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Introdução

A universidade é um local onde há o cultivo do 
saber, é onde se desenvolvem as mais altas formas de 
cultura e de reflexão e cuja missão não se esgota na 
transmissão do que já é sabido e sim do que é preciso 
para fazer avançar esse saber [1]. É nela que os 
graduados encontram subsídios para desenvolver 
estudos sobre as distintas ciências e também obtém um 
conjunto de saberes imprescindíveis a sua formação 
científica e profissional. Em geral, esses saberes 
científicos chegam aos alunos mediados pelo corpo 
docente, os quais, na maioria das vezes, optam pela 
abordagem teórica desses conteúdos. De fato, não tem 
como falar em conhecimento científico sem falar em 
teoria, visto que ela, não é apenas retratadora ou 
constatadora do existente, é também orientadora de 
uma ação que permita mudar a realidade [2].

É comum no ambiente acadêmico a utilização de 
atividades que complementem as aulas teóricas das 
diferentes disciplinas, dentre elas o seminário é a mais 
comum. Essas atividades de estudo e pesquisa
constituem verdadeiros trabalhos científicos que 
exigem dos alunos disciplina, rigor, metodicidade e 
sistematização [3], fazendo avançar o saber e levando 
posteriormente a resultados concretos da produção do 
conhecimento científico e formas de sua comunicação e 
expressão [4]. Dessa forma, os seminários podem 
constituir uma forte ferramenta de auxilio a construção 
do conhecimento e descobertas científicas.

Em geral os seminários acontecem em sala de aula, 
frente a todos os alunos e ao professor da disciplina, 
permitindo o compartilhamento de idéias, criando um 
ambiente de reflexão, debate e análises dos dados que 
estão sendo apresentados. Nesse sentido, optar pelo
seminário pode ser uma forte alternativa para trabalhar 
os conhecimentos científicos. Porém, vale ressaltar que 
essa ferramenta não deve substituir as aulas dos 
docentes e sim complementa-las. O professor deve 
ensinar adequadamente os conteúdos e utilizar os 
seminários para ajudar aos alunos, como diz Freire [5], 
a pensarem “certo”. Esse mesmo autor enfatiza que faz 
parte da tarefa do docente não apenas ensinar os 
conteúdos, mas também ensinar a pensar certo, através 
de uma visão critica frente ao que lhe está sendo 
exposto. É nesse contexto que os seminários podem 
atuar, auxiliando na construção e formação do 

pensamento dos educandos através de pesquisas e 
orientações dadas pelo docente.

Diante da grande utilização de seminários nas 
disciplinas acadêmicas, o presente trabalho objetiva 
fazer uma análise comparativa entre aulas teóricas e 
apresentação de seminários em sala de aula, na 
tentativa de verificar até que ponto é válido suas 
aplicações. 

Material e métodos

A. Local de estudo

Esse estudo foi realizado na Universidade Federal 
Rural de Pernambuco – UFRPE, durante o primeiro 
semestre de 2008. Foram analisadas aulas da disciplina 
Morfologia de Fanerógamas, ministradas para turmas
do primeiro período do Curso de Agronomia. 

B. Obtenção dos dados

As observações das aulas teóricas e apresentação de 
seminários foram realizadas durante as aulas da 
disciplina Morfologia de Fanerógamas.  Na realização 
dessas aulas buscou-se verificar o comportamento dos 
alunos frente às aulas teóricas ministradas pelo 
professor da referida disciplina, bem como, através da 
participação dos mesmos durante as aulas, analisar seu 
rendimento e aprendizagem.

No decorrer do semestre foram selecionados dois 
temas – Caule e Raiz – para apresentação dos 
seminários. A turma foi dividida em quatro grupos e os 
temas foram distribuídos de modo a ficar uma mesma 
quantidade de grupos com ambos os temas. Foi pedido 
que cada grupo elaborasse uma maneira diferente de 
abordar os temas, como forma de facilitar a 
aprendizagem tanto pelo grupo quanto pelo demais 
alunos (espectadores). A intenção era incentivar a 
pesquisa na construção da parte teórica dos seminários 
e estimular a criatividade dos mesmos frente à
elaboração de novas técnicas que complementassem os 
seminários e facilitassem o processo ensino-
aprendizagem.

As duas perguntas que giram em torno dessa 
pesquisa são: até quando é válida para os graduandos a 
aplicação dos seminários em sala de aula? Como eles 
enxergam as apresentações do seu e dos outros grupos 
envolvidos?



