio e Fundamental, nos Parâmetros Curriculares

Nacionais de Língua Portuguesa, e, também, nas propostas de tratamento dos gêneros discursivos

como objetos de ensino-aprendizagem em escolas brasileiras. Acreditamos, no entanto, que

certos aspectos relacionados à produção do seminário no Ensino Fundamental e Médio – a

ambientação, os propósitos, a estrutura de participação, os letramentos exigidos e ensinados,

entre outros – ainda carecem de investigações complementares, posto que grande parte das
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contribuições acerca do tema são oriundas de investigações realizadas no Ensino Superior onde,

provavelmente, teve origem a construção sócio-histórica do seminário.

O objetivo do presente trabalho é investigar o seminário e o contexto em que se realiza,

sem a preocupação de engessá-lo em qualquer categoria discursiva, reconhecendo-o como um

evento comunicativo recorrente, inserido nas práticas escolares, envolvendo além da escrita e da

oralidade outras modalidades de representação. Trata-se de uma investigação de natureza

exploratória e limitada à observação, descrição e análise de seminários produzidos em salas de

aula de Ensino Fundamental e Médio de uma escola pública federal, o Colégio de Aplicação,

ligado à Universidade Federal de Pernambuco. Portanto, os alunos do Colégio de Aplicação da

UFPE e seus professores são os informantes da presente pesquisa.

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco apresenta um projeto

político-pedagógico definido para servir de campo de experimentação na área do Ensino

Fundamental e Médio, de campo de estágio para as diversas licenciaturas da UFPE e de outras

instituições, bem como para promover a formação integral dos alunos do Ensino Fundamental e

Médio. Desenvolve regularmente atividades de ensino da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental,

com um total de 8 turmas, e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, com um total de 6 turmas. As

turmas têm, em média, 25 alunos. Seu corpo docente, formado por aproximadamente 53

professores, é bastante qualificado, dentro de uma concepção de formação profissional

continuada, e engajado em todas as áreas de atuação do colégio.

Anualmente, o colégio recorre a um concurso para seleção de novos alunos porque a

demanda é muito superior às vagas oferecidas. É possível perceber que o próprio processo

seletivo já sinaliza para um alunado com um histórico escolar de sucesso no Fundamental I e, em

sua maioria, proveniente da classe média, perfil bastante diverso daquele que freqüenta as escolas

públicas municipais e estaduais de uma maneira geral. A qualidade do ensino do Colégio de

Aplicação e os bons resultados obtidos por seus alunos nos concursos vestibulares para

instituições de Ensino Superior de renome, aliados ao ensino público e gratuito, são responsáveis

pela procura e disputa acirrada por vagas na sua 5ª série inicial. Mesmo diante das dificuldades e

crises enfrentadas pelo ensino público em todos os seus níveis, o Colégio de Aplicação da UFPE

continua sendo uma referência de proposta educacional no Estado.

A relativa naturalidade com que os alunos aceitam presenças e procedimentos alheios à

normalidade da sala de aula, sem maiores alterações no seu comportamento comunicativo, foi o
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fator decisivo para a escolha dessa comunidade discursiva particular, dentro do universo de

escolas de Ensino Médio e Fundamental, para lançar um primeiro olhar sobre o seminário.

Mesmo recebendo apoio e colaboração por parte de alguns docentes da instituição, é necessário

registrar que a maior dificuldade encontrada foi conseguir que os professores respondessem e

devolvessem em tempo hábil os questionários a eles destinados, o que limitou o número de

questionários analisados.

Para melhor organizar os dados e facilitar a análise, procedemos a uma categorização dos

mesmos em três níveis, a saber: o Corpus Principal, o Corpus Complementar I e o Corpus

Complementar II. Os procedimentos metodológicos, suas justificativas e, finalmente, a

organização do corpi foi assim conduzida:

1) Corpus Principal - constituído por dados etnográficos, fotos digitais e filmagens de 7

seminários. Quatro seminários foram apresentados nas aulas de Língua Portuguesa e

Literatura, no Ensino Médio: um deles no 3º ano “A”, com 61 minutos de duração; e três no

2º ano “B”, com, respectivamente, 62, 15 e 65 minutos de duração. Os outros três

seminários foram produzidos no Ensino Fundamental: um deles na aula de História, na 6ª

série “B”, com 19 minutos de duração; e os outros dois na disciplina de Ciências, nas 6ª

séries “A” e “B”, com, respectivamente, 12 e 60 minutos de duração;

2) Corpus Complementar I - formado por 66 questionários aplicados aos alunos (ver anexo A)

e 11 questionários aplicados aos professores (ver anexo B), cuja análise busca identificar o

conceito de seminário para professores e alunos da comunidade escolar; observar a

freqüência desse evento no planejamento semestral das disciplinas; os objetivos visados

pelo professor; e os benefícios vislumbrados pelos alunos;

3) Corpus Complementar II - constituído de diferentes tipos de dados como, por exemplo,

resumos escritos, esquemas, guias de apresentação e CD com arquivo em Power Point,

usados ou disponibilizados pelos participantes durante os eventos, e analisados com vistas a

compreender como são introduzidos nos seminários, que atividades desenvolvem e que

funções realizam.

Desse estudo exploratório resultou a presente dissertação, organizada em três capítulos

assim distribuídos:
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No primeiro capítulo, Algumas leituras do seminário, são apresentadas diferentes visões

sobre o tema, provenientes de estudos realizados em áreas distintas como a da Lingüística

Textual, da Lingüística Aplicada e da Educação. Além dessas, uma outra leitura do seminário é

apresentada, como base nas respostas dos questionários aplicados aos informantes desta

pesquisa, os alunos e professores do Colégio de Aplicação da UFPE. Tal leitura aponta para

alguns aspectos relevantes do nosso objeto de estudo, como a sua freqüência na escola, as

funções a ele atribuídas, as expectativas e a atitude de professores e alunos em relação às

apresentações, assim como o modo como esses participantes percebem a estrutura composicional

do seminário, os diferentes estilos e os temas abordados. Todas essas perspectivas são tomadas

como referência para a análise dos seminários apresentada nos capítulos subseqüentes.

No segundo capítulo, O seminário como evento comunicativo, apresentamos uma análise

etnográfica das produções no Colégio de Aplicação (UFPE), examinando o seminário como um

evento comunicativo (Hymes,1986[1972]; Saville-Troike, 1982; Schiffrin, 1994; Duranti, 1997).

Essa análise busca descrever as produções dos alunos, destacando, principalmente, alguns

aspectos da ambientação, da estrutura de participação, das interações, entre outros, e observando,

também, os pontos em comum e as divergências entre o que é produzido e as expectativas dos

professores e alunos.

O terceiro capítulo, Os letramentos presentes no evento comunicativo seminário, é um

desdobramento do segundo capítulo, onde analisamos o seminário como uma prática de

letramento, tomando como referência os trabalhos fundadores de Brian Street (1984,1995) e

Shirley Heath (1983), e outros estudos sobre o tema, em especial a produção do Grupo de

Pesquisas sobre Letramento, da Universidade de Lancaster (Barton, 1994; Barton & Hamilton,

1998; Gee, 1996; e outros). Assim, através da análise dos eventos de letramento que constituem o

seminário, procuramos identificar os textos nele presentes e analisar as práticas em torno dos

textos, examinando, por exemplo, como os seminários, instância de gêneros diversos, mediados

por novos recursos tecnológicos, integram outras modalidades de significação e representação

além da modalidade oral e escrita, e, assim, fundam novas formas de interação e desenvolvem

diferentes letramentos.
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CAPÍTULO  1

ALGUMAS LEITURAS DO SEMINÁRIO

O termo seminário tem raízes na palavra latina seminarium(ii), derivada de

semen(inis), isto é, “semente”, cujo significado é viveiro de plantas; escola, seminário,

tirocínio; fonte, causa, princípio, germe e origem.  O dicionário Houaiss de Língua

Portuguesa, edição de 2001, apresenta sete acepções das quais três estão relacionadas de

alguma forma à noção de “semear” conhecimentos e valores, a saber: escola de formação

de sacerdotes; o conjunto dos educadores e dos alunos dessa instituição; congresso

científico ou cultural, com exposição seguida de debate; grupo de estudos em que

estudantes pesquisam e discutem um tema específico; e, finalmente, aula dada por um

grupo de alunos, em que há debate acerca da matéria exposta por cada um dos

participantes.  Já o Dicionário Contemporâneo de Língua Portuguesa, o Caldas Aulete, em

sua 5ª edição de 1973, apresenta apenas as duas primeiras acepções, ressaltando a segunda,

congresso científico ou cultural, como neologismo. Nos dicionários de bolso ou escolar,

cuja natureza e destino não permitem tantas palavras e acepções, como é o caso do

Minidicionário Aurélio, em sua quinta edição, de 1993, encontram-se apenas os

significados mais usuais do termo, ou seja, as acepções “estabelecimento escolar onde se

formam padres” e “grupo de estudos em que se debate matéria que cada participante

expõe”.  Essa breve consulta nos dicionários já sugere que o significado mais aproximado

ao que nos referimos neste projeto, o seminário do Ensino Fundamental e Médio, remete a
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um fenômeno (ou novo modo de ver um fenômeno conhecido) relativamente recente e uma

acepção que ainda não se encontrava ratificada como parte integrante do vernáculo da

língua há menos de quatro décadas.

Os trabalhos em que o seminário tem sido abordado do ponto de vista de seu

conceito e características gerais emergem, principalmente, de áreas afins como a da

Lingüística Textual, da Lingüística Aplicada, e, também, da Educação, em estudos

relacionados à Didática e, mais especificamente, às práticas pedagógicas.

1.  O SEMINÁRIO COMO TÉCNICA DE ENSINO -APRENDIZAGEM

Na área de Educação, o seminário é abordado como uma técnica de ensino

socializado (Veiga, 1996) que passou a marcar presença em sala de aula na década de 30

com o advento da Escola Nova. Até então, predominava nas escolas brasileiras o Ensino

Tradicional, que reservava ao professor o papel de detentor e transmissor do conhecimento

e, assim, imprimia às práticas escolares um caráter monológico, autoritário e inibidor da

participação ativa do aluno. Segundo Lopes (1996), a aula expositiva, como técnica de

ensino padrão da Pedagogia Tradicional, passou a ser vista como uma técnica ultrapassada

diante das propostas da Pedagogia Nova:

A nova tendência pedagógica ganhou corpo a partir de críticas severas à

Pedagogia Tradicional, fixando-se na reversão do processo de ensino no

qual o aluno, e não mais o professor, passava a ser o centro desse

processo. A ênfase voltou-se para a atividade do aluno e, nessas

circunstâncias, novas técnicas de ensino foram assimiladas pelos

professores, que abandonaram a aula expositiva como atividade

predominante na sala de aula (Lopes, 1996: 37).

O ensino socializado ou de grupos foi o foco de muitos estudos na área da Psicologia

Social, principalmente na produção do psicólogo alemão Kurt Lewin (1890-1947) que após
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imigrar para os Estados Unidos trabalhou no MIT1 onde fundou o “Research Center on

Group Dynamics” dedicado às pesquisas sobre Dinâmica de Grupo.

Para o ensino socializado é central a ação intelectual do aluno sobre o objeto da

aprendizagem mediada pela cooperação dos grupos de trabalho e diretividade do professor.

Portanto, afirma Veiga (1996), seu objetivo não é só facilitar a aprendizagem, mas

promover um ensino crítico e criativo, num processo de superação conjunta das

dificuldades no qual tanto o professor como o aluno são sujeitos ativos.  A autora ressalta

ainda as três premissas sobre as quais o ensino socializado constrói sua base teórica: a

primeira delas vincula a noção de grupo à de interação, ou seja, nos grupos formados com

objetivos educacionais a interação deve sempre levar a uma influência recíproca entre os

participantes da atividade, de modo que a aprendizagem seja conseqüência de um fluxo de

conhecimentos, sentimentos e emoções entre os alunos, e entre eles e o professor, numa via

de mão-dupla.  A segunda premissa é de cunho sociológico e diz respeito ao modo como

professor e aluno são pensados como sujeitos sempre situados, ou seja, não cabe mais uma

visão de professor e alunos isolados de seus contextos sociais, culturais e históricos.

Subjacente a essa visão está o papel do professor no processo de inserção dos alunos no

contexto sócio-político e econômico, intervindo e direcionando esse processo que não

depende única e exclusivamente da iniciativa do aluno.  A terceira e última premissa situa

o diálogo como meio de fomentar o esforço, o envolvimento e o respeito entre professores

e alunos que levam a uma compreensão mais crítica da realidade social, a um ambiente que

permite o bom desenvolvimento do trabalho pedagógico e a relações mais democráticas na

sala de aula.

 Na década de 50 e início dos anos 60, as técnicas e sistematizações propostas pela

Dinâmica de Grupo vão inspirar e fundamentar uma série de atividades de ensino e

aprendizagem introduzidas nas salas de aula, num primeiro momento, de forma tímida e

parcimoniosa, para, alguns anos depois, se tornar um dos modismos vigentes na Educação

Renovada (Balzan (1980) apud Veiga, 1996). Entre as novas formas de organização das

atividades de ensino-aprendizagem e novos modos de agrupamento, Veiga (1996) cita a

discussão em pequenos grupos; os grupos de cochicho; a discussão 66 ou Phillips 662

                                                
1 MIT é uma abreviação para “Massachusetts Institute of Technology”.
2 Técnica trazida pelo norte-americano J. Donald Phillips e apresentada como a grande novidade em
congresso de educação em Buenos Aires, em meados dos anos 70. De fato, era uma prática já usada nas
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(grupos de seis alunos que discutem um determinado assunto por seis minutos); o

simpósio; os painéis; as comissões; o diálogo; a entrevista; a discussão livre; a

dramatização; as oficinas ou workshops; as conferências; os institutos; o fórum; o

brainstorming; e os seminários.

Visto como uma técnica de ensino no campo da Didática, o seminário se configura

como “um grupo de estudos em que se discute e se debate um ou mais temas apresentados

por um ou vários alunos, sob a direção do professor responsável pela disciplina ou curso”

(Veiga, 1996: 107). Vale ressaltar que “técnica”, numa abordagem crítica, é “um conjunto

de processos de uma arte”, ou “a maneira ou habilidade especial de executar ou fazer algo”

e sempre designa uma atividade prática. Uma técnica de ensino não é algo natural ao

processo de ensinar, mas um meio de acesso a ele. É importante esclarecer a natureza não-

mecanicista das técnicas de ensino, isso porque nos anos 80 houve uma avalanche crítica

ao tecnicismo pedagógico que se tornara hegemônico nos anos 70, o que acabou por afetar

a dimensão técnica e metodológica do ensino, quando “ter preocupações com o aspecto

técnico significava, quase absolutamente, constituir-se num tecnicista”, com o explica

Araújo (1996):

[...] o tecnicismo e a dimensão técnica do ensino se constituíram

associados, e foram responsáveis pela estruturação de um edifício

pedagógico ainda construído no interior da Escola Nova. Por isso, quando

ocorrera a contundente crítica à Escola Nova e ao tecnicismo, o aspecto

técnico do ensino foi desdenhado (Araújo,1996: 21).

Na perspectiva histórico-crítica, as técnicas têm caráter instrumental e encontram

sua razão de ser no uso que lhes é dado, ou seja, elas podem estar envolvidas, entranhadas

e a serviço de ideais educativos diversos, do tecnicismo à educação libertadora, por

exemplo. Araújo (1996) deixa clara essa posição quando defende que “é possível usar um

retroprojetor sem ser tecnicista”, assim como “é possível dar uma aula expositiva sem ser

tradicional”, o que não reflete o pensamento vigente até a primeira metade dos anos 80,

antes da chamada “avalanche crítica” e afirma:

                                                                                                                                                    
escolas e que deve todo entusiasmo e supervalorização que arrebatou à sua denominação e, principalmente, à
sua origem. Essa técnica  é considerada símbolo da ideologização da técnica.
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[...] o lugar que as técnicas ocupam num ideário pedagógico é que define

sua própria constituição. Ou de outra forma: a constituição intrínseca da

técnica está na direção da prática social a que serve. E isso se resolve no

âmbito do ideário pedagógico. Ela pode, portanto, ser resgatada em

conformidade a outro método ou a um outro ideário pedagógico (1996:

26).

O mesmo autor acrescenta:

De outro modo, a técnica tem propriamente um caráter de subordinação

aos fins. Portanto, sua significação é relativa, e guarda relações com

aquilo a que, a quem e para que ela serve. Quando o edifício pedagógico

esteve estruturado, explicativamente, em torno dos ditames da Escola

Nova ou do tecnicismo, certamente que a dimensão técnica sobreelevou-

se às demais dimensões do ensino. É preciso reconhecer que a

perspectiva libertadora de Paulo Freire, apesar dos traços escolanovistas

populares, como querem alguns educadores, é auxiliar da pulverização da

hegemonia da dimensão técnica no ensino. Entretanto, o papel

fundamental cabe à posição histórico-crítica (1996: 25).

As técnicas de ensino e aprendizagem são, pois, instrumentos mediadores entre

professor e o aluno, e essas intermediações podem ser as mais variadas, estando ora mais

centradas no professor, como na exposição oral e na demonstração, ou no aluno, como no

estudo dirigido, na pesquisa bibliográfica e no estudo do texto, ora mais centradas na

individualização, como no ensino programado, ou na socialização do aluno, como é o caso

do seminário, do debate, da discussão e dos trabalhos em grupo de uma forma geral. É

possível concluir que as técnicas são elos intersubjetivos que fundam possibilidades de

relações entre professor e alunos, sujeitos sociais, culturais e históricos, considerados em

suas situações concretas; elas estão a serviço do processo de ensino, e não o contrário; elas

não são auto-suficientes, não dão conta de tudo, mas se integram e podem incorporar

outros elementos constitutivos do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o

seminário, como técnica de ensino, implica trabalho em grupo, discussão, estudo dirigido,
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exposição e debate, podendo ainda servir de instrumento de avaliação do aluno pelo

professor.

Segundo Veiga (1996), a literatura didática oferece discussões que abordam o

seminário do ponto de vista de suas características e modo de funcionamento, basicamente

oferecendo orientações prescritivas, sem tocar em aspectos relevantes como os

fundamentos teóricos subjacentes.  Talvez isso se deva ao fato de o trabalho de grupo ter

sido “transplantado” da área da Dinâmica de Grupo para a área da Educação, onde

encontrou à época um terreno favorável para expandir-se, tornar-se um modismo e

estruturar-se mesmo sem os devidos questionamentos, fundamentações e estudos por parte

dos educadores.  Essas orientações focalizavam principalmente a organização da atividade,

desde o trabalho prévio com o tema, passando pela melhor disposição espacial dos

participantes na sala de aula, o número de participantes, o tempo de duração, até a

realização propriamente dita e a avaliação subseqüente. Tão importante quanto “como

fazer” era “o que não fazer” para garantir o êxito da realização, como, por exemplo, evitar

exposições muito longas ou fuga do tema para não tornar a apresentação monótona e

cansativa.

Os estudos sobre o seminário, a partir dos anos 80, já revelam uma preocupação com

os descompassos na aplicação da técnica e tecem críticas quanto à utilização da mesma

como metodologia didática única em cursos de graduação. É nessa linha que Balzan (1980

apud Veiga, 1996) faz uma análise crítica que, publicada hoje, ainda estaria bastante

atualizada, como constataremos à luz dos dados analisados nesta pesquisa. Ele mostra que

o seminário é, muitas vezes, uma tentativa mal fundamentada de inovar e substituir o

monólogo do professor, e, nesse aspecto, “seminário significa aula expositiva dada pelos

alunos”. Aponta ainda uma ausência de interação, premissa básica do estudo socializado, a

falta de continuidade ocasionada pela divisão do todo em partes destinadas a cada aluno

expositor e, finalmente, a superficialidade com que os temas são tratados.

Outros estudos se seguiram e buscaram refletir e captar a percepção do aluno do

Ensino Superior sobre o processo de ensino-aprendizagem de uma forma geral e, mais

particularmente, sobre o seminário. Um estudo dos mais interessantes, “Como vai o seu

curso de Letras?”, foi produzido por Pierroti (1990 apud Veiga, 1996) e coletou dados de

pesquisa junto a alunos do curso de Licenciatura em Letras. Além de apontar os aspectos
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contraditórios que separam a concepção de seminário como técnica de estudo socializado e

a sua realização - como a constatação de pesquisas superficiais, apresentações sem

planejamento, monótonas e cansativas, a falta de um estudo prévio e aprofundado do tema,

a falta de participação dos alunos, de discussões e questionamentos, de comando e

orientação do professor, entre outros - mostra que o problema pode ser muito mais

complexo. O estudo constata que o seminário é, em algumas disciplinas, a única técnica de

ensino utilizada pelo professor ao longo do período letivo e que, geralmente, o uso da

técnica não é feito de forma reflexiva e crítica, mas se restringe à distribuição dos temas

aos grupos, seguida da exposição oral do grupo responsável. Sobre esse aspecto, Veiga

(1996) comenta:

Ao analisar a prática pedagógica de professores com alunos de diferentes

licenciaturas, percebi que o seminário como técnica de ensino não vem

acompanhado de uma mudança por parte do professor. Não há aquisição

de uma nova atitude por parte do mesmo em relação ao processo de

ensino nem uma tomada de consciência das contradições inerentes ao seu

trabalho (Veiga, 1996: 109).

Esses estudos mostram que aluno e professor precisam perceber o seu papel ativo e

crítico no processo de ensino-aprendizagem e a técnica como apenas um elemento com

função mediadora nesse processo pedagógico. Assim sendo, nenhuma técnica pode ser tão

central, substituir ou subjugar professor ou aluno, nem tão pouco garantir por si só o

sucesso no ensino. A técnica, por mais autônoma que se afirme, se descolada do aluno, do

professor, do conteúdo, do ensino, da aprendizagem, da realidade sócio-cultural de alunos

e professores e de suas finalidades, perde sua razão de ser e sugere o tecnicismo, ou seja,

perde sua dimensão de prática social.

A partir da compreensão do seminário como técnica de ensino socializado, a Didática

define duas características principais do seminário. A primeira, diz respeito à constituição

do aluno como sujeito ativo do processo de aprendizagem, desconstruindo assim a idéia de

que o saber é “transmitido pelo professor”:
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Uma das características essenciais do seminário é a oportunidade que este

cria para os alunos se desenvolverem no que diz respeito à investigação, à

crítica e à independência intelectual. [...] isto é, para mim, um ato de

conhecimento e não uma mera técnica para transmissão do mesmo

(Veiga, 1996: 110).

A segunda característica básica é a organização do seminário nos termos de um

modelo de ensino-aprendizagem centrado nos alunos e, portanto, menos dependente do

professor, que assume o papel de orientador e condutor desse processo. Neste modelo, a

assimetria de saberes da aula expositiva tradicional é quebrada, ao menos reduzida, uma

vez que se configuram três pólos distintos de conhecimento: o grupo que apresenta o

seminário, o professor e os outros alunos participantes. Sobre o novo papel do professor e

do aluno, Veiga (1996) ressalta:

Neste sentido, o professor assume o papel de coordenador do seminário.

A coordenação deve estar presente nas diferentes etapas do seminário.

Vale lembrar que a técnica está sujeita ao fracasso se o professor não

desempenha adequadamente sua função e quando os alunos não assumem

com responsabilidade seus encargos (Veiga, 1996: 110).

A técnica do seminário é construída a partir de objetivos específicos a serem

alcançados e dos “encargos” de professores e alunos, apresentando três etapas bem

definidas: a preparação, a apresentação/discussão do tema e, finalmente, a apreciação

final sobre o trabalho realizado. Entre os objetivos vislumbrados, Veiga (1996) destaca os

seguintes: a investigação de um problema sob diferentes perspectivas, com a finalidade de

alcançar uma compreensão mais ampla; a análise crítica das idéias dos diferentes autores

pesquisados e dos fenômenos observados; a proposição de alternativas para as questões

eventualmente levantadas; o trabalho cooperativo; a instauração do diálogo crítico sobre o

tema ou temas sugeridos que leve os alunos a refletirem sobre a razão e o modo de ser das

coisas, assim como sobre o contexto político e histórico em que se inserem.

A preparação do seminário é uma etapa muito importante pois vai assegurar que a

apresentação e a discussão subseqüentes não se realizem superficialmente, sobre um vazio
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de idéias. É também central, neste primeiro momento, que o professor assegure a

compreensão pelos alunos dos objetivos perseguidos e da importância dos temas sugeridos.

Ainda nesta etapa, cabe ao professor orientar e ajudar os alunos com a bibliografia, a

localização das fontes de pesquisa, a sugestão das questões centrais e métodos de análise

mais adequados, a delimitação de tópicos para análise e discussão, o cumprimento do

cronograma estabelecido para o trabalho e, ainda, sugerir a organização física da sala de

aula de modo que favoreça a socialização do conhecimento. Em contrapartida, o aluno ou

grupo, a partir da escolha do tema, vai buscar as informações em fontes diversas,

selecioná-las, fazer uma síntese do material e estudá-lo com profundidade, organizar a

apresentação em termos de utilização de recursos materiais e didáticos, além de negociar

os papéis de relatores e comentaristas entre os representantes do grupo.

A segunda etapa envolve a utilização de outras técnicas de ensino: a exposição oral,

o debate e a discussão. Aqui, mais uma vez, o professor pode fazer a diferença ao

coordenar o seminário de forma ativa, sempre instigando, cobrando o posicionamento dos

alunos responsáveis frente às questões levantadas e a participação dos demais alunos com

questionamentos pertinentes, buscando, na medida do possível, contribuir também com o

seu conhecimento sobre o tema, estabelecendo outras relações e oferecendo outros pontos

de vista se necessário. Enfim, nessa etapa, o professor coordena o evento, facilita a

aprendizagem e tenta garantir a interação dos alunos. É comum que os alunos responsáveis

disponibilizem uma cópia escrita do trabalho ou síntese do mesmo para todos os

participantes do seminário.

Na terceira e última etapa do seminário, o professor, os alunos responsáveis e os

demais participantes fazem uma apreciação sobre o trabalho apresentado. É quando se abre

um espaço para o diálogo e a auto-avaliação, e são apresentadas as sugestões, críticas e

comentários gerais que ajudam no desenvolvimento do grupo como um todo. É possível

que o professor atribua uma nota ao grupo de acordo com essa apreciação e, neste caso, os

alunos são avisados previamente a respeito do caráter avaliativo do seminário.

Para Veiga (1996), como técnica fundamentada na atividade e participação dos

alunos, na direção e coordenação do professor e na situação de socialização, o seminário

pode apresentar problemas e equívocos em uma ou mais de suas etapas. Tais aspectos

negativos que freqüentemente respaldam as críticas contra o seminário parecem estar mais
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relacionados ao manejo da técnica do que à técnica em si. A Didática vê o seminário como

uma técnica que tem grande valor na apresentação de novos conteúdos, para enriquecer

temas mais polêmicos com novas idéias ou outros pontos de vista e para incentivar a

liderança e a autonomia intelectual do aluno, reconhecendo, no entanto, que ela é um

instrumento posto nas mãos dos professores que devem, por sua vez, usá-lo de forma

consciente e com objetivos claros, sempre adotando uma atitude crítica em relação à sua

prática pedagógica.

2.  O SEMINÁRIO COMO TEXTO E /OU EVENTO COMUNICATIVO

   

No âmbito da Lingüística Textual, o que se denomina e conhece hoje como

seminário, na universidade ou na escola, se aproxima muito do sentido mais restrito que a

expressão recebe nos dicionários da língua portuguesa, ou seja: uma aula ministrada por um

grupo de alunos em que há um debate acerca da matéria exposta pelos participantes:

O seminário se caracteriza como uma discussão oral, coletiva, realizada

em sala de aula, com o objetivo de explorar-se de forma aprofundada um

determinado tema. Para isso, os participantes devem ter lido, com

antecedência, material escrito sobre esse tema, devem seguir um roteiro

com os tópicos a serem discutidos, ouvir e anotar informações, se

posicionar a seu respeito, para encerrar com uma avaliação (que pode ser

por escrito ou oralmente) (Bezerra, 2003: 2).

Alguns trabalhos lingüísticos (Weissberg (1993); Prior (1997); Brait & Rojo (2002);

Bezerra (2003)), embora partam de diferentes perspectivas e tenham objetivos diversos,

concordam e percebem que o seminário realiza, principalmente, textos da modalidade oral e

que têm uma função específica no âmbito da escola ou da universidade: o professor leva

um grupo de alunos a trabalharem juntos, fazendo uma pesquisa sobre tema específico,

planejando uma aula em que cada integrante do grupo tenha a oportunidade de apresentar

um aspecto ou segmento do trabalho ao próprio professor e ao restante da turma

(audiência). O debate posterior à apresentação permite uma maior interação dos outros

alunos e, ainda, possibilita que o professor faça as observações complementares ou
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adicionais que julgar necessárias. O seminário, como um todo, permite a construção

conjunta do conhecimento, promovendo uma aula menos centralizada no professor e com

menor tendência de que os alunos assumam um papel de ouvintes passivos como

normalmente acontece numa aula expositiva tradicional, como ressaltam Brait e Rojo

(2002):

Ao sugerir um tema para ser discutido e apresentado sob a forma de

seminário, o professor está propondo uma interação ativa entre ele e os

alunos, entre os alunos e as fontes de conhecimento e entre os alunos

realizadores e os receptores. O que está em jogo não é apenas um tema,

mas uma forma de composição e um estilo específico de tratamento desse

tema, de maneira que os diferentes resultados sejam produtivos (Brait &

Rojo, 2002: 1).

Em suma, o seminário permite a materialização de textos da modalidade oral e

escrita, tem uma forma “relativamente” padronizada, uma função bem definida, reflete as

condições e as finalidades do discurso acadêmico – a construção social do conhecimento e

a aprendizagem - e emerge de uma situação comunicativa específica que acontece no

âmbito de instituições como a escola e a universidade. Assim, à luz de teorias de gêneros

textuais, alguns estudos da área tendem a refletir sobre o seminário como um gênero do

discurso:

[...] inferimos que o seminário é mais um gênero discursivo, pois sua

composição (discussão oral, apoiada em textos escritos, estruturada em

apresentação do tema, discussão, e avaliação final, ou seja, envolvendo

seqüências textuais expositivas, descritivas, argumentativas e/ou

narrativas) estrutura-se de acordo com as necessidades comunicativas dos

membros do grupo social (no caso, alunos e professores), usando

estruturas lingüísticas semi-formais, com o objetivo de estudar e refletir

sobre um  certo tema. Em um evento comunicativo de sala de aula, cujo

propósito é o ensino-aprendizagem, o seminário vai-se configurar como

um gênero discursivo elaborado coletivamente, entre alunos e professor, e

situado no continuum fala-escrita (Bezerra, 2003: 1).
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 ou, ainda,  como um gênero escolar oral de divulgação científica:

Como qualquer outro gênero, o seminário constitui-se de tema, forma de

composição e estilo. Ninguém confunde uma aula expositiva, um artigo

de divulgação, uma notícia com um seminário, ainda que possam ter,

como ponto de partida, o mesmo tema (Brait & Rojo, 2002: 1).

Antes de partir para a descrição das etapas de elaboração de um seminário

propriamente ditas, uma vez que o artigo Organização de Seminário ou Exposição Oral

encontra-se inserido na seção “Como fazer” da revista Linguagens e Códigos, Brait & Rojo

(2002) chamam a atenção para a necessidade de um cuidado maior com as fontes de

pesquisa, com as estratégias de organização e com o estilo, já que o seminário “visa obter

uma apreciação valorativa positiva de sua platéia”. Sugerem, então, um trabalho de

pesquisa que mobilize várias habilidades dos realizadores como a de selecionar e organizar

logicamente os subtemas, articulando-os e atribuindo-lhes a devida relevância, e observar a

questão da restrição temporal inerente à realização do gênero, dosando o aprofundamento

que será dado ao tema. Sobre a organização do esquema de apresentação ressaltam que:

Tratando-se de um texto oral que não será lido, mas exposto, os

expositores precisarão de apoios de memória, o que significa recorrer a

outros suportes de fala, caso das ilustrações, slides, imagens, mapas,

gráficos, tabelas etc. O esquema de apoio à apresentação deverá iniciar

com o anúncio dos tópicos que serão expostos e finalizar com uma síntese

e uma avaliação (Brait & Rojo, 2002: 1).

