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ENTRE O ORAL E O ESCRITO: UMA PROPOSTA ENUNCIATIVO-

DISCURSIVA PARA O ENSINO DO GÊNERO ENTREVISTA 

Ana Marta de Santana 

 

RESUMO 

 
Este trabalho discute as relações entre oralidade e escrita em uma proposta para o ensino 
do gênero entrevista e demonstra como esse estudo pode contribuir para que o aluno se 
aproprie melhor das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao 
desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita. Nosso objetivo é defender 
a posição de que não devemos tratar as relações entre fala e escrita de maneira estanque e 
dicotômica e propor que sejam vistas dentro de um quadro mais amplo no contexto das 
práticas comunicativas e dos gêneros discursivos. Para tanto, fundamentamos a pesquisa 
nos conceitos bakhtinianos de interação, gênero, enunciado e esfera. Para constituir o 
corpus de pesquisa, uma atividade didática foi aplicada aos alunos da segunda série do 
ensino médio da Escola Nossa Senhora das Graças, uma escola da rede particular de São 
Paulo. Tal atividade é parte integrante do projeto pedagógico Metrópoles e Cidadania da 
instituição, cujo objetivo é levar os estudantes a uma reflexão sobre a cidade de São Paulo, 
por meio do estudo dos seus principais problemas, de suas contradições, das desigualdades 
e das formas de superar esses entraves. Com o propósito de criar um contraponto urbano e 
motivador para pensar a metrópole paulistana e assim enriquecer as discussões e reflexões 
sobre os temas, durante o desenvolvimento do projeto, os alunos viajam a Brasília, capital 
federal. A partir dessas considerações, foi proposta a atividade didática em que o estudo da 
entrevista seria o meio de propiciar aos estudantes as práticas comunicativas que envolvem 
atividades linguísticas baseadas na ideia de que o uso da língua se dá num continuum de 
relações entre as modalidades oral e escrita. Para isso, a atividade foi dividida em três 
etapas. Na primeira, os alunos entrevistaram, nas dependências da escola, o diretor de 
produção do jornal Folha de S. Paulo, Luis Antônio de Oliveira. Na segunda, no Congresso 
Nacional, os mesmos alunos entrevistaram alguns representantes políticos do país.  Por fim, 
com o encerramento do projeto, as entrevistas foram publicadas em jornais produzidos 
pelos estudantes. A proposta possibilitou a transposição do oral para o escrito e confirmou 
que esse estudo pode contribuir para que o aluno perceba como a língua se estrutura e 
desenvolva a competência linguística, em situações de uso público da linguagem. E, ainda, 
que é possível, nas aulas de língua portuguesa, inserir práticas sociais de leitura e escrita, em 
que a situação de recepção, produção e circulação dos textos ganham foco na construção 
dos sentidos e ultrapassem os muros da escola. 
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise Dialógica do Discurso. Ensino Médio. Entrevista. Oralidade. 

Escrita. 



BETWEEN THE ORAL AND THE WRITTEN: AN ENUNCIATIVE-DISCURSIVE 

PROPOSAL FOR THE TEACHING OF THE INTERVIEW GENRE  

 

Ana Marta de Santana 

 

ABSTRACT 

 
This work discusses the relationship between orality and writing in a proposal for the 
teaching of the interview genre and demonstrates how this study can contribute for 
students to master the notions, techniques, and instruments needed for the development of 
their oral and written expressions. Our objective is to defend the point that we should not 
treat the relationships between speech and writing as rigid, dichotomous ones. Instead, we 
propose to look at these relationships within a broader realm, that of communication 
practices and discourse genres. In order to do so, we found this research in Bakhtin’s 
concepts of interaction, genre, utterance, and sphere. To constitute the corpus for this 
research, a didactic activity was applied to students of the second grade of middle school 
(ensino médio) at Escola Nossa Senhora das Graças, a private school in São Paulo. Such 
activity is a part of a pedagogical project called Metropolis and Citizenship (Metrópoles e 
Cidadania) fostered by the school with the objective of promoting students’ reflection about 
the city of São Paulo by studying its main problems, its contradictions, its inequalities, and 
the ways to tackle these challenges. Aiming at creating an urban and motivational 
counterpoint to think the metropolis of São Paulo and, in doing so, contribute to the 
discussion and reflection, during the development of the Project, students travel to Brasilia, 
our nation’s capital. Having these considerations as a starting point, a didactic activity was 
proposed in which the study of interviews is the means to offer students communicative 
practices that involve linguistic actions based on the idea that the use of language takes 
place in a continuum of relationships between the oral and written modalities. To achieve 
this goal, the activity was dived into three phases. In the first one, students interviewed, in 
the school premises, the production director of the Folha de S. Paulo newspaper, Luis 
Antônio de Oliveira. In the second phase, at the National Congress, the same students 
interviewed some national political representatives. Finally, with the closing of the project, 
the interviews were published in newspapers produced by the students. The proposal 
enabled the transposition from oral to written modalities and confirmed that this study may 
contribute to helping students perceive how communication is structured, developing 
linguistic competency in situations of public use of language. Furthermore, this study shows 
that it is possible to insert social practices of reading and writing in the Portuguese Language 
classroom in which the reception, production and circulation of text are focused on the 
creation of meaning, going beyond the school walls. 
 

 

KEY WORDS: Dialogical Discourse Analysis. Middle School. Interview. Orality. Writing. 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                                                         12 
 
 
CAPÍTULO 1 

Ensinando com Graça                                                                                                                           

1.1 Contexto de pesquisa e delimitação do corpus                                                                       18 

1.2  Assembleias – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental                                                              20 

1.3  Metrópoles e Cidadania – 2º ano do Ensino Médio                                                                34 

 

CAPÍTULO 2  

Entre o oral e o escrito                                                                                                                       39 

2.1  Interação: o entendimento de linguagem em Bakhtin e o Círculo                                        44 

2.2  Enunciado concreto                                                                                                                       47 

2.3  Gênero discursivo e esfera                                                                                                           50  

 

CAPÍTULO 3  

Gênero entrevista: uma proposta enunciativo-discursiva                                                55 

3.1  Descrição da atividade                                                                                                                  57 

3.2  A escolha do formato da entrevista                                                                                            61 

3.2.1  Roteiro de observação                                                                                                       65 

3.2.2   Preparação da pauta                                                                                                         68 

 

CAPÍTULO 4 

Entre o oral e o escrito, a criação de um ponto de vista, de um objeto, de uma 
assinatura                                                                                                                                          
 
4.1  Transcrição: o ponto de vista criador do objeto                                                                       80 

4.2  Análise da entrevista                                                                                                                     85 

4.3  Os jornais: a criação de uma assinatura                                                                                  118 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                                 133 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                 137 



Lista de fotos 
 
 

Foto 1: Apresentação da Assembleia 

Foto 2: Sequência de fotos com alunos do quinto ano  

Foto 3: Alunos assistindo aos vídeos  

Foto 4: Alunos assistindo aos vídeos  

Foto 5: Chegada a Brasília  

Foto 6: Alunos com a deputada Jô Moraes 

Foto 7: Alunos entrevistando chefe de gabinete sobre trabalho do Ministério  

Foto 8: Alunos com Romário, o deputado entrevistado pelo grupo 

Foto 9: Luis Antônio de Oliveira  

Foto 10: O formato : bancada de entrevistadores, entrevistado e destinatários 

Foto 11: Gabriela Ciâncio, entrevistadora da 2ªC 

Foto 12: Entrevistado respondendo à bancada 

Foto 13: Caio Thomé, aluno-entrevistador 

Foto 14: Alunos da platéia respondendo ao roteiro de observação 

Foto 15: Alunos da platéia desenhando ou respondendo ao roteiro de observação 

Foto 16: Aluna Vitória Bastos recebendo orientação da professora sobre correção da pauta 

Foto 17: Os alunos discutindo o fechamento da pauta 

Foto 18: Tomás Lauria desenhando a caricatura do entrevistado 

Foto 19: Aluno desenhando uma charge com o entrevistado 

  



Lista de desenhos 
 
 

Desenho 1: Caricatura de Luis Antônio de Oliveira 

Desenho 2: Ilustração realizada pela aluna Juliana Kauffmann, da 2ª série A 

Desenho 3: Ilustração realizada pelo aluno Roberto terreiro Prado, da 2ª série A 

Desenho 4: Ilustração realizada pelo aluno Matheus Melo, da 2ª série A 

Desenho 5: Ilustração realizada pela aluna Giovanna Abrarpour, da 2ª série C 

Desenho 6: Ilustração realizada pela aluna Giovanna Abrarpour, da 2ª série C 

Desenho 7: Ilustração realizada pelo aluno Pedro Monfort, da 2ª série B 

Desenho 8: Ilustração realizada pela aluna Isabella Netto, da 2ª série C 

Desenho 9: Ilustração realizada pela aluna Isabella Netto, da 2ª série C 

Desenho 10: Ilustração realizada pelo aluno Caio Rezende, da 2ª série B 

Desenho 11: Ilustração realizada pelo aluno Matheus Melo, da 2ª série A 

Desenho 12: Ilustração realizada pela aluna Juliana Kauffmann, da 2ª série A 

Desenho 13: Ilustração realizada pela aluna Juliana Kauffmann, da 2ª série A 

Desenho 14: Ilustração realizada pelo aluno Gabriel Mardegan, da 2ª série B 

Desenho 15: Ilustração realizada pela aluna Mirella Ribeiro, da 2ª série A 

Desenho 16: Ilustração realizada pela aluna Bruna Cricci, da 2ª série A 

Desenho 17: Ilustração realizada pela aluna Valéria Buldo, da 2ª série C 

 
 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Um dos desafios propostos ao professor de língua portuguesa é desenvolver a 

competência linguística dos alunos. Acreditamos que para alcançá-la, devem ser destacados 

dois processos fundamentais: a fala e a escrita. Partindo dessa premissa, faremos aqui 

algumas reflexões sobre a importância do ensino da oralidade como uma das formas de se 

aperfeiçoar a escrita. Em seguida, iremos propor uma atividade didática para o ensino da 

entrevista, gênero oral e escrito. 

Pesquisas sobre práticas comunicativas que envolvem atividades linguísticas 

baseadas na ideia de que o uso da língua se dá num continuum de relações entre as 

modalidades oral e escrita vêm crescendo no meio acadêmico1. No entanto, tais pesquisas 

não chegaram ao âmbito escolar, uma vez que persiste, ainda hoje, na prática docente a 

posição dicotômica, comum nas décadas de 1950 a 1980, que defende a divisão entre 

oralidade e escrita.   

Segundo Marcuschi (2008, p. 26), durante o período anterior aos anos 1950, não se 

tinha interesse pela relação oral/escrita, “pois o ideal de ciência estabelecido por Saussure, 

Bloomfield e ainda hoje por Chomsky não oferece a menor sensibilidade para as questões 

envolvidas nos usos (sociais) da língua.” Para a linguística oficial é o sistema da língua que 

está em jogo. 

Sobre os anos seguintes, em especial dos anos 50 aos anos 80, o autor também 

esclarece a posição muito comum entre sociólogos, antropólogos e psicólogos (e 

prontamente assumida pelos linguistas) de que “a invenção da escrita, trazia uma ‘grande 

divisão’ a ponto de ter introduzido uma nova forma de conhecimento e ampliação da 

capacidade cognitiva (em especial a escrita alfabética).” Era a supremacia da escrita e sua 

                                                           
1
 Um exemplo é o Projeto Integrado, desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco sob o tema “Fala e 

Escrita: Características e Usos. Trata-se de um projeto apoiado pelo CNPQ do qual participam  Luiz Antônio 
Marcuschi (coordenador), Judith C. Hoffnagel (UFPE), Dóris de Arruda C. da Cunha (UFPE) e Kazue S. M. de 
Barros (UFRN), situado no NELFE (Núcleo de Estudos Linguísticos da Fala e Escrita) também da UFPE. 
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condição de tecnologia autônoma, percebida como diferente da oralidade do ponto de vista 

do sistema, da cognição e dos usos. 