Resultados

A. Aulas teóricas X seminários

Durante as aulas teóricas o professor da disciplina 
expôs os conteúdos de acordo com a ementa, utilizando 
transparências com fotos e modelos que auxiliaram e 
facilitaram a aprendizagem. Eram levadas para sala de 
aula amostras de vegetais frescos para que os alunos 
entrassem em contato direto com a morfologia do 
vegetal. Com essas ferramentas a atenção dos alunos 
foi alcançada e a teoria ficou menos cansativa e mais 
interessante. Os alunos se mostraram interessados, e 
sempre traziam dúvidas entre uma aula e outra. Isso foi 
verificado porque os mesmos coletavam partes dos 
vegetais que tinham em casa ou que encontravam na 
rua e traziam para sala de aula, tirando suas dúvidas e 
mostrando sua curiosidade frente às novas descobertas 
que faziam durante o estudo teórico da morfologia das 
plantas.

Vários autores relatam que a teoria por si só não faz 
completo o processo ensino-aprendizagem, que ela 
deve estar associada à prática, sendo ambas 
componentes indissolúveis [5]. Porém, ao planejar bem 
uma aula teórica, ao refletir sobre sua prática, o 
professor consegue bons resultados com seus alunos, 
principalmente no que se refere à construção de 
conhecimentos, interpretação e criticidade frente as 
diferentes teorias apresentadas, sendo esta questão 
observada ao longo das aulas. Visto que, o professor 
mostrou-se comprometido com a disciplina e com os 
alunos, tendo planejado bem suas aulas. Além disso, ao 
falar sobre morfologia das plantas fanerógamas, o 
docente buscou dar exemplos práticos, aproximar os 
assuntos abordados em sala de aula aos saberes dos 
alunos. Segundo a visão de Freire [5], ensinar exige 
respeito aos saberes dos educandos, por isso o 
professor precisa estabelecer ligações entre os saberes 
curriculares fundamentais à formação do aluno e a 
experiência social que eles têm como indivíduos.

Em relação aos seminários, os resultados foram 
contrários ao esperado. Isto porque, apesar do
professor ter explicado e orientado os trabalhos, as 
seguintes observações forma feitas: na maioria dos 
grupos foi notado que seus componentes esqueceram 
um detalhe importante – que o seminário era pra ser 
feito em grupo, com todos os seus componentes 
atuando na construção e coleta dos dados. Durante as 
apresentações notou-se a individualização dos 
conteúdos, onde cada integrante do grupo havia 
estudado apenas ao assunto que lhe cabia e lhe era 
suficiente para apresentação oral. Isso pôde ser notado 
em grupos onde cada integrante tinha sua apresentação 
separada, gravada em CDs separados.

Outro grave problema foi que os alunos 
“espectadores” que estavam assistindo aos outros 
grupos, não conseguiam fixar sua atenção nas 
apresentações e a interação entre eles quase não existia, 
pois, poucos alunos se pronunciaram para tirar dúvidas 
ou fazer algum tipo de pergunta sobre as apresentações.

A segunda orientação dada pelo docente foi que os 
alunos tentassem usar sua criatividade, pensando em 
diferentes maneiras de repassar aqueles conteúdos de 
maneira didática e que facilitasse a aprendizagem dos 
colegas, utilizando-se de “aulas criativas”. Nas 
apresentações foram levadas várias amostras de raízes e 
caule para a parte prática dos seminários. Este fato foi 
um ponto positivo, tendo em vista a importância da 
relação teoria-prática na aprendizagem. No que diz 
respeito às novas técnicas de abordagem dos conteúdos 
não foi observado sucesso. Esses resultados podem 
estar associados ao fato de se tratar de uma turma de 
primeiro período, onde essa foi uma das primeiras 
experiências dos alunos com apresentação de 
seminários.

Veiga [6] diz que uma das características essenciais 
do seminário é a oportunidade dos alunos se 
desenvolverem no que se refere à investigação, crítica e 
independência intelectual. Porém, vale ressaltar que os 
seminários não devem substituir os conteúdos que 
deveriam ser dados pelos professores, pois, apesar de 
importante, essa técnica nem sempre funciona como 
deveria, e ainda, que as aulas teóricas ministradas em 
sala de aula podem ser mais eficientes e vantajosas, 
principalmente no que diz respeito ao entendimento de 
conteúdos científicos. Dessa forma, é importante que se 
realizem seminários em sala de aula, porém, a 
abordagem teórica dos professores não deve ser 
deixada de lado. 
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