
Orientações para a elaboração de sessões de comunicação 

Semântica e Pragmática – 1/2013 

O que é uma sessão de comunicações? 

 Em Congressos e eventos acadêmicos semelhantes, existem vários formatos de 

apresentação de uma pesquisa: sessões de pôsteres, sessões de comunicações individuais, 

sessões de comunicações coordenadas, simpósios e conferências. Os dois primeiros tipos de 

apresentação são os mais comumente utilizados por pesquisadores iniciantes. Para a seleção, 

os interessados enviam um resumo e comissão organizadora do evento analisa a pertinência 

do tema tratado para a proposta do encontro. 

 Para nossa P1, vamos simular uma sessão de comunicações individuais. Não será 

exigido o envio de nenhum resumo, pois trata-se de um exercicio. Conforme combinado, a 

turma da manhã (quinta-feira) apresentará seus trabalhos oralmente e cada aluno entregará 

um trabalho escrito que complemente sua apresentação, a ser considerado caso haja qualquer 

problema durante a exposição oral. A turma da noite (sexta-feira) fará somente a 

apresentação oral. 

O que é uma pesquisa? 

 Para considerarmos uma pesquisa como acadêmica, é preciso que ela leve em conta 

alguns pontos básicos: 

- que tenha uma boa justificativa (Por que é necessário pesquisar isso? Quais são as 

motivações e qual é a relevância do trabalho?); 

- que esteja inserida em uma área de conhecimento reconhecida (em nosso caso, em uma das 

vertentes da Semântica que estudamos); 

- que ela escolha, na área de conhecimento, um conceito teórico a aplicar, fazendo uma 

análise a partir de dados do mundo real; 

- que apresente claramente como os dados foram selecionados; 

- que apresente a análise – os dados vistos a partir do conceito teórico – e uma conclusão 

sobre os resultados. 

Exemplos de pesquisas possíveis em Semântica (considerando o que vimos em sala) 

1) Estudo das conotações do falante em um funk “proibidão” carioca – Considerando 

que os alunos de escolas públicas podem apresentar interesse nesse tipo de música, 

torna-se fundamental que professores em formação analisem semanticamente seus 

conteúdos (justificativa). Analisaremos a partir da Semântica Lexical (área de 

conhecimento) o conceito de conotações do falante (conceito teórico) a partir do funk 

“XXXXX” que escolhemos por ser o mais ouvido em 2013 segundo XXXX (seleção dos 

dados). Na música, nos trechos XXXXX, vimos XXXX como podemos observar pela 

marcação dos dados (análise). Concluímos que o funk fala da realidade da favela de 



maneira a elevar a imagem do homem e diminuir a mulher, vista como objeto 

(conclusão). 

2) O discurso ecológico em capas de revista: uma análise semântico-cognitiva. 

Considerando que o discurso ecológico está especialmente enfatizado na mídia, desde 

a Rio +20, torna-se fundamental conhecermos que tipos de “verdades” estão sendo 

estabelecidas em seu retratar (justificativa). Analisaremos a partir da Semântica 

Cognitiva(área de conhecimento) as metáforas conceituais estruturantes (conceito 

teórico) a partir de 3 capas das revistas Veja, Istoé e Gente, que escolhemos por terem 

retratado a Rio +20 e por serem veículos de grande circulação (seleção dos dados). Nas 

capas, nos trechos XXXXX, vimos XXXX como podemos observar pela marcação dos 

dados (análise). Concluímos que o discurso ecológico trabalha com as metáforas de 

“tempo é dinheiro” e “tempo é um bem valioso” na construção de sua coerência 

(conclusão). 

3) Coerência em redações para concurso: uma análise a partir da Semântica Formal. O 

ensino da coerência textual é, normalmente, deixado em segundo plano, com foco 

maior em estruturas de coesão. Portanto, estudar as maneiras a partir das quais um 

professor pode abordar a coerência diretamente em sala de aula faz-se necessário 

(justificativa). Analisaremos a partir da Semântica Formal (área de conhecimento) os 

processos de acarretamento entre sentenças (conceito teórico) em uma redação para 

concurso público na área de XXX escolhida por ter recebido baixa pontuação (seleção 

dos dados). Na redação, nos trechos XXXXX, vimos XXXX como podemos observar pela 

marcação dos dados (análise). Concluímos que houve problemas por parte do autor 

quanto à construção do acarretamento em suas sentenças, o que pode indicar que um 

trabalho voltado para o desenvolvimento lógico pode ajudar a fortalecer seu texto 

(conclusão). 