As autoras sugerem, ainda, algumas “ferramentas de auxílio” à apresentação, que, ao

mesmo tempo, podem exercer a função de “atrair a contínua atenção dos destinatários do

seminário” como, por exemplo, o uso do Power Point, da Microsoft, de transparências para

retroprojetor, de cartazes, e de outros recursos que possam ser disponibilizados.

Finalmente, ressaltam que os realizadores devem estar atentos a um estilo que, embora seja

coloquial, contemple o tratamento científico exigido pelo tema, e concluem:
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Todas essas estratégias, mais a linguagem verbal acessível e ao mesmo

tempo rigorosa e atraente, fazem parte da estrutura composicional do

seminário e de seu estilo, possibilitando a interação ativa e o

conhecimento partilhado, o que implica, necessariamente, abertura da

palavra à audiência (2002: 1).

O artigo de Bezerra (2003) apresenta objetivo e trajetória diversa do de Brait & Rojo

(2002) posto que parte de alguns subsídios teóricos para fazer uma investigação empírica

do gênero seminário. Bezerra analisa dois seminários realizados na disciplina de Língua

Portuguesa e uma sugestão didática extraída do livro Geografia Crítica, de Vesentini e

Vlach (1996 apud Bezerra, 2003: 6). Para isso, a autora baseia-se numa concepção de

gênero como um tipo relativamente estável de enunciado, conforme Bakhtin ([1979] 1997),

que “se fixa, mas se altera” ao longo do tempo e em decorrência das necessidades

comunicativas dos grupos sociais. Bezerra observa que diferentes perspectivas teóricas

convergem ao definir gênero em termos de formas textuais estabelecidas sócio-

historicamente, com propósito comunicativo, comunidade discursiva e aspectos temáticos

característicos, e utiliza esses aspectos como ponto de partida na sua análise do seminário

como gênero. Apesar de apresentar apenas dois exemplos advindos de observação em sala

de aula, já é possível perceber variações acentuadas entre as duas ocorrências.

No primeiro seminário, Bezerra (2003) pontua características e propósitos que

reforçam a “relativa” estabilidade do gênero, conforme a caracterização advinda da

metodologia educacional, e que se faz presente, no que a autora denomina “forma

intergenérica”, referindo-se ao compartilhamento de formas de exposição oral e de

conversa face-a-face. O grupo de alunos inicia a apresentação com a exposição do tema e

utiliza perguntas retóricas cujas respostas são conhecidas pelos seus integrantes como

estratégia de interação. O seminário apresenta abertura, fechamento, unidades

comunicativas e troca de turnos característicos de um evento comunicativo em que a

construção do texto se dá coletivamente e por meio de estruturas lingüísticas semi-formais.

No segundo seminário, Bezerra (2003) aponta uma mudança no propósito

comunicativo do grupo, visto que o seminário se configura como uma aula expositiva, com
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lacunas, sem aprofundamento ou discussão do tema, restrito ao conteúdo de cartazes

apresentados, o que a leva a concluir que:

Embora a professora tenha tido interesse em tornar as aulas mais

participativas e interativas, não conseguiu envolver os alunos,

efetivamente, no estudo da concordância nominal e verbal, pois o que

pudemos observar foi cada grupo preocupado apenas com o seu subtema e

com a hora de apresentar-se, sem considerar em nenhum momento o que

estava sendo explicado pelos colegas, nem fazer alguma pergunta ou

solicitar esclarecimento. Havia mais interesse por parte da turma em

mostrar à professora que cumprira com a tarefa (e conseqüentemente

esperava alcançar a nota estabelecida) do que em aprender o assunto

(Bezerra, 2003: 5).

A autora aponta uma “lacuna” ou uma “falha” na realização do segundo seminário

quando comenta que:

Precisa ser redefinida a orientação do professor para os alunos e ser feita

uma avaliação final do que e como foi apresentado, para tentar-se evitar

falhas em outros seminários (2003: 6).

Quanto às propostas didáticas garimpadas em livros-texto e analisadas como

exemplos 3 e 4, Bezerra (2003) mostra que a explicação que acompanha algumas

atividades, ainda que não sejam denominadas de seminário ou que apresentem outro título

como, por exemplo, explanação, apontam de fato para uma proposta de seminário baseada

na caracterização utilizada no estudo.

Os dois estudos sobre seminário apresentados sumariamente acima nos fazem refletir

sobre o gênero como uma prática comum desde o Ensino Fundamental ao Superior, ou seja,

em todos os níveis da esfera escolar, como confirmam as seguintes passagens:

O seminário ou exposição oral é uma prática escolar muito solicitada por

professores de Ensino Fundamental, Médio e até mesmo Superior (Brait

& Rojo, 2002: 1).
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e, também,

No sentido restrito, é também conhecido como seminário didático, pois

ocorre no ambiente escolar, envolvendo professores e alunos, seja na

educação superior, seja na básica (Bezerra, 2003: 1).

A análise apresentada por Bezerra e o “modo de fazer” sugerido por Brait & Rojo

lançam mão de um modelo padronizado e uma concepção de seminário que,

provavelmente, tem origem na Metodologia Educacional, responsável pela introdução do

seminário como técnica de ensino na base da pirâmide educacional brasileira nos anos 30.

Já Prior (1997), em estudo sobre o seminário numa universidade americana, mostra

que a propagação de novas práticas de produção do conhecimento veio a reboque do

crescimento vertiginoso de universidades e disciplinas nas últimas três décadas do Século

XIX nos Estados Unidos, movimento este originado na Alemanha um século antes. As

universidades passaram então a ser vistas como instâncias de produção de novos

conhecimentos de utilidade social através da pesquisa; os papéis de professores e alunos

foram assim reconfigurados de forma que professores se tornaram produtores de

conhecimento e os alunos, seus aprendizes ativos. As práticas instrucionais sofreram uma

guinada, estruturando-se em torno do diálogo com aprofundamento (ao invés de exercícios

orais) e exames escritos (em oposição ao oral). O seminário nas “humanidades” e nas

emergentes ciências sociais e o laboratório nas ciências naturais eram as manifestações

mais características dessa nova prática educacional progressiva que se estabeleceu. O autor

reconhece que o seminário investigado hoje tem origem nos primeiros seminários

realizados nas universidades alemãs, com suas práticas fundamentais renovadas:

Eles renovaram as práticas fundamentais de ter os alunos apresentando

um trabalho escrito para a análise crítica dos colegas e do professor, e de

requerer dos alunos que avançassem através de uma seqüência de exames

institucionais escritos que culminariam na publicação da pesquisa original

(Prior, 1997: 283).

Pode-se apreender, a partir daí, que a construção sócio-histórica do gênero seminário

teve sua gênese no Ensino Superior, e, portanto, o conceito e o modelo de seminário
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construídos ao longo do tempo, naturalmente, devem guardar estreitas relações com a sua

ocorrência nas faculdades, universidades e programas de pós-graduação.

Os estudos lingüísticos sobre o seminário no Ensino Fundamental e Médio aqui

apresentados e que inspiraram esta dissertação consideram que esse gênero circula na esfera

escolar em seus diferentes níveis. Há, portanto, de se investigar mais profundamente até

que ponto o seminário que se realiza hoje na educação básica pode ser considerado o

mesmo fenômeno nomeado, caracterizado e estudado no âmbito da Lingüística, à luz dos

seminários acadêmicos de nível superior; em quais aspectos as produções do Ensino

Fundamental e Médio se distanciam dos seminários do Ensino Superior, assumindo

características próprias; e quais fatores concorrem para que se verifiquem essas diferenças.

3.  O SEMINÁRIO COMO OBJETO DE ENSINO

É senso comum atribuir à disciplina de língua portuguesa a responsabilidade de

ensinar ao aluno como fazer um seminário, embora este seja utilizado em diferentes

disciplinas como instrumento de avaliação e transmissão de conteúdos. Este item é, pois,

dedicado ao seminário como objeto de ensino-aprendizagem na escola, especificamente nas

aulas de português.

O trabalho com a modalidade oral da língua ainda encontra muitas resistências no

interior da escola, apesar de sermos, seguindo Marcuschi (2001c: 24), “seres

eminentemente orais, mesmo em culturas tidas com amplamente alfabetizadas”. Isso é

reflexo de uma estrutura para o ensino da língua materna lastreada na escrita, com especial

reverência à gramática normativa, e na exclusão da modalidade oral como objeto de estudo

e ensino (cf. Bagno, Gagné & Stubbs, 2002).  Por muito tempo o ensino formal de

português ignorou as heterogeneidades constitutivas da língua, pautou-se na escrita e na sua

autonomia semântica, ignorou a fala, e atuou como um grande “processador-

homogenizador” da linguagem. Mas o fato é que o oral sempre foi e ainda é a principal

forma de produção textual-discursiva para fins comunicativos, basta observar os próprios

professores/alunos em sala, e as aulas ministradas em todas as disciplinas do currículo.

Um longo caminho foi percorrido até os primeiros “movimentos” contrários a essa

perspectiva dicotômica entre fala e escrita, preocupados não só com os aspectos formais
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envolvidos na produção e recepção dos textos, mas com os “usos” que os falantes fazem da

língua. A visão focalizada nas diferenças, ao longo dos anos, só gerou dicotomias estanques

(oral/escrita) e associações conceituais estritas.

O foco dos estudos se desloca, a partir daí, da estrutura abstrata da língua e do seu

sistema subjacente para os modos de funcionamento da linguagem, levando em conta os

fatores pragmáticos que influenciam a produção e a recepção de textos. A língua, nessa

perspectiva, só pode ser concebida como um fenômeno interativo e dinâmico em meio ao

qual suas duas modalidades relacionam-se e manifestam-se em seus usos, não cabendo,

portanto, “postular polaridades estritas e dicotomias estanques nas relações entre fala e

escrita.” (Marcuschi, 2001c: 34).

Essa guinada discursiva ou enunciativa ganha força no Brasil a partir de 1997 / 1998

irradiada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNLP:1998)

que orientam o ensino da língua materna no sentido de trabalhar o texto como unidade

básica, dentro de uma abordagem de língua fundada nas práticas sociais e observada nos

usos, como podemos perceber claramente nos seguintes trechos:

Os conteúdos de Língua Portuguesa articulam-se em torno de dois eixos

básicos: o uso da língua oral e escrita, e a reflexão sobre a língua e a

linguagem (p.34).

Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas do

processo de ensino as que ocorrem de uma análise de estratos –

letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, frases – que,

descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos de estudo

gramatical e pouco tem a ver com a competência discursiva. Dentro desse

marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto (p.23).

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza

temática, composicional e estilística, que os caracterizam como

pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero,

constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino (p.23).
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Nesse contexto, os gêneros surgem como instrumentos articuladores entre práticas

sociais e objetos didáticos:

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de

textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de

diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino

(p.24).

[...] nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se

colocam fora dos muros da escola – a busca de serviços, as tarefas

profissionais, os encontros institucionalizados, a defesa de seus direitos e

opiniões – os alunos serão avaliados (em outros termos, aceitos ou

discriminados) à medida que forem capazes de responder a diferentes

exigências de fala e de adequação às características próprias de diferentes

gêneros do oral. Reduzir o tratamento da modalidade oral da linguagem a

uma abordagem instrumental é insuficiente, pois, para capacitar os alunos

a dominarem a fala pública demandada por tais situações (p.25)

[...] cabe a escola ensinar ao aluno a utilizar a linguagem oral no

planejamento e realização de apresentações públicas: realização de

entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se de

propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de

fato, pois é descabido treinar um nível mais formal de fala, tomado como

mais apropriado para todas as situações. A aprendizagem de

procedimentos apropriados de fala e escrita, em contextos públicos,

dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la

(p.25)

Essas diretrizes para o trabalho com os gêneros na escola sugerido pelos PCN de

língua portuguesa têm como inspiração as teorias sobre a linguagem de Mikhail Bakhtin, e

são bastante influenciadas pelo trabalho acerca do ensino escolar de gêneros escritos e orais

produzido pelo grupo de Genebra, a saber, Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz e

colaboradores. Esse grupo de pesquisa, que teve início em 1990, colabora com o governo
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suíço para suprir a demanda estatal de material que auxilie no ensino de expressão escrita e

oralidade, uma vez que os professores alegavam à época a falta de material e métodos

adequados. O resultado desse trabalho são seqüências didáticas para o ensino de gêneros

orais e escritos, que aos poucos se difundem no Brasil, principalmente através do Programa

de Estudos Pós-graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (Lael) da

PUC-SP.

As seqüências didáticas inspiradas no modelo suíço marcam, pois, as propostas de

trabalho com gêneros escritos e orais nas escolas brasileiras. Para Schneuwly (2002), as

crianças podem desenvolver a oralidade ao fazer uma entrevista, participar de um debate ou

expor um tema para uma platéia, por exemplo. Em entrevista à Revista Nova Escola sobre

o contexto brasileiro e o ensino de gêneros orais e escritos, ele acrescenta:

Eles podem ser vistos ao mesmo tempo. A escola não ensina a falar. E os

brasileiros, particularmente, se expressam muito bem! As crianças daqui

são fantásticas! O que precisamos é prepará-las para situações formais,

como um debate, uma exposição para um grupo. Para nós pode começar

ao mesmo tempo, porque a escrita ajuda a oralidade e vice-versa

(Schneuwly, 2002: 21).

Esse posicionamento sobre o trabalho com o uso da língua em situações formais que é

o foco do trabalho de Schneuwly é, também, uma idéia bastante frisada nos PCN de língua

portuguesa, principalmente quando a questão é apontar sugestões mais concretas para o

desenvolvimento da “competência discursiva” do aluno. Marcuschi (2001d: 19), apesar de

reconhecer a importância desse tipo de trabalho, tece críticas quando o ensino de gêneros

orais é confundido com o estudo da oralidade em sala de aula:

Há que distinguir entre um tratamento da oralidade em suas propriedades

e um trabalho com a oralidade no uso da língua em condições diárias. Não

parece que a escola terá sucesso se quiser apenas ensinar o aluno a se

desempenhar bem como falante culto em situações formais. Ele tem que

aprender a observar o que torna uma fala culta ou formal. Neste sentido,
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os PCN são omissos e não conduzem a um estudo de fenômenos

lingüísticos, mas sim a um desempenho retórico.

Com o objetivo de tornar um pouco mais concreto um encaminhamento ou

procedimento possível para o ensino de gêneros selecionados pelo projeto da escola ou da

série/ciclo, Cordeiro & Rojo (2004) traduziram e organizaram textos do grupo de Genebra.

Nessa coletânea, que procurou dar “mais espaço” aos gêneros orais, um dos capítulos é

dedicado ao Seminário ou Exposição Oral. A escolha do seminário, segundo as autoras, se

deve a uma priorização de certas esferas e agrupamentos de gêneros considerados mais

relevantes para a formação do estudante e do profissional com possibilidade de êxito em

algumas áreas como jornalismo, magistério, negócios, entre outras, e que são mencionados

nos PCN. O desenvolvimento de um modelo didático para o seminário abrange a descrição

do gênero e a definição de objetivos e conteúdos de ensino, propondo duas seqüências

didáticas, dirigidas, respectivamente, ao 1º e 2º ciclos e ao 3º e 4º ciclos do Ensino

Fundamental. Esse modelo didático, portanto, é organizado a partir das características

particulares do objeto de ensino.

Embora Dolz, Schneuwly, de Pietro e Zahnd (2004) utilizem ao longo do seu artigo o

termo “exposição oral”, reconhecem que “fazer um seminário” é a denominação mais usada

na escola. Os autores mostram através de pesquisas que 51% dos professores de 6ª série da

Suíça francófana propõem seminários com freqüência ou bastante freqüência, tratando-se

assim de uma das raras atividades orais praticadas com regularidade nas salas de aula de

língua materna e de outras disciplinas. A exposição oral é, também, a atividade mais citada

pelos professores entre as três atividades que lhes parecem mais úteis para o

desenvolvimento da oralidade. Afirmam, contudo, que tal tradição e freqüência não são

acompanhadas de um trabalho didático específico:

[...] muitíssimas vezes isso se dá sem que um verdadeiro trabalho didático

tenha sido efetuado, sem que a construção da linguagem expositiva seja

objeto da atividade de sala de aula, sem que estratégias concretas de

intervenção e procedimentos explícitos de avaliação sejam adotados.

Deste ponto de vista, a exposição permanece como atividade bastante

tradicional, na qual, para qualquer tipo de pedagogia, vêm-se expor diante
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da classe as aquisições anteriores dos alunos – e mesmo seus dons –,

quando não, meramente, a ajuda dos pais no momento da preparação...

(2004: 216).

Os autores apontam dois aspectos que devem ser levados em consideração numa

intervenção didática sobre o seminário: as questões relacionadas ao conteúdo, visto que o

seminário se configura como “instrumento privilegiado de transmissão de diversos

conteúdos” e, também, a dimensão comunicativa que envolve a construção e o desempenho

de diferentes papéis como o de especialista, aquele que é responsável pela exposição, e seu

auditório, constituído por aqueles participantes dispostos a adquirir novos conhecimentos.

Caracterizam como bipolar essa situação comunicativa e o gênero como intrinsecamente

monologal, questões estas que serão retomadas e discutidas no capítulo 2, à luz dos dados

colhidos nesta pesquisa.

Dolz, Schneuwly, de Pietro e Zahnd (2004) deixam claro o conceito de seminário que

norteia os objetivos e as estratégias de intervenção pedagógica quando concluem:

[...] podemos pois definir a exposição oral como um gênero textual

público, relativamente formal e específico, no qual um expositor

especialista dirige-se a um auditório, de maneira (explicitamente)

estruturada, para lhe transmitir informações, descrever-lhe ou lhe explicar

alguma coisa. Na perspectiva do ensino, em que se trata de construir um

objeto ensinável, é sobre essas características que nos apoiaremos para

definir objetivos e elaborar modalidades de intervenção (2004: 218).

A partir dessa definição, os autores apresentam algumas dimensões ensináveis do

seminário, a saber:

a) A situação de comunicação – remete à construção do papel de expositor ou

especialista, que funda a situação da exposição, e de público ou auditório.

b) A organização interna da exposição – remete ao planejamento da exposição que

envolve a pesquisa em texto-fonte e uma hierarquização e organização que

garanta uma progressão temática clara e um texto coerente com os objetivos

visados. Os autores afirmam que tais operações devem ser feitas em sala para
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evitar textos fragmentados e falta de conexão entre as partes. Distinguem,

também, as partes que compõem a exposição e que servem para ordenar a

apresentação: a fase de abertura, quando o expositor é instituído como tal e sua

fala legitimada – pode aparecer a figura do mediador que, na escola, é

representado pelo professor; a fase de introdução do tema, quando as escolhas do

expositor são legitimadas (perspectivas, delimitação do tema, etc.), o que é crucial

para atrair a atenção e interesse do auditório; a apresentação do plano da

exposição, feita de forma explícita e com função nitidamente metadiscursiva; o

desenvolvimento e o encadeamento dos temas de acordo com o plano proposto; a

fase de recapitulação e síntese que retoma os pontos principais e introduz a fase

conclusiva; a conclusão que pode inserir um problema novo advindo da exposição

ou abrir para debate e discussão; e, finalmente, a fase do encerramento, simétrica

à abertura, ritualizada e com configuração interacional diferente do corpo da

exposição, notadamente pela intervenção de um mediador, do público e etc.

c)  As características lingüísticas – aborda um repertório de marcadores de

estruturação do discurso (portanto, sobretudo etc.), organizadores temporais (no

momento, então etc.) e tempos verbais (o futuro usado na apresentação do plano,

os futuros perifrásticos e o imperativo para marcar mudanças de fase etc.) em

operações lingüísticas mais ou menos específicas do gênero que asseguram uma

coesão temática e uma articulação entre partes; sinalizam e distinguem

explicações de descrições, conclusões de sínteses etc.; introduzem exemplos; e

possibilitam fazer reformulações.

Os autores chamam a atenção para a alternância de discurso e de apresentação de

documentos, que começa pela própria apresentação do esquema ou plano da exposição. A

diversidade de suportes e a passagem destes à realização oral variam grandemente, de uma

simples leitura do próprio texto da exposição a uma fala desenvolvida a partir de palavras-

chave, por exemplo.

A esse respeito, Weissberg (1993: 29) comenta que a maioria dos seminários

observados por ele no Ensino Superior se encaixam entre os dois extremos, consistindo

numa mistura de oralização de um texto escrito (em geral por expositores estrangeiros) e
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aquilo que Goffman chama de “fresh talk” em conferências, ou seja, um estilo próximo a

uma fala conversacional ensaiada. Observou, ainda, que as notas introdutórias e conclusivas

dos seminários seguiam o estilo de um texto escrito, e que, no corpo da exposição, a

tendência era para uma fala improvisada, ou com tal aparência.

 No modelo didático de Dolz, Schneuwly, de Pietro e Zahnd (2004), os autores

reconhecerem que a leitura em voz alta, a memorização e a fala espontânea mencionadas

por Goffman podem ser trabalhadas na perspectiva de um ensino coerente da oralidade,

mas acreditam que a exposição oral, pelas circunstâncias enunciativas que a caracterizam,

seria a oportunidade de exercício de uma fala espontânea, ou seja, seria o caso de levar os

alunos a construírem exposições não para serem lidas, mas apoiadas em suportes escritos

diversificados. Para os autores, a leitura em voz alta poderia ser utilizada em determinadas

partes na estrutura da exposição, como na abertura e na conclusão – à semelhança do que

foi sugerido por Weissberg (1993) – ou para apresentar passagens importantes do texto

original. É quando os autores apresentam um exemplo que remete a uma prática de pós-

graduação e não de educação básica – o “enunciado de tese”. Pode-se apreender daí que o

modelo de exposição oral ou seminário que está sendo transformado em “objeto ensinável”

no Ensino Fundamental e Médio é a forma mais ou menos convencional que o texto

expositivo assume na educação superior.

Sugestões de Planos de Aula que refletem as idéias de Bernard Schneuwly, Joaquim

Dolz e colaboradores podem ser acessados eletronicamente através do site da revista Nova

Escola3, especializada em educação básica. Nela, Silva (2004) propõe a alocação de,

aproximadamente, dez aulas de Língua Portuguesa para pôr em prática o plano “Ensinando

Seminário”. Tudo começa com uma reflexão prévia sobre a representação que o aluno faz

do gênero, dos papéis desempenhados por professor, platéia e expositor, e, ainda, uma

discussão sobre o que “não pode acontecer durante a apresentação”. Num segundo

momento, o professor, ou outro adulto (especialista), apresenta um seminário que será

observado pelos alunos, seguindo um roteiro fornecido pelo professor. Essa observação dos

alunos servirá de parâmetro para discussões posteriores em sala de aula e o seminário que

fora observado, de modelo para as futuras produções dos alunos.

                                                
3 O site da revista Nova Escola está disponível em <http://www.novaescola.com.br>.
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Para Schneuwly (2004), o trabalho escolar com gêneros deverá ser realizado sobre

gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira insuficiente, sobre aqueles

dificilmente acessíveis, espontaneamente, pela maioria dos alunos e sobre gêneros públicos

e não privados. Portanto, as seqüências didáticas devem privilegiar o acesso dos alunos a

práticas novas ou dificilmente domináveis. Sobre a “didatização” do gênero, crítica

geralmente imputada ao trabalho escolar com gêneros, Schneuwly (2002) reafirma que o

importante é que eles representem textos como são vistos nas situações diárias, mas

ressalta:

Quando você aprende um gênero durante as aulas ele sai da situação

social e se transforma num gênero escolar. Uma entrevista feita nessa

situação não é a mesma coisa que uma realizada por um profissional. Para

nós não há problema nisso, porque acreditamos que a escola é uma

instituição social onde as pessoas aprendem. Então é absolutamente

necessário que faça adaptações (p.21).

À luz do que foi exposto e discutido até aqui, observa-se que há uma proposta real de

ensino do gênero seminário na escola brasileira baseada num modelo de seminário

realizado no ensino superior, seguindo uma seqüência didática determinada e partindo-se

do princípio que o seminário é uma prática nova e de difícil domínio para os alunos.  Nos

próximos capítulos, no entanto, a pesquisa de campo realizada no Colégio de Aplicação da

UFPE vai mostrar o seminário como uma prática escolar presente e freqüente no dia-a-dia

dos alunos, portanto nem uma prática estranha ao ambiente escolar nem de difícil domínio,

e revelar que tipo (ou tipos) de seminário é produzido nas situações diárias desses alunos de

Ensino Fundamental e Médio. O primeiro passo neste sentido, portanto, foi tentar captar a

leitura de seminário dos alunos e professores do colégio de Aplicação.

4.  A VISÃO DE PROFESSORES E ALUNOS SOBRE OS SEMINÁRIOS

O nosso interesse por seminários no Ensino Fundamental e Médio veio com a

experiência de sala de aula durante a graduação em Letras pela UFPE, mais

especificamente nas disciplinas de Prática de Ensino I e II realizadas no Colégio de

Aplicação da UFPE. Observamos, então, que muitos seminários eram produzidos pelos
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alunos, não só em Língua Portuguesa e Literatura, mas em outras disciplinas. Desde muito

cedo, portanto, em sua escolaridade, o aluno daquela instituição começa a construir a noção

de seminário, a reconhecer suas funções, a imputar-lhe juízo de valor com base em sua

experiência nas situações escolares diárias.

Como já foi visto, o trabalho com gêneros orais e escritos faz parte das diretrizes

oficiais de ensino de língua portuguesa e nelas o seminário aparece como um gênero

“ensinável” e prática escolar que deve ser priorizada. Nos Colégios de Aplicação (Caps) de

uma maneira geral, e no Colégio de Aplicação da UFPE, em particular, essas diretrizes ou

parâmetros curriculares encontram um solo fértil para serem desenvolvidas e incorporadas

ao fazer pedagógico, haja vista a própria concepção de escola experimental subjacente à

instituição. Esses colégios atuam como pólos irradiadores de novas práticas pedagógicas

para outros colégios públicos e privados.

Lançando mão de questionários aplicados aos alunos e professores do Colégio de

Aplicação da UFPE, que foram os informantes da presente pesquisa, procurou-se

inicialmente captar o que se diz a respeito do seminário no próprio local onde o evento

emerge: as salas de aulas.

O questionário distribuído aos professores do Colégio de Aplicação da UFPE

constava de 9 questões, e foi aplicado e respondido por 11 docentes de disciplinas diversas

como língua portuguesa (2), literatura brasileira (1), educação musical (1), língua francesa

(1), orientação educacional (1), artes plásticas (1), ciências (1), informática básica (1) e

história (2), com o objetivo de tentar identificar o que pensam sobre o seminário, com que

freqüência propõem esse evento e quais os objetivos visados por eles ao inseri-lo em suas

práticas pedagógicas. Esse reduzido número de questionários não permite fazer

generalizações ou estabelecer padrões, mas vale como uma primeira aproximação do

fenômeno e já aponta numa determinada direção.

A pesquisa realizada mostra que 9 dos 11 professores costumam propor seminários

nas séries em que lecionam, e a maioria deles, ou seja, 7 professores, o fazem já a partir da

5ª série do Ensino Fundamental. Os dados apontam o seminário como uma atividade muito

freqüente no colégio, o que pode ser observado na tabela 1:
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Tabela 1 – Freqüência dos seminários

Com que freqüência seus alunos apresentam seminários em sala?
Freqüência Professores
1 vez por ano letivo 0
2 vezes por ano letivo 6
3 vezes por ano letivo 2
acima de 3 vezes por ano letivo 2
Não respondeu 1
TOTAL 11

A partir desses dados é possível chegar a uma ordem de grandeza que surpreende até

mesmo as hipóteses mais otimistas com relação à freqüência com que essa prática é

solicitada na escola. Se os professores de pelo menos cinco disciplinas diferentes

solicitarem, por exemplo, aos alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, dois seminários

por ano, o aluno produzirá 10 seminários por ano, uma apresentação por mês, e participará

de outros tantos como audiência. Se considerarmos grupos de, em média, cinco integrantes

e turmas de vinte e cinco alunos, cada aluno participará, ora como apresentador ora como

audiência, de cerca de cinqüenta seminários durante o ano letivo, ou seja, um seminário a

cada 5 dias, aproximadamente.

Os professores foram também questionados se o modo de fazer e o modo de avaliar

são questões discutidas previamente na sala de aula com os alunos. A tabela 2 mostra que 6

dos 11 professores afirmam que os propósitos, a forma e o conteúdo dos seminários são

sempre discutidos previamente com os alunos. Os outros 4 professores só discutem

aspectos da construção do seminário quando há necessidade, para esclarecer eventuais

dúvidas dos alunos, por exemplo.

Tabela 2 – Elaboração dos Seminários

Você discute com os alunos previamente como deve ser elaborado um
seminário?
Sim, sempre 6
Sim, só quando necessário 4
Não 0
Não respondeu 1
TOTAL 11
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Nas observações de aula não pudemos constatar nenhuma discussão prévia sobre a

composição e o estilo do seminário. No entanto, dois aspectos relacionados à sua

elaboração são discutidos com freqüência em sala: o tema e, principalmente, a forma de

avaliação dos alunos participantes. Parece que a função de avaliar conhecimentos atribuída

ao seminário é muito importante, caso contrário esta não seria uma questão tão central nas

discussões que antecedem a preparação e apresentação do mesmo. É possível que os

professores usem a avaliação para conseguir um maior envolvimento e participação dos

alunos nos seminários, já que alguns se preocupam com “a nota”, ou seja, empenham-se

mais naquelas atividades que vão ser consideradas no parecer pedagógico que será

produzido pelo professor. Se as discussões acerca da forma de avaliar são recorrentes em

sala de aula, como foi observado, esse fato não necessariamente contradiz as ocorrências

apresentadas na tabela 3, mas dá sinais de que o professor não explica claramente que

critérios usará na avaliação.

Tabela 3 – Avaliação através dos Seminários

Você esclarece, previamente, como será a avaliação do seminário
apresentado, ou seja, que critérios usará?
Sim 9
Não 1
Não respondeu 1
TOTAL 11

Não obstante sua utilização para fins avaliativos, os professores enumeram outros

resultados práticos que os motivam a propor seminários e que apontam para outras funções.

A maioria deles, 8 professores, vê o incentivo à pesquisa como a finalidade principal do

seminário, seguida do incentivo ao trabalho em grupo e da construção de uma

aprendizagem independente numa lista de nove sugestões de resultados pretendidos. A

questão da oportunidade de desenvolvimento das “habilidades orais” dos alunos, enfatizada

e priorizada tanto nos PCN de língua portuguesa como nas propostas de Bernard

Schneuwly para o ensino de gêneros orais, assume um quarto lugar geral com 4

ocorrências. Isso pode ser explicado pelo fato de 3 dos 11 informantes serem professores de

Língua Portuguesa e Literatura, e dos mesmos terem apontado o desenvolvimento das

habilidades orais como uma das finalidades do seminário, terceira em ordem de
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importância, e atrás apenas da questão da pesquisa e do trabalho em grupo. Isso sinaliza

que há entre os professores de língua portuguesa uma “linguagem” comum, uma tomada de

posição, pelo menos em tese, a favor de práticas escolares que, como o seminário,

permitam diferentes tipos de interação em sala e a aprendizagem de novas habilidades

relacionadas ao uso da oralidade em situações públicas e formais. No mínimo, os

professores de português que participaram da pesquisa já demonstram que têm

conhecimento de diretrizes neste sentido, ouviram falar ou que já leram a respeito do ensino

escolar de (e com) gêneros orais e escritos.