Nesta pesquisa, entretanto, ao escolhermos o objeto de análise (entrevista),  

assumimos a posição da pesquisadora Elisabeth Brait, para quem: 

 
A relação do oral para o escrito ou do escrito para o oral não é, necessariamente, 
bipolar, e nem mesmo mecanicamente previsível. Há um movimento complexo que 
vai transformando não apenas as particularidades que caracterizam oral e escrito, 
por meio de inserções, eliminações e reelaborações, mas especialmente há, de 
maneira muito especial, a construção analítica do objeto de pesquisa que, ao 
enfrentar seus interlocutores e sua reação ativa, projeta-se em diferentes direções. 
(BRAIT, 2002, p. 22) 
 

 
Partindo, portanto, da posição de Brait discutiremos as articulações existentes entre 

as duas práticas discursivas: de um lado, a exposição oral, o momento de realização da 

entrevista (perguntas e respostas), e, de outro, o texto escrito, explicitamente produzido no 

momento que antecede (pesquisa e preparação da pauta) e que precede (transcrição e 

publicação em um jornal) a produção do gênero. Essas práticas exigem não apenas a 

reelaboração do oral para o escrito, mas também o apoio do escrito para a oralidade e, 

ainda, a transformação, o desdobramento ou a síntese do trabalho. 

Considerando o afastamento entre as práticas escolares e o tratamento dado às 

questões destinadas ao ensino da produção de textos (orais e escritos) nas aulas de língua 

portuguesa, perguntamos: é possível utilizar a língua oral como objeto de ensino e como 

instrumento para aperfeiçoar a escrita? O que há de movimento complexo entre essas duas 

formas que, resvalando de uma para outra, servindo de sustentação uma para a outra, 

instituem o autor de outros textos? 

Para responder a essas questões, aplicamos uma atividade didática aos alunos da 

segunda série do ensino médio da Escola Nossa Senhora das Graças, uma escola particular 

de São Paulo2. Ao planejar a atividade, levamos em conta a proposta pedagógica da 

instituição, a estrutura, os projetos de série, o perfil do alunado e da comunidade escolar. 

Isso nos levou a organizar as seguintes etapas: a) decisão por trabalhar com  gêneros 

jornalísticos; b) conhecer a história e o contexto de produção de um jornal; c) escolha do 

                                                           
2
 Esta pesquisa foi   acompanhada em seus diferentes estágios - desde sua submissão até a aprovação final pelo 

CEP(Comitê de Ética e Pesquisa)  e pela Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), conforme número de 
aprovação CAAE: 02734913.0.0000.5482. 
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gênero entrevista como gênero prioritário durante o desenvolvimento do projeto; d) 

entrevista coletiva com o diretor do jornal Folha de S. Paulo; e) entrevista com os 

parlamentares no Congresso Nacional; f) produção de jornais com a publicação das 

entrevistas e de outros gêneros jornalísticos. 

A Escola Nossa Senhora das Graças (ENSG), ou “Gracinha”, como é conhecida por toda 

a comunidade escolar, tem uma proposta pedagógica consolidada, possui instalações 

modernas e equipamentos de apoio, como biblioteca e laboratórios.  

Na ENSG, os conteúdos são organizados em torno de projetos interdisciplinares, de 

forma que contemplem as três dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. A 

atividade aplicada aos alunos da segunda série do ensino médio é parte integrante do 

projeto interdisciplinar Metrópoles e Cidadania.  

O objetivo desse projeto é levar os alunos da série a uma reflexão profunda sobre a 

cidade de São Paulo, por meio do estudo dos seus principais problemas, das suas 

contradições, suas desigualdades e das formas de superar esses entraves. Trata-se de uma 

forma de construção da consciência cidadã. As diferentes disciplinas envolvidas estão 

comprometidas em levar o aluno ao máximo de experiências que possam formar opinião e 

conscientização sobre os desafios que a cidadania terá que enfrentar para desconstruir e 

construir a cidade de São Paulo e também outras metrópoles em espaços mais 

humanizados, democráticos e não pautados pela exclusão social, como tem sido a prática 

em nosso país.  

Entre as atividades que priorizam experiências fora da escola, está uma viagem a 

Brasília. Na capital do país, os alunos vivenciam a experiência de um espaço urbano 

planejado e, ao mesmo tempo, repleto de contradições, além de conhecerem as estruturas e 

os órgãos do poder federal, de modo a desmistificá-los, sem descartar sua importância para 

a solução das questões sociais e que dizem respeito ao urbano do país. 

Em Brasília, já que é a capital federal, o objetivo é criar um contraponto urbano e 

motivador para pensar a cidade de São Paulo e assim enriquecer as discussões e reflexões 

com os alunos sobre temas como o papel do Estado, a representação política e seus dilemas, 

a importância das casas legislativas (a despeito de suas crises), bem como sobre formas de 

tornar o meio ambiente urbano mais humanizado e menos injusto, fazendo um percurso 

dentro do pensamento arquitetônico e urbanístico do século XX ao XXI. 
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Ao olhar para o projeto dessa série, a professora de língua portuguesa (e pesquisadora 

deste trabalho) concluiu que os gêneros jornalísticos, em razão de terem um suporte textual 

capaz de acomodar os diversos gêneros, seriam os mais apropriados para o desenvolvimento 

e fechamento das atividades. A partir dessa conclusão, planejou as atividades que realizaria 

na disciplina. Apresentou o projeto aos alunos, informando-lhes as etapas a serem 

cumpridas. Começariam conhecendo a história do jornal impresso; em seguida visitariam o 

parque gráfico do jornal Folha de S. Paulo, a fim de compreenderem o processo de produção 

do veículo; iniciariam com a produção da entrevista, pelo trânsito desse gênero entre o oral 

e o escrito e por facilitar o acesso a outros gêneros; entrevistariam o diretor do Jornal Folha 

de S. Paulo como preparação para as entrevistas com os parlamentares no Distrito Federal; 

e, por fim, como ponto de chegada, produziriam jornais, suporte textual que receberia os 

diversos gêneros realizados durante a visita à Capital Federal. 

Com isso, esperamos que os estudantes, submetidos a essa atividade e inseridos nesse 

contexto escolar (e extraescolar), se apropriem das noções, das técnicas e dos instrumentos 

necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita, em 

situações de comunicação diversas. 

Para isso, elaboramos as seguintes questões de pesquisa: 

1. Com base nas atividades didáticas que compõem o corpus, quais etapas foram   

propostas e organizadas para utilizar o texto oral como objeto de ensino, e em 

correlação com o escrito?  

2. A proposta didática elaborada para o ensino da produção de uma entrevista, na 2ª 

série do ensino médio, contribuiu para uma melhor produção escrita do alunado? 

Para responder às questões apontadas, iremos: 

1. Descrever o projeto pedagógico e a filosofia da escola na qual as atividades foram 

realizadas. 

2. Produzir o gênero jornalístico entrevista e elaborar jornais para suporte dos textos 

produzidos pelos alunos.  

3. Analisar as atividades com enfoque na distinção entre o oral e o escrito e sua 

relevância para os textos produzidos pelos alunos. 
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Assim, pretendemos verificar se é possível levar os alunos, por meio da comparação 

entre as modalidades oral e escrita, destacando suas diferenças e semelhanças, a um melhor 

domínio da língua. 

Esta pesquisa está pautada nos conceitos de interação, gênero do discurso, 

enunciado e esfera, conforme as concepções teórico-metodológicas de Bakhtin e o Círculo. 

Esse enfoque exige que seja esmiuçada a materialidade das atividades de produção escrita 

que compõem o corpus, associando-as ao contexto social e histórico que as concebem. Tal 

posicionamento teórico encaminhou a organização da dissertação em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, Ensinando com Graça, apresentamos uma breve 

contextualização da comunidade escolar na qual foi realizada a pesquisa. Para tanto, 

consideramos a trajetória da escola Nossa Senhora das Graças, sua proposta pedagógica, os 

projetos de série e o perfil do alunado. Além disso, detalhamos e analisamos o projeto 

Assembleias, aplicado aos alunos do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) como um recorte 

das atividades que a escola desenvolve em todas as séries, nas quais as habilidades de ler, 

escrever, falar e ouvir são consideradas partes constitutivas. Por fim, descrevemos o projeto 

Metrópoles e Cidadania, destinado aos alunos da 2ª série do Ensino Médio. Não detalhamos, 

nesse momento, as atividades nele desenvolvidas em razão de serem o objeto desta 

pesquisa e terem, portanto, um momento reservado exclusivamente para isso. 

No segundo capítulo, Entre o oral e escrito, contemplamos os conceitos bakhtinianos 

de interação, gênero do discurso, enunciado e esfera, discutindo a articulação dessa 

concepção por meio do trabalho de diferentes intelectuais do Círculo, a fim de embasar 

possibilidades didáticas para o ensino da produção de textos orais e escritos na esfera 

escolar.   

No terceiro capítulo, Gênero entrevista: uma proposta enunciativo-discursiva, 

organizado em duas seções, primeiramente, justificamos a escolha de nosso objeto de 

estudo, a entrevista, destacando a possibilidade de um trabalho simultâneo com a expressão 

escrita e com a expressão oral. Em seguida, apresentamos a descrição da atividade: a 

proposta de entrevistar o diretor industrial do jornal Folha de São Paulo;  a visita ao Parque 

Gráfico do jornal;  a apresentação dos programas de entrevista: Roda Viva, Tempos de 

Escola e Livros que Amei;  o roteiro de observação para os alunos que acompanhariam da 

platéia a entrevista com o diretor do jornal e a preparação da pauta.  
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Em Entre o oral e o escrito, a criação de um ponto de vista, de um objeto, de uma 

assinatura, quarto capítulo, apontamos a importância da transcrição do texto oral como 

forma de, nas palavras de Castilho (2011), se instituir o objeto de estudo, em nosso caso, a 

entrevista. Em seguida, analisamos a atividade realizada como uma possibilidade de 

encaminhamento teórico-metodológico para a apropriação das práticas sociais tanto da 

linguagem oral como da escrita. E, por fim, apresentamos e analisamos os jornais, suporte 

para os textos produzidos pelos alunos durante o desenvolvimento do projeto Metrópoles e 

Cidadania. 

Nas Considerações finais, destacamos algumas conclusões em torno dos aspectos 

apontados pela análise da sequência didática, que permitiram confirmar ser possível – 

diante de contextos de produção precisos, atividades ou exercícios múltiplos e variados – 

levar os alunos a se apropriarem das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao 

desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita. 
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Capítulo 1  

Ensinando com Graça 

 
Seria extremamente importante que a escola 

concedesse mais espaço a um trabalho de análise  
sobre os fatos da língua. Uma análise que tivesse  

base científica e, assim, se soltasse das impressões  
pessoais e das concepções ingênuas do senso comum.  

Uma análise que se detivesse nos aspectos mais  
relevantes de sua constituição; ou seja, na língua  

enquanto fato social, vinculado à realidade  
cultural em que está inserido e, assim, sistema  
em constante mutação e a serviço das muitas  
necessidades comunicativas de seus falantes. 

[...] 
Não é por nós, indivíduos de linguagem,  

que tudo recobra significância e relevância? 
E a escola pode ficar fora desse jogo? 

 
Irandé Antunes 

 

 

1.1 Contexto de pesquisa e delimitação do corpus 

 

O objetivo deste capítulo é contextualizar e descrever a comunidade escolar em que 

foi desenvolvida a pesquisa. Para tanto, consideramos que o histórico da escola, sua 

proposta pedagógica, os projetos de série e o perfil do alunado são imprescindíveis à 

perspectiva sócio-histórica que fundamenta esta pesquisa. 

Fundada em fevereiro de 1943, a Escola Nossa Senhora das Graças ou “Gracinha”, 

como é conhecida por toda a comunidade escolar, é uma das unidades da Associação Pela 

Família, uma empresa do terceiro setor. Está localizada no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, 

possui instalações modernas e equipamentos de apoio, como biblioteca e laboratórios. 

Em sua proposta pedagógica, a ENSG visa proporcionar uma formação humanística e 

científica para mais de 1.500 estudantes do ensino fundamental e médio. Com o objetivo de 

formar cidadãos críticos e autônomos, a instituição permanentemente estimula valores 

como respeito, solidariedade, liberdade e cooperação. 

Para a ENSG, o aluno deve tornar-se sujeito de sua aprendizagem e o professor deixar 

de ser apenas um transmissor de saberes e assumir-se como um mediador na construção do 

conhecimento. Neste ponto, recordamos Irandé Antunes (2009, p. 45), para quem a escola 
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só terá condições de cumprir seu papel fundamental se: “favorecer a participação 

consciente, crítica e relevante das pessoas na construção de um mundo em que todos 

possam ter vez e voz”. 

Além dos conteúdos escolares, a ENSG promove atividades complementares para 

ampliar o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades em seus alunos. São oferecidos, 

por exemplo, cursos de teatro, de esportes, oficinas de redação e de matemática. Para 

facilitar a assessoria dos professores, em algumas disciplinas as classes são divididas e a 

duração das aulas é estendida para 75 minutos. 

