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Introdução 

 
Nos últimos anos, a partir da influência do movimento da Escola Nova,  seminários, mesas-

redondas, palestras, discussão, debates, entre outros gêneros textuais3 passaram a fazer parte do 
cotidiano universitário como uma das alternativas para as tão criticadas aulas expositivas, tidas pelos 
defensores do escolanovismo como exemplo típico e dominante da prática pedagógica tradicional, em 
que o aluno tinha apenas um papel passivo, de mero expectador, enquanto o professor era a figura 
central no processo de ensino e aprendizagem.  

O presente trabalho objetiva analisar o gênero seminário acadêmico e a seqüência didática 
organizada para sua realização. Vale ressaltar que o seminário ou qualquer outro gênero que se 
apresente na modalidade oral é um evento de letramento escolar cuja constituição envolve a leitura e 
produção de vários gêneros textuais, tanto orais (exposição oral, debate, discussão), como escritos 
(textos didáticos, roteiros, esquemas, etc), além de envolver o uso de estratégias de escrita, tais como a 
citação de referências e a atividade de leitura e sistematização de informações através do fichamento. 
O texto é baseado em Bakhtin (1992), Schneuwly e Dolz (2004), entre outros. 

 O corpus é formado de entrevistas realizadas com três professores do 2º período do curso de 
Arquivologia da UEPB, as seqüências didáticas dos respectivos professores e gravação dos seminários 
realizados por um grupo de alunos nas três disciplinas. A pesquisa é interpretativista baseada em 
Moita Lopes (2004). A pesquisa, que ainda está em andamento, revela que os professores  buscam 
desenvolver estratégias antes e após o seminário para o desenvolvimento da leitura e a produção de 
outros gêneros acadêmicos.  

 
1. Algumas Considerações sobre Seminários 

 
De acordo com Silva (2007), se observarmos no âmbito social mais geral, iremos constatar os 

múltiplos sentidos do termo “seminário”. No contexto da Internet, por exemplo, ao inserirmos a 
palavra “seminário” na ferramenta de busca google4, são obtidos 811.000 resultados para o termo. Dos 
dez resultados iniciais, a maioria sinaliza a acepção  de congresso científico ou cultural, com 
exposição seguida de debate, porém, nenhum resultado, dentre os dez primeiros, remete às acepções  
de grupo de estudos em que os estudantes pesquisam e discutem tema específico ou de aula dada por 
um grupo de alunos em que há debate acerca da matéria exposta por cada um dos participantes”. 
Como observa Bezerra (2003), a bibliografia da área da educação freqüentemente recorre à etimologia 
do termo “seminário” numa tentativa de resgatar sua idéia originária, “ocasião de semear idéias ou de 
favorecer sua germinação”. 

Para a didática tradicional e a metodologia científica, o seminário sempre foi visto como uma 
técnica de ensino, uma prática tipicamente acadêmica presente nos cursos de graduação e pós-
graduação (SEVERINO, 2000; VEIGA, 2002), embora hoje esteja cada vez mais presente na escola, 
tanto no nível fundamental quanto no médio. Segundo Veiga (2002), o seminário passa a integrar o 
cotidiano escolar brasileiro a partir dos anos trinta do século XX por influência da Escola Nova, 
movimento que se opunha às práticas pedagógicas tidas como tradicionais. Um dos princípios básicos 
do movimento era colocar o aluno no centro do processo pedagógico, lugar antes conferido ao 
professor. A aula expositiva – tida pelos defensores do escolanovismo como um método de ensino 
retrógrado, um monólogo do professor em que o aluno é um mero expectador passivo – passa a ser 
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duramente criticada e em seu lugar são propostas outras “técnicas de ensino” como os trabalhos em 
grupo, pesquisa, jogos criativos, dinâmicas de grupo etc.  

