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Este resumo tem como objetivo abordar uma proposta de atividade desenvolvida com alunos do curso de 

Letras  da UNIFUCAMP, na disciplina de Língua Portuguesa. A atividade foi desenvolvida por meio de um 

seminário. Esse  seminário   foi desenvolvido a partir da leitura do livro: A arte da conversa e do convívio 

de Tereza Maldonado e Alan Garner. O livro apresenta algumas técnicas e sugestões de como fazer a 

conversa fluir melhor em situações familiares, sociais e profissionais. Os autores ressaltam que saber 

conversar e conviver é uma arte, sendo necessário um bom trabalho de reflexão e de treinamento. Para a 

apresentação do trabalho,  a sala foi dividida em grupos. Cada grupo teve  um tema e um professor orientador.   

Dois alunos de cada grupo eram “Relatores”, os quais fariam parte de uma mesa redonda e eram responsáveis 

por apresentar  o  referencial teórico do capítulo de seu grupo; outros chamados de “Participantes” deveriam 

escolher quatro citações do livro e explicá-las, estabelecendo relação com a disciplina e com suas vivências. 

Outros quatro alunos deveriam desenvolver duas atividades práticas e interativas a partir da temática Havia, 

também, um “secretário”, responsável por fazer apreciação final de todos os trabalhos, demonstrando 

conhecimento dos temas tratados. Além disso, os grupos deveriam produzir um texto reflexivo sobre sua 

parte no seminário. Assim, com a realização do Seminário, foi possível verificar o quanto os alunos 

demonstraram interesse e envolvimento com a atividade proposta, além de se expressarem melhor tanto 

oralmente quanto na escrita. O Seminário Interdisciplinar, nesse sentido, vem promover uma concepção de 

participação efetiva dos estudantes na construção do conhecimento, valorizando as diferentes formas que os 

estudantes podem ser envolvidos nesse processo de aprendizagem, utilizando das mais diversas linguagens. 

Ao pensar nessa estratégia tem-se a oportunidade de promover ações pedagógicas que venham promover 

maior autonomia do aluno e maior protagonismo estudantil, uma vez  que o centro de atenções passa ser o 

sujeito que aprende a aprender. Vale ressaltar a importância de um trabalho coletivo e interdisciplinar, como 

esse,  que nos permite vivenciar a exigência de aplicabilidade de uma aprendizagem com e para a vida. 
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