Ao longo de sua história, o Gracinha se caracterizou por ser um espaço de reflexão e 

busca de aperfeiçoamento de novas formas de ensinar e aprender. Professores são 

estimulados a pensar e repensar, planejar e replanejar, buscando constantemente novas 

estratégias ou outras estratégias mais eficientes para tornar a aprendizagem do aluno 

significativa. O espaço de reflexão e formação continuada na ENSG é o espaço coletivo, onde 

são valorizadas as trocas, as discussões e as decisões ou encaminhamentos da equipe de 

professores. 

Movidos por essa necessidade de repensar/replanejar e buscando o envolvimento 

maior e mais significativo dos alunos, orientadores e professores da escola, no final da 

década de 90, optaram por trabalhar com projetos interdisciplinares e com uma 

reorganização de conteúdos que contemplasse as três dimensões: conceitual, procedimental 

e atitudinal. Em 2001, após muita reflexão, estudo e acompanhamento de outras 

experiências sobre o tema definiu-se, na ENSG, os princípios e procedimentos do trabalho 

com projetos em todas as séries da instituição. Em seguida, foram estabelecidos conceitos 

estruturantes para cada projeto. Esses conceitos norteiam a forma de trabalho e os 

conteúdos a serem abordados, ou seja, o currículo. São eles: Memória, Patrimônio, 

Identidade e Diversidade, Preservação, Sustentabilidade, Espaço Geográfico, Ambiente e 

Transformação homem/natureza. 

Especificamente na disciplina de língua portuguesa é também objetivo da escola 

formar alunos proficientes em leitura e produção de texto. Essa proposta se inicia nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental e se estende ao Ensino Médio. Neste último segmento, são 

garantidos tempo e espaço para a produção regular de textos orais e escritos, os chamados 

laboratórios de redação.  
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Com periodicidade semanal, as aulas de laboratório ocorrem no período vespertino 

para as três séries do EM. São ministradas pelo professor que conta com o auxílio de um 

monitor para: atender às demandas dos alunos, tirar suas dúvidas; corrigir as propostas de 

produção de texto, de acordo com as orientações recebidas do professor;  contribuir, a 

partir do que observou nos textos dos alunos, para as aulas do professor, no que diz respeito 

a questões relativas ao gênero, aos temas, a questões de coerência e coesão, aos 

conhecimentos linguísticos e elaborar relatórios a respeito das respostas dadas ao 

instrumento de avaliação.  

No Ensino Fundamental as atividades de produção de textos acontecem no mesmo 

período de aula regular, ou seja, no período matutino do 6º ao 9º ano e no período 

vespertino do 1º ao 5º ano. Apesar de ter uma organização diferente, todas as séries 

mantêm a periodicidade de produção e contam com o trabalho de monitoria. 

Vale ressaltar que todas as séries desenvolvem atividades de produção de textos orais 

e escritos vinculadas aos projetos interdisciplinares. Por ser inviável descrever todos os 

projetos e atividades realizadas na ENSG, escolhemos dois para serem representativos deste 

recorte: “As Assembleias”, projeto do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e “Metrópoles e 

Cidadania”, projeto da 2ª série do Ensino Médio. 

 

1.2  Assembleias – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental  

 

A descrição desse Projeto se faz necessária por entendermos que o resultado obtido 

nesta pesquisa, junto aos alunos da 2ª série do Ensino Médio, deve-se também ao fato de 

esses participantes serem estudantes em um contexto educacional que garante, desde as 

séries iniciais, um trabalho em que o exercício de ler, escrever, falar e ouvir são partes 

constitutivas e que podem e devem ser trabalhadas de forma integrada. 

O Projeto Assembleias é desenvolvido do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e, além 

das quatro habilidades mencionadas no parágrafo acima, tem como objetivo: possibilitar o 

conhecimento pessoal; fortalecer o grupo para uma convivência harmoniosa; proporcionar 

aos alunos o desenvolvimento de atitudes favoráveis para a vida em grupo; favorecer o 

processo de amadurecimento do grupo e o desenvolvimento da habilidade de trabalhar de 

forma cooperativa e organizada, possibilitando a vivência de divisão de tarefas e papéis.  

Quinzenalmente os  alunos juntamente com a professora organizam os encontros, 
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definindo e escrevendo a pauta. Durante a Assembleia, um aluno fica responsável pela 

leitura da última ata, outro encaminha o tema para o grupo, outro anota a ordem de quem 

irá falar e dois registram as falas dos demais. No final, todos registram a avaliação.  

As modalidades oral e escrita têm função complementar durante as Assembleias. 

Todos os alunos devem expressar-se oralmente e por escrito. O exercício de discutir exige, 

além da leitura de textos motivadores, a escuta de opiniões diversas e a tentativa de 

resolução dos conflitos. Isso desenvolve a argumentação, não só durante a exposição oral, 

mas também no momento de produção escrita.  

A Assembleia realizada em 04 de maio 2012 teve a seguinte pauta:  

1. Brigas que andam acontecendo. 

2. Desrespeito com colegas e professores. 

3. Preconceito. 

4. Organização da classe: mochilas arrumadas no fundo da classe. 

5. Melhorar a organização do grupo. 

6. Não interromper a explicação das professoras. 

7. Relação dos colegas. 

8. Não aborrecer os amigos. 
 

 
Foto 1 – Apresentação da Assembleia 
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Ao observar a pauta, o grupo colaborador percebeu que os temas eram praticamente 

os mesmos levantados na Assembleia anterior. A partir dessa constatação, pensaram quais 

poderiam ser os motivos para esses temas terem voltado à pauta. Se não estavam gostando 

de algumas ações, por que não conseguiam fazê-las de um modo diferente? Decidiu-se, 

então, lançar para o grupo o tema “Transformação”. 

O grupo colaborador discutiu como integrar mais o grupo todo, pois os alunos têm 

pouco tempo livre para se conhecer. Pensaram em elaborar um questionário como forma de 

aproximação e sugerir jogos para brincarem no recreio, uma vez que brincar de polícia e 

ladrão não cabe mais para um 5º ano, pois não há espaço na escola. O questionário também 

poderia ajudar os alunos que não se conhecem bem a se conhecerem melhor ou ainda 

ajudar, por meio do diálogo, a resolver algum problema com determinado colega. 

Questionário: 

1. O que incomoda você no grupo? 

2. Você se incomoda comigo?     

         Sim                   Não  

3. Como podemos resolver nossos problemas? 

4. Vamos descobrir alguma coisa que temos em comum? 

5. Que jogos podemos jogar juntos no recreio? 

6. O que você gosta de fazer fora da escola? 

7. Você tem vontade de mudar alguma coisa no grupo? Como podemos mudar 
juntos?  
 
Sequência de fotos dos alunos respondendo ao questionário. 
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A opinião do grupo: 

“Nosso grupo gostou muito da ideia do questionário, pois tivemos a oportunidade de 

conversar com quem não conversamos muito, e de conhecermos o que o colega pensa, 

gosta de fazer, de jogar, enfim, descobrimos afinidades, conversamos sobre o que nos 

incomoda e buscamos formas de nos unir mais.” 

Em seguida, um aluno apresenta quatro vídeos do youtube: 1) Pintura na água; 2) 

Barro, mãos, arte, beleza, transformação, troca; 3) Show, luz e areia; 4) Hands game e 

encaminha a discussão: Por que esses vídeos foram escolhidos? Duas alunas anotam as falas. 

Nesse momento, a professora lançou mão do que Gomes-Santos (2012) classifica 

como um acervo multissemiótico, uma vez que os textos que o compõem podem combinar a 

linguagem verbal com outros registros semióticos3, como ocorre no caso das narrativas 

cinematográficas. Nelas, a linguagem verbal pode estar associada a imagens fixas e 

animadas, cores, trilhas sonoras, gestos, entre outras semioses. 

 

                

                Pintura na água
4                           Barro, mãos, arte, beleza,

5
                    Show, luz e areia – parte 2

6
 

                                                                               transformação, troca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hands game
7
 

                                                           
3
 Cf Gomes-Santos, 2012, registros semióticos ou semioses (também chamados de outras linguagens) são 

modos de representação que se utilizam de outros sistemas de signos, como imagens, sons e gestos, por 
exemplo. (p.21) 
4
 http://www.youtube.com/watch?v=nhzlil5ZWXo&hd=1 

5
  http://www.youtube.com/watch?v=jx79CwVBmuQ&hd=1 

6
  http://www.youtube.com/watch?v=e0Ik6YnJAhw&hd=1 

7
  http://www.youtube.com/watch?v=D_nK8AAU4Oc&hd=1 

http://www.youtube.com/watch?v=nhzlil5ZWXo&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=jx79CwVBmuQ&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=e0Ik6YnJAhw&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=D_nK8AAU4Oc&hd=1


25 
 

Foto 3 – Alunos assistindo aos vídeos.                Foto 4 – Alunos assistindo aos vídeos. 

 

A partir da apresentação dos vídeos e das respostas à questão sobre por que os 

vídeos foram escolhidos, o grupo chegou à seguinte síntese sobre “Transformação”: 

A água e a tinta se unem numa bela pintura, o vaso surge de um simples pedaço de 

barro, as cenas na areia se transformam com agilidade e delicadeza e as mãos unidas 

contam uma bela história. 

“Os vídeos nos fizeram pensar o quanto a possibilidade de transformação está em 

nossas mãos. Para isso, basta termos vontade e desejo.” 

“Como a água e a tinta, nós também podemos nos unir.” 

“Unidos podemos nos transformar, assim como o barro foi transformado.” 

“Se trabalharmos juntos, podemos fazer coisas melhores.” 

“Unidos, nós podemos fazer o que quisermos.” 

“Um precisa ajudar o outro para atingirmos nossos objetivos.” 

“Com a ajuda de todos, vamos ter um grupo cada vez mais unido.” 

“Para transformar precisamos ter delicadeza uns com os outros.” 

“Se nos unirmos, podemos fazer mais coisas juntos.” 

“Um grupo unido trabalha melhor e produz mais.” 

Em seguida, as perguntas: Por que é tão difícil um grupo se transformar? e Que 

transformações já percebemos no nosso grupo? foram discutidas e respondidas por escrito.  

O tema Transformação segue amplamente discutido até o grupo definir as seguintes 

metas: 1) unir mais o grupo; 2) fortalecer as amizades; 3) organizar a escala dos jogos; 4) 

aproveitar o recreio para jogar com os colegas. 



26 
 

De acordo com o encaminhamento das atividades, percebe-se que a professora 

assume o lugar de mediadora na construção do conhecimento, e não o de transmissora de 

saberes. Ela expôs aos alunos o acervo multissemiótico (textos orais, escritos e visuais), deu-

lhes tempo para organizar o pensamento a partir do que ouviram, viram e leram e também 

os motivou a escrever sobre o objetivo maior da Assembleia: Descobrir como “Transformar” 

o grupo. Gomes-Santos enfatiza que neste momento: 

 
É importante lembrar que esse acervo não se encontra disponível como um bloco 
que pode ser abarcado de uma única vez e sempre da mesma maneira. Como faz o 
detetive, o aluno que planeja sua exposição vai seguindo pistas de informações, 
juntando algumas, separando outras, e provavelmente jamais conseguirá ter 
acesso à totalidade de informações do acervo, ou seja, nunca será uma biblioteca 
ambulante. É isto que torna sua tarefa estimulante: saber que sempre haverá algo 
a investigar! (Gomes-Santos, 2012, p. 23) 

 

De acordo com Gomes-Santos (2012), para mediar o acesso do aluno às informações, o 

professor pode se valer de atividades que promovam maneiras diversas de apreendê-las e 

de elaborar perguntas sobre elas, ensinando o aluno a decompor o acervo de forma 

processual e progressiva. Como se trata de um acervo multissemiótico, as atividades 

propostas podem incrementar paulatinamente as maneiras de ler, ouvir e assistir (a) os 

textos do acervo de informações. 

Dessa forma, uma aluna lança a seguinte questão: Por que é tão difícil um grupo se 

transformar? O grupo tentando decompor o acervo lido, ouvido, assistido, respondeu: 

“Porque tem pessoas que não se conhecem bem.” 

“Porque num grupo não basta só um se transformar, precisa que todos ou a maioria se 

transforme.” 

“Porque tem pessoas com gostos diferentes.” 

“Porque meninos e meninas não se procuram” 

“Porque precisamos encontrar alguma coisa pra brincarmos juntos.” 

“Porque não há união.” 

“Porque algumas pessoas não querem.” 

“Porque quando uma pessoa não quer fazer o que a outra quer, começa a brigar e a 

transformação não nasce.” 

“Porque algumas pessoas dificultam a convivência.” 

“Porque duplas mistas não acontecem.” 