De acordo com Veiga (2002: 106), o seminário possui um sentido amplo e outro restrito. O 
primeiro refere-se a um “congresso científico, cultural ou tecnológico” que reúne pesquisadores, 
técnicos e estudantes de uma determinada área do saber em torno do estudo e discussão de alguma 
questão ou algum tema pertinente ao campo. Este evento, em geral, reúne um grupo relativamente 
grande de pessoas e é coordenado por uma “comissão de educadores, especialistas ou autoridades no 
assunto”. Entretanto, o seminário, em seu sentido amplo, não é um evento exclusivo do contexto 
universitário e, portanto, não reúne necessariamente apenas educadores, especialistas e alunos. Há, por 
exemplo, seminários destinados a empresários de determinado setor, a categorias profissionais 
específicas (não necessariamente do âmbito científico), a grupos culturais, políticos e religiosos. Em 
seu sentido restrito, o seminário é concebido como uma “técnica de ensino socializado” na qual alunos 
se reúnem em grupos com o objetivo de estudar, expor, debater e discutir, com os demais integrantes 
da sala da aula, um ou mais temas de determinada área do saber, sempre com a supervisão do 
professor responsável pela disciplina ou curso (VEIGA, 2002: 107). Por se dar no contexto da sala de 
aula, “é também conhecido como seminário didático” (BEZERRA, 2003: 01), é justamente nesse 
contexto que se debruça nossa análise. 

A partir da década de 1980, alguns estudiosos passam a apresentar algumas críticas a respeito 
do uso indiscriminado do seminário em sala de aula. Balzan (apud VEIGA, 2002: 107-8) afirma que o 
seminário, muitas vezes, constitui-se em uma tentativa mal fundamentada de inovar e substituir o 
monólogo do professor. O autor observa que, sem a devida fundamentação teórica, o seminário acaba 
se convertendo em uma “aula expositiva dada pelos alunos”, em que ocorre apenas a substituição do 
“monólogo do professor pelo monólogo do aluno”. Logo, sem discussão ou debate, a interação limita-
se apenas à exposição (pelo seminarista) e à apreciação (pela audiência) do que está sendo dito, o que 
não contribui para a socialização de saberes, premissa fundamental nas técnicas de estudo socializado. 
O autor também critica a extrema divisão do trabalho e sua descontinuidade, como também o risco de 
se cair em superficialidades e generalizações que nada contribuem para a problematização de uma 
determinada temática. Em nossa pesquisa, verificamos que grande parte dos seminários assistidos 
segue  a estrutura de exposição (maior parte do tempo) e debate no final, ou seja, a interação ainda é 
muito limitada, confirmando assim a constatação de  Pinto (1999), ao investigar as práticas de 
transmissão de saber na universidade, que, em alguns casos, o seminário acaba reproduzindo a 
estrutura da aula expositiva, semelhante, portanto, à constatação apresentada por Balzan (apud 
VEIGA, 2002). Para Pinto (1999: 68), a única diferença entre a aula expositiva e o seminário é que, 
enquanto na primeira o conhecimento é transmitido pelo professor, no segundo, é o aluno que assume 
tal responsabilidade. O autor salienta, no entanto, que mesmo esta diferença tende a desaparecer, pois 
“é comum que o professor faça longas intervenções durante e no final do seminário, geralmente 
adicionando informações ou reelaborando as já apresentadas”.  

Nos estudos de inspiração lingüística, o seminário é visto como um gênero textual ou 
discursivo produzido na interface entre as modalidades oral e escrita, pois apesar de ser materializado 
via oralidade, tem sempre textos escritos que lhe servem de base. Segundo Bezerra (2003: 1), um texto 
não se constitui apenas de elementos da língua, mas também de “aspectos da cultura de quem o 
produz”. Por essa razão, a autora articula Etnografia e Lingüística para situar o seminário como um 
gênero discursivo que se desenvolve na interface entre fala e escrita. Segundo a autora 

 
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 necessidades comunicativas dos membros de um grupo social (no 
caso, alunos e professores), usando estruturas lingüísticas semi-formais, com o objetivo de 
estudar e refletir sobre certo tema (BEZERRA, 2003, p 04).    

 
Assim, o seminário passa a ser considerado não mais como uma simples técnica de ensino, 

mas como um gênero discursivo, tanto por apresentar características temáticas, composicionais e 
estilísticas estabelecidas sócio-historicamente, como por atender a propósitos específicos de sujeitos 
inseridos em determinado contexto sócio-cultural. Os dados comprovam que os alunos que tiveram 
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orientação da estrutura do gênero seminário, desenvolveram trabalhos mais sistematizados e 
organizados desde a introdução  à conclusão da apresentação. Percebemos também que, embora os 
alunos tivessem a orientação lingüística sobre o gênero, o corpo discente segue geralmente a seqüência 
didática sugerida pelo professor, conforme veremos a seguir.  