Como o objetivo principal dos professores é incentivar a pesquisa autônoma através

do seminário, o conteúdo apresentado aparece como o aspecto mais relevante para o

professor na avaliação do seminário apresentado, seguido da apreciação do desempenho do

grupo, como um todo, na execução da tarefa. Esses dois pesos-pesados na avaliação final

do seminário pelo professor reforçam os resultados pretendidos por eles e que foram

discutidos no parágrafo anterior, ou seja, o de incentivar a pesquisa e o trabalho em

conjunto. Depois da avaliação do conteúdo e do trabalho do grupo, o professor procura

avaliar o trabalho individual e, aí, a questão requer um pouco mais de reflexão e análise. A

prática do seminário que se notabiliza pela socialização do conhecimento e pelo trabalho

em equipe, com exceção dos casos de seminários preparados e apresentados por um só

aluno, apresenta um entrave ou uma grande desvantagem, que é apontada na pesquisa pelos

professores: nem todos os integrantes do grupo trabalham, pelo menos não com o mesmo

interesse e dedicação. Isso leva-os a avaliar os expositores separadamente, atribuindo

conceitos diferentes a cada aluno de um mesmo grupo. Essa separação, na hora de avaliar,

pode representar um critério dúbio: se os integrantes do grupo sabem que, ao final, seu

desempenho vai ser medido individualmente, eles não procuram integrar o aluno

desinteressado ou que tenha alguma dificuldade para que participe mais efetivamente, nem

se preocupam em socializar conhecimentos. O seminário, então, ao invés de incentivar o

trabalho em grupo tende a transformar-se num trabalho individual, só que apresentado em

grupo, onde cada integrante responde por um fragmento do tema principal, o que apenas

reforça as diferenças individuais de desempenho, configurando-se como um instrumento de

exclusão.
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Como já sinaliza Bezerra (2003: 1), o seminário como técnica de ensino divide

opiniões. Os aplausos, segundo a autora, vão para a oportunidade que oferece aos alunos de

um estudo aprofundado de determinado tema patrocinado pela pesquisa; as críticas

remetem à má condução do processo que, ao final, resulta numa mera aula expositiva dada

pelo aluno e de forma superficial.

De fato, ao responderem a pergunta aberta sobre quais seriam as desvantagens de

realizar seminários em classe, os professores citaram a falta de organização do evento (má

condução), o conteúdo superficial que por vezes é apresentado, além da falta de

concentração ou interesse por parte da audiência e de domínio sobre a turma por parte dos

alunos expositores. No entanto, as desvantagens mais citadas na pesquisa remetem,

primeiramente, à constatação que “nem todos do grupo trabalham” – o que de certa forma

justificaria a preocupação dos professores com a avaliação individual dos componentes do

grupo – e das restrições de tempo a que são submetidos no planejamento de suas

disciplinas, fato que os levam a abrir mão dessa prática considerada grande consumidora de

tempo. Outra questão também mencionada foi a falta de dinamismo das apresentações,

talvez aí uma menção à “transformação” de que nos fala Bezerra (2003), do seminário,

eminentemente interativo, numa aula expositiva que, salvo exceções, proporciona bem

menos tipos de interações.

Ainda sobre a questão dos pontos negativos a respeito dos seminários escolares, um

professor de língua estrangeira que não costuma propor apresentações orais em sala admitiu

que o formato e tema de suas aulas “não se adequariam muito à utilização de seminários”.

Talvez daí seja possível inferir que a concepção desse professor a respeito do seminário é o

de uma prática intrinsecamente relacionada às disciplinas factuais, tais como História e

Geografia, cuja função primeira é apresentar conteúdos, informar. No entanto, nossa

experiência pessoal com cursos de inglês e espanhol como segunda língua, principalmente

os cursos que adotam os princípios básicos da abordagem comunicativa, tanto no Brasil

como no exterior, mostra que as apresentações orais de alunos acerca de um determinado

tema são freqüentes em sala de aula, uma prática bastante solicitada pelo professor pela

oportunidade de integração e uso das quatro habilidades lingüísticas básicas, sobretudo a

fala, nas atividades desenvolvidas pelos alunos, desde o planejamento à apresentação oral

do tema. Se o professor de língua estrangeira que participou como informante da pesquisa
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tivesse o tema apenas como acessório, e considerasse o desenvolvimento das capacidades

gerais de comunicação e o uso da língua em situações mais formais como objetivos do

seminário, de certo não negaria a importância e adequação dessa prática para a aquisição de

uma língua estrangeira.

Como já é possível se ter uma idéia da importância e da função dos seminários

escolares para os professores que participaram da pesquisa, a última pergunta do

questionário fecha esse ciclo de perguntas e respostas, buscando captar os aspectos que o

professor julga mais importantes na estrutura formal do seminário, e que ajudaria a esboçar

um quadro aproximado do “pré-construído” sobre seminário, do conceito ou noção que o

professor tem do que seja um seminário. Foi oferecida ao professor uma lista, aberta a

complementações, com itens que se configuram como “as partes de um seminário” tanto

para os que o estudam como texto, na Lingüística Aplicada e Textual, como do ponto de

vista da Didática, como técnica de ensino. A tabela 4 apresenta as etapas do seminário que

os 11 professores assinalaram como as mais relevantes da lista apresentada. Na devolução

do questionário, alguns professores comentaram que só haviam assinalado aquelas etapas

ou partes que acreditavam serem imprescindíveis, as quais não seriam suprimidas mesmo

diante das restrições de tempo. As ocorrências mostram que a fase preparatória do

seminário, aquela que envolve a pesquisa, a delimitação dos subtemas e tópicos, bem como

sua organização num todo articulado, é a etapa mais relevante do evento na visão desses

professores:

Tabela 4 – Etapas mais relevantes de um seminário

Assinale as etapas que considera “as partes mais relevantes de um
seminário”.
Etapas Ocorrências em 11

questionários
Pesquisa, seleção e organização do conteúdo 11
Orientação bibliográfica 9
Proposta do tema 7
Apresentação oral do trabalho 4
Debate ou discussão sobre o tema apresentado2

Não é surpresa que a pesquisa e a organização do material de referência ocupem essa

posição de destaque em relação às demais etapas do evento, visto que os professores já
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haviam externado nas questões anteriores seu interesse em cultivar entre seus alunos o

hábito da pesquisa e do aprendizado autônomo. Já o lugar de relevo atribuído à orientação

bibliográfica pelo professor não aparece refletido nos seminários observados, já que a

maioria deles, como será observado no Capítulo 2, tem o livro-texto adotado pela escola e a

Internet como fontes únicas de pesquisa, do tipo “recorta e cola”. Ou o professor de fato

valoriza essa etapa e orienta seus alunos com relação às fontes de pesquisa, mas eles não

ouvem ou seguem essa orientação, ou há de fato uma disparidade entre o que o professor

diz e sua prática, ou seja, ele afirma que a orientação bibliográfica é uma parte importante

do seminário, mas não orienta devidamente, perdendo aí a oportunidade de ampliar a visão

dos alunos com outras perspectivas sobre um mesmo tema, de desenvolver neles a

curiosidade científica e o espírito crítico.

Já as poucas ocorrências relacionadas à etapa de debate ou discussão do tema abordado não

surpreendem quando se constata que, na prática, pelo menos nos seminários observados e

filmados, o debate ou mesmo a abertura de espaço para uma discussão mais informal sobre

o tema apresentado não acontece com freqüência.

O questionário respondido pelos alunos, por sua vez, consta de 5 questões e foi

aplicado a 66 alunos, sendo 27 do Ensino Fundamental e 39 do Ensino Médio. Tentamos

captar o que esses alunos pensam a respeito do seminário para, assim, traçar os pontos em

comum e as diferenças observadas em relação às expectativas dos professores e à prática

em si. É importante ressaltar que alguns alunos escreveram notas nas margens de seus

questionários por deliberação própria quando sentiram necessidade de expressar sua

opinião de uma outra maneira ou ressaltar um aspecto não contemplado nas opções de

resposta propostas.

O exemplo (01) ilustra um desses casos: foi perguntado se o aluno gostava de

seminários (questão 2) e oferecidas duas opções de resposta para o aluno escolher e marcar

uma delas – “Sim” ou “Não” – dispostas numa mesma linha. O aluno assinalou as duas

respostas disponíveis, adicionando o conectivo “e” entre a resposta “Sim” e a resposta

“Não”. Portanto, sua resposta à questão foi “sim e não”. Como lhe foi dado um espaço de

apenas uma linha para justificar a resposta, ele escreveu “Atrás da folha” nesse espaço e,

na margem inferior, no verso do questionário, procurou justificar porque não poderia
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responder “Sim”, de forma absoluta, já que não gostava de alguns aspectos dos seminários

de que participa.

(01)

Verso do questionário com nota escrita por um aluno

É importante considerar essas notas porque nelas o aluno vai mais além nos seus

comentários, permitindo que se perceba com maior clareza suas expectativas em relação ao

seminário como uma prática de letramento, o que será observado no capítulo 3.

Com relação aos questionários dos alunos, foi tomada a decisão de se analisar,

separadamente, os questionários aplicados aos alunos do Ensino Fundamental (doravante

EF) daqueles aplicados aos alunos do Ensino Médio (doravante EF). Esse seria o único

meio de acesso a quaisquer mudanças de atitude com relação à prática do seminário na

medida em que o aluno avança nas séries escolares e amadurece intelectual e fisicamente.
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Quando questionados se os professores costumam propor seminários em suas turmas, as

respostas dos alunos, organizadas na tabela 5, apontam para o seminário como uma prática

escolar presente tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. É unânime esse

reconhecimento por parte dos alunos, o que ratifica o testemunho dos professores

apresentado na tabela 1.

Tabela 5 – A presença dos seminários em sala

Seus professores costumam propor seminários na sua turma?
E. Fundamental E. Médio

Sim 27 100% 39 100%
Não 0 0% 0 0%

Quanto às respostas à pergunta 2 do questionário, “Você gosta desse tipo de aula?”, elas

permitiram observar a afinidade dos alunos em relação à prática do seminário. A tabela 6, A

atitude dos alunos em relação ao seminário, apresenta as ocorrências verificadas.

Tabela 6 – A atitude do aluno em relação ao seminário

Você gosta desse tipo de aula?
E. Fundamental E. Médio

Sim 17 63% 22 56%
Não 10 37% 12 31%
Não responderam 0 0% 5 13%
Total 27 100% 39 100%

Os resultados apresentados na tabela 6 mostram que a maioria dos alunos do Ensino

Fundamental e Médio gosta de participar de seminários. Tanto os alunos do Ensino

Fundamental como os alunos do Ensino Médio afirmam que gostam do seminário

principalmente porque é “uma aula diferente”, mais dinâmica, mais interessante e

descontraída do que a aula dada pelo professor. Alguns gostam dos seminários porque

acreditam que “se prende mais”, porque os alunos têm mais liberdade para “fazer

comentários” e “trocar experiências e idéias”. Essas justificativas apontam exatamente para

aqueles aspectos em que o seminário mais se distancia da aula expositiva tradicional: de ser

uma prática mais centrada no aluno, mais dialógica, fundamentada na construção conjunta

do conhecimento e na interação de todos os participantes.
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É interessante, também, observar as justificativas apresentadas pelos alunos que

afirmam não gostarem de fazer seminários. Alguns alunos do Ensino Fundamental não

gostam do seminário principalmente porque acham que as apresentações são monótonas,

porque os alunos “só decoram o texto” ou “só lêem”, externando assim que alguns

seminários de que participam frustram as suas expectativas no que diz respeito à forma de

expor o tema. Já um aspecto bastante mencionado pelos alunos do Ensino Médio remete

aos alunos expositores que “não sabem apresentar” ou que “não dominam o conteúdo”,

com a ressalva de que o seminário “é bom se o grupo é bom”. Um segundo aspecto remete

para a audiência que “não presta atenção” e “não compreende o assunto dos outros”.

Alguns vão além e concluem que o seminário “é bom pra quem apresenta, pois aprende o

assunto”. O terceiro e último aspecto aponta para as características individuais dos alunos:

não gostam de “falar para todos”, têm “medo” da exposição, se consideram “tímidos” ou

“pouco comunicativos”.

De um modo geral, essa visão negativa que os alunos do EM têm de seminário reflete

uma prática que parece funcionar melhor quando todos os participantes – o professor que

propõe e orienta, os alunos expositores e a audiência assumem seus papéis no evento de

forma ativa e responsável. Quando o professor tem expectativas pouco ambiciosas em

relação ao desempenho dos alunos, não exige a participação de todos e não assume

ativamente o papel de condutor e orientador do processo; quando os próprios alunos

apresentadores não se dedicam à execução da tarefa; e quando os demais participantes não

interagem durante as apresentações orais, a prática do seminário parece não oferecer

vantagem alguma em relação à aula expositiva ministrada pelo professor.

Ainda na tentativa de captar a atitude dos alunos em relação aos seminários, foi

solicitado que apontassem, em ordem de importância, o que mais gostavam e o que menos

gostavam nos seminários. As opções de resposta oferecidas nessas questões vieram de

opiniões colhidas em conversas informais com os próprios alunos do colégio, e as tabelas 7

e 8 apresentam as ocorrências nos dois grupos pesquisados.

Como podemos apreender das respostas dos alunos, na tabela 7, um dos itens mais

assinalados em ambos os grupos de informantes é exatamente aquele que, de uma maneira

geral, os estudos acerca do seminário apresentam como um dos aspectos mais positivos

dessa prática: a possibilidade de quebrar uma seqüência de aulas expositivas e abrir espaço
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para novas interações e outras formas de construir conhecimento, além da tradicional

(resguardadas as exceções) via de mão única professor-aluno.

Tabela 7 – O que o aluno mais gosta nos seminários

O que você mais gosta com relação aos seminários?
E. Fundamental E. Médio

ser uma aula diferente 15 18
fazer pesquisa 6 14
trabalhar em grupo 11 13
aprender sem o professor 6 5
dar uma aula para sua turma4 8
ter uma nota sem prova 11 8
coordenar/participar do
debate

4 18

outros 3 3

A pesquisa, também tão priorizada pelos professores, aparece na tabela 7 como um

dos aspectos do seminário que os alunos do EM mais gostam, no entanto, de bem menor

ocorrência entre os alunos do EF. A curiosidade científica e o interesse em buscar outras

fontes de referência além do seu professor e do livro didático parecem atitudes que são

construídas e estimuladas através de práticas específicas ao longo dos anos escolares e,

talvez por isso, aparecem mais desenvolvidos nos alunos do EM. O valor atribuído à

pesquisa pode indicar o resultado de uma familiaridade maior dos alunos do EM com as

atividades de busca, seleção e organização de informações, estreitamente relacionados à

prática do seminário.

A prática recorrente do seminário na escola desde o EF, apontada pelos professores

do colégio e confirmada na pesquisa de campo, pode explicar, também, o fato de os alunos

do EM apontarem, como mostra a tabela 7, a coordenação e participação no debate

posterior à apresentação, como um dos aspectos preferidos por eles no seminário. De fato, o

gosto pelo debate pode estar relacionado ao desenvolvimento de habilidades específicas

pelos alunos, como a de defender oralmente um ponto de vista, uma escolha ou um

procedimento relacionado ao seu trabalho de pesquisa, resultado dos muitos seminários de

que, provavelmente, participaram desde a 5ª série do Ensino Fundamental. Já os alunos das

6ª e 7ª séries não encaram o debate nos seminários como algo que lhes agrade,
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provavelmente porque estão num estágio ainda inicial nesse processo de aprendizagem de

letramentos e desenvolvimento de capacidades que entram em jogo nas discussões ou

debates como, por exemplo, a capacidade crítica, a capacidade de se situar, de tomar uma

posição, de usar técnicas de retomada do discurso do outro, de escutar e respeitar a palavra

do outro.

O trabalho em grupo, por sua vez, é um aspecto do seminário que agrada aos alunos

de ambos os grupos, talvez porque possibilite uma maior interação entre os alunos e

fundamente-se na socialização, colaboração e troca de conhecimentos. Os méritos do

trabalho em grupo por si sós justificam essa convergência de opiniões entre alunos em

diferentes fases da vida escolar, assim como também entre alunos  e professores.

Finalmente, se avaliar conhecimento é uma função importante atribuída ao seminário

pelos professores, já era de se esperar que a questão da nota influenciasse a afetividade dos

alunos em relação a essa prática. Só que essa influência aparece de duas formas distintas e

aparentemente contraditórias: na tabela 7, como ponto positivo para os alunos do EF, o

seminário é considerado uma forma menos pontual, menos tensa e mais aberta de se obter

uma nota do que a prova escrita tradicional, ou seja, entre ser avaliado numa prova escrita e

num seminário, o aluno prefere ter uma nota atribuída por intermédio de uma apresentação

de trabalho feito em grupo, com mais tempo para elaboração e dividindo com os colegas a

responsabilidade pelo produto final; já na tabela 8, a avaliação do seminário pelo professor

aparece como um dos aspectos que mais desagradam os alunos, tanto do EF como do EM.

Em conversas informais com a pesquisadora alguns alunos comentaram que o

seminário seria bem melhor se não houvesse tanta cobrança, pois a expectativa do

julgamento do professor deixava os participantes nervosos. Talvez isso explique essas duas

faces do seminário apontadas pelos alunos: o seminário é, ao mesmo tempo, bom, porque

se pode obter uma nota sem prova escrita, e ruim, porque, de qualquer forma, paira sobre os

alunos participantes a tensão e expectativa sobre a nota que vão tirar. A questão de como

será avaliado parece, portanto, preocupar bastante o aluno e precisa ser trabalhada com

cuidado pelo professor. Não seria o caso de deixar de avaliar, pois esse é um dos propósitos

mais evidentes do seminário, mas de não fazer da avaliação o único objetivo do seminário,

sob pena de transformá-lo numa prova oral.
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Com relação às ocorrências apresentadas na tabela 8, O que o aluno menos gosta nos

seminários, a questão do tema aparece como um dos aspectos no seminário que menos

agrada aos alunos de ambos os grupos. O fato da escolha do tema ser, normalmente, uma

atribuição do professor e estar de acordo com o conteúdo programático da disciplina pode

explicar essa referência negativa feita pelos alunos. Alguns comentários escritos pelos

alunos apontam nesta direção e sugerem mudanças no procedimento padrão. Por exemplo,

um dos alunos do 3º ano do EM que assinalou os “temas propostos” como aquilo que

menos gosta nos seminários, complementou sua resposta com o seguinte comentário escrito

ao lado da referida questão: “acho que os temas deveriam partir mais do interesse dos

alunos”. Outro aluno, do 2º ano do EM, assinalou os temas propostos como o que menos

gosta em relação aos seminários, mas complementou a resposta com a seguinte ressalva:

“se não for opcional”.

Tabela 8 – O que o aluno menos gosta nos seminários

O que você menos gosta com relação aos seminários?
E. Fundamental E. Médio

dos temas propostos 10 16
de fazer pesquisa 15 10
de trabalhar em grupo 5 8
de sintetizar/organizar o
material

7 10

de apresentar oralmente 15 19
do debate/discussão depois da
apresentação

11 4

da avaliação do professor 15 16
outros 1 5

As ocorrências relacionadas ao debate e à discussão depois da apresentação, também

na tabela 8, confirmam, sob um outro ponto de vista, resultados similares apresentados

anteriormente com relação às ocorrências apresentadas na tabela 7: os alunos do EF

distinguem o debate/discussão como uma das partes do seminário de que menos gostam.

Nas produções observadas na 6ª série do EF, tanto na aula de história como na aula de

ciências, a discussão mais informal e aberta não é uma etapa presente no seminário. O que

se vê é o professor, de forma ritualizada e formal, abrir um espaço para perguntas e

respostas sobre o tema apresentado, mas poucos alunos – apenas dois no seminário de
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ciências e nenhum no de história – dirigem perguntas ou tiram dúvidas com os

apresentadores.

Já a questão dos alunos apontarem a apresentação oral como um aspecto negativo do

seminário pode ser mais bem compreendida quando se observa que o seminário é um uso

mais formal da língua, tendo o professor e toda a turma como audiência, conseqüentemente,

o aluno apresentador fica bastante exposto. Só mesmo a familiaridade com a prática e sua

situação de produção leva a um maior controle emocional diante de uma apresentação oral

pública, o que já é possível ser observado, por exemplo, no seminário apresentado pelo 3º

ano do EM, se comparado com um da 6ª série do EF.

Finalmente, a última questão proposta no questionário - Que etapas você reconhece

nos seminários que apresenta ou assiste? - buscou apreender o que os alunos de fato vêem

no dia-a-dia da sala de aula em termos de estrutura composicional do seminário e

identificar seus elementos constituintes. A questão apresentou ao aluno alguns elementos

constitutivos da estrutura organizacional de um seminário e alguns espaços extras para que

ele pudesse acrescentar outros elementos não encontrados entre as opções oferecidas,

ressaltando, ainda, que poderia assinalar quantas etapas ou quantos elementos constitutivos

desejasse. A tabela 9, A composição do seminário na visão dos alunos, apresenta o

resultado colhido.

Tabela 9 –  A composição do seminário na visão dos alunos

Que etapas você reconhece nos seminários que apresenta ou assiste?
E. Fundamental E. Médio

Proposta do tema 21 78% 32 82%
Orientação bibliográfica 15 56% 9 23%
Pesquisa/seleção/organização24 89% 28 72%
Apresentação do trabalho 23 85% 36 92%
Comentários pelo professor 22 81% 32 82%
Debate/discussão 20 74% 30 77%
Avaliação do professor 18 67% 26 67%
total de alunos 27 100% 39 100%

As ocorrências apresentadas na tabela 9 demonstram que a maioria dos alunos do

Ensino Fundamental e do Ensino Médio reconhecem as etapas do seminário, mencionadas

na questão 5, como constitutivas dos seminários em que participam. Apenas a orientação
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bibliográfica aparece como a etapa menos lembrada, principalmente pelos alunos do

Ensino Médio, dado este que não converge com a posição dos professores, apresentada na

tabela 4, que afirmam atribuir grande importância ao trabalho prévio de orientação acerca

das fontes de referência para o trabalho de pesquisa.

5.  RESUMO

Em Algumas leituras do seminário, foram apresentadas diferentes visões sobre o

tema provenientes de estudos realizados em áreas distintas como a da Lingüística Textual,

da Lingüística Aplicada e da Educação.

Observou-se que o seminário é abordado na área da Educação como uma técnica de

ensino socializado que começou a ser introduzido no Ensino Básico brasileiro com o

advento da Escola Nova, ganhando força, posteriormente, como uma alternativa inovadora

à aula expositiva, técnica padrão no Ensino Tradicional. Esses estudos evoluíram com o

tempo, apresentando, já nos anos 80, uma preocupação maior com os descompassos na

aplicação da técnica e um olhar bem mais crítico e reflexivo acerca do seminário.

No campo da Lingüística Textual, o seminário é estudado como um gênero situado

no continuum fala-escrita que circula na esfera escolar em todos os seus níveis, do Ensino

Fundamental ao Superior. Dessa forma, o seminário permitiria a materialização de textos

orais e escritos, apresentando uma forma relativamente padronizada e um estilo semi-

formal, com a função bem definida de apresentar e refletir sobre um tema específico.

Já no âmbito da Lingüística Aplicada, os estudos referem-se ao seminário como um

gênero textual público, relativamente formal e específico, no qual um expositor

especialista dirige-se a um auditório, de maneira estruturada, para lhe transmitir

informações, descrever ou explicar alguma coisa. Partem desta área as propostas mais

recentes de ensino do gênero na escola através de seqüências didáticas, possivelmente

inspiradas no modelo de seminário produzido no Ensino Superior, instância onde se iniciou

a construção sócio-histórica do gênero.

Finalmente, foi apresentada uma outra leitura do seminário baseada nas respostas dos

questionários aplicados aos informantes desta pesquisa, os alunos e professores do Colégio

de Aplicação da UFPE. Apesar do número limitado de questionários respondidos pelos
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professores, os dados apontam para o seminário como uma prática muito solicitada nas

diferentes disciplinas, desde a 5ª série do EF. Esses professores vêem no seminário uma

oportunidade de incentivar a pesquisa, o trabalho colaborativo e a aprendizagem

independente, e, por isso, julgam ser a pesquisa, seleção e organização do conteúdo como a

parte mais relevante do evento. Um outro aspecto apontado pelos professores é a função

avaliativa atribuída ao seminário, função essa que vai influenciar, entre outras coisas, a

própria afetividade dos alunos em relação a essa prática.

Apesar da maioria dos alunos do EF e do EM gostarem de fazer seminários,

principalmente por ser uma “aula diferente” e pela oportunidade de trabalhar em grupo, o

fato de apresentar seu trabalho oralmente e de forma mais estruturada para uma audiência

constitui-se como o aspecto do seminário que mais desagrada ao aluno, seguido da

avaliação e da escolha dos temas pelo professor que são considerados desinteressantes.

Aparentemente, os alunos gostariam de ter mais liberdade no processo de elaboração do

seminário, de poder, por exemplo, escolher um tema do seu interesse, de não serem

avaliados unicamente pelo desempenho na apresentação oral individual, mas pelo trabalho

da equipe como um todo ao longo de todas as etapas de elaboração do evento.

Quanto à estrutura composicional do seminário, a maioria dos alunos reconhece nos

seminários de que participa as várias etapas que constituem aquilo que, de acordo com os

estudos apresentados neste capítulo, é considerado a estrutura canônica de um seminário. O

professor, no entanto, parece atribuir graus diferentes de importância a cada uma dessas

etapas, podendo suprimir algumas delas, como a do debate, e valorizar outras, como a

exposição oral propriamente dita, de acordo com seus objetivos e as particularidades da

disciplina que ministra.

Com o avanço da nossa pesquisa no Colégio de Aplicação da UFPE e,

principalmente, após as primeiras análises das produções dos alunos, foi possível perceber

mais claramente que uma abordagem estreita poderia ser insuficiente para estudar o

fenômeno que alunos e professores reconheciam como seminário, através do uso recorrente

e sempre para satisfazer suas necessidades e as novas situações que emergem durante as

atividades na sala de aula. Decidiu-se, para tanto, alargar a visão sobre o objeto do estudo –

o seminário produzido no Ensino Fundamental e Médio - para apreender e compreender
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melhor a complexidade das relações entre os elementos dessa situação comunicativa

particular.

A opção adotada foi abordar o seminário como um evento comunicativo4, um

fenômeno mais geral que dá conta da interação como um todo, com seus atores sociais,

papéis, modos de realização, interesses e objetivos determinados e focos discursivos. O

capítulo 2, a seguir, apresenta o resultado desse estudo de base etnográfica sobre o

seminário na escola.

                                                
4 O evento comunicativo é definido como atividades, ou aspectos de atividades, que são diretamente
governadas por regras ou normas de uso da fala (Hymes, 1986: 56).
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CAPÍTULO  2

O SEMINÁRIO COMO EVENTO COMUNICATIVO

A etnografia da comunicação, cuja figura seminal é Dell Hymes, é uma abordagem

do discurso baseada na antropologia e na lingüística. Segundo Schiffrin (1994: 137), a

etnografia não só focaliza uma gama de comportamentos comunicativos bem mais ampla

que as demais abordagens – funcional, estrutural, interacional, dos Atos de Fala, entre

outras – como tem seu edifício teórico construído sobre uma abertura intencional à

variedade de formas e funções disponíveis para a comunicação e ao modo como essas

formas e funções são partes de diferentes modos de vida. Para a autora, a etnografia da

comunicação não é uma abordagem que simplesmente toma as contribuições individuais

da lingüística, da antropologia, da psicologia, da sociologia, da etnologia como “dadas” e

procura estabelecer relações. Muito mais do que isso, procura, através da descoberta de

novos tipos de dados e da formulação de novas perguntas, abrir espaço para outras

possibilidades de análise e propor novas teorias; assim o faz ao analisar padrões de

comunicação como parte do comportamento e do conhecimento cultural:

Isso envolve o reconhecimento de, ambos, a diversidade de possibilidades

e práticas comunicativas (isto é, a relatividade cultural) e o fato de que

essas práticas são uma parte integrante do que nós conhecemos e fazemos

como membros de uma cultura particular (isto é, uma visão holística das

crenças e ações humanas) (Schiffrin, 1994:137).
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Por tudo isso é que Saville-Troike (1982) abre o capítulo sobre análise de eventos

comunicativos, em seu livro The ethnography of communication. An introduction,

afirmando que para se levar a cabo uma análise etnográfica em algum local, é necessário,

primeiramente, definir ou ao menos aproximar-se de uma definição daquela comunidade

de fala, com o intuito de compreender matizes da sua organização social e outros aspectos

culturais mais relevantes. A partir daí, formular possíveis hipóteses acerca da diversidade

de modos como esses fenômenos socioculturais podem estar relacionados a padrões de

comunicação.

Nessa linha, o objetivo deste segundo capítulo, O seminário como evento

comunicativo, é apresentar uma breve descrição etnográfica sobre as produções de

seminários no Colégio de Aplicação (UFPE), examinando-os como um evento

comunicativo (Saville-Troike, 1982; Hymes, 1986; Duranti, 1997; Schiffrin, 1994)

recorrente na escola, destacando seus componentes mais relevantes, identificando as

possíveis relações entre esses componentes, e entre o evento e outros aspectos da

comunidade de fala e da sociedade em que está inserida.

A nossa condição de observadores privilegiados, pelo relativo conhecimento da

comunidade pesquisada e a cultura na qual a mesma está inserida, numa convivência

prévia de aproximadamente um ano, permitiu captar melhor os implícitos, fazer inferências

e discernir sobre a validade e credibilidade dos dados coletados durante as observações.

Optou-se por uma observação atenta e passiva das produções, que corrompesse

minimamente a situação da comunicação. Nessas condições, a filmagem dos eventos

configurou-se como complementar e bastante útil, porque possibilitou rever os episódios

para uma análise posterior mais aprofundada e para fixar algumas impressões iniciais. No

que falhou a habilidade, a sensibilidade ou a percepção do câmara, as anotações feitas

durante as observações e o conhecimento prévio da situação ajudaram a preencher algumas

lacunas e permitiram uma visão mais acurada e ampla da comunicação.

1. SOBRE SITUAÇÃO , EVENTOS E ATOS COMUNICATIVOS

Antes de se descrever e analisar os seminários observados e filmados é preciso

esclarecer o que vem a ser um evento comunicativo para a etnografia da comunicação.
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Segundo Saville-Troike, foi Hymes quem primeiro atentou para a necessidade de se

trabalhar com unidades discretas quando o objetivo fosse descrever e analisar

comunicação, sugerindo três unidades básicas: a situação, o evento e o ato.

A situação comunicativa diz respeito ao contexto situacional dentro do qual a

comunicação acontece, e pode referir-se, por exemplo, a uma viagem de trem, uma festa de

aniversário, ou até mesmo a uma sala de aula. Saville-Troike (1982: 28) chama a atenção

para o fato de que a situação pode permanecer constante, mesmo com a mudança física do

local – como num trem ou num ônibus – ou mudar, no mesmo espaço original, se outras

diferentes atividades acontecerem ali. É o caso, ilustra a autora, da mudança de contexto

comunicativo que acontece numa mesma esquina observada ao meio-dia e, posteriormente,

à meia-noite, ou quando o local de uma festa funciona como a residência de uma família.

Acrescenta que uma situação comunicativa particular mantém uma configuração geral de

atividades consistente - de um modo geral, o mesmo padrão e equilíbrio nas relações -

dentro da qual acontece a comunicação, muito embora possam ocorrer ali diferentes tipos

de interação. Figueroa (1994) ressalta que o termo contexto é utilizado por Hymes numa

perspectiva bastante ampla e envolve tudo aquilo que pode influenciar a produção e

interpretação de um enunciado, desde fatores cognitivos, socioculturais, políticos e psico-

biológicos até fatores discursivos e materiais entre outros.

Já o evento comunicativo é uma unidade básica que serve a propósitos descritivos e é

definida por Hymes (1986: 56) como atividades, ou aspectos de atividades, que são

diretamente governadas por regras ou normas de uso da fala. Para Saville-Troike (1982),

da abertura até o encerramento, cada evento particular pode ser definido como um conjunto

de componentes, começando pelo mesmo propósito comunicativo mais geral, o mesmo

tópico principal e os mesmos participantes, usando, geralmente, a mesma variedade

lingüística, mantendo a mesma modalidade de ato de fala – a entonação, a modulação da

voz ou o “espírito” do ato comunicativo (no sentido de sentimento e atitude imbuídos) – e

as mesmas regras de interação, no mesmo tempo/espaço de produção.

Vem daí que um evento termina quando há uma mudança nos participantes

principais, nas relações entre os papéis por eles assumidos ou no foco da atenção. Se não

houver mudanças com respeito aos participantes principais e ao tempo/espaço (setting) do

evento, a fronteira entre eventos pode ser também delimitada por um período de silêncio
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ou até por mudanças na posição corporal. A autora reconhece que podem ocorrer eventos

descontínuos, quando um participante é interrompido e depois retoma o evento sem

mudanças nos seus principais componentes. É o caso de uma conversa entre professor e

aluno que é interrompida por uma ligação telefônica e depois retomada do ponto de

interrupção.