27 
 

Outra aluna lança mais uma pergunta: Que transformações já ocorreram no nosso 

grupo?  A que o grupo responde: 

“Já fizemos mais amizades, mas pode continuar sendo ainda nossa meta.” 

“Melhorou muito o preconceito. Quem sentia isso já não sente mais.” 

“Estamos conseguindo nos respeitar mais.” 

“Estamos controlando mais a conversa.” 

“Respeitamos os colegas quando eles nos apresentam seus trabalhos.” 

“Melhoramos na responsabilidade com a lição de casa.” 

“As transformações foram por causa da Assembleia.” 

Realizada o que Gomes-Santos classifica como decomposição8 do acervo, é o 

momento de recompor as informações do acervo em um novo texto agora de sua autoria, 

com vistas a compartilhá-lo.  

Há relação intertextual, portanto, no planejamento e na realização da exposição. Há 

diálogo no circuito todo. O esquema a seguir ilustra esta dinâmica interacional. 

 

Textos do acervo          Expositor          Auditório visado         Decompor         Recompor 

 

No momento em que recompõem as informações que circularam durante toda a 

Assembleia, os alunos demonstram que depreenderam/compreenderam o tema – 

Transformação – por meio do que leram, ouviram, assistiram, falaram. A síntese do que 

concluíram comprova essa afirmação: 

“Nosso grupo concluiu que é preciso empenho de todos para que as transformações 

ocorram. Não adianta só falar que quer ajudar, precisa mostrar com ações que quer conviver 

e ajudar o grupo a ficar cada vez mais unido e produtivo e por isso, buscamos juntos 

soluções em nossas Assembleias.” 

Para Gomes-Santos (2012), em uma sociedade altamente textualizada, o professor é 

antes de tudo um investigador que indaga como se compõe a matéria-prima do acervo de 

informações. 

 

                                                           
8
 Para Gomes-Santos (2012), a exposição oral tem um caráter intertextual porque coloca o expositor 

inicialmente em relação com textos disponibilizados em diferentes mídias e suportes. Se pensarmos que esses 
textos constituem uma espécie de acervo de informações, a primeira ação do expositor é decompor esses 
textos. (p. 17) 
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Entre os diversos componentes da matéria-prima do acervo estão dois conjuntos 
complementares: 

 Informações sobre o tema que será explorado na exposição; (GOMES-SANTOS, 
2012, p. 22) 
 

No caso da Assembleia, os vídeos  continham as informações. 

 
 Informações sobre como se faz uma exposição, ou seja, como se estruturam as 
exposições sobre o tema em foco ou sobre outros temas. (GOMES-SANTOS, 2012, 
p. 23) 
 
 

Para isso, os alunos receberam da professora as informações sobre como e quando 

seria realizada cada exposição. Aos alunos ficou estabelecido quando assistir, ouvir, 

perguntar, responder ou escrever.  

Neste caso, de acordo com Gomes-Santos (2012),  eles realizaram exercícios de 

habilidades relativas tanto à leitura de textos escritos e à audição de textos orais, quanto à 

recepção de textos que envolvem a percepção de outras semioses que podem acompanhar 

a produção textual: imagens fixas e animadas, efeitos sonoplásticos, gestos etc., como 

ocorre no caso dos textos multissemióticos. Assim, as modalidades escrita e oral da 

linguagem circularam na interface com outros recursos semióticos, ler, ouvir e assistir são 

atividades que devem ocorrer cada vez menos separadamente. 

Como ponto de chegada da atividade aqui apresentada, trazemos uma mostra de cinco 

textos produzidos pelos alunos participantes da Assembleia. Neles, percebemos que o 

conhecimento linguístico  de que eles já dispõem, acrescido da sequência didática a que 

foram expostos, conseguiram detectar os conteúdos, depreender as informações e 

desenvolver a argumentação.  

O resultado também revela que a sumarização das informações presentes nos 

textos produzidos pressupõe operações específicas da estrutura linguístico-textual. E ainda 

ratificam a afirmação de Gomes-Santos de que: 

 
ler, escrever, falar e ouvir são habilidades que estão intrinsecamente relacionadas 
e que podem e devem ser trabalhadas de forma integrada na escola. (GOMES-
SANTOS, 2012, p.9) 

 
 

Os alunos escreveram sobre “as mudanças ocorridas no grupo”; “no que melhoraram”; 

“o que aprenderam com o papel de cada um dentro do grupo” e  “o que aprenderam do 

funcionamento da Assembleia.”  
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O texto acima é introduzido por uma sequência narrativa9. Essa sequência apresenta 

um fato: como o aluno via o grupo. O emprego dos tempos verbais, inicialmente, no 

pretérito imperfeito do modo indicativo (via, brincava, falava, havia) substituídos pelo 

presente do indicativo (confesso, falo, há, fala, brinca) são marcas linguísticas que indicam a 

progressão temporal da sequência narrativa. Essa progressão é reforçada pelo advérbio Hoje 

no início do segundo parágrafo.  O texto é finalizado com a seguinte conclusão: “A 

Assembleia, na vida do grupo, serviu como um lugar para resolver problemas e brigas”. 

                                                           
9
 A sequência narrativa indica uma sucessão de ações que progridem no tempo. Essas ações são marcadas, em 

geral, por verbos de mudança no passado. São também marcados por termos ou expressões indicadores de 
passagem do tempo, como o que aparece no texto: hoje. 
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A aluna inicia o segundo texto com uma sequência descritiva10 caracterizadora de 

como o grupo era e em que mudou, o verbo de ligação (era) e o predicativo (bagunceiro) 

são responsáveis pela caracterização/descrição do grupo. O grupo era bagunceiro (não é 

mais). Essa informação está correlacionada com os advérbios de tempo hoje e Agora. O 

texto é finalizado com a conclusão: A Assembleia foi responsável pela transformação do 

grupo. 

                                                           
10

 Sequência descritiva focaliza um determinado objeto, fenômeno ou personagem podendo qualificar suas 
características ou propriedades. 
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O terceiro texto é iniciado com uma sequência explicativa11 – as pessoas não estavam 

acostumadas umas com as outras, pois algumas não haviam convivido em outros 

agrupamentos – Essa primeira sequência também é marcada pelo tempo verbal pretérito 

imperfeito do indicativo (estavam, mudaram, havia, tinham) em correlação com o advérbio 

de tempo Antigamente e oposição ao advérbio Agora e ao tempo presente do indicativo 

(há), o que indica a progressão temporal durante a transformação do grupo. 

                                                           
11

 Sequência explicativa focaliza determinados processos pela identificação e análise, por exemplo, de causa e 
consequência. 



32 
 

O segundo parágrafo, além de mais uma sequência explicativa – “há mais amizade no 

5º B porque as pessoas já se conhecem melhor uma das outras” – há uma sequência 

argumentativa na utilização do exemplo sobre a  elaboração do questionário: “Com aquele 

questionário que o grupo da Assembleia montou, que teve na Assembleia passada, os alunos 

se conheceram melhor. Por exemplo; eu fiz com a Carol, eu nunca tinha caído com ela, e 

agora descobrimos coisas legais que podemos fazer juntas.” 

O terceiro parágrafo também traz uma conclusão: A Assembleia foi responsável pela 

transformação a vida do grupo. 
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 O texto acima é marcado por uma incoerência. Ao afirmar que o grupo não mudou, 

mas melhorou em relação à “conversa fora de hora, na organização da lição de casa e na 

interrupção da fala do amigo” e ao concluir que a Assembleia “ajudou o grupo a falar sobre 

respeito, expressar algumas opiniões para ajudar o grupo na organização e a se unir mais”, o 

aluno se contradiz, uma vez que, se o grupo melhorou, houve mudança. 

Apesar disso, notamos que no processo de recomposição ele depreendeu o tema e 

chegou à mesma  conclusão  dos  outros  alunos  de que  a  Assembleia  foi  responsável pela  

transformação do grupo. 
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Esse último texto apresenta uma sequência explicativa que pode ser identificada pelas 

marcas linguísticas (porque, ou seja) seguida de uma conclusão que se opõe à tal explicação. 

Essa oposição pode ser identificada pela conjunção adversativa mas: “mas eu acho que isso 

não mudou e sim melhorou.” Para essa aluna, a Assembleia não transformou totalmente o 

grupo. 

Esses textos revelam não só a função complementar do oral e do escrito, mas também 

a sobreposição e o imbricamento dessas duas modalidades numa mesma atividade de 

comunicação social, o que invalida a apreensão dicotômica tradicional entre oralidade e 

escrita.  

O projeto Metrópoles e Cidadania, descrito a seguir, faz parte da contextualização a 

que nos propusemos no início deste capítulo. Reiteramos que esses dois projetos são 

representativos do trabalho que é desenvolvido em todas as séries da ENSG. Além das 

Assembleias, o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e o Ensino Médio, da 1ª à 3ª série, 

realizam outras atividades em que os alunos exercitam a oralidade como uma atividade de 

aperfeiçoamento da escrita. 

 

 

 

1.3  Metrópoles e Cidadania – 2º ano do Ensino Médio 

 

 

O projeto da 2ª série do Ensino Médio da ENSG é um trabalho conjunto das disciplinas 

de história, geografia, língua portuguesa, inglês, espanhol, educação física e biologia. O 

objetivo é levar os alunos da série a uma reflexão profunda sobre a cidade de São Paulo, por 

meio do estudo dos seus principais problemas, das suas contradições, suas desigualdades e 

das formas de superar esses entraves. Trata-se de uma forma de construção da consciência 

cidadã. Que possa ser ativa desde já e incorporada ao futuro profissional dos educandos. 

As diferentes disciplinas envolvidas no Projeto Metrópoles e Cidadania estão 

comprometidas em levar o aluno ao máximo de experiências que possam formar opinião e 

conscientização sobre os desafios que a cidadania terá que enfrentar para desconstruir e 

construir a cidade de São Paulo e também outras metrópoles em espaços mais 

humanizados, democráticos e não pautados pela exclusão social, como tem sido a prática 
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em nosso país. Essa conscientização ocorre com o uso de metodologias de trabalho 

diferenciadas, como estudo do meio, produção de textos, reflexão sobre a filmografia 

brasileira dedicada ao urbano, leituras de documentos históricos, pesquisas e entrevistas, 

entre outras. 

O Projeto Metrópoles e Cidadania representa um recorte transversal que propicia a 

articulação de diferentes disciplinas, seus olhares e suas propostas, bem como das 

experiências dos educadores, com suas experiências diferenciadas, contribuindo para a 

formação do aluno da 2ª série do Ensino Médio. 

Com o objetivo de formar alunos conscientes das contradições, desigualdades e 

injustiças que envolvem a vida de milhões de habitantes da cidade de São Paulo, o Projeto 

elege, entre outras atividades, o estudo do meio como metodologia indispensável, uma vez 

que propicia vivências reais em espaços sociais, onde as pessoas vivem, se relacionam, 

trabalham e constroem suas vidas. 

Por essa razão são priorizadas muitas experiências fora da escola, como a visita à 

Comunidade Horizonte Azul, na periferia da zona sul de São Paulo, em espaços que estão 

passando por transformações urbanísticas importantes no centro velho da cidade, bem 

como a viagem a Brasília. Na capital do país, os alunos vivenciam a experiência de um espaço 

urbano planejado e, ao mesmo tempo, repleto de contradições, além de conhecerem as 

estruturas e órgãos do poder federal, de modo a desmistificá-los, sem descartar sua 

importância para a solução das questões sociais e que dizem respeito ao urbano do país. 

Em Brasília, já que é a capital federal, o objetivo é criar um contraponto urbano e 

motivador para pensar a cidade de São Paulo, e assim enriquecer as discussões e reflexões 

com os alunos sobre temas como o papel do Estado, a representação política e seus dilemas, 

a importância das casas legislativas (a despeito de suas crises), bem como sobre formas de 

tornar o meio ambiente urbano mais humanizado e menos injusto, fazendo um percurso 

dentro do pensamento arquitetônico e urbanístico do século XX ao XXI. 

Brasília constitui-se em um momento de abertura para além da cidade de São Paulo, 

em todos os vetores da reflexão sobre as contradições sociais e injustiças que se deseja 

despertar nos estudantes sobre a cidade em que vivem, mas que estão presentes no Brasil 

como um todo. Assim, o Projeto Metrópoles e Cidadania, para a 2ª série da ENSG, motiva os 

alunos a refletir sobre sua cidade, criando instrumentos ou ferramentas para a reflexão 
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sobre outros espaços urbanos, do seu país prioritariamente, e de outros, de onde possa 

trazer experiências. 