 
2. O seminário e as sequências didáticas 

 
Semelhante a Bezerra (2003), Schneuwly et al (2004) tratam do seminário como um gênero 

textual, porém, com um enfoque claramente mais didático. Assim, os autores da Escola de Genebra 
procuram transformar os gêneros textuais em objetos de ensino sistemático através da descrição 
detalhada de suas dimensões ensináveis. Os autores propõem que os gêneros sejam trabalhados nas 
escolas através de “seqüências didáticas”, isto é, a partir de “um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (SCHNEUWLY, 
DOLZ & NOVERRAZ, 2004: 97).  

  Em seu artigo A Exposição Oral5, Schneuwly et al (2004) traçam as características gerais do 
seminário, suas dimensões ensináveis e, ao final, sugerem duas seqüências didáticas para seu ensino 
no 1° e 2° ciclos do Ensino Fundamental. A definição que norteou a construção das seqüências 
didáticas propostas é a de que o seminário caracteriza-se 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 (2004, p. 218). 
 

Os autores destacam como características gerais do seminário: i) ser basicamente monologal, 
ii) realizar-se numa situação de comunicação específica chamada de bipolar, reunindo o expositor e 
seu auditório, iii) aplicar-se a uma situação comunicativa para fazer alguém compreender algo, e iv) 
ser um gênero textual público e relativamente formal. 

O caráter monologal do seminário atribuído pelos autores contrasta com a idéia de interação e 
socialização de saberes defendida pelo movimento escolanovista. Quanto ao aspecto de o seminário 
realizar-se numa situação comunicativa bipolar e, portanto,  pressupondo dois papéis distintos (o 
expositor e a audiência), desconsidera o fato de que o professor é mais do que um simples membro da 
audiência, é muitas vezes o ouvinte endereçado, pois possui poderes de fazer intervenções e avaliar o 
desempenho dos alunos, atribuindo-lhes uma nota, além de ser aquele que, em tese, tem mais 
conhecimento sobre o tema em jogo que os alunos (tanto os que apresentam quanto os que fazem parte 
da audiência). A quarta característica “situação comunicativa destinada a fazer compreender algo” 
aproxima o seminário da aula expositiva em que alguém sabe e expõe o conteúdo enquanto os demais, 
que não sabem, devem prestar atenção para aprender. Tal idéia desconsidera ainda a necessidade de o 
seminário envolver discussão e/ou debate, tão importantes para problematização e aprofundamento de 
temas. Conforme os autores afirmam, o seminário configura-se como um gênero público e relativamente 
formal: público por seu caráter institucional e por reunir várias pessoas; relativamente formal porque os 
alunos, em geral, se conhecem ou são amigos uns dos outros. 

Após descreverem as características gerais do seminário, Schneuwly et al (2004) apresentam 
suas três dimensões ensináveis: i) a situação de comunicação: a construção da noção de “especialista”, 
ii) a organização interna da exposição: o seu planejamento geral, e iii) as características lingüísticas: os 
principais elementos do sistema textual da exposição. 

A respeito da primeira dimensão ensinável, os autores observam que, para legitimar sua 
posição de expositor, o aluno precisa assumir o papel de “especialista”6, pois esta é uma “condição 
indispensável para que a própria idéia de transmitir um conhecimento a um auditório tenha sentido” 
(SCHNEUWLY et al 1998: 216). Esta denominação talvez seja uma alternativa para não dizer que o 
aluno assume o papel de professor. Essas diferenças não estão presentes na relação aluno-aluno, daí a 
necessidade destes de assumirem, temporariamente, o papel de “especialistas” e poderem, assim, 
legitimar sua fala.   
                                                 
5 Para Schneuwly et al (2004), exposição oral e seminário parecem ser equivalentes. 
6 Os autores chamam atenção para o fato de que o aluno não é, a princípio, um especialista, mas se torna devido 
a sua condição de portador e transmissor de conhecimentos no seminário. 