A comunicação individual 

 Em um Congresso, uma comunicação individual é, normalmente, feita em 15 minutos. 

Em nosso exercício, teremos 10 minutos para cada apresentação. É parte do trabalho respeitar 

o limite de tempo e, normalmente, são feitos avisos de tempo quando faltam 5 minutos, 

quando falta 1 minuto e quando o tempo acaba (eu farei os avisos no dia). 

 O autor, normalmente, leva uma apresentação de slides, já pensando no pouco tempo 

que terá para falar. Para 10 minutos, uma apresentação com algo entre 6-7 slides é o ideal, 

pois, normalmente, não falamos somente 1 minuto por slide. A organização segue os exemplos 

mencionados acima. Vejam: 

Slides (coloquei os nomes para efeitos didáticos – normalmente, não são seguidos): 

1. Capa – Nome do trabalho, do autor, do orientador e da instituição; 

2. Contextualização – Justificativa e apresentação do trabalho; 

3. Teoria – Apresentação da área do conhecimento e do conceito a ser utilizado; 

4. Metodologia – Apresentação de como os dados foram conseguidos e porque foram 

selecionados; 

5. Análise dos dados – trechos dos dados com marcações de análise. 

6. Conclusão. 



O foco da apresentação é a análise de dados e não a teoria. Observando como vocês 

analisaram os dados, é possível perceber se entenderam a teoria. 

 

Exemplo de slides para a pesquisa 2 mencionada acima: 

 

4) Coerência em redações para concurso: uma análise a partir da Semântica Formal. O 

ensino da coerência textual é, normalmente, deixado em segundo plano, com foco 

maior em estruturas de coesão. Portanto, estudar as maneiras a partir das quais um 

professor pode abordar a coerência diretamente em sala de aula faz-se necessário 

(justificativa). Analisaremos a partir da Semântica Formal (área de conhecimento) os 

processos de acarretamento entre sentenças (conceito teórico) em uma redação para 

concurso público na área de XXX escolhida por ter recebido baixa pontuação (seleção 

dos dados). Na redação, nos trechos XXXXX, vimos XXXX como podemos observar pela 

marcação dos dados (análise). Concluímos que houve problemas por parte do autor 

quanto à construção do acarretamento em suas sentenças, o que pode indicar que um 

trabalho voltado para o desenvolvimento lógico pode ajudar a fortalecer seu texto 

(conclusão). 

 

Slide 1: Coerência em redações para concurso: uma análise a partir da Semântica 

Formal – Aluna: Shirley Temple. Professora-orientadora: Sabine Mendes. 

Universidade Veiga de Almeida. 

Slide 2: O ensino da coerência textual é, normalmente, deixado em segundo plano, 

com foco maior em estruturas de coesão. Portanto, estudar as maneiras a partir das 

quais um professor pode abordar a coerência diretamente em sala de aula faz-se 

necessário (pode estar escrito assim ou você pode usar tópicos, palavras-chave e falar 

de cabeça); 

Slide 3: A Semântica Formal é .... Entende o significado como.... 

A noção de acarretamento entre sentenças é... verificada a partir de.... (nesse slide, 

coloque as referências dos textos em que está se baseando). 

Slide 4: Uma redação para concurso público na área de XXX escolhida por ter recebido 

baixa pontuação (seleção dos dados). 

Slide 5: Trechos da redação e sua marcação das relações de acarretamento. 

Slide 6: Concluímos que houve problemas por parte do autor quanto à construção do 

acarretamento em suas sentenças, o que pode indicar que um trabalho voltado para o 

desenvolvimento lógico pode ajudar a fortalecer seu texto (conclusão). 

 

Opções: 

-  Você pode já explicar a metodologia com a justificativa para ganhar espaço; 

- Você não precisa colocar textos inteiros, a menos que ache que eles ajudarão na hora 

de falar. A única exceção é a hora dos dados – os trechos de dados são importantes. 

- Você pode fazer dois slides para análise (é a parte mais importante da apresentação); 

- Você pode substituir a conclusão por mais um slide de análise e falar sua conclusão 

sem base escrita (para ganhar espaço). 

 



Lembre-se de ser bastante objetivo na hora de falar de justificativa, teoria e 

metodologia. O mais importante – que demora mais e é mais interessante – é a análise 

dos dados. 

 

Beijos!!! 

 

 

 