A busca de um espaço urbano menos desigual, menos contraditório, portanto mais 

cidadão, é o que o Gracinha pretende, por meio desse Projeto. Que influencie a reflexão dos 

alunos e sua atuação futura como profissionais nas diversas áreas que escolherem ao fim do 

Ensino Médio. Dessa forma, a Escola acredita estar contribuindo para uma formação cidadã 

de seus alunos. 

Para se atingir esse objetivo, durante o desenvolvimento do Projeto os alunos  

realizam e participam de várias atividades. A eles são apresentadas palestras, filmes, 

leituras, replanejamento de regiões de São Paulo, propostas de ação, mobilidade urbana. 

Eles também desenvolvem muitas propostas de produção oral e escrita, como: textos 

jornalísticos (entrevista, notícia, reportagem, editorial, crônica, charge, caricatura, etc); 

diário de viagem; registros de viagem (análise do trânsito, do transporte, da poluição do ar, 

da saúde); registros fotográficos; gravação das entrevistas e palestras em áudio e vídeo. 

Além das visitas a Brasília, à Câmara Municipal e Assembleia Legislativa de São Paulo, à 

Comunidade Horizonte Azul, os alunos visitaram o parque gráfico do jornal Folha de São 

Paulo. Tendo em vista que são muitas as produções escritas e considerando que um jornal é 

um meio que consegue não só reunir todos esses textos, mas também divulgá-los, na 

disciplina de língua portuguesa, os alunos produziram jornais. 

Não realizaremos, aqui, exemplificações ou análise desses jornais. Tampouco nos 

deteremos na descrição dessa etapa do projeto, uma vez que reservamos um espaço 

exclusivamente para isso, os capítulos três e quatro desta pesquisa. Agora, além dessa breve 

introdução, somente apresentaremos algumas fotografias dos alunos em Brasília: 
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Foto 5 -  A chegada ao Congresso 

 

Foto 6 – Alunos com a deputada Jô Moraes 
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Foto 7 - Alunos entrevistando chefe de gabinete sobre trabalho do Ministério  

 

 

 
                                   Foto 8 - Alunos com Romário, o deputado entrevistado pelo grupo 
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CAPÍTULO 2 

Entre o oral e o escrito 

 
O locutor termina seu enunciado para passar a  

palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão  
responsiva ativa do outro. O enunciado não é  

uma unidade convencional, mas uma unidade real, 
estritamente delimitada pela alternância dos  

sujeitos falantes, e que termina por uma transferência  
da palavra ao outro, por algo como um mudo “dixi” 

percebido pelo ouvinte, como sinal de que o  

locutor terminou. 
 

Bakhtin 

 

 

 

O ensino de produção de textos manteve, ao longo da história da educação, a 

posição dicotômica que defende a divisão entre oralidade e escrita.  Segundo Marcuschi 

(2008, p.26), até os anos 50 do século XX não se tinha interesse maior pelo problema da 

relação entre a fala e a escrita na linguística, pois o ideal de ciência estabelecido por 

Saussure, Boomfield e ainda hoje por Chomsky não oferece a menor sensibilidade para as 

questões envolvidas nos usos (sociais) da língua. “Para a linguística oficial é o sistema da 

língua que está em jogo”.  

Num segundo momento do século XX, sobretudo dos anos 50 aos anos 80, surge a 

posição de que “a invenção da escrita, trazia uma ‘grande divisão’ a ponto de ter introduzido 

uma nova forma de conhecimento e ampliação da capacidade cognitiva (em especial a 

escrita alfabética).” Era a supremacia da escrita e sua condição de tecnologia autônoma, 

percebida como diferente da oralidade do ponto de vista do sistema, da cognição e dos usos. 

A visão dicotômica embutida no modelo teórico da “autonomia da escrita” começa a 

ser ameaçada nos anos 80 com estudos, em especial nos EUA e na Inglaterra, que sugerem 

uma relação contínua entre fala e escrita, evitando a noção de autonomia e supremacia 

desta. Esses estudos identificam especificidades em cada uma delas e formas típicas de 

funcionamento e produção de sentido, bem como uma vinculação estreita ao contexto de 

produção. 
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Nos anos 80 foram variados os estudos que propuseram uma nova visão das relações 

entre fala e escrita, sugerindo que não se podia mais postular a grande divisão. Constatava-

se que tanto em termos de usos como de características linguísticas, fala e escrita 

mantinham relações muito mais próximas do que se admitia então. Surgia uma visão que 

permitia observar a fala e a escrita mais em suas relações de semelhança do que de 

diferença numa certa mistura de gêneros e estilos e evitando as dicotomias em sentido 

estrito. 

No entanto, esse lento e descontínuo processo histórico das relações entre oralidade 

e escrita é, segundo Barthes e Marty (1987), muito anterior ao século XX. De acordo com os 

autores, em algumas partes do globo, a escrita passou a ter relações com o som e a palavra 

falada, por meio da invenção dos silabários e dos alfabetos. E é somente então que o escrito 

vai se prestar à transcrição ou à escrituração da palavra falada. Encontramos o apogeu dessa 

prática na Idade Média, onde o escrito, os manuscritos nunca passam sem a voz. Muitas 

vezes, o escriba do manuscrito não coincide com o autor que lhe dita o texto. Aí, texto e 

grafia estão bastante separados. Por outro lado, impossível ler sem a voz ou a palavra falada. 

Santo Agostinho, por exemplo, considera a leitura silenciosa uma anomalia. Por essa época, 

a escrita ainda era menos importante que a palavra falada. 

 
Até o desenvolvimento da imprensa, as pessoas eram obrigadas, para 
compreenderem um texto, a lê-lo em voz alta, visto que as palavras não estavam 
separadas e criavam, assim, ambiguidades de significado: a natureza puramente 
espacial do texto escrito não estava ainda fundada.(BARTHES E MARTY, 1987, p. 49) 
 

 Pode-se dizer, nesse caso, que é com o advento da imprensa e da escrita mecânica 

que esta ganha autonomia em relação à palavra falada, deslocando-se do território do som e 

do tempo para o do olho e do espaço. O texto ganha autonomia em relação à palavra e a 

escrita passa a significar mais do que simplesmente o escrito.  

 Para Rojo (2008), com a invenção da imprensa, as relações entre a fala e a escrita 

também se tornaram complexas, exigindo um maior refinamento de análise, nem sempre 

encontrado quando se fala da escrita e de seu processo de apropriação pelo aprendiz, na 

relação com a oralidade. 

 Em um salto da Idade Média para as modernas sociedades ocidentais, hoje, para que 

um autor produza um texto (produza a escrita) e o faça circular socialmente de maneira 

aberta a virtuais leitores, não só é preciso que este domine a grafia, como também que 
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tenha acessa a instituições – mais ou menos democráticas – que colocam a escrita em 

circulação: a imprensa, a internet. Nas palavras de Rojo (2008), essa situação é provisória, 

pois hoje “é perfeitamente possível se pensar uma evolução dos meios eletrônicos, a partir 

do qual a escrita e o texto se façam diretamente a partir da fala e do ditado, como na Idade 

Média, [...] passando o computador a ser o escriba.” 

O que vai, então, definir a escrita no seu plano discursivo ou enunciativo e não a 

partir da materialidade gráfica? 

Diferentes autores vão apontar como traço definidor da escrita em relação à fala uma 

característica que emergiu historicamente no momento de seu deslocamento de um espaço 

teocrático para um espaço democrático: a descontextualização, a disjunção, a autonomia do 

texto em relação à sua situação de produção e (re)produção. Barthes e Marty vão afirmar, 

por exemplo: 

 
A comunicação escrita é uma comunicação sem situação, in absentia, funcionando 
segundo a modalidade da disjunção temporal e espacial [...] É uma situação que 
valoriza as consequências da comunicação disjuntiva, define o escrito como 
dispositivo. [...] Neste sentido, poder-se-ia dizer que o texto escrito se baseia mais 
na sua autotextualidade que no seu contexto, ou seja, que o princípio fundador da 
sua organização se encontra na estruturação interna dos seus significantes, e que, 
pelo contrário, o discurso oral se organiza em parte segundo a situação em que 
evolui. (BARTHES E MARTY, 1987, p. 49) 
 
 

Schneuwly (1997), também pensando nas operações psicológicas necessárias à 

enunciação escrita, fala de “ficcionalização”, ou seja, da necessidade que tem o autor de 

construir uma representação de uma situação abstrata, virtual, completamente diversa da 

situação de fala, onde há uma “implicação material e corporal na situação de produção de 

linguagem”.  

Para esses autores, o traço diferencial mais importante entre a palavra falada e a 

escrita encontra-se na relação que o sujeito enunciador estabelece com os parâmetros da 

situação social e material de produção enunciativa (lugar de enunciação, interlocutores, 

temas, finalidade da enunciação). O que caracterizaria a palavra falada seria uma relação de 

implicação do locutor na situação de produção e de conjunção de mundos de referência 

entre o mundo de referência da situação ela mesma e o do texto ou discurso produzido. Ao 

contrário, na enunciação escrita, o locutor assumiria uma relação de autonomia em relação 
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à situação de produção e o mundo de referência desta última e o do texto ou discurso se 

encontraria numa relação de disjunção. 

Essa diferenciação se aproxima bastante da distinção proposta por Bakhtin (1953-

1979) entre gêneros primários (da comunicação cotidiana) e gêneros secundários (da 

comunicação produzida a partir de códigos culturais elaborados, como a escrita) do discurso. 

Os primeiros seriam mais arcaicos, emergindo em situação de produção mais simples e mais 

próximas da palavra falada. Seriam o material discursivo básico sobre o qual se 

reelaborariam os segundos, próprios das esferas sociais públicas de circulação do discurso, 

que implicam situações de produção mais complexas, muitas vezes ligadas à escrita.  

 
Durante o processo de sua formação, os gêneros secundários absorvem e 
assimilam os gêneros primários (simples) que se constituíram na comunicação 
discursiva imediata. Os gêneros primários, ao integrarem os gêneros secundários, 
transformam-se e adquirem uma característica particular: perdem sua relação 
imediata com a realidade dos enunciados alheios. (BAKHTIN, 1986, p. 4) 
 

Nessa abordagem bakhtiniana, gêneros primários e secundários são, antes de mais 

nada, misturas. Também para Schneuwly (1997), 

 
o oral não existe; existem orais: atividades de linguagem realizadas oralmente; 
gêneros que se praticam essencialmente por meio da oralidade. Ou então 
atividades de linguagem que combinam o oral e o escrito. [...] 
Os meios linguísticos diferem fundamentalmente; as estruturas sintáticas e textuais 
são diferentes; a utilização da voz, sempre presente, também se faz 
diferentemente; e também a relação com a escrita é específica em cada caso.  

 
 O mesmo poderia ser dito sobre o escrito, uma vez que: também nada há em comum 

entre uma carta pessoal e um requerimento; entre uma carta de reclamação, uma carta 

aberta e um editorial ou artigo de opinião; entre uma resenha e um verbete de enciclopédia; 

entre um diário íntimo e um texto histórico. A cada vez os temas, as formas composicionais, 

os estilos e as relações com o oral serão diferenciadas. 

 Assim, é reconhecida uma multiplicidade de relações entre os orais e os escritos, 

pensados estes discursivamente e não mais na simplicidade de suas materialidades básicas 

(som e grafia). Falar, então, da escrita seria falar da multiplicidade que mantêm relações 

complexas com os orais que também circulam nessas esferas, em diferentes situações. 

 Barthes e Marty, por exemplo, preferem definir a escrita como uma relação não-

necessária com o oral, relação segundo a qual o signo escrito não tem integralmente origem 
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na palavra ou no auditivo, traduzindo-os, mas também, de uma maneira autônoma, no 

visual. No dizer dos autores: 

 
De fato, a aplicação da escrita diz respeito, no princípio [no IV milênio a.C.], 
sobretudo a coisas novas: as contas, os reconhecimentos de dívidas para com os 
deuses ou para com os homens, as séries de dinastias, os oráculos e as listas de 
sanções, enquanto as receitas de cozinha, os códigos de comportamento, por 
exemplo, eram transmitidos oralmente. Tudo se passa como se a escrita, criada a 
partir dessas novas condições de vida, lhes permanecesse necessariamente ligada, 
como se não pudesse ser aplicada a coisas que não tivessem contribuído para sua 
criação... (BARTHES E MARTY, 1987, p. 39) 

 

Para Bakhtin (2003), com o desenvolvimento sócio-histórico de situações mais 

complexas de produção e circulação dos discursos e de novas esferas de comunicação social 

(escola, universidade, imprensa, mídias eletrônicas), essas relações entre os gêneros 

primários e secundários e entre a palavra falada e escrita foram se tornando cada vez mais 

complexas. 