 1232

Sobre essas dimensões ensináveis que debruçamos nossa análise. Observamos que os 
professores sorteavam o tema e deixavam livre a questão da exposição do seminário. Quem apresenta 
não necessariamente precisa ser ou se tornar um “especialista” para legitimar sua posição de expositor. 
Pode haver uma configuração de seminário em que todos os alunos tenham um conhecimento prévio 
sobre o que será abordado. Nesse caso, o aluno expositor e o professor não serão os únicos a “deterem” 
inicialmente o conhecimento, pois este pode ter sido compartilhado anteriormente por todos da sala, 
durante a preparação dos seminários.  

Se todos possuem, a princípio, conhecimentos em comum, qual seria a importância ou 
necessidade do evento seminários. A nosso ver, a riqueza do seminário reside exatamente na interação 
em torno de um conhecimento, no exercício de práticas de letramento entre os alunos, onde todos 
podem contribuir para o enriquecimento da situação de ensino/aprendizagem e para a apropriação de 
uma fala pública formal apoiada em textos escritos. O que poderia legitimar a posição do expositor 
seria a própria configuração do seminário, já que este sempre subentende a distribuição de papéis e o 
atendimento às expectativas do contexto, ou seja, exige que alguém seja responsável por organizar e 
conduzir a situação de ensino/aprendizagem e alguém que participe de forma ativa do evento. No 
contexto de um seminário, há três níveis de saberes/conhecimentos hierarquicamente dispostos: o do 
professor, que, além de conhecer o assunto possui autoridade pedagógica legitimada 
institucionalmente; o dos alunos expositores, que possuem um conhecimento derivado do material 
fornecido ou indicado pelo professor, e os demais alunos que, de forma geral, não têm qualquer 
conhecimento sobre o assunto, e isso impossibilita um debate mais consistente sobre a temática.   Os 
dados revelam que os professores usam estratégias diferentes para conseguir que os alunos leiam 
previamente os textos. Uma professora pede à turma que entregue um resumo, outra sorteia um aluno 
para fazer comentários. Segundo a pesquisa, os dados revelam que essas estratégias ainda limitam a 
participação, pois vários alunos se colocam na posição passiva apenas de expectador do auditório. 
Verificamos outra estratégia de tentar democraticamente envolver os alunos: a primeira trata-se de 
dividir a sala em três grandes grupos (grupo1- apresentador; grupo 2- debatedor; grupo 3 – avaliador). 
Todos os alunos desenvolvem funções diferentes na sala de aula e são avaliados por isso. Dessa forma, 
em cada seminário, todos precisam ler/pesquisar sobre a temática para poder debater, avaliar todo o 
processo. Há um rodízio simultaneamente; em cada seminário não apenas o grupo expositor está sendo 
avaliado, mas toda a sala, e isso gera a interação. Segundo a professora, embora estejam na 
universidade, muitos  alunos não têm consciência  da importância dessa atividade socializadora, 
havendo uma evasão nas apresentações, a ponto de se ouvir que não haverá aula naquele dia, pois é 
seminário. Um ponto negativo levantado pela professora é que, infelizmente, existe um resultado 
satisfatório agregado a notas, fruto de uma cultura escolar que a nota é mais importante. A professora 
afirma ainda que, mesmo os objetivos do corpo discente sejam diferentes dos objetivos didáticos, há 
uma mudança considerável na postura do aluno em sala de aula durante os seminários e essa prática 
incentiva a uma nova cultura acadêmica.  

Assim, essa dimensão ensinável possibilita uma  posição de falante primário conferida ao 
aluno expositor dá a ele o poder da palavra, o maior direito de falar e de ter a atenção dos demais 
alunos e até mesmo do professor. Configura-se assim um caráter excepcional na sala de aula: os 
alunos assumem um papel central e ativo no processo de ensino/aprendizagem. Além disso, a 
interação aluno-aluno é modificada pelos diferentes papéis sociais que assumem, ora como 
expositores, ora como audiência, ora como ouvintes endereçados. O professor, porém, embora seja 
membro da audiência ou assuma o papel de ouvinte endereçado, reserva-se o direito o de dar “apartes” 
ou esclarecimentos sobre o assunto ou tema sempre que julgar necessário. 