Finalmente, o ato comunicativo, a menor das três unidades comunicativas, não foi

explicitamente definida por Hymes, na opinião de Schiffrin (1994), mas através dos seus

exemplos clássicos é possível perceber que está ligado a uma função interacional

específica, como a de fazer um pedido ou dar uma ordem. Saville-Troike (1982: 30) mostra

que o ato comunicativo, como pedir um cigarro, por exemplo, tanto pode ser verbal,

assumindo diferentes formas (“Eu queria um cigarro”, ou “Você tem um cigarro aí?”, ou,

ainda, “Por favor, poderia me dar um cigarro?”), como ser não-verbal e expresso apenas

pelo erguer das sobrancelhas e por um olhar “que pede”, ou através de um gesto ou sinal de

desejo. A autora conclui que, no contexto de um evento comunicativo, até mesmo o

silêncio pode ser um ato comunicativo intencional e convencional de questionar, prometer,

negar, advertir, insultar, pedir, ou comandar, e também que um mesmo comportamento

pode não se configurar num ato comunicativo em comunidades de fala diferentes. O

exemplo que Saville-Troike (1982) oferece é bastante conhecido e citado quando o assunto

é diversidade cultural: trata-se do “arroto” ao final da refeição, que em determinadas

sociedades simboliza a satisfação e agradecimento, portanto um ato comunicativo,

enquanto que em outras culturas, como entre os brasileiros, é simplesmente o resultado de

um processo fisiológico comum, mas sinaliza pouca etiqueta à mesa.

Apesar de não relegar a segundo plano as outras unidades comunicativas maiores,

Schiffrin (1994) considera esse último nível de análise como fundamental na organização

local do discurso, turno a turno. De fato, o discurso pode ser examinado em termos de atos,

ou de uma seqüência deles (eixo sintagmático), como em termos de classes de atos de fala

dentre os quais se realizam as escolhas em determinados momentos. É fácil perceber que

as unidades maiores englobam as menores, como mostra Hymes (1986: 56) em sua clássica

assertiva: “uma festa é uma situação de fala; uma conversa durante a festa é um evento de

fala; uma piada durante a conversa é um ato de fala”.
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Nesta pesquisa, a etnografia vai ajudar a descobrir como se constitui o evento que é

recorrente, reconhecido pela comunidade escolar e recebe a denominação de seminário.

2.  ANÁLISE DOS SEMINÁRIOS COMO EVENTOS COMUNICATIVOS

Os seminários, numa primeira aproximação, apresentam-se como passíveis de um

estudo etnográfico, pois podem ser considerados eventos comunicativos, porque têm

começo e fim facilmente identificáveis (fronteiras), acontecem com freqüência na escola e

apresentam certa similaridade nas formas de ocorrência, o que, acredita-se, possibilita

discernir padrões regulares de uso e normas de interpretação, mesmo numa pesquisa

exploratória e com um número de exemplos restrito como a que se apresenta aqui.

O método utilizado nesse estudo segue, de uma maneira geral, a linha de análise dos

componentes mais relevantes de um evento comunicativo proposta por Saville-Troike

(1982) que, originalmente, remete ao esquema de classificação proposto por Hymes

([1972]1986: 59) e conhecido como SPEAKING grid5. Esses componentes serão

brevemente apresentados a seguir, uma vez que serão retomados posteriormente na

discussão dos seminários em 2.1:

1) O gênero ou tipo de evento, categorias como, por exemplo, um poema, uma palestra,

uma saudação, uma conversa;

2) O tópico ou enfoque referencial;

3) O propósito ou função, tanto do evento de uma forma geral como dos objetivos

interacionais de cada participante;

4) A ambientação ou situação física (setting) que situa o discurso/enunciado no tempo e

espaço, e que inclui, por exemplo, o local, o horário e outros aspectos físicos e

observáveis da situação, como o tamanho da sala, a disposição dos móveis, etc;

5) Os participantes, incluindo sua idade, sexo, etnia, classe social e outras categorias

relevantes assim como as possíveis relações entre elas;

6) A forma da mensagem, considerando os canais utilizados (vocal e não-vocal) e a

natureza do código lingüístico como, por exemplo, que língua e que variedade é

utilizada;

                                                
5 Cada letra na palavra SPEAKING é uma abreviação da palavra inglesa para cada um dos possíveis
componentes da comunicação, a saber: Setting/Scene, Participants, Ends, Act sequence, Key,
Instrumentalities, Norms of interaction e Genre (categoria textual), conforme Schiffrin (1994: 45).
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7) O conteúdo da mensagem, ou seja, o que está sendo comunicado, as referências

denotativas num nível superficial;

8) A seqüência de atos ou ordem dos atos comunicativos/de fala, que incluem a tomada

de turno e fenômenos que se sobrepõem;

9) As regras de interação ou propriedades interacionais que devem ser observadas;

10) As normas de interpretação envolvem o conhecimento comum, as pressuposições

relevantes e culturalmente construídas, as compreensões partilhadas que permitam, por

exemplo, inferir o que se deve tomar literalmente e o que deve ser considerado em

termos do sistema de crenças de uma comunidade.

Saville-Troike (1982) reúne os quatro primeiros componentes sob uma mesma

denominação – o cenário (scene) - mas chama a atenção para o fato de que entre eles

apenas o setting, que aqui denominamos ambientação ou situação física, pode ser

diretamente observado pelo pesquisador e, mesmo assim, alguns aspectos importantes para

a compreensão do significado de um evento podem passar despercebidos por não serem

relevantes especificamente na cultura do pesquisador.

2.1 Os componentes comunicativos nos seminários

Uma sala de aula de Ensino Fundamental ou Ensino Médio, no Colégio de Aplicação

da UFPE, pode ser considerada uma situação de comunicação dentro da qual uma série de

eventos comunicativos acontecem, como, por exemplo, a chamada dos alunos para o

registro de presença, a eleição do representante de turma, uma aula expositiva dada pelo

professor, um aviso, o intervalo entre aulas e um seminário, entre tantos outros. Apesar do

local, a hora, o dia da semana, a disciplina e os participantes – geralmente os alunos e o

professor – normalmente permanecerem os mesmos, em algum aspecto esses diferentes

eventos vão se diferenciar uns dos outros, porque requerem modos de falar diferentes e

regras de interação particulares. Também dentro de um seminário, alguns atos

comunicativos podem ser identificados, como é o caso da abertura do evento feita por um

dos alunos apresentadores e, na grande maioria das vezes, com intervenção do professor

que procura assegurar-lhes o papel de especialista frente a um auditório (Atenção gente,

esse grupo vai apresentar...) e, em última análise, o próprio comando da sala e da situação.
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O seminário, como visto anteriormente, é um evento bastante freqüente em sala de

aula de EF e EM e, apesar de acontecer também em outras situações comunicativas como

salas de aula de universidades, congressos, ou mesmo reuniões corporativas, deve ser

analisado e descrito separadamente como evento situado (Malinowski, 1923 apud Saville-

Troike, 1982). É preciso ter em mente que a categorização de eventos sob uma mesma

denominação é culturalmente situada e apenas sugere que os mesmos são idênticos em

alguns aspectos significativos quando contrastados e comparados em busca de padrões

mais gerais.

2.1.1 O cenário (Situação Física, Tópico, Propósitos e Funções, Gênero)

Os sete seminários observados nessa pesquisa, doravante SM1 a SM7, aconteceram

nos dias e horários das disciplinas correspondentes, ou seja, no horário de aula dos alunos,

de segunda à sexta, pela manhã. O tempo de duração dos eventos foram variados, de 60

minutos, o mais longo (SM1), a 12 minutos, o mais curto deles (SM2).

Seminários são eventos comunicativos que se tornaram familiares para alunos,

professores e outros membros da comunidade escolar do Colégio de Aplicação. Apesar de

todos os seminários compartilharem um núcleo básico que permite reconhecê-los como um

mesmo evento comunicativo, eles apresentam variações entre si, como observado nos

exemplos coletados.

A maioria dos seminários observados aconteceu dentro da sala de aula destinada à

turma, com exceção de três deles que aconteceram em locais diferentes. Os seminários

SM1 e SM4 aconteceram no Laboratório de Informática porque utilizaram recursos não-

disponíveis na sala de aula como computador, data-show e telão. Como o SM7 foi

posterior ao SM1 e SM4, e os recursos específicos para apresentação haviam sido

transferidos pela direção da escola, do Laboratório para o Auditório, aquele seminário foi o

único realizado no auditório do colégio. A questão de se realizar fora da sala de aula, num

espaço aberto a todas as turmas e a outras atividades escolares, impõe a necessidade de

uma reserva de horário com certa antecedência, o que ocasionou dois adiamentos

sucessivos do SM7. Esse seminário terminou acontecendo em dia/hora que impediu a

filmagem e, por isso, foi o único documentado apenas através de notas e fotografias

digitais.
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Normalmente, quando o seminário é realizado na sala de aula, a audiência senta-se

nas bancas em semi-círculo ou, mais raramente, em bancas tradicionalmente arrumadas em

fileiras. Os alunos apresentadores localizam-se na parte posterior da sala, de costas para o

quadro e de frente para a audiência, na posição tradicionalmente ocupada pelo professor

em aulas expositivas. Só no SM5 houve uma variação desses dois arranjos, com as bancas

em semi-círculo e os apresentadores no fundo da sala, permitindo que o professor

permanecesse no seu birô durante o seminário, o que não ocorreu em nenhum dos outros

exemplos observados, e que os alunos apresentadores, visivelmente tensos, se dirigissem

quase que unicamente ao professor durante toda a apresentação.

 Foi possível perceber que o arranjo do mobiliário e dos equipamentos do

Laboratório de Informática, apresentado na descrição em (2), contribuíram para atenuar a

formalidade dos seminários SM1 e SM4 e aliviar a tensão inicial dos apresentadores.

(02)

(...) O laboratório tem, portanto, uma configuração totalmente diferente da sala de
aula habitual, conforme esquema abaixo:

Os primeiros alunos vão chegando e logo ligando os computadores da bancada
central, enquanto aguardam os demais alunos e a professora. Os apresentadores
sentam de costas para o quadro e de frente para o computador que fica na cabeceira
da bancada central. São 4 alunos apresentadores, todos do sexo masculino. (...) O
aluno apresentador 1 (A1), acessa um site na Internet, que já aparece na tela. O
aluno A4 se posiciona do lado esquerdo da tela, um pouco afastado do restante do
grupo. Os demais alunos sentam-se em torno da bancada central e no espaço
esquerdo entre a professora (P) e a bancada central, de frente para o telão. São 22
alunos, no total.

Descrição do ambiente físico e posicionamento dos participantes no seminário SM1

                                                                     quadro

porta          tela  A4                        A2    A1    A3

                                                                �

    P                            bancada central

     bancada de computadores                                          câmara    Σ
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No laboratório, não existem as tradicionais bancas e o birô do professor, mas

bancadas contínuas distribuídas no centro da sala e nas paredes laterais e de fundo. Nos

dois casos, desde os primeiros instantes, enquanto os apresentadores ainda se organizavam

para iniciar a apresentação, os demais alunos se distraiam nos computadores, em pequenos

grupos de conversa em torno de páginas acessadas na Internet; um ambiente

consideravelmente distante daquele de uma aula tradicional.

 Comparando, desta feita, a evolução dos seminários SM1 e SM4, realizados no

mesmo local e fora da sala de aula, é possível também apreender que não só o arranjo

espacial de pessoas no local, o mobiliário especial e os equipamentos distribuídos no

laboratório foram os responsáveis pelo ambiente relaxado e informal que se estabeleceu.

Outro aspecto influenciou e distinguiu os dois seminários entre si: os alunos

apresentadores, em SM1, permaneceram sentados durante toda a apresentação, menos

expostos à atenção da audiência e visivelmente mais relaxados, como mostra o exemplo

(03).

(03)

Cena do seminário SM1
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Muito provavelmente, o tipo de seminário que foi SM1, uma exposição oral semi-

formal, com discussão e comentários sobre imagens de texto (escriturais), imagens

pictóricas e som, influenciou sobremaneira as interações durante todo o evento, o

comportamento dos participantes e direcionou o foco da sua atenção.

Já no caso do SM4, no exemplo (04), também realizado no laboratório, como a

apresentação não foi essencialmente centrada nas imagens projetadas no telão e no som, os

apresentadores ficaram em pé, se revezando na posição em frente ao quadro no momento

de expor e comentar sobre os slides relativos aos seus sub-tópicos específicos. Portanto, o

SM4 se aproximou das versões mais formais de seminários realizados na própria sala de

aula da turma, como foi o caso do seminário SM3, mostrado no exemplo (05).

 (04)

Cena do seminário SM4, no laboratório de informática
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(05)

Cena do seminário SM3, na sala de aula

O ambiente físico do auditório, onde se realizou o SM7, é mais um bom exemplo de

como esse aspecto pode exercer forte influência no comportamento de apresentadores, da

audiência e nas interações durante o evento. O tipo e a disposição das poltronas no

auditório, semelhantes às de um cinema, assim como o escurecimento do ambiente durante

a apresentação de slides com utilização do PowerPoint e data-show, contribuíram para que

a audiência se comportasse de modo relaxado, bem informal, diferentemente do que foi

observado na sala de aula em outros contatos com a mesma turma. A professora precisou

intervir diversas vezes, levantando-se de sua poltrona para pedir que parassem com as

conversas paralelas ou que não gritassem todos ao mesmo tempo nas interações com as

alunas apresentadoras, como se pode conferir nas anotações em (06).
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(06)

Um grupo de 02 alunas apresentadoras (A1 e A2) da 6ª série “A” apresenta
um seminário na aula de Ciências sobre “Ilusão de Ótica”. O seminário
acontece no auditório da escola com a participação da professora e de 22
alunos, 10 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, além dos dois alunos
apresentadores. As cadeiras são confortáveis e distribuídas em fileiras
horizontais, divididas por um corredor central de acesso a todas as filas de
cadeiras, como num teatro ou cinema. No corredor central fica o computador
e o data-show para projetar os slides na tela colocada à frente do auditório.
Na sala existe um birô que foi deslocado para a direita da tela e não foi
utilizado. Uma das alunas (A1) fica ao lado da tela, de frente para a
audiência e é responsável pela apresentação dos slides e comentários. A
outra aluna (A2) se posiciona ao lado do computador para operar o software
PowerPoint. A professora (P) senta-se na primeira fila, à esquerda de A1.

Todos os seminários se configuraram como a apresentação de um trabalho de

pesquisa sobre um tópico específico, inserido no programa da disciplina. É possível

resgatar esse atrelamento do tema do seminário ao programa da disciplina quando,

conforme a descrição no exemplo (07), antes do início de SM1, a professora de Português

vai ao quadro para estabelecer as relações entre o “Tropicalismo”, tema daquele seminário,

com os tópicos estudados anteriormente, situando tal movimento no tempo e no espaço da

história das artes e da literatura brasileira.

(07)

P – Eu pedi para os meninos trabalharem com o Tropicalismo. A gente viu
até aqui alguma coisa na aula passada (...)

                                      tela/quadro                          porta
        birô                                                  A1
                                                    

P

           A2
        cadeiras

   computador
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Ao responderem os questionários, alguns alunos se posicionaram contra a escolha do

tópico pelo professor e apontaram esse privilégio como a causa da sua falta de motivação

pessoal pelo seminário, como é mostrado em (08).

(08)

Comentário de um aluno sobre os temas propostos

No entanto, como um dos propósitos ou funções do seminário na escola é ensinar

conteúdos específicos e como o evento comunicativo tem sua razão de ser nos seus

propósitos, o tópico é sempre uma decisão do professor.

Além da função didática, outra função central do seminário é avaliar os alunos,

conferindo-lhes uma nota ou conceito. Na caderneta da professora de Português e

Literatura do 3º ano do EM, por exemplo, ficam registrados os grupos, os temas

desenvolvidos, bem como o desempenho de cada aluno. Alguns professores exigem a

versão escrita do trabalho para atribuição do conceito pelo seminário apresentado, como no

caso do SM5, na disciplina de História. Talvez isso explique o fato de que essa

apresentação tenha ficado tão presa à leitura em voz alta do trabalho escrito ou a uma

exposição de trechos memorizados, em oposição a uma comunicação mais direta com a

audiência. Ainda, os alunos apresentadores em SM5 utilizaram uma única cópia do

trabalho durante toda a apresentação, passando-a de mão em mão a cada mudança de

tópico até chegar ao colega responsável por apresentar o próximo segmento – na verdade,

os capítulos do trabalho escrito. Ao final, entregaram esse mesmo material ao professor

para avaliação.
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A função mais importante dos seminários apontada pelos docentes, a de incentivar a

pesquisa e o trabalho em grupo, não aparece refletida na prática, tal qual a expectativa

desses professores. Na prática, os alunos pesquisam pouco, e isso pode ser comprovado

através de uma análise superficial dos resumos, da bibliografia quase inexistente nos

trabalhos e do uso explícito de sua fonte única de pesquisa durante a apresentação – seja

ela o livro didático, seja a Internet. Essas evidências são condizentes com a análise das

ocorrências apresentadas na tabela 9, relacionadas à questão 5 aplicada aos alunos, que

aponta a orientação bibliográfica como a etapa do seminário menos lembrada pelos

alunos. Ainda com relação a esse aspecto, observa-se uma discrepância entre o que se vê

na prática e a resposta dada pelos professores à questão 9, apresentada na tabela 4, na qual

o professor ressalta a importância da orientação bibliográfica na elaboração de um

seminário

Na produção dos alunos, observa-se, além da pouca atenção atribuída à

diversificação das fontes de referência e ao trabalho de pesquisa em si, que os alunos se

reúnem menos ainda em grupo para estudo e pesquisa, como mostram os comentários

feitos por eles, nos exemplos (09) e (10).

(09)

Comentário de um aluno do 2º ano do EM

(10)

Comentário de um aluno do 2º ano do EM
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Alguns grupos dividem o tópico em partes que são distribuídas entre os seus

integrantes tanto para a fase de pesquisa, seleção e organização das informações, como

para a apresentação, o que leva a um resultado final fragmentado, com diferentes níveis de

aprofundamento dos sub-tópicos em função dos diferentes graus de comprometimento

individual do aluno apresentador com a tarefa solicitada pelo professor. Exemplos típicos

disso são o SM2 e o SM3, conforme comentários em (11) e (12).

(11)

Os alunos apresentadores A3 e A5 não chegam a um acordo sobre quem vai
começar a apresentação. A professora situa o Romantismo na Poesia no
contexto sócio-histórico do Brasil e pede que o grupo comece. Os alunos se
desentendem e P sugere que eles deixem outro grupo se apresentar primeiro,
enquanto decidem o que fazer. O grupo volta para as bancas (...)

(...) Após a encerramento do SM2 a professora vai para a frente do quadro
discutir os problemas que “atropelaram” o seminário. (...) Reclamou da falta
de participação de alguns alunos (mencionou A3 e A5) e que isso não era
novidade, pois já haviam agido assim em trabalhos anteriores. Um dos
alunos citados demonstra desagrado com gestos, que P observa mas continua
com os comentários. Os alunos são dispensados.

Parece ter acontecido a tradicional “divisão das partes” a serem tratadas por
cada integrante do grupo, sendo que dois deles não trabalharam as suas
partes, apenas leram o LD na hora da apresentação. O grupo parece não ter
se reunido para pesquisar, muito menos para organizar a apresentação e
checar se todos os integrantes tinham lido o assunto e preparado seus
resumos. A discussão que interrompeu a 1ª apresentação veio da falta de
definição até de uma ordem de apresentação e da falta de leituras sobre o
tema por quem caberia abrir o evento – A3 e A5 se negaram a começar
porque, de fato, não tinham estudado e demonstravam insegurança com
relação ao seu próprio sub-tópico. O resultado foi muito negativo e
colaborou para gerar um clima de desunião no grupo e indisciplina na turma.
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(12)

(...) Em todos os momentos, P ratifica através de gestos e olhares o que está
sendo dito pelos alunos. Eventualmente outro aluno apresentador aproveita
uma pausa para complementar o que foi dito. Por exemplo, a aluna A6 toma
a palavra durante exposição de A1 e é ela quem encerra a apresentação do
tópico.
O último a se apresentar em SM3 é A4.

A4 – vou falar sobre o romance urbano (...)

Durante sua apresentação A4 é interrompido por A6 e A5 que “corrigem”
uma afirmação equivocada sobre o romance urbano feita pelo colega.
Posteriormente, quando recolhi os resumos do grupo, A4 mostrou-se
preocupado, pois, em alguma parte, seu resumo estava errado.
A última aluna a se apresentar é A6, aparentemente a mais segura e com
domínio nítido do conteúdo. Os alunos ouvintes parecem mais concentrados
durante essa apresentação. A6 usa gestos com mais intensidade, abre o livro
didático quando precisa citar obras e é bastante fluente. A6 procura interagir
através do olhar com o restante da sala (por que é mais segura?).

De uma maneira geral, os alunos apresentadores parecem sempre mais tensos que os

demais alunos da sala, sempre revisando seus esquemas, seus resumos, ou mesmo lendo o

próprio livro didático que trazem às mãos, enquanto se organizam para o início da

apresentação. É fácil perceber, portanto, quais alunos apresentarão seminários naquele dia

através desses sinais específicos de comportamento.

O evento comunicativo seminário, englobando aí todas as suas fases, na etapa da

apresentação oral pelos alunos responsáveis, assume a identidade, função social e forma de

um seminário, ou seja, materializa-se como gênero seminário que, por sua vez, e na

maioria dos exemplos observados, pode se constituir de um ou de vários outros gêneros –

uma exposição oral, uma conversa informal – ou, ainda, uma leitura oralizada de um

gênero escrito, demonstrando assim sua intergenericidade constitutiva. A análise das

apresentações parece mostrar que é impróprio, portanto, tomar o gênero seminário como

exposição oral, usando um termo pelo outro, como o fazem Dolz, Schneuwly, de Pietro e

Zahna (2004) em seu artigo traduzido para o português. A exposição oral, portanto, não é a

única forma textual encontrada pelos alunos de realizar suas ações significativas através da
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linguagem durante o evento seminário, nem mesmo é a única expectativa de materialização

da apresentação que seus participantes têm.

Contemplando a relação fala e escrita numa perspectiva não-dicotômica, é possível

comparar os seminários deste estudo levando em consideração uma relação fundada no

continuum dos gêneros textuais proposto por Marcuschi (2001: 41). As variações

observadas se distribuem ao longo desse continuum de acordo com a escolha que o

apresentador faz entre a fala mais planejada e formal, com maior semelhança com textos

escritos, por exemplo, o artigo científico ou textos acadêmicos em geral, e uma fala mais

informal, íntima, com maior semelhança com a conversação espontânea.

O Quadro 1, apresentado a seguir, é uma tentativa de distribuição dos seminários no

contínuo dos gêneros textuais, considerando as realizações textuais e o estilo que

predominaram no evento, visto que cada apresentador fez sua escolha individual.

Não se pode afirmar, observando o Quadro 1, que existe uma relação direta entre a

série que o aluno está cursando e o uso de textos escritos como apoio da fala durante a

apresentação, dado que os seminários posicionados mais à direita do contínuo, o SM2 e o

SM6, são produções do 2º ano do EM e da 6ª série do EF, respectivamente.

 Quadro1: seminários no contínuo dos gêneros textuais

    

EXPO SIÇÃO
INFO RMAL

DISCUSSÃO

LEITURA DE
TEXTO 
ESCRITO

COMENTÁ
RIO S SOBRE 
SLIDES

CONVERSA 
ESPONTÂNEA

FALA ESCRITA

EXPO SIÇÃO  
FO RMAL

DISCUSSÃO

COMENTÁ
RIOS SOBRE
SLIDES

LEITURA DE 
TEXTO 
ESCRITO

EXPO SIÇÃO  
FO RMAL

LEITURA DE 
SLIDES COM 
TEXTO 
ESCRITO

EXPO SIÇÃO  
FO RMAL

LEITURA DE 
SLIDES COM 
TEXTO 
ESCRITO

EXPO SIÇÃO  
FO RMAL DE 
TEXTO 
MEMORIZA
DO

DISCUSSÃO

LEITURA 
DE TEXTO  
ESCRITO

EXPO SIÇÃO  
ORAL 
FO RMAL

LEITURA 
DE TEXTO  
ESCRITO

EXPO SIÇÃO  
ORAL DE 
TEXTO 
MEMORIZA
DO

LEITURA 
DE TEXTO  
ESCRITO

SM1 Sm4 Sm7 Sm5 Sm3 Sm2 Sm6



Cap.2 – O seminário como evento comunicativo                                                                                   76

Pode-se afirmar, no entanto, que as relações entre os componentes de um evento

comunicativo podem ser bastante complexas de forma que dois eventos do mesmo gênero

podem apresentar variações, influenciadas por diferentes elementos como o cenário, ou

mesmo o papel que será exercido por cada participante.

2.1.2 Os participantes

Uma dimensão importante na abordagem do seminário como evento comunicativo é

a participação. Trata-se de uma noção fundamental para investigar-se empiricamente os

modos como os indivíduos se constituem como participantes em determinados eventos e

como diferentes papéis são construídos e reproduzidos sócio-historicamente através da

interação verbal. É Hymes quem primeiro imprime essa sensibilidade aos estudos sobre o

falar e o ouvir, e aponta a análise de eventos comunicativos como o ponto de partida para o

estudo de toda uma comunidade, ou seja, considera o evento como unidade social de

análise. Segundo Duranti (1997: 313), é através de enquadres de participação específicos e

reproduzíveis, que a autoridade, a hierarquia e a subordinação se constituem como tais.

Levando-se em consideração o modelo de estrutura de participação proposto por

Phillips (1972, 1983 apud Duranti, 1997: 294), o seminário pode ser considerado como

uma variante de um dos quatro tipos de estrutura observadas pela pesquisadora em sala de

aula. Esses quatro tipos de estrutura se distinguem entre si pelo número de alunos em

interação com o professor, pela estrutura da atenção não-verbal e pelos princípios

utilizados para regular o turno do aluno que fala. Assim, o primeiro tipo apontado por

Phillips envolve toda a sala em interação com o professor e o seminário poderia ser

considerado como uma variante desse modelo, em que um aluno apresentador, ou um

grupo de alunos apresentadores, assume as prerrogativas do professor e dirige sua fala à

audiência. Essa estrutura de participação tem a vantagem de, por um lado, exigir uma

maior participação dos alunos apresentadores, pela tarefa que lhes é solicitada de pesquisar

e apresentar seu trabalho em sala de aula, e, por outro lado, de oferecer aos demais alunos

da turma a oportunidade de uma participação mais ativa na sala de aula uma vez que são

seus pares que assumem o papel de especialistas, normalmente atribuído ao professor na

aula tradicional, como mostra o comentário no exemplo (13):
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(13)

Comentário de um aluno do 3º ano do EM

No entanto, o que se percebe facilmente e desde os primeiros momentos de

observação dos seminários é que, normalmente, o aluno apresentador organiza e dirige sua

fala com muita insistência ao professor em detrimento do restante da audiência formada

pelos seus colegas de turma. A discussão de Erving Goffman (1998) sobre footing6 pode

lançar luzes sobre esse e alguns outros aspectos da participação nos seminários:

Uma mudança de footing implica uma mudança no alinhamento que

assumimos para nós mesmos e para os outros presentes, expressa na

forma com que conduzimos a produção e recepção de uma elocução.

Uma mudança em nosso footing é uma outra forma de falar de uma

mudança em nosso enquadre dos eventos. (1998: 75).

Para Goffman (1998: 76), os termos falante e ouvinte, que traduzem o paradigma

tradicional da conversa face-a-face, não dão conta dos aspectos mais gerais do falar e do

ouvir, muito menos da apreciação de algo particular como o footing, e, por isso, ele propõe

uma releitura dessas noções tradicionais. Antes mesmo de analisar os diferentes tipos de

ouvintes e falantes, ele chama a atenção para que se tenha sempre em mente que o que está

em questão não é só o som, embora esses termos – falante e ouvinte – pareçam negar a

idéia que a visão, e algumas vezes o tato, são organizacionalmente significativos e

fundamentais para ambos, falantes e ouvintes. Ao defender a noção de situação social

                                                
6 Por footing, Goffman (1998) se refere ao posicionamento, ou porte, ou alinhamento, ou projeção pessoal do
participante de um evento ao se expressar através da linguagem. Para maior aprofundamento, ver Goffman
(1998) e Duranti (1997).
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como “a arena física absoluta na qual as pessoas presentes estão ao alcance visual e

auditivo umas das outras” e o ponto de partida de uma análise social da fala, Goffman

(1998) estabelecia as condições para o estudo de outros contextos de fala além da

conversa. Em eventos como o seminário, por exemplo, que envolve não um grupo de

companheiros de conversa, mas uma audiência, toda a situação social e as imediações

precisam ser consideradas, assim como decompostas as noções mais globais de ouvinte e

falante.

Essa decomposição tem suas raízes na “metáfora dramatúrgica” que marca os

trabalhos de Goffman sobre interação social e toma a vida como se fora um palco e os

falantes como atores sociais “continuamente assumindo diferentes papéis ou personae (da

palavra latina para as máscaras usadas por atores no palco) ao relatar experiências”

(Duranti, 1997: 297). Não se trata, no entanto, de uma “ilusão social”, pois os falantes não

fingem ser personagens diferentes, mas se tornam e são tratados como se fossem tais

personagens. Ainda segundo Duranti (1997), os homens existem como seres sociais,

precisamente como entidades que podem assumir diferentes papéis sociais e representar

diferentes pontos de vista, e conclui:

A constituição de nosso próprio ser, nosso modo de agir no mundo

peculiar e ao mesmo tempo similar aos dos outros, é conquistada através

da fala através dos modos sutis como assumimos diferentes tipos de

statuses e instâncias em relação às nossas próprias palavras e às palavras

dos outros. (p.297)

De forma bem resumida, o termo posição de participação para Goffman diz respeito

à relação particular que uma pessoa tem com o que está sendo falado em uma determinada

situação e o enquadre de participação seria a configuração total dessas posições ou

statuses em determinado momento.

Vem daí que a noção tradicional de falante pode esconder questões complexas de

formato de produção, que diz respeito aos três papéis distintos identificados pelo autor: o

de animador, de autor e responsável7, enquanto que a noção de ouvinte pode esconder uma

                                                
7 O termo em inglês é Principal e foi traduzido por Branca Teles Ribeiro e Pedro Garcez por Responsável.
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complexa diferenciação de posições de participação (Goffman, 1998: 89). Especificamente

com os seminários, é imprescindível tentar delinear essa estrutura de participação e

formato de produção como meio de observar melhor a instabilidade percebida no footing

de alunos apresentadores e do professor no decorrer do evento.

Quando nos referirmos, por exemplo, ao aluno apresentador como o falante no

evento seminário, estaremos admitindo uma superposição de papéis, ou seja, que o aluno

que anima é também o produtor de seu próprio texto e que delimita sua própria posição por

meio de suas palavras. No entanto, é importante observar que, na prática, autor, animador

e responsável nem sempre são um só. Nos seminários observados, o aluno apresentador

parece assumir com muita freqüência o papel de animador do discurso, ou seja, aquele que

dá voz às palavras formuladas por outros e aos sentimentos e opiniões alheios, fazendo

leitura em voz alta de trechos do livro didático, de páginas da Internet, como em (14), ou

dos slides projetados com imagens (textuais e pictóricas) escaneadas/copiadas de um livro

ou site.

(14)

Trecho do resumo de um aluno utilizado na apresentação

Por outro lado, não é tarefa fácil apontar com precisão em que ocasiões o aluno passa

de animador a autor, para assumir - ainda que timidamente - a responsabilidade pelos

sentimentos e pelas palavras que estão sendo ditas no momento.