Neste trabalho, assumiremos, portanto, a posição de um modelo para tratar o 

desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos que parta da observação das 

relações entre a oralidade e a escrita na perspectiva do contínuo das práticas sociais e 

atividades comunicativas, especialmente, o aspecto da inserção da fala e da escrita no 

contexto da cultura e da vida escolar e observando a organização das formas linguísticas no 

contínuo dos gêneros do discurso (em nosso caso, a entrevista). Trata-se de uma visão que 

possibilita um leque muito grande de análise sem trazer como central a questão ideológica e 

sem se fixar na morfossintaxe nem em modelos estratificados e alienados da realidade 

sociocomunicativa. 

Nesse caso, defenderemos o conceito de que a língua é um conjunto de usos 

concretos, historicamente situados, que envolvem sempre um locutor e um interlocutor, 

localizados num espaço particular, interagindo a propósito de um tópico conversacional 

previamente negociado.  

Ao assumirmos esse posicionamento, se faz necessário esclarecer os principais 

conceitos sobre os quais se fundamenta esta pesquisa. Iniciaremos pelo entendimento de 

linguagem em Bakhtin e o Círculo: o conceito de interação. 
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2.1  Interação: o entendimento de linguagem em Bakhtin e o Círculo 
 
 

Entre os pilares sobre os quais se fundamenta a concepção de linguagem para 

Bakhtin e o Círculo, está o conceito de interação. Para esses pensadores, o estudo da língua 

é inseparável da vida, das interações discursivas, pelas quais o homem se relaciona e se 

posiciona, marcando sua voz com relação a diferentes questionamentos e situações que se 

interpõem ao longo de suas experiências. Compreender essa relação é fundamental para a 

construção de uma proposta didática que tenha como objetivo estudar a língua e sua 

utilização nas diversas práticas sociais inerentes a diferentes esferas da atividade humana. 

O conceito de interação, constitutivo da teoria dialógica da linguagem, permite que 

seja analisada a materialidade da linguagem enquanto fenômeno social, constituído por 

signos ideológicos que refletem e refratam as especificidades das esferas que integram. 

Bakhtin/Volochinov (2004) afirmam que todo produto ideológico tem um significado e se 

refere a algo que lhe é exterior, por isso “tudo que é ideológico é um signo” (p.31), ou seja, a 

criação ideológica é essencialmente semiótica: “o domínio do ideológico coincide com o 

domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, 

encontra-se também o ideológico. Tudo o que é ideológico possui um valor semiótico” 

Bakhtin/Volochinov (2004) afirmam que todo produto ideológico integra uma 

realidade natural ou social, sendo que essa realidade é transmitida por meio de signos 

ideológicos. Todo signo obedece às coerções da avaliação ideológica, que são orientadas de 

acordo com cada esfera da criação ideológica: 

 
Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a 
realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua 
própria função no conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que coloca todos 
os fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 
2004, p.33) 
 
 

Além de considerar as coerções das esferas ideológicas, a concepção de linguagem 

bakhtiniana, também considera o signo como um fenômeno ideológico onipresente, 

materialmente constituído, refletindo e refratando a realidade. Sendo que, ao refletir e 

refratar, o signo aponta para o externo, mas refrata a diversidade axiológica dos sujeitos. 

Isso ocorre, porque as significações não estão garantidas no sistema abstrato da língua, mas 

são constituídas na interação dos sujeitos, na dinâmica de suas experiências. Em uma 
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perspectiva dialógica, a análise de um texto oferecida em uma atividade de produção escrita 

pode apontar quais marcas apreciativas são instauradas e quais valores são enunciados por 

elas, ou seja, mostrar que essas axiologias participam da constituição dos enunciados 

concretos, permeados por múltiplas vozes sociais. A criação ideológica (ato material e 

social), segundo Bakhtin/Volochinov (2004), penetra a consciência individual, revestindo-a 

de signos ideológicos. Todo signo quando compreendido e dotado de sentido passa a 

integrar a consciência verbalmente construída. 

Segundo Bakhtin/Volochinov (2004), a enunciação será produto da interação de no 

mínimo dois sujeitos socialmente e historicamente situados. A materialidade da enunciação 

será determinada por suas condições reais: pela situação social e histórica mais imediata e 

pelo horizonte social definido, que determina a criação ideológica. 

A consciência individual de cada sujeito concebe um auditório social próprio 

estabelecido, pois o contexto social mais imediato determina quais serão os possíveis 

interlocutores da enunciação. A materialização da palavra como signo, constitui a 

materialização da interação entre o eu e o outro, pois toda palavra procede de alguém e se 

dirige a alguém e ela varia dependendo do grupo social, da hierarquia estabelecida, dos 

laços sociais, etc. É, por meio dela, que o sujeito enunciador se define em relação ao outro, à 

coletividade. 

Se “a situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma 

expressão exterior definida” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p.125) a enunciação/o 

enunciado concreto assume um caráter único e irrepetível, concretizado em um material 

significante, constituindo sua forma e tema. Os autores conceituam tema como o sentido da 

enunciação completa, ou seja, o tema é tratado como o sentido assumido pelo discurso em 

uma situação concreta e única de interação verbal. A significação, por sua vez, é o potencial 

de significar no interior de um tema concreto. 

O redimensionamento da significação ocorre a partir de um valor apreciativo 

atribuído por um sujeito a cada novo enunciado, por meio da interação com um interlocutor 

específico em uma situação histórica e social concreta. Bakhtin/Volochinov (2004) 

consideram que toda palavra possui, além do tema e significação, um valor apreciativo, 

sendo que, a apreciação social é transmitida por uma entoação expressiva, determinada pela 

situação mais imediata. 
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A apreciação é responsável pelo papel criativo a cada nova enunciação e o tema 

realiza-se por meio da entoação apreciativa. Os acentos apreciativos são auxiliares marginais 

na instauração das significações. A entoação não traduz o valor apreciativo como um todo, 

mas serve para “orientar a escolha e a distribuição dos elementos mais carregados de 

sentido” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p.135) na constituição do enunciado concreto. Para 

os autores, portanto, é impossível uma enunciação sem orientação apreciativa, pois cada 

elemento dessa materialidade contém ao mesmo tempo um sentido e uma apreciação. 

Para Bakhtin, a atividade didática de produção de textos integra diferentes propostas 

sobre o mundo, capazes de suscitar um questionamento, colocando o aluno no papel de 

enunciador e autor, isto é, aquele que se engaja responsivamente em relação a um 

questionamento, e outro sujeito que seja o alvo da enunciação, considerando que esse alvo 

não precisa necessariamente ser um humano, mas esse sujeito, esse outro, pode estar na 

multiplicidade de textos que circulam nas diferentes esferas de atividade humana. Assim, 

propomos que a rearticulação do conceito de gênero do discurso para as práticas escolares 

considere o percurso estabelecido por Bakhtin/Volochinov (2004) para o estudo da língua e 

de suas formas de discurso 

 
[...] a ordem metodológica para o estudo da língua deve ser o seguinte: 
 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas 
em que se realiza. 
 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 
estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de 
atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determinação 
pela interação verbal. 
 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 
habitual. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p.124) 

 

Em uma perspectiva enunciativo-discursiva, a atividade didática de produção de 

textos, portanto, considera que a língua vive e evolui historicamente, conforme apontam 

Bakhtin/Volochinov (2004). Isso implica estudar o contexto (mais imediato e mais amplo) de 

produção, circulação e recepção do texto, o sujeito-enunciador e seu(s) interlocutor(es) e a 

materialidade que compõem os procedimentos verbais, visuais e verbo-visuais utilizados 

para produzir sentido. Essa rearticulação permite conferir vida às diferentes práticas de 

linguagem levadas para a sala de aula, por meio da leitura e da produção de textos. 
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Desse modo, assumimos um olhar bakhtiniano para o texto. Brait (2002) expõe que 

há, no pensamento bakhtiniano, o conceito de texto em um sentido mais amplo, ou seja, 

não somente o texto verbal, oral e/ou escrito, tal “como conhecemos, mas sim um conjunto 

coerente de signos que se revela como condição de definição e acesso ao homem enquanto 

sujeito” (BRAIT, 2002, p. 34). Tal visão, segundo a autora, interliga a questão da atividade 

humana com o texto. 

 

 

2.2   Enunciado concreto 

 

As necessidades de comunicação do homem fundam diferentes manifestações 

materiais da linguagem (verbais, visuais, verbo-visuais). A linguagem é entendida como uma 

atividade cognitiva e social e, por isso, podemos dizer que ela varia, estando sempre situada 

em contextos de uso, sendo que: “A atitude humana é um texto em potencial e pode ser 

compreendida (como atitude humana e não ação física) unicamente no contexto dialógico 

da própria época (como réplica, como posição semântica, como sistema de motivos)” 

(BAKHTIN, 2003c, p.302). 

A linguagem é um fenômeno social disposto numa cadeia comunicativa contínua12. 

Isso quer dizer que em qualquer situação de uso linguístico há uma série de manifestações 

discursivas que estabelecem diálogo entre si. Nesse sentido, o enunciado é composto de 

posicionamentos que respondem a enunciados anteriores, permitindo que sejam elaboradas 

novas respostas àquilo que foi enunciado. 

Esse diálogo ininterrupto que define a linguagem se dá por meio de enunciados 

concretos. De acordo com o autor, o enunciado é a “real unidade da comunicação discursiva 

(...) o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados 

falantes, sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2003a, p. 274). O autor ainda expõe que “(...) cada 

texto (como enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido 

(sua intenção em prol da qual ele foi criado)” (BAKHTIN, 2003c, p. 310). 

Em todo enunciado, segundo Voloshinov/Bajtin (1997), há uma ligação entre a parte 

verbal (a palavra) e a extraverbal (a dimensão social) estabelecida a partir de três fatores: o 

                                                           
12

 Cf. BAKHTIN, 2003a; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004; BRAIT e MELO, 2005. 
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horizonte espacial e temporal comum aos interlocutores (quando e onde ocorre a 

enunciação); o horizonte temático (do que se fala) e o horizonte axiológico (entonação 

valorativa). 

Para compreendermos o sentido do enunciado, o seu contexto social deve ser 

estudado articulando esses três fatores, considerando que a situação extraverbal é parte 

constitutiva da estrutura da significação. O enunciador, em um espaço e tempo específicos, 

seleciona os recursos da língua necessários para compor verbalmente o seu texto, avaliando 

a situação, ou seja, sua expressão verbal além de refletir o respectivo contexto, integra uma 

valoração. De modo que a cada novo enunciado, surge outra significação, determinada pela 

interação entre o enunciador (autor), o seu interlocutor (o leitor) e o tópico do discurso (o 

que ou quem). Segundo Voloshinov/Bajtin (1997), a entonação é social por excelência, pois é 

pela entonação que o discurso se insere na vida e nela o enunciador entra em contato com o 

interlocutor. 

Ao conceber o enunciado como unidade real da comunicação discursiva, Bakhtin 

(2003a), concretiza a parceria entre enunciador e seu interlocutor, instaurando um ativo 

processo de produção, recepção e circulação. Nessa parceria, os limites de cada enunciado 

são definidos pela sua primeira peculiaridade: a alternância dos sujeitos do discurso. Todo 

enunciado é a transmissão da palavra ao outro (parceiros do diálogo), o que permite a 

alternância de enunciações (réplicas/repostas) entre os interlocutores, sendo uma reposta 

imediata ou não. Bakhtin (2003a) expressa que “cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” (p.272), porque “o discurso só pode 

existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do 

discurso” (p.274). 

A segunda peculiaridade do enunciado proposta por Bakhtin (2003a) é a 

conclusibilidade, que será determinada pela exauribilidade semântico-objetal do tema, pelo 

projeto de discurso ou vontade de discurso do falante e pelas formas típicas composicionais. 

A exauribilidade semântico-objetal refere-se ao esgotamento de sentido de um objeto. Em 

algumas esferas o esgotamento é pleno, como no campo das ordens militares, por exemplo. 

No campo da criação, as possibilidades de sentido são inesgotáveis, porém, ao se tornar 

tema de um enunciado, assume-se uma posição responsiva, ganhando relativa 

conclusibilidade. O que vai determinar a totalidade do enunciado é o projeto discursivo do 
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falante. A escolha do gênero pelo falante é determinada por sua vontade discursiva, de 

acordo com a esfera de atividade em que o enunciado será produzido. O gênero escolhido, 

por sua vez, determina a exauribilidade semântico-objetal (conteúdo temático). A partir 

dessas coerções o falante determina a composição e o estilo ao produzir uma forma 

composicional relativamente estável. 