A organização interna da exposição, segunda dimensão ensinável do seminário apresentada 
por Schneuwly et al (2004), diz respeito ao seu planejamento geral em partes bem definidas tais como 
a fase de abertura (momento em que o expositor saúda o auditório e legitima sua fala), a fase de 
introdução do tema (ponto em que se apresenta ou se delimita o assunto a ser abordado), a 
apresentação do plano (ou seja, como a exposição irá se desenrolar), o desenvolvimento e o 
encadeamento dos diferentes temas, a fase de recapitulação e síntese (retomada dos principais temas), 
a conclusão (uma espécie de mensagem final) e, por fim, o encerramento (agradecimento ao 
auditório). (SCHNEUWLY et al, 2004: 220-1).  
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As características lingüísticas, última parte apresentada pelos autores sobre as dimensões 
ensináveis7 da exposição, constituem-se de um repertório de formas necessárias para a construção de 
operações discursivas típicas desse gênero textual. Tais operações envolvem: a) coesão temática para a 
articulação das diferentes partes do texto, b) sinalização do texto para distinguir as idéias principais 
das idéias secundárias, as explicações das descrições e os desenvolvimentos das conclusões resumidas 
e das sínteses; c) introdução de exemplos (explicativos ou ilustrativos), e d) reformulações em forma 
de paráfrases ou de definições. 

A partir do levantamento das características do gênero, os autores observam que, em geral, a 
exposição se materializa a partir da alternância entre fala e apresentação de documentos variados e por 
isso destacam a importância de se trabalhar com os alunos textos escritos que servem de suporte para a 
exposição, conforme podemos confirmar nas palavras dos autores 

 
(...) pensamos que seria didaticamente razoável levar os alunos a construir exposições não para 
serem lidas, mas que se apóiem bastante em suportes escritos diversificados: anotações, 
gráficos, citações etc., assim como em esquemas baseados em palavras-chave, alguns 
marcadores de estruturação que permitam ao orador lembrar-se explicitamente do estatuto que 
atribui a essas palavras-chave em seu planejamento (SCHNEUWLY et al, 2004, p 225).    

 
Para iniciar o gênero seminário, sentimos a necessidade de ensinar a escrever a partir de um 

conceito de gênero textual e de condições de produção do texto. Segundo Bakhtin ([1953] 1992), os 
gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados que emanam das diferentes esferas sociais. São 
caracterizados por conteúdo temático, estilo e construção composicional. O conteúdo temático 
constitui aquilo que é dizível por meio de um gênero. O estilo diz respeito às escolhas lingüísticas 
(recursos lexicais, fraseológicos, gramaticais); já os aspectos estruturais do texto formam sua 
construção composicional. Para o autor, os usos da língua são marcados por uma certa estabilidade, já 
que são fruto de construção sócio-cultural e histórica. Porém, assim como as atividades humanas são 
dinâmicas e, portanto, transformam-se com o tempo, os textos e os discursos que permeiam tais 
atividades também mudam. Por isso, analisar a escrita dos textos científicos, de divulgação científica 
ou não-científico passou a ser um passo importante para a inicialização do processo de escrita. Os 
dados revelam que os alunos receberam orientação de  como organizar o seminário através de várias 
seqüências didáticas (reuniões anteriores à apresentação, roteiro do seminário e a micro estrutura do 
texto) e essas orientações passaram a fazer parte da avaliação. Um dos professores preparou uma ficha 
de avaliação do seminário para que os alunos tomem ciência dos critérios estabelecidos para realização 
do seminário, conforme veremos a seguir: 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO   

 
 
 

TEMA: 
 

 INÍCIO: 

                                       
GRUPO: 

 
HORÁRIO: 

TÉRMINO: 
OBSERVAÇÕES: 

§ A CADA UM DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS EXAMINADORES DEVERÃO ATRIBUIR UMA NOTA NA ESCALA DE 0 

(ZERO) A 100 (CEM). 
§ O GRUPO QUE NÃO COMPARECER SERÁ ATRIBUÍDO A NOTA 0 (ZERO) NA ATIVIDADE. 
§ CASO A TURMA E O GRUPO OPTAR POR UMA AVALIAÇÃO INDEVIDA (CORPORATIVISMO) SÓ SERÁ CONSIDERADA A 

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR. 
 