Se levarmos em consideração o seminário realizado na aula de história (SM5), aquele

em que o aluno lê o trabalho de pesquisa do grupo sem nenhuma referência às fontes e sem

fazer citações, ou mesmo o seminário SM6 de Ciências em que o aluno recita o texto

memorizado e ensaiado, fica difícil precisar quando começa o autor e termina o animador

e vice-versa. O papel de autor aparece mais nitidamente nas oportunidades em que o aluno

apresentador faz comentários espontâneos ou responde às indagações da audiência ou do
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professor. Mesmo assim, alerta Goffman (1998: 88) “ao nos envolvermos em uma

‘conversa original’, ou seja, a formulação extemporânea e fluente de um texto sob

exigência de uma resposta imediata à nossa presente situação, não é possível afirmar que

sempre falamos nossas próprias palavras e que assumimos nós próprios a posição atestada

por elas”.

Seja como autor ou quando fala pelos outros e nas palavras dos outros, o aluno

apresentador estará sempre se comprometendo com as palavras faladas, o que chama a

atenção para outro aspecto interessante dos seminários: a posição do grupo em relação à

apresentação. Quando o aluno apresentador está falando, é a posição do grupo que está

sendo estabelecida naquele momento através de suas palavras, sendo “o grupo” o

responsável pela posição tomada, qualquer que seja a idéia esposada. A responsabilidade

pelo que está sendo dito leva outros integrantes do grupo, que são participantes mas não

têm a palavra no momento, a interromper o aluno que está apresentando, como pode-se

perceber na leitura da transcrição abaixo, no exemplo (15), e visualizar no exemplo (16).

(15)

((O último a se apresentar no SM3 é A4))
A4 – Vou falar sobre o romance urbano (...)
A4 – aí, o livro Memórias do Sargento de Milícia (+) ele não tratava muito da
burguesia (++) apesar de ser um romance urbano tratava do cotidiano da
aristocracia (+) mas mesmo assim ele dava espaço para o bar
A6 – ((interrompendo e rindo))não, NÃO tratava
A5 – NÃO tratava
A4 – TRATAVA
A5 – ele era mais da classe média, assim...
A4 – era?
A5 – não necessariamente da pobre, classe média
A4 – ((continuando)) aí ele dava espaço para o barbeiro, a comadre, o soldado e
outros
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(16)

Apresentadores discutem durante um seminário no 2º ano do EM

Levando em consideração esse formato de produção é possível observar posições

distintas entre aqueles considerados recipientes da fala. Segundo Duranti (1997, p.298),

dada a política de exclusão e inclusão através das formas de tratamento e usos de

pronomes, Goffman preferiu substituir o termo ouvinte por um certo número de distinções

bem mais sutis. No momento social em que uma atividade de fala se processa pode haver

vários tipos de pessoas que escutam o que está sendo dito, mas apenas algumas dessas

pessoas (às vezes apenas uma), chamadas de participantes ratificados, fazem parte, ou

espera-se que façam parte, do evento comunicativo. Todas as demais são consideradas

participantes não-ratificados.

Nos seminários, o professor e os alunos que não estão se apresentando configuram-se

como participantes ratificados do evento e marcam essa posição fisicamente quando
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assumem seus lugares no espaço destinado à audiência. Isso acontece em todos os

seminários observados, como em SM2, conforme a descrição em (17).

(17)

Um grupo de 05 alunos apresentadores (Ax) do 2º ano “b” apresenta um
seminário sobre “A poesia no Romantismo”, como parte da aula de
Literatura (SM2). O seminário acontece na sala de aula. As bancas dos
alunos ouvintes são dispostas em “U” e os alunos apresentadores ficam em
pé, de costas para o quadro e de frente para o grande grupo. A professora (P)
senta-se entre os alunos, próximo ao grupo que vai se apresentar.

É interessante observar que uma alteração nesse arranjo ajuda a sinalizar uma

mudança momentânea de footing do professor; por exemplo, quando ele se levanta da

banca em que está sentado como parte da audiência para: a) assumir o controle disciplinar

da turma, exigindo mais silêncio e concentração, como mostram as descrições (18) e (19),

de SM2 e SM7, respectivamente; ou b) ensinar, assumindo o papel de professor e

especialista no assunto, como no exemplo (20).

(18)

A1 pergunta o que eles estão vendo, quantas figuras conseguem distinguir e
vai fazendo anotações num papel. Neste momento a gritaria é grande, todos
da audiência querem dizer algo sobre as figuras e conversam muito uns com
os outros. A professora se levanta, pede silêncio várias vezes, e chega a
ameaçar os alunos de parar a apresentação.

(19)

A apresentação prossegue até A1 encerrar:
A1 – Terminei a 2ª geração
P toma a palavra e se detém um pouco, procurando estabelecer relações entre
as partes que estão sendo apresentadas e o tópico apresentado no SM3. P se
levanta quando está falando.
Quando P termina, A1, A2 e A4 já estão sentados nas bancas mais próximas
ao quadro. A3 e A5, os únicos que ainda se encontram em pé na frente do
quadro, vão se sentando no chão, abaixo do quadro.
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 (20)

   Professora e apresentadores em SM4

Também, no comentário do exemplo (21), sobre o SM5, podemos observar a

instabilidade no footing do professor que em alguns momentos alinha-se no papel de

professor quando interrompe e corrige o aluno apresentador – e só ele faz isso entre os

participantes ratificados – para logo depois referir-se aos participantes do evento e incluir-

se entre eles com o uso da primeira pessoa do plural (nós):

(21)

(...) Na leitura/apresentação de A6, P interrompe e corrige imediatamente o
aluno apresentador quando ele fala “para os pobres”.
P –  para os NOBRES
Quando o último aluno apresentador termina seu turno, o professor diz:
P – Podemos fazer perguntas?
Seguem, então, uma pergunta feita pelo professor e uma feita por um aluno
da audiência.
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No seminário SM1, a questão é mais complexa. Apesar de posicionar-se na

audiência, a professora não se senta numa cadeira durante o evento como fazem os demais

participantes ratificados. Não por acaso, desde a abertura até o encerramento, ela assume

em diversas ocasiões o papel de apresentadora do seminário e integrante do grupo,

trazendo inclusive material escrito, que lê para os alunos, como mostra a descrição em

(22).

(22)

(...) A professora, inicialmente, pede que os alunos ouvintes desliguem os
computadores e explica o contexto sócio-histórico que deu origem ao Tropicalismo,
situando o tema do seminário no quadro mais geral dos movimentos literários e
artísticos no Brasil e no exterior. Em seguida, pede que os alunos apresentadores
iniciem o trabalho.

(...) A1 começa a falar olhando para os colegas ouvintes, mas, depois, passa a ler
diretamente do papel que tem nas mãos. (...) P intervém, faz uma pergunta a A1 para
esclarecer algum aspecto do que foi dito.

(...) P dá um tempo para que se organizem e aproveita para falar um pouco mais sobre
o movimento em questão, também lendo e comentando um texto que tem nas mãos.

(...) Aparece a foto de Caetano Veloso em Londres e outras imagens vão sendo
mostradas. P pede que A1 retorne à foto de Caetano e lê um trecho sobre seu exílio em
Londres.

(...) P pede a atenção e comenta sobre as letras das músicas e as referências que são
feitas ali. A partir daí, P assume praticamente o comando, como numa aula, lendo seu
material e explicando alguns pontos. Enquanto P fala, A1 continua exibindo imagens;
os alunos se dividem entre ouvir a professora e ver as imagens que rapidamente se
alternam na tela. Uma aluna faz uma pergunta e quem responde é P. A professora
encerra e os alunos apresentadores tocam mais uma música. P diz que o tempo acabou.

No entanto, entre os participantes ratificados, qualquer que seja o tipo de realização

textual da apresentação – exposição oral, leitura em voz alta, etc. - o aluno apresentador via

de regra seleciona o professor para endereçar a sua fala. Essa distinção é normalmente

apreendida através de pistas visuais, como demonstra a cena do exemplo (23).
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(23)

Um aluno apresentador dirige o olhar para o professor durante a apresentação

O professor é, pois, o ouvinte endereçado (primary recipient) dos alunos

apresentadores e desempenha um papel fundamental na comunicação, visto que a fala,

como a escrita, é construída, entre outras coisas, de acordo com os ouvintes/leitores. O

aluno apresentador procura avaliar como está sendo recebida a sua fala pelo professor

como especialista no assunto e segue (re)construindo o texto de acordo com os sinais

emitidos pelo mesmo. Para Duranti, o ouvinte endereçado influencia na seleção dos

referentes utilizados pelo falante, assim como no próprio conteúdo da interação. É possível

perceber que o aluno apresentador opta por alterar o enquadre daquilo que enuncia quando

em determinado momento seleciona outros participantes, que não o professor, como

ouvintes endereçados. No comentário de observação abaixo (24), os alunos demonstram

reagir e até estranhar a mudança no estilo (notadamente a seleção lexical) e a elevação do

tom da voz da apresentadora:
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(24)

A professora sai da sala por alguns minutos. Os alunos descontraem um
pouco e A1 continua sua apresentação, interagindo e brincando mais com os
colegas:
A1 – Vocês querem que eu leia uma poesia de Álvares de Azevedo?
Audiência: – Não!
(...)
P chama a aluna que vai apresentar a 3ª geração dos poetas românticos. A3
apresenta o tema dirigindo seu olhar para a turma (alunos ouvintes) e, só de
vez em quando, para P. A3 se dirige à turma e usa uma linguagem bem
coloquial, tão descontraída que arranca risos dos colegas:
A3  – A mulher pra eles era uma “ANJA” ((risos))

Não só o footing do professor, mas também o footing dos alunos apresentadores

apresenta-se instável dentro do evento. Por um lado eles parecem subordinados, cuja

apresentação é claramente delimitada, controlada desde a abertura até encerramento pelo

professor, como foi possível perceber em alguns extratos citados anteriormente. Ao mesmo

tempo, os alunos são tratados como especialistas habilitados por suas pesquisas a ocupar

uma arena que é exclusiva do professor para expor conhecimentos. Essa ambigüidade no

status do aluno apresentador pode ser percebida também através da natureza das perguntas

formuladas a eles quando há espaço para uma discussão ou uma sessão de

perguntas/respostas após a apresentação. O professor normalmente faz perguntas, as quais

já conhece as respostas, apenas para testar o conhecimento do aluno apresentador, como

mostram os exemplos (25), do seminário SM6, e (26) do seminário SM5. Esse tipo de

pergunta dificilmente parte de alunos presentes na audiência, porque são reflexo da

assimetria na relação professor-aluno em ambientes acadêmicos, como ressalta Weissberg

(1993) em seu estudo sobre seminários de alunos de pós-graduação.

(25)

((O aluno está expondo as vantagens e desvantagens das usinas))

P – Então, neste caso, quais são as vantagens então da usina hidrelétrica em
relação à termoelétrica?



Cap.2 – O seminário como evento comunicativo                                                                                   87

(26)

P – Vocês perceberam alguma herança da cultura asteca que os espanhóis
não conseguiram apagar? Que tiveram que assimilar ou pelo menos
(inaudível) estão sobrevivendo?

A1 – Eles têm traços astecas
P – Fisicamente. Tem heranças físicas, tem heranças culturais ...
P – Só lembrando (...)

Nos seminários do EF e EM, quando os alunos formulam perguntas, o fazem para

solicitar informações desconhecidas (27), em SM1, esclarecer dúvidas (28) ou especular

(29), como aconteceu em SM6, sobre usinas termoelétricas.

(27)

A – o que é AMARALINA? ((lendo a palavra na letra da música Tropicália,

projetada no telão))

(28)

A – e essa água que é usada? DEPOIS que é usada? ((olhando para ao

apresentador ))

(29)

A – e por que não usa a mesma água? ((fazendo conjecturas sobre o que

poderia ser feito para preservar o ambiente))

2.1.3 Forma e Conteúdo da Mensagem, Seqüência de Atos, Regras de Interação e de

Interpretação

Como ressalta Saville-Troike (1982: 143), na maioria dos eventos comunicativos, a

mensagem é veiculada simultaneamente por elementos verbais e não-verbais que juntos

contribuem para a construção e comunicação de significados. O seminário como

apresentação oral de um trabalho de pesquisa é realizado principalmente na modalidade

oral da língua, à qual naturalmente se integram elementos paralingüísticos e prosódicos,

assim como o próprio comportamento do olhar e do corpo.
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Também, ao longo do evento, textos na modalidade escrita configuram-se como

essenciais à natureza das interações e dos processos de interpretação dos participantes. De

fato, em todos os seminários coletados são observados e capturados nas imagens muitos

momentos de interação dos participantes em torno de textos escritos que apontam para o

seminário como um evento de letramento e um ponto de partida bem interessante para uma

pesquisa sobre letramento escolar. Esse aspecto do seminário será observado com mais

profundidade no capítulo 3, no qual se ensaiam os primeiros passos de um estudo das

atividades presentes no seminário que são mediadas por textos.

Um outro aspecto intrigante nos seminários que a análise dos eventos produzidos no

Colégio de Aplicação parece confirmar é a importância do canal visual de comunicação.

Os elementos visuais marcam presença na maioria das apresentações, por exemplo, através

de slides (30), de sites da internet sendo projetados continuamente numa tela (31), ou

através de uma maquete 3d exibida em SM6 durante a apresentação oral do trabalho sobre

usinas termelétricas (32).

(30)

Cena do seminário SM5, realizado no auditório
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(31)

Cena do seminário SM1

(32)

Cena do seminário SM6
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Alguns seminários são, de fato, centrados na exibição de imagens, como pode ser

apreendido no trecho da descrição etnográfica de SM1 apresentado em (33). Os dados

mostram, portanto, que essa dimensão visual também precisa ser observada quando se

pretende investigar como os seminários produzem e comunicam sentido usando múltiplos

recursos semióticos. Alguns aspectos relacionados ao papel do discurso visual nos

seminários serão enfocados posteriormente, no capítulo 3.

(33)

Chama atenção o fato dos alunos terem centrado sua apresentação nas
imagens e sons de um site por acesso direto, on-line. A partir desse
momento, toda a apresentação fica centrada nas imagens do computador. Há
uma primeira manifestação dos alunos ouvintes através de uma pergunta de
uma aluna e uma pequena discussão em torno da resposta do aluno
apresentador. As imagens dos festivais parecem encantar os alunos ouvintes,
uma aluna comenta “como era muito ‘massa’ esses festivais”.

De uma forma geral, os seminários observados se estruturam como a seguir: (I) o

professor chama a atenção da audiência para o início do seminário, apresenta o grupo de

alunos responsáveis pelo mesmo e pede que o grupo comece a sua apresentação. Essa

etapa corresponde à fase de abertura do seminário identificada por Dolz, Schneuwly, de

Pietro e Zahna (2004; 220) e mencionada no item 3, no capítulo 1; (II) um dos alunos

apresentadores ou o professor faz a introdução do tema sobre o qual o grupo ou aluno

pesquisou e sobre o qual vai discorrer. Observa-se aí uma diferença entre o que foi visto e

a descrição feita por Dolz et al. (2004: 221) da fase de introdução ao tema: o papel de

introduzir e delimitar o assunto que os autores atribuem ao aluno “expositor”, na prática, é

freqüentemente assumido pelo professor; (III) os alunos apresentadores se revezam,

quando em mais de um, e apresentam seus sub-tópicos, algumas vezes acompanhados por

slides, ou ilustrações, ou resumo distribuído com a audiência. Essa etapa remete à fase do

desenvolvimento e encadeamento dos diferentes temas, apontada por Dolz, Schneuwly e

colaboradores (2004); (IV) o professor faz alguma pergunta aos alunos apresentadores

sobre o tema apresentado, e abre espaço para que outros participantes da audiência façam
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perguntas. São algumas das atividades que integram a fase de conclusão do seminário; (V)

o professor ou o último aluno apresentador dá o seminário como encerrado. Essa última

etapa é breve, e não são observados os agradecimentos à audiência e as interações entre os

participantes ressaltadas por Dolz, Schneuwly, de Pietro e Zahna (2004; 221). Com relação

às demais fases da construção interna dos seminários identificadas pelos autores, em

apenas um dos sete seminários ocorreu a fase de apresentação do plano da exposição e, em

nenhum deles, foi observada uma fase de recapitulação e síntese anterior à conclusão ou

ao encerramento do evento.

No horário e dia marcados para a apresentação do seminário, os alunos

apresentadores são chamados pelo professor ou se dirigem espontaneamente para frente da

sala para iniciar a apresentação. O tempo que levam para se organizarem e darem início ao

seminário vai depender dos recursos mobilizados para a apresentação, do tempo que

levam, por exemplo, para inicializar o programa no computador, ajustar o telão, distribuir

resumos com a audiência, instalar uma maquete com ligações elétricas e escrever o roteiro

da apresentação no quadro.

Quando dois ou mais grupos se apresentam no mesmo dia, é o professor quem

determina qual grupo vai apresentar primeiro. No caso dos seminários SM2 e SM3, por

exemplo, a professora determina que “A poesia no movimento romântico” deve preceder a

apresentação sobre a prosa no mesmo movimento literário, e, assim, define a ordem de

apresentação dos seminários. Já a ordem em que integrantes do grupo apresentam seus sub-

tópicos é negociada previamente entre os alunos apresentadores e normalmente obedece a

uma seqüência lógica entre as partes que compõem o trabalho de pesquisa. Uma falha

nesse comportamento acarreta problemas, como evidenciado nas notas de observação (34).

(34)

A4 distribui um resumo para a turma.
Os alunos apresentadores (A3 e A5) não chegam a um acordo sobre quem
vai começar a apresentação. A professora situa o Romantismo no contexto
sócio-histórico do Brasil e pede que o grupo comece. Os alunos se
desentendem e P sugere que eles deixem o outro grupo se apresentar
primeiro, enquanto decidem o que fazer. O grupo volta para as bancas.
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Normalmente, conforme a estrutura acima, é o professor quem abre o seminário. De

uma forma mais breve, ele pede silêncio e a atenção dos alunos que formam a audiência

para informar o tema e apresentar os integrantes do grupo. Em outras ocasiões se alonga

mais, procurando fazer uma retomada do que foi visto em aulas anteriores e estabelecendo

um contexto significativo para a compreensão do que vem a seguir:

VERBAL NÃO-VERBAL
P – Depois da geração de 45  a gente viu João
Cabral, Guimarães(...) a gente sai da década de
45 chegamos na de 50-60. O que é que a gente
viu lá?

levanta a mão e vai se dirigindo da audiência
para frente da sala onde estão os alunos
apresentadores, escreve no quadro Geração 45 e
olha para a audiência

P – Chegamos na década de 50-60 e a gente
começou a ver o poema concreto, certo?

escreve no quadro “Décadas 50” e abaixo do
número 50 ela escreve “60”
escreve no quadro “� poema concreto” ao lado
do número 60

P – Eu pedi para os meninos trabalharem com
o Tropicalismo. A gente viu até aqui alguma
coisa na aula passada (...) e agora o pessoal,
os meninos da sala, não é? Que é Artur,
Filipe, Marcelo, Emanuel e Augusto vão
mostrar pra vocês alguma coisa do
Tropicalismo: contexto histórico, imagens da
época, vão também cantar as músicas (...)

aponta para o quadro.

dirige o olhar para os apresentadores

P –  Vocês podem começar vai se dirigindo para a audiência, fica em pé
encostada na bancada

VERBAL NÃO-VERBAL
P – O grupo vai apresentar o trabalho sobre
Os Astecas Luiz Felipe, Thauan (...) e Ricardo

dirige o olhar para a audiência

A1 – Pronto? dirige o olhar para professor

o professor balança a cabeça com um gesto
afirmativo

A1 –  Modo de vida Asteca dirige o olhar para o trabalho escrito em suas
mãos

Depois da abertura do evento pelo professor, o primeiro aluno apresentador inicia sua

apresentação. No caso de SM4, mesmo a professora tendo feito uma introdução do tema e

autorizado o início da apresentação, A1 dá uma nova introdução geral ao tema:

VERBAL NÃO-VERBAL
P – Eles podem começar dirige o olhar para a audiência
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A1 – Bom, minha gente, o trabalho é sobre
Trovadorismo, é Literatura Portuguesa. A
primeira manifestação da literatura
portuguesa é justamente (aponta para o
quadro) essa primeira escola do
trovadorismo. Vamos dar uma idéia aqui pra
vocês o que foi, situar o contexto histórico,
dar algumas características e mostrar
algumas particularidades dessa literatura (...)

em pé, dirige o olhar para a audiência

Como vimos anteriormente, as apresentações individuais materializam-se como

gênero seminário e este, dependendo da escolha metodológica de cada apresentador ou do

grupo, pode se dar através de uma ou mais de uma forma textual padronizada, típica e

reconhecível. Esse gênero, escolhido pelo apresentador, parece influenciar até mesmo o

modo de introduzir os sub-tópicos que, por sua vez, marcam a troca de apresentadores. Em

SM5, a apresentação se dá através da oralização do trabalho escrito e todos os alunos

apresentadores passam o turno de fala para o colega sem verbalização, simplesmente

olhando para ele e passando-lhe o trabalho escrito, como mostra o exemplo (35).

(35)

Troca de turno de apresentadores no seminário SM5
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Cada um dos apresentadores, em SM5, introduz seu sub-tópico através da leitura do

título do respectivo capítulo, por exemplo:

VERBAL NÃO-VERBAL
A5 – Sociedade e Educação.
Na sociedade eles tinham quatro classes
sociais (...)

olhar dirigido para o professor
olhar dirigido para o trabalho escrito

Já em SM4, o trabalho escrito não foi lido, mas exposto num estilo mais formal, e a

introdução do sub-tópico pelo aluno seguiu a forma e o estilo de uma exposição oral. A

mudança do tópico e passagem do turno é, desta vez, verbalizada e também marcada

proxemicamente pelo afastamento de A1 e localização de A2 à frente do quadro e da

audiência:

VERBAL NÃO-VERBAL
A1 – Pronto. A gente vai ver agora a poesia
no Trovadorismo, o lírico e o satírico (...)

A1 afasta-se para a lateral oposta à porta onde
estão A3 e A4

A2 – Primeiramente, como Tiago mostrou
para vocês, a principal característica, divisão
da poesia do trovadorismo (...)

A2 se dirige ao centro, em frente ao quadro e
olhando a audiência

Durante a apresentação de um aluno, aparentemente num momento em que ele faz

uma pausa para organizar o que vai falar a seguir, ou mesmo para checar notas, ler seu

resumo, tanto o professor como um outro aluno apresentador aproveitam para

complementar o que foi dito, fazer uma pergunta ou mesmo discutir algum aspecto recém-

exposto, tomando o turno momentaneamente. Isso ocorre mais freqüentemente quanto

mais distante a apresentação estiver da leitura ou memorização de textos escritos - o

trabalho de pesquisa escrito, o livro didático ou o resumo - e mais próxima de uma

exposição oral que utiliza elementos conversacionais e não usa apoios escritos, como é o

caso de SM1, no trecho da descrição em (36), e de SM4, em algumas ocasiões.
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(36)

A1 – (...) o tropicalismo pegou elementos da Bossa Nova (pausa)
P   – E quais eram os elementos da Bossa Nova?
A audiência faz barulho e P pede silêncio. Uma aluna da audiência fala se
dirigindo à professora que aponta os alunos apresentadores para que ela se
dirija a eles. Ela se vira para frente, dirigindo o olhar para os apresentadores.
A –  Não, é que, muitas vezes para modificar alguma coisa precisa conhecer
bem, muitas vezes você até se fundamenta naquilo para poder fazer diferente

No exemplo acima, uma aluna da audiência dá início ao que Goffman (1998: 79)

chama de comunicação subordinada com a professora, isto é, sem oficialmente

interromper a comunicação em andamento, um grupo de participantes ratificados faz um

comentário ou um esclarecimento entre si. Neste caso, a professora aborta essa

comunicação subordinada indicando à aluna que ela deve endereçar seu comentário ao

aluno apresentador, confirmando, assim, que o seu papel naquele momento é o de

participante e não de professor, e que não pretende assumir outro papel ou competir com o

apresentador que tem a palavra.

Nos seminários em que há discussão e perguntas através de tomadas de turno durante

a apresentação, a sessão de perguntas-respostas é curta ou não acontece, apesar do

professor abrir espaço, como pode ser observado em SM5 e SM6, respectivamente, nos

exemplos (37) e (38).

(37)

P – Palmas para o grupo ((apontando para os alunos apresentadores))
Audiência –  ((aplausos))
P – Alguém tem perguntas, algum comentário a fazer?
((Nenhuma pergunta é formulada. Um aluno apresentador então dirige-se ao
birô do professor e entrega o trabalho escrito))

(38)

P – Ok. Alguma dúvida gente? Se alguém quiser comentar alguma coisa,
gente, pode comentar.
((Um aluno da audiência faz uma pergunta. O aluno apresentador responde))
P – Ok, mais alguma? Podemos encerrar? ((levantando da banca))
Audiência –  ((aplausos))
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3.  RESUMO

Esse estudo sobre o seminário como evento comunicativo mostra a importância de

investir e avançar em pesquisas exploratórias como esta. Seguindo Bazerman (2005), a

definição do seminário apenas como um conjunto de traços textuais ignora o papel dos

indivíduos no uso e na construção de sentidos, as diferenças de percepção e compreensão, o

uso criativo da comunicação para satisfazer novas necessidades e interesses, sob

determinadas circunstâncias e no decorrer do tempo.

Ainda que limitada em número de eventos, a análise dos dados pôde revelar como é

insuficiente estudar o seminário, ou pretender ensiná-lo na escola, baseado no que se

acredita que seja o modelo de comportamento lingüístico padrão nessa situação

comunicativa particular e caracterizá-lo apenas por meio de um número fixo de elementos.

Os dados parecem apontar, por exemplo, para a impropriedade de se tomar seminário como

sinônimo de “exposição oral” diante da variedade de formas de apresentação ao longo dos

exemplos observados.

A análise apontou para algumas discrepâncias entre a expectativa externada pelos

professores, apresentada no Capítulo 1, e as realizações observadas, até mesmo em termos

de seus propósitos mais essenciais. Mostrou, por exemplo, a avaliação do aluno e o ensino

de novos conteúdos como funções sobrelevantes do seminário, e o caráter individualista da

participação do aluno, bastante reforçado pela avaliação também individual do professor, o

que já demonstra uma contradição em se tratando de uma “técnica de estudo socializado”.

Apontou, ainda, que a ênfase dada ao trabalho de pesquisa não vem acompanhada de uma

atitude mais explícita do professor sobre a importância da diversificação e da seleção das

fontes de referência para a elaboração do trabalho, e nem de um trabalho mais

sistematizado de orientação ao aluno, essenciais para instigá-lo a ampliar sua visão sobre o

tema no contato com outras perspectivas e correntes de pensamento.

A descrição etnográfica também revelou as instabilidades ocasionais nos papéis

assumidos pelos participantes do seminário e as mudanças de footing observadas durante o

evento, mostrando que os termos “falante” e “ouvinte” não traduzem satisfatoriamente a

estrutura de participação observada nos seminários. Mostrou a influência do uso de
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recursos tecnológicos nas apresentações sobre o cenário, a estrutura de composição e o

estilo das apresentações e as possibilidades de interações, entre outros aspectos. Apontou,

ainda, para outras questões que carecem de estudos complementares, como a questão dos

multiletramentos presentes nos seminários e do uso do discurso visual nas apresentações,

aquele que põe em relação o verbal e o visual na construção dos significados, quebrando a

hegemonia da palavra nos estudos sobre letramento. O capítulo 3, As práticas de

letramento no evento comunicativo seminário, portanto, é um desdobramento deste e um

passo adiante rumo a investigações mais amplas.



Cap.3 – As práticas de letramento no evento comunicativo seminário                                                                               98

CAPÍTULO  3

AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO EVENTO COMUNICATIVO

SEMINÁRIO

O conceito de letramento é relativamente recente, tendo surgido nas últimas quatro

décadas, no âmbito dos estudos da linguagem e da Educação, para distinguir os estudos sobre

alfabetização daqueles cujo interesse recai sobre o fenômeno social mais amplo da expansão e

dos usos da escrita na sociedade. Desde então, tem se configurado como um conceito de grande

complexidade por sua abrangência, pela diversidade de estudos que engloba e pelas diferentes

concepções que veicula. Para Kleiman (2003), o termo foi usado no Brasil pela primeira vez por

Mary Kato, em 1986, no livro No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística.

Os primeiros estudos sobre letramento procuraram abordar o grande impacto social causado

pela expansão da escrita, a partir do século XVI. A preocupação principal era observar os efeitos

universais do uso extensivo da escrita em sociedades tecnológicas, e todas as mudanças sociais,

políticas, econômicas e culturais daí decorrentes8. Numa fase posterior, alargaram seu escopo

para englobar também investigações mais localizadas, centrando sua atenção em pequenas

comunidades e grupos minoritários para observar como a escrita se integrava às suas práticas

sociais, em que contextos se desenvolvia, e quais os efeitos dessa inserção nos indivíduos e no

grupo como um todo.

                                                
8 Uma referência é o artigo de Shirley Brice Heath “Critical Factors in Literacy Development”, publicado em 1986,
pela Cambridge University Press.
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Esses estudos antropológicos, mais diretamente ligados à tradição etnográfica de estudar os

aspectos sociais e culturais das atividades de letramento desenvolvidas por membros de pequenas

comunidades (Heath, 1983), serviram de base para os desenvolvimentos mais recentes na área.

No entanto, sem negar suas raízes teóricas e metodológicas comuns com as pesquisas

etnográficas, os estudos contemporâneos sobre letramento (Heath, 1983; Street, 1984, 1995;

Barton, 1994; Gee, 1996; Barton & Hamilton, 1998; etc.) procuram estender a análise para além

do contexto local dessas comunidades, investigando de que forma o significado de determinados

eventos de letramento está relacionado a instituições e práticas culturais mais amplas. Segundo

Maybin (2003), os pesquisadores engajados nos Novos Estudos sobre Letramento – The New

Literacies Studies – partem do princípio que o letramento não pode ser concebido em termos de

competências e habilidades individuais descontextualizadas, mas como parte integrante de

eventos e práticas sociais:

Como na maioria dos trabalhos etnográficos, os pesquisadores usam métodos

relativamente não-estruturados: observação, entrevista e fotografia, e direcionam

as suas análises para descobrir a função e o significado do letramento para os

próprios participantes, dentro do contexto social específico em que se dá a

construção do significado da leitura e da escrita, para depois estabelecer padrões

mais gerais de significação, num nível mais abstrato de análise. Nos novos

estudos sobre letramento, os pesquisadores procuram não fazer julgamentos

sobre o que constitui letramento para as pessoas com quem estão trabalhando,

até que possam compreender o que elas próprias compreendem por letramento

(Maybin, 2003:199).

Em suma, os Novos Estudos sobre Letramento são parte de uma discussão contínua sobre a

importância de teorizar sobre o letramento como uma prática sócio-cultural, incorporando as

contribuições da tradição etnográfica de estudar as atividades de letramento em pequenas

comunidades e procurando estender suas análises para além das experiências diárias das pessoas,

do contexto local, com o objetivo de estabelecer possíveis relações entre esses eventos mais

localizados e processos mais amplos. Seguindo Maybin (2003), essa abordagem incorpora e

explora as idéias de Malinowski sobre a necessidade de se observar o “contexto da situação” para

que se possa ter uma maior compreensão sobre os usos da linguagem; de Hymes sobre a
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sobreposição de diferentes contextos subjacentes ao uso diário da língua na construção de

significados; dos sócio-construtivistas sobre a relação dialógica entre os níveis micro e macro

contextuais dentro dos quais as interações e atividades de linguagem se inserem, são moldadas e

assumem um significado; e, finalmente, nas idéias pós-estruturalistas sobre a construção

discursiva do conhecimento e da identidade, e sobre interdiscursividade. Neste sentido, os

eventos e práticas de letramento não são vistos como categorias estáveis, mas como partes de um

processo que envolve a mediação de textos através da linguagem e as implicações desses

processos para os participantes envolvidos.