Segundo Bakhtin (2003a), a vontade discursiva do falante é um elemento estilístico-

composicional, pois consiste em sua relação valorativa com o objeto do seu discurso, sendo 

que o projeto de discurso do falante também é influenciado por outro traço constitutivo do 

enunciado: o endereçamento. Todo enunciado tem autor e destinatário. A concepção de 

destinatário é determinada pela esfera da atividade humana em que o enunciado é 

produzido, refletindo-se na construção composicional e no estilo. 

Diferentemente do enunciado, as unidades da língua (palavras e orações) são 

cerceadas por leis combinatórias inerentes ao seu sistema. A conclusibilidade da oração é 

apenas gramatical, pois há um encadeamento lógico entre as orações de um enunciado, 

contudo, ela é desprovida de autoria e endereçamento, não possibilitando a réplica, a 

atitude responsiva dos falantes. Para Bakhtin, a oração: 

 
É um pensamento relativamente acabado, imediatamente correlacionado com 
outros pensamentos do mesmo falante no conjunto do enunciado; (...) a oração 
não se correlaciona de imediato nem pessoalmente, com o contexto extraverbal da 
realidade (a situação, o ambiente, a pré-história) nem com as enunciações de 
outros falantes, mas tão-somente através de todo o contexto que a rodeia, isto é, 
através do enunciado em seu conjunto (BAKHTIN, 2003a, p. 277). 

 

Além disso, Brait (2009) postula que a linguagem verbo-visual articula um projeto 

discursivo, em que o verbal e o visual ganham força idêntica, no qual a unidade de sentido 

desse enunciado concreto será constituída a partir de uma esfera ideológica, que determina 

suas condições de produção, recepção e circulação. Podemos dizer que enunciado concreto 

ou texto passa a designar um produto cultural híbrido, ou seja, que apresenta diferentes 

formas de materialização: verbal, visual ou verbo-visual. 

Nas atividades de leitura e escrita, é importante que o aluno vivencie a prática social, 

sendo inserido na cadeia ininterrupta de enunciados proferidos nas diferentes esferas de 

atividade humana. Concordamos com Brait (2009) e convalidamos a necessidade da 

composição verbo-visual dos textos ser mantida, pois, desse modo, a atividade didática, 
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embora transfira o texto para a esfera escolar, pode resgatar as especificidades do 

enunciado concreto: primeiramente o aluno poderá estudar a língua como um organismo 

vivo que se constrói dia a dia e não como uma mera organização de orações e, em segundo 

lugar, o visual e o verbo-visual permitem inserir a atividade na vida do texto, trazendo o 

contexto original de recepção, produção e circulação. 

Para isso, é preciso compreender que todas as esferas da atividade humana, segundo 

Bakhtin (2003a), estão vinculadas à produção de formas da língua, sendo que o enunciado se 

referirá à esfera pela qual foi produzido, desde a seleção dos recursos da língua (lexicais, 

fraseológicos e gramaticais), como também na composição estética e nos temas abordados. 

Cada campo de atividade social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, 

denominados gêneros do discurso. 

Desse modo, o conteúdo e o sentido do enunciado se materializam pela mobilização 

das valorações dos sujeitos discursivos, em uma determinada situação comunicativa, sendo 

que cada enunciado cria um elo na cadeia comunicativa, organizado pelas coerções de um 

gênero do discurso. Brait (2002) expõe que todo enunciado fará parte de um gênero do 

discurso, não de uma forma determinista, mas sim, considerando que ao enunciarmos nos 

expressamos num determinado gênero. O enunciado será inevitavelmente uma resposta a 

outros enunciados, suscitando respostas futuras. Somente considerando tais aspectos, 

segundo a autora, podemos compreender o conceito de gênero do discurso e sua relação 

com as atividades humanas. 

 

 

2.3 Gêneros do discurso e esfera 

 
Neste item, o objetivo é apresentar algumas reflexões sobre os gêneros do discurso  e 

esfera desenvolvidas nos trabalhos de Mikhail Bakhtin (1895-1975), Pavel N. Medvedev 

(1891-1938), Valentin N. Voloshinov (1895-1936) e Mikhail Bakhtin. Compreendemos que 

Bakhtin e o Círculo enfocam a análise do discurso literário, todavia, Brait (2003) aponta que, 

já em 1926, com a publicação de A palavra na vida e a palavra na poesia 

(VOLOSHINOV/BAJTIN, 1997), é inserida uma característica que acompanhará toda a obra de 

Bakhtin e o Círculo, que é partir do cotidiano, do não artístico, para depois retornar às 

especificidades do discurso literário, objetivo inicial de análise, ou seja, para discutir a arte, 
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os autores partem da vida. Segundo Brait (2003), esse procedimento peculiar, que enfoca a 

linguagem como um todo, possibilita olhar para diferentes formas de discurso que compõem 

a diversidade de esferas de atividades humanas, não somente a literária. 

No conjunto dos trabalhos desenvolvidos por Voloshinov/Bajtin/Medvedev, 

observamos um deslocamento sucessivo dos gêneros literários, para gêneros linguísticos até 

a conceituação dos gêneros do discurso convalidando a extensão da concepção de 

linguagem, já apontada no texto de 1926, para diferentes esferas ideológicas. Desse modo, 

pretendemos evidenciar como a produção (oral/escrita) de textos pode ser ensinada 

tomando o conceito de gênero do discurso. 

Embora busquem as especificidades do enunciado literário, Bajtin/Medvedev (1994) 

concebem que o gênero é a totalidade do enunciado e todos os seus elementos estruturais 

só podem ser compreendidos nessa totalidade substancialmente concluída. A totalidade 

artística de um enunciado, segundo os autores, é duplamente orientada: primeiramente 

pelas condições de execução e recepção, em um determinado espaço e tempo, de acordo 

com o seu lugar na vida cotidiana, em uma esfera ideológica específica; em segundo lugar 

pelas coerções do próprio gênero, isto é, pelos princípios de seleção de determinadas 

formas de ver e conceber a realidade. Isso significa que cada consciência humana comporta 

um repertório de gêneros, dentro de uma relativa estrutura, e que a cada enunciado um 

gênero é tomado de acordo com o contexto (espacial e temporal) em que são produzidos, 

recebidos e em que circularão. 

A dupla orientação do gênero torna-o vinculado diretamente à realidade e ao 

processo de geração. É pelas formas do enunciado, e não pelas formas abstratas da língua, 

que concebemos a realidade, pois a consciência da realidade não ocorre por meio de frases 

e palavras isoladas e sim por uma corrente discursiva que nos atravessa. Desse modo, uma 

consciência pode ser mais abastada em gêneros do que outra, de acordo com o ambiente 

ideológico em que cada consciência se desenvolve (BAJTIN/MEDVEDEV, 1994). 

Bajtin/Medvedev (1994) concebem o gênero como modos de percepção da realidade 

inseridos na consciência humana, de acordo com as esferas ideológicas por ela vivenciadas. 

A partir desses modos de enxergar a realidade, produzimos enunciados, conforme 

determinados contextos de produção, recepção e circulação, em um espaço e tempo 

específicos. No dizer de Bakhtin, 
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a riqueza e diversidade dos gêneros discursivos é imensa, porque as possibilidades 
da atividade humana são inesgotáveis e porque em cada esfera da práxis existe 
todo um repertório de gêneros discursivos que se diferencia e cresce à medida que 
se desenvolve e se complexifica a própria esfera. (BAKHTIN, 1982, p. 258) 
 
 

Considerando as coerções estabelecidas entre as diferentes atividades humanas e os 

usos da língua, concretizados pela interação dos sujeitos nessas atividades, Bakhtin (2003a) 

amplia as discussões anteriormente travadas e define os gêneros como tipos relativamente 

estáveis de enunciados, estabelecendo uma relação entre as esferas da atividade humana e 

os usos da linguagem. O autor evidencia que o emprego da língua se concretiza em 

enunciados concretos e únicos, relacionados a um campo da atividade humana que, por sua 

vez, reflete condições e finalidades específicas, de acordo com três características do 

gênero: o tema (fator de acabamento específico), o estilo (seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua) e a forma composicional (plano de expressão, da 

estrutura, da sequência organizacional). Ignorar essa correlação de conceitos é aceitar 

apenas a relativa estabilidade dos enunciados, minimizando o conceito de gênero a uma 

unidade de classificação textual. 

Os gêneros têm propósitos discursivos definidos, que consideram as características 

de sua esfera, materializando-se a partir de um conteúdo temático determinado, que 

contempla o seu objeto discursivo e sua orientação valorativa específica para com ele. 

Assim, o conceito de conteúdo temático, diferentemente de tema, está mais relacionado 

com as formas de produção, ou melhor, com as possibilidades viáveis de significar dentro de 

um gênero específico, que possibilitam a materiailzação do enunciado concreto. 

A segunda característica do gênero é o estilo. Segundo Voloshinov/Bajtin (1997), as 

valorações sociais existentes determinam a escolha da palavra e a totalidade do enunciado 

pelo autor, portanto, o seu estilo. A entoação estabelece um vínculo entre a palavra e o 

contexto extraverbal, pois é a entoação que confere à palavra a unicidade e a relativa 

estabilidade linguística e discursiva, em um determinado momento histórico. 

Bakhtin (2003b, p.186) expõe: “chamamos estilo à unidade de procedimentos de 

enformação e acabamento da personagem e do seu mundo e dos procedimentos por estes 

determinados, de elaboração e adaptação [...] do material.” O estilo é a seleção individual, 

de natureza sociológica, de “procedimentos de acabamento”, sendo que as escolhas são 
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resultantes da relação estabelecida entre os sujeitos da comunicação discursiva, ou seja, da 

relação do eu com o outro de acordo com a esfera de atividade. 

Brait (2003) esclarece que o estilo também é genérico, pois está vinculado a 

determinadas esferas da atividade humana. O estilo de um enunciado é o gênero no qual ele 

foi materializado. A autora afirma que o entrelace entre gênero e estilo não está separado 

de questões gramaticais, pois as mudanças históricas do estilo da língua são indissociáveis 

das mudanças ocorridas nos gêneros discursivos. 

A história dos gêneros reflete de modo mais imediato as mudanças que transcorrem 

na vida social e os enunciados transmitem a história da sociedade e a história da linguagem, 

de modo que “Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o 

sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e 

elaboração de gêneros e estilos [...]. Onde há estilo há gênero” (BAKHTIN, 2003a, p.268 269). 

A forma composicional, terceira característica do gênero, é a realização material de 

um enunciado concreto, isto é, a sua organização verbal, visual, ou verbo-visual, definida 

pelo seu contexto de produção, de recepção e de circulação. Assim, a forma de composição 

define a textualização de um enunciado em um gênero específico. No dizer de Bakhtin: 

 
O gênero sempre conserva os elementos imorredouros da archaica. É verdade que 
nele essa archaica só se conserva graças à sua permanente renovação, vale dizer, 
graças à atualização. O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho 
ao mesmo tempo. O gênero renasce e se renova em cada nova etapa do 
desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado gênero. Nisto 
consiste a vida do gênero. Por isso, não é morta nem a archaica que conserva no 
gênero; ela é eternamente viva, ou seja, é uma archaica com capacidade de 
renovar-se. O gênero vive do presente mas sempre recorda o seu passado, o seu 
começo. É o representante da memória criativa no processo de desenvolvimento 
literário. É precisamente por isto que tem a capacidade de assegurar a unidade e a 
continuidade desse desenvolvimento. (BAKHTIN, 2008, p. 121) 

 

 Os gêneros surgem, portanto, dentro de algumas tradições com as quais se 

relacionam de algum modo, permitindo a reconstrução da imagem espaço-temporal da 

representação estética que orienta o uso da linguagem: “o gênero vive do presente mas 

recorda o passado, o seu começo”, afirma Bakhtin. 

O estudo dos gêneros do discurso, e das práticas sociais de leitura e de escrita que 

lhes são inerentes, pode proporcionar ao aluno do ensino médio o conhecimento das 

diferentes linguagens, tornando-o livre para o exercício da cidadania e para construir sua 

identidade. Essa concepção amplia as possibilidades de interação do aluno com diferentes 
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discursos proferidos, proporcionando acesso aos sentidos construídos nas inúmeras práticas 

sociais. 

Em uma proposta didática que considere as dimensões teóricas apontadas, a língua é 

reflexo do dinamismo da vida, no qual os gêneros do discurso absorvem suas mudanças. A 

língua, materializada em um enunciado, não só reflete a realidade imediata, mas resgata a 

memória discursiva dos sujeitos e a atualiza no momento de sua produção. Desse modo, 

partimos do princípio de que o argumentar participa de diferentes práticas de linguagem, 

pois pelo diálogo travado entre um sujeito e as vozes instauradas nas diferentes formas de 

discurso, uma atitude responsiva pode ser instituída, marcando apreciativamente as 

posições assumidas por um enunciador. 