NOTA ASPECTOS AVALIADOS 
AG AT AP 

01 DOMÍNIO DO CONTEÚDO    
02 CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO    
03 PRECISÃO E CLAREZA    
04 CAPACIDADE DE INTERAÇÃO DO GRUPO    
05 ORGANIZAÇÃO DA AULA     

                                                 
7 A nosso ver, o único inconveniente de estabelecer as dimensões ensináveis dos gêneros é fixar, “congelar” suas 
características para que ele possa ser ensinado. Conforme ressalta Marcuschi (2005), essa abordagem prioriza o 
aspecto “estável” ao invés de realçar o aspecto dinâmico dos gêneros. 
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06 COERÊNCIA METODOLÓGICA    
07 QUALIDADE DOS SLIDES    
08 EXCELÊNCIA DO TEXTO APRESENTADO    
09 COERÊNCIA DOS EXERCÍCIOS COM O EXPOSTO    
10 DESENVOLVIMENTO  DA  AULA  NO TEMPO DISPONÍVEL    

MÉDIA PARCIAL    
RESULTADO FINAL  

AG – AVALIAÇÃO DO GRUPO                    AT – AVALIAÇÃO DA TURMA                                   AP – AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 
CORRELAÇÃO DO RESULTADO FINAL COM O CORRESPONDENTE MÁXIMO DO SEMINÁRIO (2,5 

PONTOS) 
100 PONTOS ------------ 2,5 
? -------------------------- X 

 
Além das características, acima discutidas, observamos que a ficha apresenta uma 

preocupação com a avaliação que o grupo possa fazer, demonstrando ainda uma imaturidade sobre a 
construção do conhecimento em sala de aula. Segundo o professor, no semestre passado, resolveu 
retirar a ficha de avaliação, pois havia muito conflito entre os colegas, pois não possuem clareza de 
seus papéis como atores sociais, os modos de realização, os interesses, os objetivos e os focos 
discursivos. Com relação às questões lingüísticas, apesar de não ser professor da área de língua 
vernácula, todos os professores analisados demonstraram uma preocupação com a organização interna, 
com as características lingüísticas e com a assimilação dos conteúdos temáticos. Conforme mostra a 
ficha no final de cada seminário, há um exercício elaborado pelo grupo e respondido em sala para 
fixação do conteúdo. 

Quanto à indicação de referências nos roteiros e à utilização do fichamento para a 
sistematização de informações, vimos que 75% dos professores exigem que os alunos apresentem, 
demonstrando assim uma preocupação desses professores com um ensino mais duradouro e 
acadêmico.  
 
 
Considerações Finais 

 
Embora os seminários investigados compartilham um núcleo básico que permite reconhecê-los 

como tal, eles apresentam variações entre si no que diz respeito aos recursos utilizados, à forma de 
apresentação, ao arranjo espacial dos participantes, ao local de realização (sala de aula, auditório ou 
laboratório de informática da escola), à postura dos alunos expositores, à presença ou ausência de 
discussão, etc. e isso nos leva a refletir mais se o seminário não pode ser visto como um evento de 
letramento escolar. 

Sem pretender esgotar essa prévia discussão,  consideramos que há muito por investigar ainda,  
já que o seminário, geralmente, é constituído de exposição oral e debate e/ou discussão, sem falar nos 
gêneros escritos que entram em cena na composição desses mesmos gêneros orais. No seminário 
acadêmico, a exposição oral é um gênero que depende de outros gêneros para poder existir, 
estabelecendo uma relação de mútua interdependência textual: gêneros escritos que constituem um 
gênero oral, e um gênero oral que atualiza os gêneros escritos mobilizados, introduzindo uma nova 
roupagem a eles. Além disso,  a pesquisa sinaliza que a condução do professor desde a proposta inicial 
pode direcionar o desenvolvimento do estudo e, conseqüentemente do seminário, por isso merece ser 
melhor analisada em outra ocasião.  

Pode-se concluir que o seminário organizado com uma seqüência didática compartilhada 
apresenta um resultado mais satisfatório;  além disso, a pesquisa chama atenção para as complexas 
relações intertextuais e interdiscursivas presentes entre gêneros de diferentes modalidades da língua. 
Estas relações de mútua constitutividade se manifestam nos gêneros orais formais públicos, já que 
estes são construídos com base em outros gêneros na modalidade escrita e não procura fixar os 
gêneros em algum ponto de um continuum, mais próximos da escrita ou da oralidade. Busca, ao invés 
disso, perceber como gêneros orais e gêneros escritos se entrelaçam e “se tornam elos de uma cadência 
de enunciados” diversos. 
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