A dificuldade de lidar com o conceito de letramento vem, exatamente, dessa gama de

estudos e abordagens diversas que constitui seu domínio e que, em última análise, reflete as

diferentes concepções de língua e letramento subjacentes a cada um desses trabalhos:

Assim, se um trabalho sobre letramento examina a capacidade de refletir sobre a

própria linguagem de sujeitos alfabetizados versus sujeitos analfabetos (por

exemplo, falar de palavras, sílabas e assim sucessivamente), então, segue-se que

para esse pesquisador ser letrado significa ter desenvolvido e usar uma

capacidade metalingüística em relação à própria linguagem. Se, por outro lado,

um pesquisador investiga como adulto e criança de um grupo social, versus

outro grupo social, falam sobre livro, a fim de caracterizar essas práticas, e,

muitas vezes correlacioná-las com o sucesso da criança na escola, então, segue-

se que para esse investigador o letramento significa uma prática discursiva de

determinado grupo social, que está relacionada ao papel da escrita para tornar

significativa essa interação oral, mas que não envolve necessariamente as

atividades específicas de ler ou de escrever (Kleiman, 2003: 17).

A oralidade também merece uma atenção especial dentro dos estudos sobre letramento,

extrapolando os limites estabelecidos por um modelo de letramento equivocado, mas dominante,

o modelo autônomo (Street, 1984). Trata-se de uma concepção de letramento que confina esse

fenômeno no “mundo da escrita” e nos limites das práticas e usos da escola, a única agência

capaz de promover o seu desenvolvimento e, assim, abrir a porta de acesso das pessoas às

tecnologias, ao desenvolvimento econômico e à mobilidade social. O modelo ideológico,

proposto por Street (1984), surge como alternativa a esse modelo universal de letramento, porque
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parte do pressuposto de que as práticas de letramento mudam segundo o contexto e que

apresentam valores e significados diferentes, dependendo do grupo social e da cultura onde estão

inseridas:

Não pressupõe, esse modelo, uma relação causal entre letramento e progresso ou

civilização, ou modernidade, pois, ao invés de conceber um grande divisor entre

grupos orais e letrados, ele pressupõe a existência, e investiga as características,

de grandes áreas de interface entre práticas orais e práticas letradas (Kleiman,

2003: 21).

O objetivo deste capítulo é, dentro desse modelo alternativo, refletir sobre o que se

configura como uma teoria social de letramento (Barton & Hamilton, 2003) e, consequentemente,

sobre dois conceitos básicos dentro do seu quadro teórico: as noções de “práticas de letramento”

e “eventos de letramento”. A partir daí, analisar o corpus à luz de uma abordagem social de

letramento, buscando sobretudo identificar os textos presentes nos seminários e observar quem

está usando esses textos, em que circunstâncias e como, em outras palavras, analisar os modos de

acesso, circulação e as práticas em torno dos textos.

1. LETRAMENTO (S), PRÁTICAS E EVENTOS

As noções de práticas e eventos de letramento são responsáveis pelo (re)estabelecimento

dos vínculos entre atividades de escrita/leitura e a grande rede social e cultural, cuja trama

ajudam a tecer e na qual se encontram definitivamente imbricadas. Fala-se em “restabelecer”

porque esses vínculos estavam enfraquecidos, ou mesmo esquecidos, nas décadas iniciais até

meados do século XX, no âmbito de algumas correntes de destaque nos estudos da linguagem

(behaviorismo, cognitivismo, etc.). Os estudos contemporâneos sobre letramento (Heath, 1983;

Street, 1984,1995; Barton, 1994; Gee, 1996; entre outros) têm contribuído neste sentido, pois não

mais concebem letramento em termos de habilidades e capacidades que os indivíduos possuem

(ou não).

Esses estudos do letramento como prática social pressupõem que a leitura e a escrita não

podem ser compreendidas ou estudadas de forma isolada, destacadas do contexto social, cultural,

histórico, político e econômico das práticas sociais. Para Gee (1996), trata-se de um movimento
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entre muitos outros movimentos que têm acontecido nas últimas décadas e em diferentes

disciplinas, que sinalizam uma “guinada social”, ou seja, uma mudança do enfoque no indivíduo

e nas mentes “privadas” para um enfoque nas interações sociais e culturais. Gee (2003) menciona

alguns desses movimentos, entre eles a Etnometodologia, a Análise da Conversação, e outros

relacionados à Sociolingüística Interacional; à Etnografia da Fala, através dos trabalhos

fundadores de Gumperz e Hymes; à Psicologia Sócio-histórica, alavancados por Vygotsky e

Bakhtin; à Lingüística Cognitiva, à Sociologia Moderna, aos Estudos Pós-Estruturalistas e Pós-

Modernistas de Bakhtin, Bourdieu, Fairclough e Foucault; e, finalmente, aos Estudos das

Narrativas desenvolvidos em especial por Bruner e Ricoeur.

Partindo do princípio de que o letramento é uma prática social, Barton (2003) elabora um

conjunto de seis proposições sobre a natureza do letramento:

1. O letramento é mais bem compreendido como um conjunto de práticas sociais; essas

práticas podem ser inferidas de eventos mediados por textos escritos;

2. Existem letramentos diferentes associados a diferentes domínios ou esferas da atividade

humana;

3. As práticas de letramento são moldadas por instituições sociais e relações de poder, e

algumas são mais dominantes, visíveis e influentes que outras;

4. As práticas de letramento têm propósitos e fazem parte de objetivos sociais e práticas

sociais mais amplas;

5. O letramento é historicamente situado;

6. As práticas de letramento mudam e novas práticas são freqüentemente adquiridas

através de processos de construção de sentidos e aprendizagem informal.

Fica claro que todas as proposições acima decorrem ou são uma (re)elaboração da primeira

proposição; é importante, portanto, explorar um pouco mais os conceitos de práticas de

letramento e eventos de letramento antes de se partir para uma reflexão sobre cada um dos

aspectos apontados por Barton (2003).
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1.1    Práticas de Letramento

Dentro de uma abordagem social em que o letramento só pode ser compreendido e

estudado como uma prática social, as práticas de letramento, ou seja, as práticas sociais em que o

letramento desempenha um papel essencial, são consideradas unidades básicas de estudo.

As práticas de letramento constituem-se dentro de uma determinada cultura e configuram-

se como os modos mais gerais e arraigados com que as pessoas utilizam a língua escrita em suas

vidas. Para Barton & Hamilton (2003), práticas de letramento são, em sua acepção mais simples,

“o que as pessoas fazem com o letramento”. São unidades de comportamento que, muitas vezes,

são difíceis de serem observadas diretamente porque envolvem valores, sentimentos, atitudes e

relações sociais, estabelecem ligações entre pessoas e envolvem conhecimentos partilhados

representados pelas ideologias e identidades sociais. Acrescentam, ainda, os autores que “as

práticas são definidas por regras sociais que regulam o uso e a distribuição de textos,

prescrevendo quem pode produzi-los e ter acesso a eles” (Barton & Hamilton, 2003: 8).

Os eventos de letramento, que serão tratados a seguir, são os constituintes visíveis das

práticas – “a ponta do iceberg’ – como define Hamilton (2003). Assim sendo,“as práticas de

letramento só podem ser inferidas de evidências observáveis porque incluem recursos não

visíveis, como conhecimentos e sentimentos, incorporam propósitos sociais e valores e são parte

de um contexto em constante processo de mudança, tanto espacial como temporal” (Hamilton,

2003:18). A autora ressalta, ainda, que mesmo alguns aspectos das práticas de letramento que

parecem claramente visíveis nos eventos só são, de fato, definidos em relação ao conhecimento

cultural que o observador traz consigo, por isso, é muito mais preciso se dizer que todos os

elementos das práticas são inferidos de imagens, mas alguns desses elementos oferecem mais

pistas visuais diretas que outros.

1.2 Eventos de Letramento

A noção de evento de letramento revela a natureza das práticas de letramento como

fenômeno situado, atrelado a um determinado contexto social. Isso porque os eventos são

ocasiões em que um texto escrito (ou mais de um) é elemento essencial nas interações entre

pessoas (participantes) e nos processos de construção de sentidos que aí se desenvolvem:
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[...] eventos de letramento são atividades em que o letramento desempenha um

papel. Geralmente existe um texto escrito, ou textos, que é central para a

atividade e falas em torno do texto. Eventos são episódios que emergem das

práticas e são definidas por elas (Barton & Hamilton, 2003:8).

Este conceito alinha-se com idéias paralelas desenvolvidas na Sociolingüística e por

Bakhtin, que assumem “o evento social da interação verbal” como ponto de partida para a análise

da língua falada, em oposição ao estudos da línguagem restritos à imanência do sistema, e da

análise das propriedades formais dos textos em isolamento. (Lemke, 1995, apud Barton &

Hamilton, 2003: 9). A noção de evento de letramento que emerge de práticas, social e

culturalmente formadas e historicamente em mudança, está intimamente atrelada a uma

abordagem da linguagem centrada nos “discursos” (Bakhtin [1979]/(2002), Fairclough (1992), e

outros).

Muitos eventos de letramento são atividades comuns, do dia-a-dia, que se incorporam aos

hábitos de vida das pessoas. Alguns deles estão atrelados às expectativas, normas e

procedimentos mais formais, relacionadas a instituições sociais como a igreja, a escola, o

trabalho; outros são construídos em domínios sociais mais informais, como a família ou o grupo

de amigos. Esses eventos usuais (ou não) na vida das pessoas, em qualquer das instâncias

mencionadas, é um bom ponto de partida para se chegar às práticas subjacentes, e revelar a

grande porção submersa do “iceberg” de que fala Hamilton (2003).

1.3 O letramento como prática social

Retornando às seis proposições sobre a natureza do letramento, e com base nos conceitos

de práticas e eventos, pode-se afirmar que uma abordagem social de letramento sustenta-se no

tripé práticas, eventos e textos, como mostra a primeira proposição: o letramento é melhor

compreendido como um conjunto de práticas sociais; essas práticas podem ser inferidas de

eventos mediados por textos escritos. Por um caminho diverso dos estudos lingüísticos centrados

na análise de textos, isolados dos contextos onde circulam e dos seus usos sociais, os estudos

centrados nas práticas preocupam-se não apenas com o produto das atividades de leitura e da

escrita, mas com o processo, observando como os textos são inseridos nas práticas correntes da

vida das pessoas, o que elas fazem com os textos e o que essas atividades significam para elas. O

interesse maior é identificar, descrever e analisar eventos e textos para aprender sobre práticas,
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privilegiando não só textos acadêmicos, literários ou que circulam na mídia, mas, também, os

textos do dia-a-dia, presentes no cotidiano das pessoas. Para essa abordagem, o estudo mais

global e completo da língua se dá através da análise de ambos – textos e práticas (Barton &

Hamilton, 2003: 9).

Vem daí que os eventos de letramento concretizam e revelam um aspecto importante da

leitura e da escrita: sua estreita relação, seu imbricamento com a oralidade. A língua escrita é

usada de forma integrada com a oralidade e também com outros sistemas semióticos envolvidos

na interação – imagens, números, mapas, tabelas, etc. Isso pode ser facilmente percebido, por

exemplo, quando se observa alguns eventos presentes no dia-a-dia de um carteiro. Para entregar

uma correspondência ao destinatário, uma tarefa aparentemente simples, um carteiro pode se

envolver em inúmeras atividades de letramento, dependendo da situação específica: quando lê o

endereço escrito pelo remetente, com números e palavras misturados; quando observa a

sinalização das ruas; quando pede orientação a transeuntes ou checa com vizinhos se aquela é de

fato a residência do destinatário, pois não existe a numeração correspondente; ou, ainda, quando

depara com uma placa afixada no jardim da casa do destinatário com o desenho de um cachorro

bem acima da palavra “cuidado” e ouve, posteriormente, latidos provenientes de um quintal

próximo. No caso deste carteiro, tão importante quanto ter lido corretamente o nome e o endereço

do destinatário e de ter tirado dúvidas com os moradores da rua, foi ter feito a leitura integrada da

palavra “cuidado” e da imagem do cachorro na placa para compreender a advertência do dono da

casa e não se aventurar a abrir o portão de acesso ao jardim, principalmente depois que escutara

sons associados ao latido de um cão. Portanto, a modalidade escrita e a modalidade oral da língua

são apenas duas entre outras modalidades de representação e comunicação que se integram e são

usadas para realizar atividades em diferentes domínios da vida social.

Como pode ser apreendido do relato acima sobre o carteiro, existem letramentos diferentes

associados a diferentes domínios ou esferas da atividade humana, como afirma a segunda

proposição:

Olhando para diferentes eventos de letramento, fica claro que o letramento não é

a mesma coisa em todos os contextos; ao contrário, existem letramentos

diferentes: A noção de letramentos diferentes tem muitos sentidos: por exemplo,

práticas que envolvem diferentes sistemas midiáticos e simbólicos, como um

filme ou computador, podem ser vistos como letramentos diferentes, como



Cap.3 – As práticas de letramento no evento comunicativo seminário                                                                               106

letramento de filmes (film literacy) e letramento da computação (computer

literacy); um outro sentido é que práticas em diferentes culturas e línguas podem

ser consideradas como letramentos diferentes (Barton & Hamilton, 2003: 11).

Os letramentos apresentados pelo carteiro, no exemplo anterior, provavelmente foram se

configurando, sendo aprendidos, usados e desenvolvidos, nas práticas sociais diárias em sua

atividade profissional, nas práticas escolares a que teve ou tem acesso, assim como nas práticas

relacionadas ao domínio privado do lar e da família. É comum, portanto, depararmos com

terminologias como: letramento tecnológico, letramento digital, letramento familiar, letramento

do trabalho, letramento acadêmico, letramento visual, entre tantas outras, mostrando que os

letramentos se configuram nas práticas sociais, e estas são validadas, ensinadas, aprendidas e

desenvolvidas em domínios diferentes da atividade humana. O lar, por exemplo, é considerado

um domínio primário de letramento e dos mais centrais para a construção da identidade social das

pessoas (ver Pitt, 2003; Gee, 1992; Barton & Hamilton, 1998). A escola é outro domínio cujas

práticas são estruturadas de forma diferente do que o são na família e que, em geral, têm sido

contrastadas com práticas de letramento informais em muitos estudos na área (ver Bourne &

Jewitt, 2003).  A idéia de domínio como “contextos estruturados e padronizados dentro dos quais

o letramento é usado e aprendido”, conforme Barton & Hamilton (2003), remete a outro conceito:

o de comunidades discursivas9. Por exemplo, podemos associar a uma universidade (domínio

acadêmico) uma comunidade acadêmica (professores, funcionários e alunos) que, por sua vez,

engloba sub-comunidades (alunos do mestrado de letras, turma do 2º período de graduação, etc.).

Os domínios, apesar de estruturados e organizados, não apresentam fronteiras nítidas ou

estáticas. Seus limites se cruzam, se sobrepõem, e as práticas características de um determinado

domínio podem surgir em outros domínios. Como afirma Bakhtin ([1979] 2002) quando se refere

aos discursos da vida real, “não existe discurso neutro”, e, no caso mais específico dos domínios

sociais, nenhuma atividade ou tarefa está ali sendo desenvolvida por obra do acaso. As

instituições sociais associadas a cada domínio – como a escola, a igreja e a família – apresentam

graus diferentes de organização interna: umas mais estruturadas, em torno de regras explícitas de

como proceder, julgar, avaliar, etc.; outras são organizadas mais em torno de

                                                
9 Swales (1990 apud Barton & Hamilton, 2003) caracteriza uma comunidade discursiva como um certo número de
pessoas agrupadas por seus modos característicos de agir, falar, avaliar, interpretar e usar a língua.
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convenções/pressões sociais e culturais. Vêm daí a terceira proposição, que as práticas de

letramento são moldadas por instituições sociais e relações de poder, e algumas são mais

dominantes, visíveis e influentes que outras. De fato, as instituições que detêm grande poder e

prestígio dentro da sociedade desenvolvem práticas dominantes que, em alguns casos, são

responsáveis por conflitos e reprodução de desigualdades sociais, como mostra Terzi (2003: 95)

em seu trabalho sobre letramento escolar:

Todos os grupos sociais têm práticas de base cultural que dão origem a

habilidades específicas em suas crianças. Ocorre, entretanto, que apenas algumas

dessas habilidades culturalmente determinadas, desenvolvidas no lar, são

privilegiadas pela escola e essas freqüentemente correspondem àquelas

habilidades encontradas nas famílias de classe média (Gee, 1990). A criança que

não domina as habilidades privilegiadas pela escola não é vista conforme seu

desenvolvimento, mas conforme o que lhe falta para atingir o padrão

pressuposto pela escola, ou seja, seu déficit. Daí que os pesquisadores busquem

analisar a história de letramento para averiguar o que faltou à criança e o que

causou esse déficit e não para apontar as características de letramento da

comunidade e a falha da escola ao não considerar essas características e a

sobrepor a ela, ou impor, uma orientação diferente. Pressupõem-se como isso

que os pesquisadores esperam que a comunidade altere sua orientação para

adequá-la a da escola e não vice-versa.

Barton (2003) associa essas práticas dominantes e suas instituições poderosas às

Formações Discursivas, configurações institucionalizadas de poder e conhecimento, encravadas

nas relações sociais, e que determinam o que pode e deve ser dito numa dada formação

ideológica. Trata-se de um dos conceitos básicos de algumas vertentes da Análise de Discurso

que atrelam a construção do sentido às determinações das posições ideológicas, em uma dada

conjuntura sócio-histórica. No comentário de Terzi (2003), o discurso da escola está presente e

determina o que acontece na sala de aula, a fala/ações do professor/alunos e até a linha de

trabalho do pesquisador. Depreende-se daí que as práticas de letramento têm propósitos e fazem

parte de objetivos sociais e práticas sociais mais amplas (quarta proposição). As práticas

desempenham um papel importante porque articulam as experiências mais corriqueiras e os
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objetivos/prioridades mais imediatos de participantes individuais às instituições e estruturas

sociais mais amplas cujos objetivos/propósitos definem os usos e os significados mais locais.

Como todo fenômeno cultural, as práticas de letramento são historicamente situadas

(quinta proposição). Elas são construídas no tempo, são heterogêneas e suas fronteiras são

“fluidas”, alterando suas configurações continuamente. Para compreendê-las na

contemporaneidade é preciso uma olhar histórico que permita o acesso à ideologia, à tradição e à

cultura subjacentes a essas práticas. As práticas de letramento “escolares”, “oficiais”, ou

“dominantes” (Street & Street, 1991; Dyson, 1997; e Heath, 1983 apud Bourne & Jewitt, 2003),

por exemplo, só podem ser observadas em relação à história da Educação nos últimos séculos, ao

contexto sócio-histórico mais amplo do aparecimento e expansão da escrita, e às primeiras

práticas de letramento, que ajudaram a moldar as práticas atuais. Daí é possível afirmar que as

práticas de letramento se delineiam na relação com outras práticas: anteriores, presentes e as que

estão por vir.

Finalmente, a sexta e última proposição sugere que as práticas de letramento mudam e

novas práticas são freqüentemente adquiridas através de processos de construção de sentidos e

aprendizagem informal. De fato, na sociedade contemporânea, as práticas sociais mudam e outras

surgem em diversos contextos da vida cotidiana, em resposta às mudanças mais amplas na

sociedade e nas suas instituições. É o caso dos estudos sobre práticas emergentes de letramento,

por exemplo, aquelas construídas nos “grupos de discussão eletrônica”, cujos participantes

integram uma determinada comunidade virtual10 (ver Pourbaix, 2003).

Para Barton & Hamilton, essa última proposição atrela uma teoria de aprendizagem à teoria

social de letramento. O ponto central aqui é a mudança de paradigma, através do reconhecimento

da importância da aprendizagem informal, que acontece em contextos sociais particulares, ao

lado da educação formal.

2. AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO COMO OBJETO DE PESQUISA

As pesquisas empíricas sobre práticas de letramento têm como base de análise os dados

visíveis resgatados dos eventos de letramento. Hamilton (2003) ressalta, no entanto, que esses

                                                
10 Rheingold (1994: 5) define Comunidades Virtuais como agregados sociais que emergem da Net quando um
número suficiente de pessoas mantém discussões públicas por tempo suficiente e com emoções/sentimentos humanos
o bastante, para formar redes de relações pessoais no ciberespaço.
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elementos visíveis das práticas de letramento são apenas momentos de um processo mais amplo e

dinâmico:

Somente alguns traços visuais das práticas de letramento são capturadas em

fotografias estáticas – momentos observáveis, mas congelados, de um processo

dinâmico. Mesmo os aspectos das práticas de letramento que parecem

claramente visíveis nos eventos são, de fato, definidos somente em relação à

bagagem cultural que o observador traz consigo. Talvez seja mais preciso se

afirmar que todos os elementos constituintes das práticas são inferidos das

imagens, só que alguns deles através de pistas visuais mais diretas ao acesso do

que outros (Hamilton 2003:18).

Tendo em mente que eventos são atividades e tarefas localizadas, enquanto práticas são

modelos mais globais de representação, o Quadro 2 abaixo, adaptado de Hamilton (2003: 17),

apresenta os elementos básicos das práticas e eventos de letramento em dois grupos distintos:os

visíveis e os não-visíveis.

A autora sugere que esses elementos básicos podem ser tomados como ponto de partida

para análise de corpus – filmes e fotografias – e observados através das lentes de uma visão

social de letramento e de outras contribuições teóricas que trabalham com elementos e conceitos

muito próximos desses em suas discussões sobre práticas sociais, contexto, interação,

participação, atores sociais, entre outros (Hymes (1974); Goffman (1998); Gee (1992); Duranti

(2001); etc).

Quadro 2: elementos básicos dos eventos e práticas de letramento

Elementos visíveis dentro dos eventos de
letramento

(Esses podem ser capturados em fotografias)

Constituintes não-visíveis das práticas de
letramento

(Esses podem ser inferidos através de fotografias)

Participantes: pessoas que podem ser vistas
interagindo em torno de textos.

Ambientações (Settings): as circunstâncias físicas
mais imediatas na qual a interação acontece

Artefatos: os instrumentos materiais e acessórios

Participantes implícitos: outras pessoas, ou grupos,
envolvidos nas relações sociais de produção,
interpretação, circulação e, por outro lado,
regulamentação de textos

O domínio da prática dentro do qual o evento
ocorre, estabelece o seu sentido e  propósito social

Todos os outros recursos incorporados à prática de
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envolvidos na interação (incluindo textos)

Atividades: as ações desempenhadas pelos
participantes no evento de letramento

letramento, incluindo valores não-materiais, modos
de compreender, modos de pensar, sentimentos,
habilidades e conhecimento

Rotinas estruturadas e caminhos que facilitam ou
regulam as ações; regras de legitimidade e
conformidade – quem faz/não-faz determinada
atividade; quem pode/não-pode se engajar em
determinadas atividade

Observando os aspectos gerais das práticas de letramento apontados por Barton (2003) e

seus elementos básicos propostos por Hamilton (2003), pode-se investigar diversas áreas de

interesse, como os letramentos vinculados à escola, ao trabalho, à comunidade ou ao lar. Pode-se

investigar, por exemplo, o que se passa numa reunião de condomínio, no campus da

universidade, em salas de bate papo na Internet, nas salas de aula, etc., focalizando as atividades

mais rotineiras e também as menos usuais em cada domínio, e analisando aspectos tais como as

relações de poder, formas de controle e interação, os modos de acesso/circulação de textos

escritos, diferenças culturais, entre outros. As frentes de investigações são muitas, assim como a

oportunidade de unir a essa abordagem contribuições de outras áreas e correntes teóricas afins.

2.1 Os letramentos presentes no seminário

Muitos dos conceitos e elementos básicos das práticas e eventos de letramento

mencionados por Hamilton (2003) e apresentados na seção anterior foram contemplados na

análise do seminário como evento comunicativo, através de um estudo de base etnográfica com

vários pontos de contato com esta abordagem social de letramento. De fato, aspectos diversos do

contexto de produção dos seminários, como, por exemplo, a ambientação (setting), os

participantes e as ações por eles desenvolvidos foram estudados no Capítulo 2. Neste capítulo,

portanto, serão analisadas as práticas de letramento no evento comunicativo seminário, buscando

inicialmente identificar os tipos de textos presentes nesses eventos, como esses textos são

inseridos e circulam durante o evento, por quem e como são usados, para, finalmente, procurar

inferir as práticas em torno desses textos.

Os seminários, de uma maneira geral, sempre foram vistos e estudados como um evento

tipicamente oral, a exemplo das aulas expositivas, e, portanto, como uma instância naturalmente

relacionada ao desenvolvimento de competências/habilidades orais nos alunos. É nesta linha que
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os PCN orientam os professores no sentido de ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no

planejamento e realização de apresentações públicas como entrevistas, debates e seminários com

vistas a prepará-lo para estas situações formais fora dos muros da escola. Este aspecto também é

ressaltado pelos dois professores de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira que participaram

da pesquisa no Colégio de Aplicação, quando, em resposta à questão 6 do questionário - Ao

propor um seminário, quais os resultados pretendidos? - apontam a questão do desenvolvimento

da habilidade oral como um dos resultados que buscam alcançar quando propõem seminários em

suas disciplinas.

No entanto, ao se investigar a produção de seminários na escola verifica-se que o

desenvolvimento de habilidades orais – no sentido de capacitar o aluno a utilizar a linguagem oral

no planejamento e realização de apresentações públicas, ou seja, aprender a fazer seminários – é

apenas um dos aspectos relacionados à essa prática escolar. Na verdade, confinar o evento

seminário no domínio da oralidade, concebê-lo apenas em termos de aquisição de competências e

habilidades orais individuais seria ignorar que, como qualquer evento inserido em práticas

sociais, os seminários mudam e podem apresentar valores e significados diferentes segundo o

contexto situacional em que acontecem. Em outras palavras, os exemplares coletados para esta

pesquisa parecem mostrar que a construção de significados nos seminários escolares acontece

através de vários modos11 de comunicação e representação – não somente a língua e muito menos

a modalidade oral da língua – que, em última análise, contribuem de formas diferentes e

complementares para a aprendizagem:

Se as formas de interação entre as pessoas mudam de acordo com as

necessidades de cada sociedade e se as formas de interação entre as pessoas são

influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico, o primeiro conceito que

merece ser revisto é o conceito de letramento (Dionísio, 2004: 1).

Exatamente para dar conta do que mostram as pesquisas empíricas sobre práticas e eventos

de letramentos, a perspectiva social de letramento, num primeiro momento, modificou a maneira

                                                
11 O termo modo é usado para referir-se a um conjunto de recursos que mostram certa regularidades e organização
como resultado de uma trabalho cultural e uma maior ou menor freqüência de uso nas (inter)ações sociais. Esses
recursos são usados para construção de significados e incluem, por exemplo, imagem, olhar, gestos, movimentos,
música, fala, escrita e efeitos sonoros. Para uma leitura mais aprofundada, recomenda-se Jewitt, C. & Kress, G.
(2003); Lemke (2000); van Leeuwen (2004), e, em português, Dionísio (2004; 2005).
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de se conceber a relação oral x escrito, quando as duas modalidades da linguagem verbal

passaram a ser vistas sob lentes mais integradoras, e não através de suas diferenças ou qualidades

intrínsecas, observando-se a linguagem como um fenômeno interativo e dinâmico em meio ao

qual essas duas modalidades se relacionam e se manifestam. Mais recentemente, a proximidade

com a diversidade cultural e lingüística que vêm na esteira da globalização das comunicações e

dos mercados de trabalho associada à multiplicidade dos canais de comunicação e mídia que

tornaram-se questões centrais nessa era da tecnologia levaram os estudos sobre letramento a

abrirem suas lentes para a interação e integração de elementos não-verbais que contribuem para a

construção e comunicação de significados, como é o caso da imagem. A relação entre o verbal e o

visual, por exemplo, é um fato difícil de ser admitido numa perspectiva tradicional de letramento,

no entanto fica cada vez mais difícil negar, diante da variedade de novas formas textuais

associadas à informação e às novas tecnologias, que “para encontrarmos nosso caminho nesse

mundo emergente de significados é preciso um letramento multimodal” (Cope & Kalantzis,

2003:6).

Se por um lado Cope & Kalantzis (2003) argumentam que a construção de significados se

dá cada dia mais e mais por meios multimodais12, relacionando os recursos verbais ao visual, ao

áudio, ao audiovisual, ao espacial, ao comportamental, entre outros, por outro lado os seminários

escolares observados no Ensino Fundamental e Médio nesta pesquisa mostram uma tendência à

multiplicidade textual e carecem ser estudados em termos dos multiletramentos presentes e não

de mero letramento (no singular) que dá conta apenas da língua, por vezes só da língua padrão, e

que freqüentemente prioriza apenas uma de suas modalidades:

A noção de letramento como habilidade de ler e escrever não abrange todos os

diferentes tipos de representação do conhecimento existentes em nossa

sociedade. Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser capaz de atribuir sentidos

a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de

produzir mensagens incorporando múltiplas fontes de linguagem (Dionísio,

2004: 1).

                                                
12 O termo multimodalidade que gera outras terminologias afins como letramento multimodal, discurso multimodal e
gêneros multimodais remetem às representações e interações comunicativas que mobilizam , no mínimo, dois modos
de representação diferentes (imagens e palavras, gestos e fala, música e imagem, entre outros).
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Como já discutido, a realização dos seminários escolares no Colégio de Aplicação é uma

decisão pedagógica do professor responsável por determinada disciplina, não é uma prática

hegemônica na escola, visto que alguns professores – ainda que representem uma minoria no

universo pesquisado – não costumam propor essa atividade em suas aulas. Claro que o professor

não está sozinho na sua decisão, pois sua iniciativa conta com a validação da coordenação

pedagógica e da instituição escolar como um todo, que, por sua vez, buscam nos PCN a

orientação para a elaboração dos planejamentos e das ações pedagógicas dentro das diferentes

disciplinas do currículo. Assim, a instituição escola e a política educacional brasileira se

constituem como participantes implícitos das práticas escolares.

De fato, o professor proponente tem seus objetivos e expectativas em torno dessas

produções, mas, apesar disso, os alunos participantes externam através de seus comentários e

ações que também eles têm suas próprias aspirações e objetivos em termos de letramentos

atrelados à prática do seminário. As aspirações dos participantes, naturalmente, devem ser

fundadas na forma como percebem o que seja letramento, e pode-se dizer que, em se tratando de

uma prática social situada, esta forma do aluno perceber o letramento escolar é assim hoje e pode

não ser a mesma forma num amanhã bem próximo, sob um novo contexto e os imperativos de

novos tempos.

Alguns dos aspectos estudados a seguir são, portanto, apreendidos das ações e dos

comentários dos alunos participantes sobre o que para eles é importante aprender com os

seminários e remetem ao letramento escolar e ao letramento informacional. Além desses, outros

dois aspectos são inferidos das observações das produções e dizem respeito ao letramento

tecnológico ou digital e ao letramento visual. Esses diversos letramentos são aqui colocados

como áreas aparentemente isoladas apenas para fins de análise, mas essa separação não acontece

ou faz sentido numa abordagem de letramento como prática social.

Como sugere Pourbaix (2003: 129) ao analisar a evolução desses conceitos em relação à

uma comunidade eletrônica de universitários, quando se sai de uma abordagem de “habilidades”

para uma abordagem de “práticas situadas”, as fronteiras dessas diversas áreas se sobrepõem, se

considerado o fato de que o letramento acadêmico “inclui alguma forma de letramento

informacional, que por sua vez inclui alguma forma de letramento computacional”:
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Uma abordagem de letramento como uma série de habilidades parece

problemática por sua natureza estática, enquanto que uma abordagem como

práticas, por outro lado, permite a flexibilidade necessária para lidar com a

mudança. A natureza cada vez mais interdisciplinar da comunicação acadêmica

é um aspecto dessa mudança que seria pobremente abordada numa perspectiva

de habilidades que associasse habilidades especificamente delineadas como

disciplinas específicas. Uma abordagem como práticas, no entanto, permitiria

considerar práticas que emergem no tempo numa nova disciplina ou grupo de

disciplinas interrelacionadas, e que podem mudar quando uma disciplina

expande ou altera sua área de interesse (Pourbaix, 2003: 29).

Pode-se, pois, estender a noção de sobreposição das áreas de influência dos diversos

letramentos sugerida pela autora também nas considerações sobre o letramento visual em relação

ao letramento escolar, informacional e tecnológico. Fazendo uma analogia ao que diz Pourbaix

sobre letramento acadêmico, também o letramento escolar - numa abordagem ampla - inclui

alguma forma de letramento informacional, que por sua vez inclui alguma forma de letramento

tecnológico e, finalmente, todos os anteriores incluem alguma forma de letramento visual, e isso

pode ser claramente observado na interação (com) e integração de elementos visuais no discurso

dos alunos apresentadores e demais participantes ao longo dos exemplares coletados no Colégio

de Aplicação. O Quadro 3, A evolução dos conceitos teóricos tradicionais, adaptado a partir de

Pourbaix (2003: 131) ilustra a sobreposição das fronteiras dos letramentos associados ao

seminário neste trabalho.

O quadro sugere, de uma maneira geral, uma evolução nos conceitos teóricos tradicionais

como o de habilidades (descontextualizadas e observadas em termos de competência) e de

comunidades fisica e rigidamente definidas (isoladas). Esses conceitos estão representados nos

dois extremos do diagrama, sugerindo um movimento na direção de abordagens mais amplas e

situadas como a de práticas discursivas e de domínios ou esferas de atividades. No centro do

diagrama, comunidades de práticas13, domínios e práticas de letramento são vistos de forma

                                                
13 Refere-se a um agregado de pessoas que se encontram em torno de engajamentos num empreendimento. Modos de
fazer coisas, modos de falar, crenças, valores, relações de poder – em suma, práticas – emergem desses
empreendimentos mútuos. Como um constructo social, uma CdeP é diferente da tradicional comunidade,
basicamente porque é definida simultaneamente por seus membros e pelas práticas nas quais os membros se
engajam, conforme  Marcuschi, (2004: 22).
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dinâmica, num processo de desenvolvimento e mudança, sugerindo que sempre há alguma

evolução, permeabilidade e sobreposição de suas fronteiras.

Quadro 3: a evolução dos conceitos teóricos tradicionais, adaptado a partir de Pourbaix (2003: 131)

Habilidade
de leitura

Habilidades
orais

Habilidade
de escrita

Habilidade
em usar

informações

Letramento 
escolar

Letramento 
informacional

Letramento 
teconológico

Letramento 
visual

Comunidades
de práticas

Domínio
escolar

Domínio
social

Comunidade
escolar

Comunidade
do trabalho

Comunidade
familiar

Domínio
do trabalho

Habilidade
em

teconologias
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É, portanto, partindo desta perspectiva que são discutidos, a seguir, alguns dos diferentes

letramentos presentes nos seminários, considerando a comunidade de práticas investigada como

uma entre tantas outras comunidades escolares, que se identificam em alguns aspectos mas se

diferenciam em outros, e que, portanto, devem ser compreendidas a partir de suas práticas

discursivas situadas.

2.1.1 O letramento escolar

Diferentes aspectos sobre letramento podem ser apreendidos dos comentários dos alunos a

respeito de suas experiências passadas, suas preocupações atuais e suas expectativas com relação

aos seminários. De uma forma geral, os comentários como os do exemplo (39) levam à

constatação de que é importante para os alunos participar de práticas de linguagem que permitam

sua familiarização com gêneros escritos e orais que circulam na escola e em outros domínios,

além da esfera escolar como, por exemplo, no domínio acadêmico, que um dos alunos relaciona à

faculdade, como também no domínio do trabalho ou profissional. Esses comentários remetem ao

letramento escolar, não mais como um letramento dominante de que fala Street (1984), centrado

na aquisição da escrita e considerado em termos de habilidades definidas externamente (fora da

comunidade), mas em termos de práticas que a maioria dos alunos e professores reconhecem e

aceitam como apropriadas para o contexto, tendo em vista a natureza dinâmica das necessidades

comunicativas de hoje.

(39)

[...] Há um grande porém: alguns grupos não sabem apresentar tais seminários

(geralmente alunos novatos) e acabam “prejudicando” a  classe. Por outro lado, a maior

parte sabe apresentar seminários sem dificuldade; sendo assim, imagino que não

teremos dificuldades quanto a isso ao ingressarmos numa faculdade (Aluno do 2º ano

do EM).

[...] Ganhar experiência, saber como se postar na frente de um grupo. Acho isso “o

melhor” DE UM SEMINÁRIO (Aluno do 2º ano do EM).

 [...] temos a possibilidade de nos expressar mais e de amadurecer (Aluno do 3º ano do

EM).

[...]  o seminário faz com que muitas vezes a turma se sinta mais a vontade para

comentários (Aluno do 3º ano do EM).
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 [...] os grupos nem sempre são organizados e sabem expor suas idéias (Aluno do 2º ano

do EM). [...] no seminário o aluno nunca aprende, só decora (Aluno da 6ª série do EF).

[...] na maioria das vezes, os alunos só ficam lendo e a aula se torna monótona (Aluno

da 6ª série do EF).

[...] gera bagunça (Aluno da 6ª série do EF).

Comentários de alguns alunos do Ensino Fundamental e Médio

O aluno participante associa o evento seminário ao desenvolvimento de capacidades, tais

como a de discorrer espontaneamente sobre determinado assunto (não só decorar ou ler o

trabalho escrito), de ser capaz de organizar/estruturar sua fala, argumentar, fazer comentários

pertinentes e expressar idéias, sustentar uma interação com colegas e com o professor (interagir,

não apenas reagir), ter consciência da importância da voz, do olhar, dos movimentos corporais (a

postura a que se refere o aluno), aprender a seduzir e captar a atenção da audiência (estratégias

para não cair na monotonia e na bagunça).

Também algumas imagens captadas na pesquisa remetem ao letramento escolar, pois

mostram o uso de textos escritos nos seminários e interações em torno deles, independentemente

do gênero ou gêneros utilizados nas apresentações orais dos alunos (se exposição oral, se leitura

oralizada, se narração memorizada, etc.). Alguns textos são efetivamente usados durante a

apresentação pelo aluno apresentador, pelo professor ou pelos alunos integrantes da audiência;

outros, simplesmente são distribuídos e nunca efetivamente utilizados ou mencionados no

seminário. De uma forma geral, os textos são centrais para que atividades e falas se desenvolvam.

(a) Textos escritos utilizados pelo aluno apresentador

Na maioria dos seminários observados, os alunos apresentadores utilizam textos escritos de

modos distintos e com objetivos diferentes. Tendo em vista a percepção mais recorrente do

seminário como um evento de oralidade, em oposição a evento de letramento, os textos escritos

nele inseridos e que circulam entre participantes são considerados como “suporte de fala” ou

“apoio de memória” (Brait & Rojo, 2002), ou simplesmente um “apoio para uma discussão oral

estruturada” (Bezerra, 2003), ou ainda como um “suporte escrito” para apoiar a exposição oral do

aluno (Dolz et al. , 2004).

No entanto, como sugere Marcuschi (2001c: 38) quando afirma que “os textos se

entrecruzam sob muitos aspectos e por vezes constituem domínios mistos”, com freqüência, o
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texto escrito trazido pelo aluno apresentador é o cerne do seminário, não um mero suporte ou

apoio, ou seja, a concepção discursiva do gênero realizado durante a apresentação é escrita e

apenas o seu meio de produção é sonoro. Nos exemplos (40) e (41), as imagens mostram

apresentações orais centradas em textos escritos, em diferentes suportes textuais14.  No exemplo

(40) o aluno lê um trecho do livro didático de literatura adotado pela escola, e no exemplo (41) os

alunos do grupo se revezam na leitura do trabalho escrito sobre os Astecas, tema do seminário

que apresentam na aula de História. Já o exemplo (42) mostra um dos slides em power point que

foi projetado no telão para leitura por um dos integrantes do grupo da 7ª série que apresentou um

seminário sobre Ilusão de Ótica, na aula de ciências. Esse exemplo ilustra um outro tipo de

suporte para textos utilizado nos seminários.

(40)

Leitura do Livro Didático por um aluno durante o seminário

                                                
14 O suporte é considerado o espaço físico ou virtual onde o gênero se fixa, seu habitat, para poder circular
socialmente e que permite o acesso direto do leitor/ouvinte ao texto que materializa. Marcuschi (2003) defende um
papel ativo do suporte em sua relação com o gênero que suporta, podendo exercer influências no processo de
textualização do gênero como também na sua função original.
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(41)

Leitura do trabalho de pesquisa produzido pelo grupo

(42)

Slide em power point projetado durante um dos seminários
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Nos casos em que o aluno apresentador memoriza, ensaia e expõe o seu trabalho de

pesquisa, como no seminário SM6, da 6ª série, nenhuma imagem de uma interação “fisica” com o

texto pode ser captada através de fotografia; na filmagem, entretanto, o trabalho escrito pode ser

visto sobre o birô quando o aluno (A1), em apenas duas ocasiões durante os quase 6 minutos de

exposição oral, faz uma breve leitura de uma referência ou dado numérico presente no texto. O

estilo da fala reflete o estilo do trabalho escolar escrito e o fluxo contínuo da exposição oral não

proporciona apartes conversacionais, como pode ser observado através da transcrição apresentada

no exemplo (43).

(43)

A1 [...] mas como o carvão é um combustível não renovável e (+) como o

petróleo (+) ele polui o ar (+) o uso dele não era muito bom, era

prejudicial à natureza. Então (+) ((inaudível)) algumas pessoas

observaram que as quedas d’água tinham um potencial enorme para

movimentar usinas e poder gerar uma enorme energia mecânica em

que com aparelhos como os geradores poderiam gerar eletricidade. A

partir disso, eles criaram as usinas hidrelétricas /.../ algumas usinas,(+)

por exemplo,(+) no Paraná como:: se chama:: / ((consulta o texto

escrito)) Itaipu (++) ela produz 2.600 megaWatz por segundo [...]

Também o livro didático (LD) é usado em algumas apresentações de duas formas distintas:

a primeira, como simples fonte de referência à qual o apresentador recorre quando deseja fazer

uma citação do(s) próprio(s) autor(es) ou de autores citados no livro; e a segunda, quando a

apresentação realiza-se genericamente através da oralização de textos do LD.

Momentos de interação com textos presentes no livro didático são registrados também

através de anotações de observação e transcrição como as dos exemplos (44) e (45):

(44)

A4 se apresenta lendo o livro didático o tempo todo e a professora inquieta,

demonstra não gostar dessa atitude.

A3 [...] é::terminei/ ((checando o resumo)) (+) a minha introdução está

terminada (+) agora é o contexto histórico ((apontando para A4)).

A4 ((lendo do livro didático, de cabeça baixa)) na segunda metade do

século XVIII, no processo(inaudível) da Europa [...]



Cap.3 – As práticas de letramento no evento comunicativo seminário                                                                               121

(45)

A professora discute com A3 sobre Castro Alves:

P Mas mesmo ele vendo essa mulher de forma mais realista (+) ele não

deixou de ser romântico/

A3 Não deixou de ser o quê?

P De ser romântico [...] você tem aí (+) se não for nesse livro no outro

((apontando para os livros sobre uma banca)) (+) tem aquele poema

que ele está falando da mulher que está adormecida na rede

A3 Boa noite Maria?

P é::

A3 Quer que eu leia? ((folheando o LD))

P Leia esse trecho daí..

A3 é :: ((começa a ler o poema)) boa noite Maria (+) vou-me embora [...]

Nos episódios descritos acima é possível inferir que o julgamento do professor não recai no

uso em si de textos do LD durante a apresentação do seminário, mas nos tipos de interações

apresentador-texto. Infere-se, no primeiro caso, que o professor desaprova a apresentação que é

centralizada na leitura em voz alta do LD, provavelmente porque isso vai de encontro às suas

expectativas de seminário como uma apresentação oral de um trabalho de pesquisa escrito que

pressupõe a busca de outras fontes de informação além do LD e a produção de um texto escrito

(um resumo ou, como é mais reconhecido pelos alunos, um relatório) para ser apresentado

oralmente na sala. Já no segundo caso, o próprio professor orienta e estimula essa leitura em voz

alta quando o objetivo é validar ou conferir autoridade à fala do aluno ou, ainda, servir de apoio

de memória à sua apresentação.

Alguns alunos apresentadores utilizam um resumo escrito do texto que pretendem

apresentar oralmente. Esses resumos podem variar em diversos aspectos, e incluir desde textos

mais elaborados, digitados em editor de texto e com partes destacadas com marcadores gráficos,

a, simplesmente, pequenos pedaços de papel com anotações avulsas e claramente apressadas

sobre algum tópico específico, como ilustra o exemplo (46).
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(46)

Dois tipos diferentes de resumos utilizados pelos apresentadores

Normalmente os resumos são usados como um apoio de memória quando os apresentadores

optam por expor oralmente a parte que lhes cabe apresentar no seminário. É possível perceber

que muitas vezes os resumos são memorizados, mas há casos em que o aluno não utiliza seu

resumo em nenhum momento e sua exposição oral, bem mais informal, é permeada por

comentários e interações orais com a audiência. Quando num mesmo seminário intercala-se a

leitura direta de material escrito e a exposição oral mais informal, menos ensaiada, com resumos

ou notas que servem apenas de apoio - muitas vezes mais psicológico que material - como em

SM2 (ver o exemplo (47)), parece clara a preferência do professor por esse último tipo de

apresentação do trabalho porque permite um estilo mais próximo ao conversacional, com mais
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contato visual com a audiência e, conseqüentemente, muito mais capacidade de atrair a atenção

dos alunos e levá-los a interagir.

(47)

A1 inicia sua parte, ela dirige-se ao centro e à frente dos colegas de grupo. Usa uma

banca para apoiar o LD e o resumo em folha de papel pautado que é mantido no lugar

com a ajuda de um celular como peso. Com as mãos livres, A1 gesticula bastante,

expressa-se com o corpo também. Ri muito e interage com a turma. Olha

constantemente para a professora que com acenos discretos com a cabeça demonstra

aprovação em relação ao que está sendo dito. A1 encerra sua parte e apresenta o

colega que vai seguir com a apresentação.

Um trecho das anotações feitas durante a observação do seminário SM2

(48) e (49)

Dois textos importados da Internet e utilizados em SM1
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Um outro tipo de texto escrito utilizado por apresentadores em pelo menos dois dos

seminários observados configura-se como o resultado do processo de cópia, recorte e colagem

em papel de material virtual encontrado em sites na Internet sobre o tema, como se pode observar

em (48) e (49). Os textos da Internet são usados nas apresentações tal qual os resumos

tradicionais e parecem ser considerados pelo professor, que ignora sua origem, como se fossem

textos produzidos pelo próprio aluno através de pesquisa e posterior atividade de retextualização.

O primeiro texto de Internet, que foi destacado em (48), pode ser visto em (50), nas mãos

do aluno apresentador, durante o seminário SM1, quando o aluno intercala leituras e projeções de

imagens correlatas em site www na Internet.

(50)

Momento da utilização de texto importado da Internet

O texto utilizado
pelo aluno é o
primeiro exemplo
que aparece na
figura (48).
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Considerada por Dolz (2004) como uma das partes integrantes do seminário e uma de suas

dimensões ensináveis na escola, a exposição do plano ou esquema de apresentação aconteceu em

apenas um dos seminários observados, o SM4. Neste caso, cada um dos quatro apresentadores

escreveu o seu esquema no quadro, cada um a seu tempo, um pouco antes de iniciar a

apresentação da parte que lhe cabia. É interessante observar a preocupação de todos em apagar os

itens que já haviam sido expostos e dar lugar no quadro ao esquema do apresentador subseqüente.

Durante a apresentação, o apresentador voltava-se para o quadro, em intervalos regulares, e

chamava a atenção da audiência para o item em discussão apontando-o (51). A apresentação

explicitamente planejada através do esquema liberou mais o aluno do resumo escrito, contribuiu

para que não acontecesse uma leitura do material escrito mas uma exposição oral, mesclando uma

fala ensaiada com elementos mais espontâneos, e, consequentemente, conseguiu atrair uma maior

atenção da turma.

(51)

Um aluno apresentador utilizando o esquema de apresentação no quadro
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(b) Textos escritos utilizados pelo professor

Em um dos seminários observados, o SM1, a professora trouxe para sala um artigo de

revista antiga sobre o Tropicalismo. Ela fez questão de ler em voz alta alguns trechos desse

artigo, assumindo várias vezes o papel de apresentadora do seminário apesar de se manter o

tempo todo na audiência, sempre em pé, junto aos demais alunos da turma, como se observa no

exemplo (52). As inserções de leitura do artigo durante a fala dos apresentadores ocorriam

quando a professora percebia uma oportunidade de complementar essa fala com outras

informações. Também durante a exibição de imagens, a professora pedia ao apresentador que

operava o computador para retroceder a projeção até determinado ponto a fim de sincronizar a

imagem e sua leitura, como na transcrição em (53).

 (52)

Professora como apresentadora, fazendo leitura e comentários de um artigo jornalístico
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(53)

P [...] essas imagens do exílio/ bota aí a foto... ((dirigindo-se ao aluno que opera o

computador e esperando a projeção da foto de Caetano Veloso em Londres))

P veja (+) nessa foto aí de cima ((apontando para a foto projetada na tela)) (+) as

reportagens na época diziam assim... ((lendo )) Caetano e Gil, juntos, seguiram

para Londres em 1969 (+) Caetano matriculou-se num curso de inglês (+)

enquanto Gil preferia aprender a língua andando pelas ruas e conversando com

as pessoas [...]

(c) Textos escritos utilizados pela audiência

Nos seminários do Colégio de Aplicação da UFPE, observou-se que antes do início das

apresentações, alguns alunos apresentadores distribuem textos escritos entre os participantes da

audiência para serem utilizados no momento indicado pelo apresentador. No SM1, por exemplo,

foram distribuídas letras de música relacionadas ao Tropicalismo; já em SM4, houve a interação

da audiência com os versos de diferentes tipos de cantigas do Trovadorismo (Cantiga de Amor,

de Amigo, Satíricas, etc.) e de suas respectivas versões em português contemporâneo, como a

cantiga do exemplo (54). A intenção do aluno apresentador ao distribuir esses textos demonstra

ser a de conseguir uma participação mais ativa da audiência.

(54)

Texto distribuído com a audiência no seminário sobre Trovadorismo
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No primeiro caso, os participantes de SM1 tiveram a oportunidade de ouvir e,

principalmente, cantar as músicas do Tropicalismo; a professora não perdeu a chance de

comentar e promover discussões interessantes, tanto com os apresentadores como com a

audiência em si, sobre os múltiplos referentes encontrados nas canções, estabelecendo ligações

significativas entre letra/ritmo e contexto político-social, por exemplo. Para isso, a professora

contou com seu próprio conhecimento e experiências, e também, com a ajuda de textos, como os

apresentados em (55) que usou durante a apresentação para ler e fazer comentários; como se pode

ver em (55a), o texto trazido pela professora para o seminário oferece breves descrições e

referências sobre as principais composições musicais da época.

(55)

(a) (b)

Dois tipos de textos utilizados pelo professor

Entre as interações orais que aconteceram neste seminário em torno das letras de músicas,

chamou a atenção uma discussão sobre o significado da palavra “Amaralina” na canção

“Tropicália”, do compositor Caetano Veloso. Como os participantes não chegavam a um acordo

acerca do significado dessa palavra no texto, os alunos apresentadores passaram a pesquisar on-
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line, através do Google, sites que oferecessem alguma pista ou explicação do que seria

Amaralina, pois as conjecturas eram as mais diversas possíveis.

Caso as interações proporcionadas pelo seminário sobre Tropicalismo não tivessem

acontecido, o aluno provavelmente teria construído seu conhecimento sobre o tema baseado em

apenas duas fontes: a aula expositiva do professor e o texto do seu livro didático de Literatura,

com alguns nomes de canções e autores citados. O livro didático, por melhor que seja, restringe a

construção do conhecimento a uma só leitura e a um único tipo de interação (aluno-texto do LD),

e não pode proporcionar interações outras que estejam além das limitações impostas pelo seu

próprio suporte textual e finalidade. O uso de recursos audio-visuais neste seminário possibilitou

que ocorressem interações tais como: (a) dos participantes com a letra, o ritmo, a cadência e o

tom, que resultam da integração da linguagem e do som; e (b) dos participantes com a letra e a

música de “Tropicália” e as imagens dos Festivais da Canção à época, como aconteceu em SM1 e

se observa no exemplo (56), ilustrando a integração de palavras, som e imagem.

(56)

Apresentadores tocando com seus instrumentos uma música com letra exibida no telão
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Já no segundo caso, em SM4, a audiência pôde observar na materialidade lingüística dos

versos de uma Cantiga de Amigo ou de uma Cantiga de Amor, as marcas textuais das

características principais de cada tipo de cantiga apresentada oralmente pelos alunos

apresentadores do seminário sobre Trovadorismo. A interação entre os alunos, o professor e os

textos em português arcaico possibilitou, também, a abordagem de um outro tema em sala de

aula: o do preconceito lingüístico. No momento em que a leitura da palavra “trobar”, que aparece

na cantiga apresentada no exemplo (54), provocou risos na audiência, a professora decidiu

interromper a apresentação; ela dirigiu-se ao quadro, posicionando-se ao lado dos alunos

apresentadores, como se pode observar em (57), para mostrar alguns aspectos lingüísticos dos

textos exibidos; discutiu com os alunos o preconceito lingüístico e explicou o uso da forma não-

padrão “bassoura” ao invés de “vassoura” como uma reminiscência desse português arcaico.

(57)

Professora mostrando na tela aspectos lingüísticos do texto.
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Esses exemplos mostram o valor de um seminário, não apenas como um evento de

letramento escolar em si, que pressupõe atividades em que a leitura e a escrita desempenham um

papel fundamental nas interações orais, mas como uma prática mais ampla envolvendo outros

elementos tais como sentimentos, valores, atitudes e propósitos sociais que podem emergir

durante o evento, nas interações verbais e nos processos interpretativos aí subjacentes.

Além desses textos de uso imediato nas apresentações, alguns grupos distribuem com a

audiência, inclusive com o professor, um resumo do tema a ser apresentado. Normalmente esses

resumos não são usados durante o seminário.

Os alunos apresentadores do seminário SM3, cujo tema abordou a poesia no romantismo,

por exemplo, entregaram um resumo para cada participante do evento antes do início da sua

apresentação oral. Esse resumo de duas laudas traz cabeçalho padrão e o nome de todos os

integrantes do grupo e, embora não apresente referências bibliográficas, reproduz alguns trechos

praticamente ipsi litera do livro didático de literatura adotado para a sua turma, como pode ser

observado nos exemplos (58) e (59). Esse dado aponta para um trabalho de pesquisa cujas fontes

de informação parecem restritas ao livro didático, reforçando a análise feita, no Capítulo 2, sobre

a quase inexistência de referências a essas fontes durante a apresentação oral e os indícios de que

o livro didático e os sites da Internet são os únicos provedores de informações para os alunos.

(58)

Trecho do resumo distribuído no seminário SM3
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(59)

Trecho do livro didático de literatura

Tomando como ponto de partida alguns comentários dos alunos sobre os seminários que

remetem a aspectos relacionados ao letramento escolar e à análise dos vários tipos de textos que

são produzidos, circulam e são usados nesses eventos, observou-se como esses textos podem ser

centrais na configuração do próprio evento seminário e, conseqüentemente, dos letramentos aos

quais os alunos vão ter acesso fazendo uso desses textos. Isso demonstra muito claramente como

os gêneros participam do sistema de atividades do evento comunicativo seminário e, como

tornam-se frames para as ações desenvolvidas pelos seus participantes, organizando o seu

trabalho, sua atenção e suas realizações, pois eles “dão forma aos nossos pensamentos e à

comunicação através da qual nós interagimos”, como defende Bazerman (1997: 19).



Cap.3 – As práticas de letramento no evento comunicativo seminário                                                                               133

 Sem perder de vista a noção de sobreposição das áreas de influência dos diversos

letramentos, também o letramento informacional merece destaque neste estudo como um dos

aspectos relevantes do seminário diante da influência das novas tecnologias nas práticas

escolares.

2.1.2 O letramento informacional

Segundo Pourbaix (2003), as primeiras definições de Letramento Informacional se referiam

ao uso de referências bibliográficas. Hoje, é clara a tendência de se incluir aí o letramento

tecnológico ou digital e de se focalizar a informação eletrônica. A autora destaca que um olhar

histórico sobre o conceito de letramento informacional ilustra um movimento da simples

localização e uso da informação, para a sua avaliação, compreensão do poder da informação e

capacidade de diferenciar informação e conhecimento. Talvez venha daí, segundo Pourbaix

(2003), que as definições mais atuais do termo normalmente incluem as habilidades de acessar,

usar e avaliar informações.

A noção social de prática de letramento adotada nesta pesquisa parece alinhar-se com a

perspectiva de Behrens (1994 apud Pourbaix 2003: 132) sobre o Letramento Informacional

quando defende ser este um conceito em evolução, cujo significado depende das necessidades

sociais e individuais de uma sociedade particular.

Daí que, na esfera escolar, também os alunos trazem consigo expectativas em torno de

letramento informacional, e parece evidente nos depoimentos apresentados em (60) que essas

expectativas estão relacionadas às suas necessidades mais urgentes:

(60)

[...] É legal pesquisar e aprender mais  (Aluno da 6ª série do EF).

[...] É interessante saber a posição dos outros e trocar idéias  (Aluno da 6ª série do EF).

[...] o trabalho de pesquisa é interessante, mas, geralmente, faz-se uma pesquisa cujos

resultados não são passados para o resto da turma; assim o conhecimento fica restrito

ao grupo que apresenta. Isso acontece pela dificuldade em se passar o que foi pesquisado

e em prestar atenção necessária para um entendimento do assunto tratado  (Aluno do 2º

ano do EM).

[...] Faz-nos pesquisar mais profundamente sobre o assunto  (Aluno do 3ª ano do EM).
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[...] Você pode debater sobre diferentes argumentos  (Aluno do 3ª ano do EM).

[...] É uma aula diferente, uma maneira de adquirir conhecimentos (Aluno da 6ª série do

EF).

[...] é uma maneira de aprender mais (Aluno da 6ª série do EF).

[...] o grupo – sala não presta atenção, logo não aprendemos. Não é uma atividade de

construção do conhecimento (Aluno do 2º ano do EM).

[...] as aulas não alcançam a profundidade conteudística que uma ministrada por

professores  (Aluno do 2º ano do EM).

[...] a atividade do seminário é positiva quando os proponentes deste estão interessados

em contribuir para a formação intelectual do grupo (Aluno do 2º ano do EM).

Comentários de alguns alunos do Ensino Fundamental e Médio

Os alunos externam nesses comentários o que esperam aprender com os seminários, sua

preocupação com a busca de informação através da pesquisa, com o acesso a diferentes pontos de

vista sobre uma mesma questão e a discussão em torno deles como um caminho para a

construção do conhecimento. Como o seminário pressupõe a participação de todos, não só do

professor com sua autoridade nem só do aluno isolado e com sua determinação própria, é

compreensível que os alunos externem também suas angústias em torno do não

comprometimento de alguns participantes e sua preocupação em comprometer a aprendizagem

que relacionam diretamente aos novos conteúdos que esperam apreender.

Nesse panorama, o livro didático demonstra ser uma fonte importante de informações na

fase de preparação dos seminários, embora não se possa afirmar que seja a única, nem a mais

freqüente. De fato, em três (SM2, SM3 e SM5) dos seminários produzidos no Colégio de

Aplicação da UFPE, os conteúdos apresentados ficaram restritos às informações disponibilizadas

no livro didático adotado para a série, o que pode ser apreendido da imagem em (61) que mostra

o seu manuseio direto durante uma apresentação, assim como na reprodução fiel de alguns de

seus trechos nos resumos distribuídos pelos apresentadores, o que já foi ilustrado em exemplos

anteriores (ver exemplo (58) e (59)).
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(61)

Dois alunos apresentadores fazendo leitura em voz alta de texto do livro didático.

O acesso a informações eletrônicas através da Internet marcou outros três seminários, a

saber, o SM1, o SM4 e o SM7. Um dos apresentadores do seminário SM4, sobre Trovadorismo,

buscou e selecionou informações num site que oferece aulas prontas na Internet, como mostra a

referência encontrada no material escrito que foi usado na apresentação, no exemplo (49). Já um

dos seminários na disciplina de ciências, o SM7, apresentou o tema “Ilusão de Ótica” em 42

slides, utilizando para isso o programa Power Point; a maioria deles eram slides pictoriais, com

imagens importadas do site www.ilusaodeotica.com com o propósito de ilustrar o fenômeno

apresentado, como mostra o exemplo (62).

Já no seminário SM1, a busca , seleção e uso de informações sobre o tema Tropicalismo

resultou na exibição em tempo real do site www.tropicalia.com, durante a apresentação. Além de
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textos escritos, o site disponibiliza um arquivo de fotos e trechos de apresentações públicas de

artistas integrantes do movimento, amplamente usadas durante a apresentação e que atraíram a

atenção dos alunos. A entrada dos computadores e, mais particularmente, da Internet no evento

mudaram as condições de produção e distribuição do conhecimento.

(62)

À esquerda, aluna apresentando seminário com power point e, à direita, um dos slides da mesma

apresentação cuja imagem foi importada da Internet

Numa pesquisa eletrônica, o simples acesso aos recursos tecnológicos necessários

(computador, conexão à rede, programas, etc.) e a habilidade de utilizá-los não garantem o

sucesso do empreendimento. É necessário desenvolver, também, a habilidade de selecionar

informações, visto que uma simples pesquisa restrita às páginas brasileiras sobre um tópico como

o “tropicalismo” ou “tropicália”, por exemplo, podem gerar 14.400 e 19.100 resultados

respectivamente. Além disso, também a habilidade de avaliar as informações selecionadas leva o

aluno apresentador ou seu grupo a tomar decisões, por exemplo, como aconteceu no seminário

SM1, quando se decidiu exibir apenas as informações daquele que se auto-denomina o “site

oficial da Tropicália”. Essa preocupação do aluno apresentador parece pontar para a necessidade
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de se conferir credibilidade às informações eletrônicas que servem de base para o trabalho e que

muitas vezes não apresentam uma autoria definida, explícita e que agregue valor. Essa já não é

uma preocupação dos alunos que utilizam os livros didáticos de literatura brasileira em suas

pesquisas, pois já contam com uma autoria conhecida (Nicola (2000); Cereja & Magalhães

(1998)) e a validação externa da instituição escola que os adota.

O tema letramento informacional em si não é novo, mas o impacto das novas tecnologias e

suas demandas têm ocasionado mudanças imensas nas práticas sociais mais amplas que, por sua

vez, causam mudanças, e sofrem os efeitos reversos dessas mudanças, nas práticas letradas mais

localizadas. Foram discutidos aqui alguns aspectos do seminário relacionados ao letramento

informacional sob essa nova ordem, como, por exemplo, o uso do ambiente de buscas da Internet

pelos participantes do seminário, resultando em alguns insights interessantes sobre o cenário do

evento e o comportamento comunicativo dos alunos e do professor diante do desafio de lidar com

a informação, novos gêneros e o aprendizado no meio digital. Tais mudanças também põem em

relação e exigem outros tipos de letramentos como o letramento tecnológico e o letramento

visual, a serem discutidos na seqüência.

2.1.3 O letramento tecnológico ou digital

O século XXI é reconhecidamente o século da inovação e da disseminação tecnológica.

Também é consenso que tecnologia e sociedade estão estreitamente relacionadas, dado que as

inovações tecnológicas, continuamente, reconfiguram as práticas sociais existentes ou dão vez à

emergência de novas práticas que, conseqüentemente, imprimem grandes mudanças nas formas

como as pessoas se comunicam. Segundo Luke (2003), as tecnologias emergem em contextos

históricos específicos e se tornam parte do tecido social da vida diária, onde moldam e deixam-se

moldar pelas práticas sociais através das quais os usos são mediados.

Em recente trabalho, Marcuschi (2004: 13) analisa e descreve uma variedade de gêneros

que emergem no contexto da tecnologia digital (e-mail, blog, vídeo-conferência interativa, entre

outros), alguns com similares orais ou escritos e muitos ainda em fase de consolidação, mas que,

notadamente, já estão provocando polêmicas e conjecturas quanto ao tipo e ao alcance do seu

impacto na linguagem e na vida social. Para o autor, por exemplo, “a Internet é uma espécie de

protótipo de novas formas de comportamento comunicativo. Se bem aproveitada, ela pode tornar-
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se um meio eficaz de lidar com práticas pluralistas sem sufocá-las, mais ainda não sabemos como

isso se desenvolverá”.

Os seminários que utilizam computadores, slides, power point, data-show e sites www, por

exemplo, inserem esses ambientes virtuais bastante flexíveis e versáteis nas salas de aula,

elencando novas formas de comportamento comunicativo que reforçam a necessidade de

ampliação do conceito tradicional de letramento baseado no papel e na escrita, pois requerem o

desenvolvimento de outras habilidades além de ler e escrever, tais como as de “importar”,

“baixar”, “copiar”, “recortar” e “colar” textos e imagens disponibilizados no ambiente WEB

(World Wide Web). É fato que navegar na Internet requer leitura e escrita, pois a maioria dos

gêneros a ela relacionados (e-mail, chat, blog, orkut, etc.) são baseados na modalidade escrita,

mas é a interação internauta-hipertexto por meio de cliques que obedecem ao comando do tato e

da visão, associada à reunião num só meio de palavras, imagens e sons, que emanicipam o aluno

do caráter bem mais linear, estático e verbal dos textos escritos.

Além disso, Luke (2003: 89) defende que a aprendizagem mediada pelo computador tende

a ser uma aprendizagem mais solidária e socializada, pois encoraja os aprendizes a: (a) tomar

decisões de risco em grupo, do tipo “vamos clicar aqui e ver o que acontece”; (b) buscar a

solução de problemas através da colaboração; e (c) compartilhar informações.

No seminário SM7, da 6ª série do Ensino Fundamental, os recursos tecnológicos utilizados

pelas duas apresentadoras foram responsáveis, entre outras coisas por uma reconfiguração e

maior flexibilização dos papéis tradicionalmente assumidos pelos participantes do seminário.

Uma das alunas apresentadoras não apresentou oralmente o trabalho de pesquisa e assumiu tão

somente a operação do computador e do data-show usado para projetar os slides organizados no

power point. Observou-se, também, que o uso do slide para veiculação das figuras permitiu a

demonstração do fenômeno da Ilusão de Ótica de maneira mais adequada e eficiente,

demonstrando como a versatilidade do ambiente virtual pode influenciar as condições de

produção, facilitando a participação da audiência e, consequentemente, contribuindo para o

sucesso das atividades propostas. Isso pode ser apreendido de um trecho da descrição do evento

em (63).

No episódio descrito em (63), percebeu-se que, além da necessidade de uma coordenação

nas ações realizadas pelos alunos, era determinante na atividade que todos eles tivessem acesso a

uma mesma qualidade de imagem por um mesmo período de tempo, para que as apresentadoras
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pudessem demonstrar que sob as mesmas condições de observação é possível que as pessoas

façam leituras diferentes de uma mesma imagem em razão da Ilusão de Ótica.

(63)

[...] a cada slide projetado, a aluna apresentadora dá instruções aos alunos da

audiência. Os alunos obedecem às instruções e realizam uma seqüência

determinada de ações: posicionam a cabeça para trás, fecham os olhos por alguns

segundos, voltam a cabeça à posição original e, finalmente, abrem os olhos para

observar a figura projetada na tela. Imediatamente, a apresentadora pede a alguns

alunos que descrevam a figura projetada. As respostas são diferentes

uns dizem que não conseguem ver nada, alguns dizem “uma moça”, outros dizem

“uma velha”, quase todos levantam a mão para dar sua versão [...]

Nessa atividade específica, o papel não seria o suporte ideal para as imagens pois isso

exigiria muito mais controle das apresentadoras para levar a cabo uma experiência com tal

necessidade de sincronia e controle de tempo e movimentos. Outra questão difícil seria arcar com

o custo da reprodução de cada uma das figuras utilizadas no evento, num total de mais de trinta

figuras, para que cada aluno ou par de alunos na audiência tivesse acesso às mesmas.

Um outro aspecto observado em SM7 foi a variedade de tipos de interações entre os

participantes. Numa ocasião em que o programa e o sistema operacional não mais respondiam e

foi preciso reiniciar o computador, um dos alunos da audiência foi ajudar a aluna apresentadora,

indicando os “atalhos” na operação do mesmo e do power point para se retornar à apresentação

dos slides com mais rapidez. Esse momento de interação foi capturado pela fotografia, no

exemplo (64), e corrobora os argumentos de Luke sobre a relação entre o aprendizado mediado

pelo computador e a colaboração para a solução de problemas.

Segundo Dionísio (2004: 8), é “cada vez mais freqüente a preocupação dos professores em

inserir gêneros textuais diversos e recursos tecnológicos da sociedade moderna nas atividades em

sala de aula”. De fato, não só os professores, quando incentivam e facilitam o acesso dos alunos

aos recursos tecnológicos disponíveis na escola, mas também os alunos, quando os utilizam nos

seminários, demonstram perceber como os ambientes virtuais podem favorecer a construção de

sentidos, a interação e o aprendizado de uma maneira geral quando se sabe adequá-los à

audiência e à situação comunicativa. È importante discutir a interação dos participantes do
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seminário com textos construídos a partir de diferentes modalidades, em particular a visual,

recuperada e expandida neste contexto digital.

(64)

Um aluno da audiência ajuda as apresentadoras

2.1.4 O letramento visual

Além de “era da tecnologia”, os tempos atuais poderiam ser perfeitamente traduzidos pela

denominação “era da imagem” ou ainda “era da cultura visual” devido a um sem número de

imagens presentes no cotidiano das pessoas. É claro que as novas tecnologias e essa profusão de

imagens estão intimamente relacionadas na medida em que os novos recursos tecnológicos

facilitam não apenas a produção, mas, também, a rápida disseminação de imagens no meio social.

Cada vez mais, a comunicação assume formas multimodais. Materiais impressos

(propagandas, manuais, mapas, gráficos, charges, livros didáticos, entre outros) muito

freqüentemente associam informação verbal e pictorial, assim como os filmes, videoclips e

programas de TV, via de regra, incorporam música e sons não-verbais em suas trilhas e efeitos

sonoros especiais, tão importantes que passam a constituir-se como recursos de identificação
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(quem não sente, no mínimo, curiosidade ao ouvir a vinheta do Plantão Jornalístico da Globo,

mesmo não estando vendo TV naquele exato momento?). Também a fala é freqüentemente

acompanhada de gestos, manejos de cabeça, olhares, enquanto a indústria de bens de consumo já

não se preocupa apenas com a potência e a aparência dos produtos, mas como eles soam (o ronco

do motor, um sistema de ventilação mais silencioso, etc.). A indústria cinematográfica já acena

com a possibilidade de incorporar o cheiro aos sons, palavras e imagens nas cenas de filmes em

que essa representação contribui para a construção de sentidos.

Quando admite que os modos habituais de se ler um texto estão constantemente sendo re-

elaborados na sociedade contemporânea, Dionísio (2004; 2005) refere-se à relação cada vez mais

próxima e integrada entre imagem e palavra, assim como à diversidade de arranjos que a escrita

vem apresentando, devido às novas tecnologias a serviço da mídia. Tudo isso leva a uma contínua

reconfiguração dos gêneros textuais circulantes (livros didáticos, seminários acadêmicos,

editorial de jornais, etc.) e à emergência de outros novos (gêneros textuais internetianos (fotolog,

blog, etc.), infográficos, etc.) que vão incorporar-se, em alusão à metáfora Bahktiniana, ao fluxo

ininterrupto da comunicação multimodal no qual todos estão mergulhados.

A comunicação visual não é marca da contemporaneidade, pois como bem lembra Dionísio

(2004), desde a arte rupestre no tempo das cavernas, os pictogramas sumérios15, os sinais

hieroglíficos egípcios e os primeiros pictogramas arquétipos dos chineses, o letramento visual

constituiu-se como um aspecto estratégico na organização social de comunidades e civilizações.

De fato, desde antes de falar, os homens já usavam gestos e desenhos para se comunicarem, e, em

sua evolução, foram se tornando cada vez mais regentes de uma orquestra constituída dos mais

diversos recursos de representação e comunicação (escrita, gestos, imagens, sons, entoações, etc.)

e suas inúmeras possibilidades de orquestrações mobilizadas nas ações individuais e sociais

através de enunciados materializados nos gêneros textuais. Ao perceber os gêneros não apenas

como formas, mas como “frames” de ações sociais, a exemplo de Bazerman, Dionísio (2004: 1)

respalda-se para sugerir que a multimodalidade discursiva é um traço constitutivo a todos os

gêneros escritos e orais, e que “todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais

exercem uma função retórica na construção de sentidos no texto”. As imagens não apenas

                                                
15 O que os primeiros escribas gravavam nas placas de argila eram hábeis esboços de objetos e criaturas do dia-a-dia,
tais como bois e feixes de cevada, e também pessoas. Essas palavras-imagens registravam, em sua maioria, assuntos
mundanos, como a quantidade de cereal envolvida numa transação comercial (A era dos Reis Divinos. A História em
Revista, Rio de Janeiro, v.1, p.16. 1991).
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ilustram, mas significam e requerem um leitor, não apenas alguém que as “olhem” ou “vejam”,

apontando para o papel relativo da escrita no ensino e na própria comunicação, aspectos que

carecem de mais investigações.

A escola não poderia passar incólume a tudo isso, pois, como sugere Kress (2003:182), a

revolução visual na comunicação pública tende a continuar e, provavelmente, intensificar-se dado

que as razões de sua eclosão continuam firmes e cada vez mais fortes. Publicações especialmente

dirigidas aos professores (como a Revista Nova Escola) e jornais de circulação nacional (como a

Folha de São Paulo) dedicam, com freqüência, artigos ao fenômeno social da multimodalidade

discursiva e seus reflexos na escola. Fruet (2004), em artigo para a revista Nova Escola, chama a

tenção dos professores para a profusão de fotos em livros, jornais, sites, outdoors e, é claro,

também nos livros didáticos. Propõe que a escola e professores se conscientizem da importância

do letramento visual que permita ao aluno o desenvolvimento da habilidade de ler imagens além

do seu aspecto artístico, sem restringir-se apenas à identificação dos objetos ali retratados, como

é mais comum, e de analisar criticamente o uso de informações visuais atentando para o fato de

que a apresentação visual de um gênero é sempre resultado de escolhas. Já Takahashi (2004), da

Folha Online, revela os resultados de uma pesquisa sobre o aproveitamento dos estudantes no

teste do Saresp 200316, que mostram um maior percentual de acerto nas questões classificadas

como “visuais”, aquelas que integram mais imagem do que texto, atribuindo isso ao grande

estímulo visual a que os alunos são submetidos na sociedade contemporânea.

Há quem defenda, entretanto, uma postura diferente daquela sugerida por Fruet (2004). À

luz dos resultados do Saresp 2003, a coordenadora de estudos e normas pedagógicas da Secretaria

da Educação de São Paulo defende no artigo da Folha Online, “Secretaria diz que busca melhorar

leitura dos estudantes”, que a escola precisa trabalhar mais os textos escritos literários,

defendendo assim maior ênfase no letramento tradicional, pois “[...] hoje, por exemplo, quem lê

Machado de Assis fora da escola?[...] A escola é o único lugar onde isso é trabalhado. Por outro

lado, o aluno está o tempo inteiro em contato com as imagens”. Aí está um exemplo de duas

“leituras” diferentes de um mesmo (e novo) objeto de contemplação.

Como sugere Marcuschi (2004: 16), diante do papel e disseminação da tecnologia digital na

sociedade contemporânea e das novas formas de comunicação aportadas (inclusive a

comunicação visual) “já se pode indagar se a escola deverá amanhã ocupar-se de como se produz

                                                
16 Saresp refere-se ao sistema de avaliação do ensino médio estadual do estado de São Paulo (NA).
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um e-mail e outros gêneros do ‘discurso eletrônico’ ou pode a escola tranqüilamente continuar

analisando como se escrevem cartas pessoais, bilhetes e como se produz uma conversação”. No

que tange ao letramento visual, aparentemente, os caminhos da escola já aparecem delineados nos

novos livros didáticos, nos exames como o ENEN ou o Sarespe e nas atividades propostas pelos

professores que utilizam cada vez mais a combinação de textos visuais e verbais através de uma

diversidade de gêneros.

Perspectivas talvez discordantes hoje podem transformar-se em unanimidades teóricas num

futuro próximo, e um bom caminho para isso parece ser o desenvolvimento de pesquisas e

análises empíricas que permitam esboçar um retrato de como se apresenta a multimodalidade

discursiva na escola. Mesmo nesta pesquisa exploratória sobre os seminários escolares, já é

possível observar alguns aspectos sobre o letramento visual que precisam ser estudados com

maior profundidade.

A análise dos seminários escolares coletados para essa pesquisa, seguindo Kress & Jewitt

(2003), van Leeuwen (2004), Kress (2003), Levine & Scollon  (2004), Bourne & Jewitt (2003) e

Dionísio (2004; 2005) em seu argumento central de que o discurso é inerentemente multimodal,

aborda essa prática de letramento escolar como uma produção multimodal, numa perspectiva

mais ampla, procurando expandir um pouco mais o que já se conhece do seminário como evento

de fala ou gênero textual oral. Os dados mostram que os participantes dos seminários em suas

interações “orquestram” sua fala e outros modos de representação e comunicação como a escrita,

os gestos, a direção e duração de olhares, a entoação da voz, as imagens, movimentos corporais

mais amplos, música e efeitos sonoros, entre outros, para construir significados e alcançar seus

objetivos, como, por exemplo, quando usam uma maquete para explicar a geração e o “caminho”

da energia da hidrelétrica até uma residência, ou quando descrevem fotos e vídeos ou cantam

músicas do movimento tropicalista.

Um aspecto bastante interessante que emerge da análise dos dados é, exatamente, a

ocorrência do uso significativo de imagens em quatro dos sete seminários que compõem o corpus

da pesquisa. Da mesma forma, os dados revelam que em dois desses seminários, o SM1 e o SM7,

o uso de informações visuais não foram episódios furtivos, ao contrário, houve uma relativa

preponderância de orquestração fala e imagem durante a apresentação e, em pelo menos um deles

(SM7), houve momentos em que as informações visuais predominaram sobre as verbais (fala e

escrita). Isso acontecia, por exemplo, quando os alunos da audiência passavam um período
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apenas observando, estudando uma determinada imagem projetada na tela para tentar decifrar

quantas outras figuras diferentes haviam sido usadas na composição da figura principal, aquela de

maior destaque na imagem e, provavelmente, a mais acessível à uma primeira leitura.

Esse exemplo também mostra como o letramento visual pode ser exigido do aluno, mas

também mostra que ele pode ser ensinado e desenvolvido durante os seminários. Nas últimas

interações com as imagens, ao final deste mesmo seminário, pode-se observar como os alunos

conseguiam ler figuras relativamente complexas com mais facilidade.

Observando as fotos e a filmagens desses seminários mais “visuais” e comparando-os com

aqueles nos quais o uso de imagens não foi uma escolha retórica dos apresentadores, parece claro

como as respectivas audiências se comportam de formas diferentes. Nos seminários mais verbais,

há pouca interação entre os alunos da audiência e entre audiência e apresentadores, a não ser

quando há estímulo por parte do professor. Muitos alunos da audiência demonstram pouco

interesse e participação no evento, o que pode ser apreendido no exemplo (65), onde três dos seis

alunos retratados desenvolvem atividades paralelas e desviam o foco da sua atenção da atividade

de fala que se processa: um deles, com os olhos baixos, relaxa repousando a cabeça na mão, uma

aluna lê um texto e o outro aluno aproveita para cochilar.

(65)

Alunos da audiência durante o seminário SM3, sobre a prosa no romantismo
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Por outro lado, naqueles seminários em que os apresentadores usam recursos visuais e

verbais integrados, como no exemplo (66), há uma maior interação entre os participantes durante

o evento, mais perguntas-respostas, mais colaboração, mais atenção, sugerindo que o uso de

imagens, de fato, auxiliam a aprendizagem (em geral, é mais fácil ver do que abstrair).

(66)

Alunos da audiência durante o seminário SM1 sobre o Tropicalismo nas artes e literatura

Não se pode negar que o papel dos recursos tecnológicos pelos apresentadores em alguns

dos seminários – computadores, slides, Internet, power point – é determinante para essa

integração de informações visuais à sua fala. Mas é preciso ressaltar que, no seminário realizado

na aula de ciências, o SM6, essa integração palavra-imagem aconteceu e contribuiu sobremaneira

à compreensão da audiência independente da utilização de quaisquer novas tecnologias além do

uso de uma maquete. O próprio posicionamento da maquete na sala de aula, feito pelo aluno

apresentador, à sua frente e à frente da audiência, como mostra o exemplo (67), já aponta para a

importância do recurso visual para a compreensão do tema apresentado.
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(67)

Aluno mostrando o processo de geração de energia com auxílio de uma maquete

A maquete 3D foi utilizada para explicar aos participantes como é gerada e transmitida a

energia elétrica, desde a queda d’água ao interruptor nas residências urbanas. Seria um grande

desafio fazê-lo apenas através do texto oral, principalmente em se tratando de alunos de 6ª série,

pois certamente demandaria muito tempo e exigiria muita atenção da turma. A maquete, por

outro lado, imputou “concretude” a algo tão abstrato quanto a “energia e seu caminho”. Poder ver

a água caindo, o movimento das turbinas, o gerador, as linhas de transmissão (fios) e, finalmente,

uma luz acesa no fim do “túnel” foi crucial para a compreensão do assunto.

O aluno apresentador do seminário sobre Energia Hidrelétrica, mostrado em (67), poderia

ter usado um computador para veicular imagens reais de uma usina em funcionamento através de

um filme, ou apresentado um infográfico que demonstrasse o processo de geração de energia ao

invés de usar uma maquete. Não importa o recurso utilizado, o importante é perceber que a
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mobilização de diferentes recursos visuais, altamente tecnológicos ou não, provoca mudanças

significativas no sistema de atividades no qual o aluno e os participantes do seminário se

envolvem para nele criar sentido para o texto oral, escrito e visual (ver Dionísio 2004), e, em

conseqüência disso, uma variedade de letramentos são exigidos, ensinados e aprendidos. No

seminário SM6, os alunos aprenderam a unir palavra e imagens para “construir” um processo (de

geração de energia); esse letramento visual possivelmente os ajudará a compreender outros

processos explicados através de outros recursos, como o infográfico, por exemplo.

3.  RESUMO

Procurou-se refletir, nesta seção, sobre os pressupostos teóricos e os conceitos básicos da

abordagem de letramento como prática social e analisar, a partir desta perspectiva, alguns

aspectos relacionados aos seminários.

Observou-se, por exemplo, que nos seminários a construção de significados se vale da

escrita, da oralidade, dos gestos, do tom da voz, da música, das imagens, dos movimentos

corporais e de tantos outros elementos que terminam por configurá-lo como uma produção

multimodal. Daí a necessidade de estudá-lo em termos dos múltiplos letramentos necessários à

construção de sentido em meio a textos diversos e de naturezas singulares. Viu-se que alguns

letramentos são explicitamente perseguidos pelos alunos – o letramento escolar tradicional e o

letramento informacional, por exemplo; outros são retomados e expandidos em alguns

seminários, principalmente naqueles que mobilizam novas tecnologias, a saber: o letramento

tecnológico e o letramento visual. A análise dos eventos apontou, ainda, que o uso de recursos

tecnológicos nas apresentações possivelmente contribui para: a) integrar uma maior diversidade

de textos, principalmente os textos visuais, ao arsenal de textos escritos e orais que são

produzidos, circulam e são usados no seminário; b) operar mudanças no sistema de atividades do

seminário; c) uma flexibilização ou reconfiguração nos papéis tradicionalmente assumidos pelos

participantes do evento; e, finalmente, d) favorecer uma participação mais ativa, motivada e

colaborativa da audiência.

Em suma, a prática do seminário parece concorrer para o estabelecimento, na sala de aula,

de um ambiente propício ao ensino e aprendizagem de multiletramentos que contribuem para



Cap.3 – As práticas de letramento no evento comunicativo seminário                                                                               148

uma participação mais completa do aluno tanto na escola como fora dela, ampliando suas

possibilidades de interação com outros atores sociais e o desenvolvimento de novos letramentos.
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CONCLUSÃO

Ainda na introdução deste trabalho, justificamos que o nosso interesse em estudar os

seminários produzidos por alunos do Ensino Fundamental e Médio advinha da simples

constatação, através da nossa prática pedagógica, de que o seminário ganhou espaço nos

planejamentos de aula e nas sugestões de atividades nos livros didáticos do Ensino Médio e

Fundamental, e que vem, paulatinamente, ampliando esse espaço respaldado nas

orientações e referenciais dos PCN de língua portuguesa e, também, nas propostas de

tratamento dos gêneros como objetos de ensino-aprendizagem nas escolas. Arriscamos

afirmar, então, que certos aspectos relacionados à produção do seminário no Ensino

Fundamental e Médio ainda careciam de investigação, e que deveríamos partir de uma

descrição e análise mais amplas, do evento comunicativo e do contexto de sua produção,

procurando estabelecer relações e contrastar os resultados obtidos com outras contribuições

acerca do tema, oriundas de estudos e investigações realizadas, em sua maioria, no Ensino

Superior onde, provavelmente, teve origem a construção sócio-histórica do seminário.

A análise dos questionários aplicados ofereceu insights interessantes sobre o

significado dos seminários para alunos e professores, suas intenções e percepções. Essa

representação de seminário foi analisada e posta em relação ao que foi visto em sala de

aula, produto das atividades e das ações individuais e coletivas desenvolvidas pelos

participantes dos eventos, em todos os seus estágios de realização.

Constatamos que o nosso objeto de estudo é de fato muito solicitado pelos

professores do Colégio de Aplicação, desde as primeiras séries do Ensino Fundamental e
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em diferentes disciplinas, que desempenha funções bem específicas e apresenta variações

na forma como é produzido e se materializa como texto no momento da apresentação.

Percebemos, que a nossa realidade parece ser bem diversa daquela que foi delineada

por Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz e colaboradores em seus artigos recentemente

traduzidos e entrevistas acerca do tema, discutidos no capítulo de abertura desta

dissertação, tomando como base o contexto das escolas da Suíça francófona. É possível

inferir nessas leituras, que o ensino nas escolas suíças é bastante tradicional e que o ensino

de língua materna, por sua vez, e segundo o próprio Schneuwly, dedica 70% a 80% ao

ensino da gramática e da ortografia. Isso levou o próprio governo suíço a incentivar

programas voltados ao ensino da comunicação, que desenvolvessem a expressão oral e

escrita das crianças de forma sistemática e suprissem a falta de métodos e de material

alegada pelos professores. No contexto suíço, pautado no ensino tradicional, o seminário e

outras técnicas de ensino socializado, algumas abordadas no capítulo 1, provavelmente são

práticas pouco freqüentes na escola. No contexto brasileiro, como vimos anteriormente, a

introdução do seminário como técnica de ensino na Educação Básica data dos anos 30.

As seqüências didáticas, que materializam as propostas de ensino dos gêneros

escritos e orais na disciplina de língua portuguesa, e que se difundem pouco a pouco no

Brasil, são inspiradas no modelo suíço e desenvolvidas, portanto, em resposta a

necessidades educacionais específicas daquele país. No contexto suíço, o seminário pode

ser considerado um gênero dificilmente acessível, espontaneamente, pela maioria dos

alunos, e, por isso, ele é um dos gêneros orais públicos contemplados com um modelo

didático para seu ensino na escola. Em visita ao Brasil, em 2002, o próprio Schneuwly

observou e comentou como as crianças brasileiras já se expressam muito bem, “são

fantásticas”, provavelmente tomando como parâmetro as crianças suíças. Esse

comportamento comunicativo de nossas crianças pode ser reflexo, entre outros fatores, de

um ambiente de aprendizagem e de desenvolvimento da expressão oral peculiares,

diferentes do observado nas escolas suiças.

Na comunidade estudada neste trabalho, o seminário é um evento escolar conhecido e

reconhecido pelos alunos, os quais enfrentam esse tipo de uso mais formal da língua – a

exposição de um tema para um grupo – desde a 5ª série do Ensino Fundamental. Neste

caso, trata-se de um gênero escolar, que circula de forma recorrente nas salas de aulas,
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naturalmente, não havendo necessidade de ser escolarizado ou transformado num objeto de

ensino a partir de um outro modelo, ou variedade, que circula em uma outra esfera – a

profissional ou a acadêmica, por exemplo.

Através dessa pesquisa exploratória no Colégio de Aplicação pudemos conhecer um

pouco mais o seminário produzido na escola e, conhecendo-o melhor, darmos conta de

suas potencialidades que vão bem além de sua utilização como uma técnica de ensino

alternativa à aula expositiva e uma ferramenta para ministrar novos conteúdos e avaliar os

alunos. Falta, na disciplina de língua portuguesa, uma reflexão sobre o evento de uma

forma geral, e sobre o gênero em particular, a partir da própria produção dos alunos, pelos

seus participantes e sob orientação do professor, e não um modelo para se ensinar

seminário na escola. Ajudaria, também, um tratamento interdisciplinar da questão, dado

que a produção de seminários extrapola os limites da disciplina de língua portuguesa, para

agregar contribuições e elementos peculiares de outras áreas do conhecimento, o que é

mais do que natural em se tratando de um evento situado.

Um trabalho de análise/reflexão anterior e posterior às apresentações levaria o aluno

a melhor produzir o seminário e a utilizar esse conhecimento, as habilidades desenvolvidas

e as técnicas aprendidas (de ouvir o outro, de adequar o registro à situação, de prender a

atenção do público, de integrar a palavra do outro ao seu próprio discurso, de argumentar,

de contestar sem ser agressivo, etc.) para produzir outros eventos e gêneros, como o debate

e a entrevista, por exemplo. Neste aspecto, o evento seminário oferece grandes

possibilidades porque integra e suscita diferentes tipos de interação, de papéis, de relações,

de gêneros, de atividades de leitura e escrita e mobiliza recursos diversos. O resultado de

tudo isso são os diferentes letramentos ensinados e aprendidos, como pudemos observar no

capítulo 3.

Neste sentido, espera-se que o presente trabalho possa contribuir para ampliar ainda

mais a visão dos professores, levando-os a serem mais críticos em relação às suas práticas

pedagógicas, e a observarem, por exemplo, como já utilizam o seminário e sua

multimodalidade constitutiva para elencar novos letramentos, e como podem potencializar

seu uso no futuro, sem perder de vista a realidade educacional e social em que estão

inseridos.
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ANEXOS

ANEXO A

Universidade Federal de Pernambuco – Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-graduação em Letras e Lingüística – Mestrado em Lingüística
Aluna: Ana Regina Ferraz Vieira
Orientadora: Professora Angela Paiva Dionísio

UM ESTUDO SOBRE UMA PRÁTICA DE LETRAMENTO ESCOLAR: O SEMINÁRIO

Questionário para Alunos
Caro(a) aluno(a)
Este questionário tem o objetivo de colher informações sobre a prática de seminários no Ensino Fundamental
e Médio. As respostas são absolutamente confidenciais e você não precisa se identificar.

Responda às perguntas abaixo, assinalando no quadro ou respondendo nos espaços designados a opção
ou opções que mais se aproximam da sua opinião:

Parte 1: Sobre você ...

Série que está cursando:  ����  1ª    ����  2ª    ����  3ª ����  4ª ����  5ª ����  6ª ����  7ª ����  8ª

   ����    Fundamental ����  Médio

Parte 2: Sobre as atividades em sala de aula ...

1) Seus professores costumam propor seminários na s ua turma?

�  Sim �  raramente �  Não

2) Você gosta desse tipo de aula?

�  Sim �  Não

Por quê?  ______________________________________________________

Obs: Se sua resposta foi Não, seguir para a pergunta 4

3) O que você mais gosta com relação aos seminários :

Numere em ordem de importância (1 é a o que você ma is gosta, etc.)
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�  é uma aula diferente �  ter uma nota/avaliação sem prova
�  fazer  pesquisa             �  coordenar/participar do debate
�  trabalhar em grupo �  outros: ________________
�  aprender sem o professor                                �              ________________
�  dar uma aula para a sua turma             �               ________________

4) O que você não gosta em relação aos seminários:

Numere em ordem de importância  (1 é o que eu menos gosto, etc.)

�  dos temas propostos �  do debate/discussão depois
�  de fazer a pesquisa �  da avaliação do professor
�  de trabalhar em grupo             �  outros: ________________
�  de sintetizar e organizar o material �               ________________
�  de apresentar oralmente �               ________________

5) Que etapas você reconhece nos seminários que apr esenta ou assiste:

�  proposta do tema pelo professor �  avaliação
�  orientação bibliográfica             �  outros: ________________
�  pesquisa, seleção, organização �              ________________
�  apresentação do trabalho           �              ________________
�  comentários feitos pelo professor
�  debate/discussão acerca do que foi 
  apresentado

Obrigada por sua colaboração nesta pesquisa.
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ANEXO B

Universidade Federal de Pernambuco – Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-graduação em Letras e Lingüística – Mestrado em Lingüística
Aluna: Ana Regina Ferraz Vieira Orientadora: Professora Angela Paiva Dionísio

UM ESTUDO SOBRE UMA PRÁTICA DE LETRAMENTO ESCOLAR: O SEMINÁRIO

Questionário para Professores
Caro(a) professor(a),
Este questionário tem o objetivo de colher informações sobre a prática de seminários no Ensino Fundamental
e Médio. As respostas são absolutamente confidenciais e você não precisa se identificar.

Parte 1:  Sobre você ...

Série(s) que leciona:
Fundamental ����  1ª ����  2ª ����  3ª ����  4ª ����  5ª ����  6ª ����  7ª ����  8ª

Médio ����  1ª ����  2ª ����  3ª

Disciplina(s) ______________________________________________________

Tempo aproximado que ensina:

�  até 1 ano �  entre 2 e 5 anos �  entre 6 e 9 anos �  acima de 10 anos

Parte 2:  Sobre sua prática diária...

Responda às perguntas abaixo, assinalando no quadro ou respondendo nos espaços designados a opção ou
opções que mais se aproximam da sua prática ou opinião:

1) Costuma propor seminários didáticos nas turmas e m que ensina?

�  Sim �  Não

Obs: Se sua resposta for NÃO, seguir para a pergunta 8

2) A partir de que série você, normalmente, propõe seminários?

_________ série

3) Com que freqüência seus alunos apresentam seminá rios em sala?

�  1 vez por ano letivo �  3 vezes
�  2 vezes �  acima de 3 vezes por ano letivo



Anexos 161

4) Você discute com os alunos previamente como deve  ser elaborado um
seminário ?

�  Sim, sempre. �  Sim, só quando necessário. �  Não.

5) Você esclarece, previamente, como será a avaliaç ão deles/do seminário
apresentado, ou seja, que critérios usará?

�  Sim. �  Não.

6) Ao propor um seminário, quais os resultados pretend idos?
      Numere os itens mais relevantes, em ordem de importância (1 é o mais importante, etc.)

�  Variar o tipo de aula �  desenvolver habilidades orais
�  incentivar a pesquisa �  aprofundar mais o tópico
�  incentivar trabalhos em grupo             �  despertar o interesse da turma
�  aprendizagem independente                            �   outros: ________________
�  socializar conhecimentos �               ________________
�  motivar a turma             �               ________________

7) Na avaliação que faz do seminário apresentado, v ocê considera:
 Numere os itens mais relevantes, em ordem de impor tância (1 é o mais importante, etc.)

�  o aluno individualmente                                   �  a participação da turma
     �  o grupo como um todo �  a opinião do resto da turma

�  o desempenho na exposição oral �  a auto-avaliação do grupo
�  o conteúdo apresentado �  outros: ________________
�  os recursos utilizados (tabelas,                        �              ________________
   ilustrações, vídeo, etc.)

8) Quais as desvantagens (pontos negativos) de real izar seminários em classe?
Aponte 3 (três):

1. _____________________

porque ______________________________________________________
2. _____________________

porque ______________________________________________________
3. _____________________

porque ______________________________________________________

9) Assinale as etapas que considera “partes de um s eminário”:
 Numere as mais relevantes, em ordem de importância  (1 é a mais importante, etc.)

�  proposta do tema          �  debate/discussão sobre o que foi apresentado
�  orientação bibliográfica          �  avaliação
�  pesquisa, seleção, organização        �  outros: ________________
   do conteúdo          �              ________________
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�  apresentação do trabalho           
�  síntese feita pelo professor

Professor, obrigada pela sua colaboração nesta pesq uisa .