Defendemos, portanto, que não basta os alunos serem expostos a um gama 

considerável de gêneros discursivos, pois é fundamental levá-los a refletir sobre as coerções 

das esferas sociais em que os diversos textos circulam. Assumimos que o ensino da língua 

portuguesa na escola pode inserir as práticas sociais de leitura e escrita, em que a situação 

de produção, recepção, circulação dos textos ganham foco na construção dos sentidos. 

Entendemos que a concepção de enunciado concreto, enquanto texto único e irrepetível, 

desencadeia um trabalho em que o verbo-visual, em sua materialidade original, na acepção 

de Brait (2009), deve ser enfatizado, pois, além dos recursos linguístico-discursivos, dos 

mecanismos enunciativos, a composição verbo-visual constitutiva dos textos também é 

responsável pela construção de sentidos. 
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Capítulo 3  

 Gênero entrevista: uma proposta enunciativo-discursiva 

 

 

Em toda entrevista, além de se pretender  
uma troca de informações, de experiências,  

de juízos de valor, há uma ambição mais ousada  
que o filósofo Martin Buber (1982) já dimensionou:  

o diálogo em que a relação eu – tu é plena, isto é,  
entrevistador e entrevistado saem “modificados”  

no conhecimento do mundo e deles próprios. 
 

Fávero e Andrade 

 

 

 

 

 A escolha da entrevista como objeto de análise desta pesquisa se justifica por se 

tratar de um gênero em que a relação entre fala e escrita é estreita, parecendo haver uma 

mescla, quase uma fusão de ambas, em uma sobreposição bastante grande tanto nas 

estratégias textuais como nos contextos de realização, permitindo, assim, o trabalho 

simultâneo com a expressão escrita e com a expressão oral. 

 Segundo Schneuwly e Dolz (2011, p. 73), muitos autores consideram a entrevista uma 

prática de linguagem altamente padronizada, que implica expectativas normativas 

específicas da parte dos interlocutores, como num jogo de papéis: o entrevistador abre e 

fecha a entrevista, faz perguntas, suscita a palavra do outro, incita a transmissão de 

informações, introduz novos assuntos, orienta e reorienta a interação; o entrevistado, uma 

vez que aceita a situação, é obrigado a responder e fornecer as informações pedidas. 

Geralmente, os dois interlocutores ocupam papéis públicos institucionalizados; a natureza 

da relação social e interpessoal condiciona fortemente a relação que se instaura entre os 

dois.  

Em relação a outros gêneros próximos, a entrevista mantém uma ligação fundamental 

com o universo da mídia. Seu lugar social de produção é a imprensa escrita, o rádio ou a 

televisão. Portanto, a exigência de mediatização preside todas as atividades que se 

depreendem daí. 
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Além disso, a entrevista facilita o acesso a outros gêneros, principalmente os 

jornalísticos, como a notícia e a reportagem, nas quais trechos da entrevista muitas vezes 

são citados. Decidiu-se, portanto, produzir jornais e utilizá-los como suporte de todos os 

textos produzidos para o projeto Metrópoles e Cidadania. 

Para Marcuschi (2003), jornais são suportes físicos ou virtuais de textos/manifestação 

material do discurso. Ou seja, em um suporte textual, podem existir vários gêneros do 

discurso (realização comunicativa). O que varia é a maneira como o suporte textual 

apresenta seu layout ou ainda a maneira como o suporte se inscreve ideologicamente na 

sociedade, o que, indubitavelmente, refletirá na realização do gênero. 

 
“...entendemos como suporte de um gênero um locus  físico ou virtual com 
formato específico que serve de base ou ambiente de fixação  do gênero 
materializado como texto. Numa definição sumária, pode-se dizer que  suporte de 
um gênero é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra 
um texto. (p. 10) 
O jornal diário, e mesmo o jornal semanal, é nitidamente um suporte com muitos 
gêneros. Estes gêneros são em boa medida típicos e recebem, em função do 
suporte, algumas características em certos casos, tal como o da notícia. Aqui 
situam-se também as cartas do leitor e as notas sociais, entre outros.

13
 (Marcuschi, 

2003, p. 16) 

 

Vale ressaltar que não pretendemos, de forma alguma, cobrir a totalidade do ensino 

de produção oral e escrita possível com o gênero entrevista. A aplicação dessa atividade, 

prioritariamente, pretende verificar se é possível ensinar a escrever textos e a exprimir-se 

oralmente em situações públicas escolares e extraescolares. Reiteramos ainda que uma 

proposta como esta tem sentido quando se inscreve num ambiente escolar no qual múltiplas 

ocasiões de escrita e de fala são oferecidas aos alunos, sem que cada produção se 

transforme, necessariamente, num objeto de ensino sistemático. Criar contextos de 

produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e variados: é isso que permitirá 

aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao 

desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 

comunicação diversas. É esse o desafio a que nos propusemos. 

 
 

                                                           
13

 A questão do suporte dos gêneros textuais. Disponível 
em: http://www.sme.pmmc.com.br/arquivos/matrizes/ matrizes_ portugues/anexos/texto-15.pdf. Acesso em 
22/07/2013.  
 

http://www.sme.pmmc.com.br/arquivos/matrizes/%20matrizes_%20portugues/anexos/texto-15.pdf
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3.1  Descrição da atividade  

 
Desde a apresentação do Projeto Metrópoles e Cidadania aos alunos do 2º ano do 

Ensino Médio, a professora informou-lhes o objetivo da disciplina de língua portuguesa – 

produção de jornais – e como seria a participação deles em cada etapa das atividades. Para 

isso, além dos outros gêneros que estão inseridos na esfera jornalística, a entrevista foi 

tomada como objeto de estudo. 

Os alunos discutiram o que é uma entrevista – gênero discursivo que se insere na 

esfera jornalística, possui estrutura de diálogo, geralmente precedida de um texto em que se  

apresenta(m) o(s) entrevistado(s) e tem por objetivo divulgar informações sobre uma pessoa 

ou tema. Contrariamente a uma conversa comum, a entrevista apresenta um caráter 

estruturado e formal, cujo objetivo é satisfazer as expectativas do destinatário. 

A primeira entrevista seria com o diretor industrial do jornal Folha de S. Paulo, para em 

seguida (12 dias depois) entrevistarem os parlamentares do Congresso Nacional, em Brasília. 

A coletiva seria então um momento de preparação e de muito estudo sobre o gênero. Para 

tanto, a professora apresentou-lhes as etapas de trabalho a serem realizadas: 

 

I – A pesquisa: momento em que o entrevistador informa-se sobre o entrevistado e/ou 

o assunto. Como resultado dessa fase, pode-se apresentar uma pauta, um roteiro, isto é, 

uma série de perguntas que norteará a entrevista. No entanto, é preciso ressaltar que 

questões diferentes podem surgir durante a conversa, já que se trata de um processo 

interativo. Por isso, deve-se saber improvisar. 

 

II – A entrevista propriamente dita: é o momento dos questionamentos. Nesta fase, o 

entrevistador deve: 

 ser educado: tratar a todos por senhor ou senhora, a não ser que o entrevistado 

dispense a formalidade.  

 anotar dados completos do entrevistado: nome (verificar grafia correta), idade, 

profissão e outras informações relevantes.  

 fazer perguntas curtas e objetivas.  

 mostrar isenção, ou seja, não direcionar a resposta do entrevistador para aquilo que 

deseja. Existe uma diferença importante entre perguntar: “O que o senhor acha da atuação 
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do Congresso Nacional?” e “O senhor não acha um absurdo a atuação do Congresso 

Nacional?“. 

 esperar o entrevistado concluir o pensamento para fazer uma nova pergunta. 

 evitar qualquer tipo de preconceito ou ideia pré-concebida. 

 anotar ou gravar tudo o que for necessário, não apenas o que se afirma, mas como se 

afirma.    

 

III – O texto: nesta fase, o entrevistador pode elaborar um texto sobre o resultado da 

conversa ou transcrevê-la parcial ou integralmente.   Dependendo do contexto de produção: 

quem é o leitor, em que suporte será publicada a entrevista, costuma-se evitar marcas de 

oralidade como “Bom...”, “é...”, “então” etc.   

Sobre como os alunos poderiam apresentar graficamente a entrevista, a professora 

orientou-lhes quanto aos seguintes termos da estrutura:14 

 título: síntese da informação mais importante do texto. Esse anúncio da entrevista 

deve ter impacto, ser atraente ao leitor. 

  subtítulo: opcional, complementa e amplia o título. Trata-se de uma frase ou 

período que aparece entre o título e o texto. Também é chamado de linha-fina.  

  olho: recurso de edição utilizado para anunciar os trechos mais interessantes dos 

textos e arejar a leitura. 

  introdução: texto em que se apresenta o entrevistado e o assunto a ser tratado.  

  texto: exibido na forma de perguntas e respostas, a pergunta aparece em negrito e 

pode ou não ser antecedida do nome do veículo de comunicação ou do entrevistador.  

 A entrevista pode ser ainda complementada por: 

  foto: representação do entrevistado. 

  legenda: texto usado para contextualizar o momento representado pela foto. 

 

Dando início à primeira etapa – pesquisa sobre o entrevistado e/ou assunto –, os 

alunos visitaram o Parque Industrial do Grupo Folha.  A visita aconteceu em dois dias, 4 e 11 

de maio de 2012, e foi o ponto de partida para a elaboração da pauta. Após conhecerem o 

contexto de produção do jornal, os alunos sentiram-se mais motivados a estudar o gênero 

entrevista. 

                                                           
14

 Como referência dos termos jornalísticos utilizados pela professora, foi utilizado o Manual Geral de Redação 
do Jornal Folha de S. Paulo. 
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A visita também virou matéria para os jornais produzidos pelos alunos. Em forma de 

notícia ou reportagem, eles relataram como foi a experiência e registraram as informações 

que obtiveram acerca da história do jornal e do processo de produção. Muitas dessas 

informações geraram perguntas que compuseram a pauta da entrevista com o diretor Luis 

Antônio de Oliveira e se tornaram instrumento de trabalho para o desenvolvimento da 

linguagem (oral e/ou escrita) dos alunos.  

O Jornal Capital, das alunas Juliana Kauffmann, Marina Dias, Mirella Ribeiro, Anna 

Goes, Brunna Netto, Camila Haddad e Juliana Mirella Ribeiro, traz a seguinte matéria: 
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No texto acima verificamos que os alunos, nesse momento, revelam para si mesmos e 

para a professora as representações que tiveram da atividade. O texto é fluente, claro,  

coerente, revela que os alunos têm domínio da linguagem escrita e, principalmente, que 

conseguiram transpor do oral para o escrito as informações, pois eles não tiveram acesso a 

fonte escrita de nenhum dos dados presentes na notícia. A professora informou-lhes 

(oralmente) qual era o objetivo, dia e hora da visita. Monitores da equipe Pé na Estrada15 e 

funcionários da Folha contaram-lhes (novamente sem texto escrito) um pouco da história e 

como eram os processos de produção do jornal. Aos alunos coube ouvir e escrever, de 

acordo com as coerções do gênero escolhido. 

Notemos, ainda, a importância de um trabalho lento, longo, complexo de avaliação do 

que é adquirido e da necessidade de se colocar os alunos em situações de comunicação que 

sejam o mais próximas possível de verdadeiras e que tenham sentido para eles. Sobre isso, 

Schneuwly e Dolz (2011) afirmam: 

 
a) toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão didática 

que visa a objetivos precisos de aprendizagem, que são sempre de dois tipos: 
trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor saber 
compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, sem segundo 
lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que são 
transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. Isso implica uma 
transformação, pelo menos parcial, do gênero para que esses objetivos sejam 
atingidos e atingíveis com o máximo de eficácia: simplificação do gênero, 
ênfase em certas dimensões etc.; 
 

b) pelo fato de que o gênero funciona num outro lugar social, diferente daquele 
em que foi originado, ele sofre, forçosamente, uma transformação. Ele não 
tem mais o mesmo sentido; ele é, principalmente, sempre – nós acabamos de 
dizê-lo – gênero a aprender, embora permaneça gênero para comunicar. É o 
desdobramento, do qual falamos mais acima, que constitui o fator de 
complexificação principal dos gêneros na escola e de sua relação particular 
com as práticas de linguagem. Trata-se de colocar os alunos em situações de 
comunicação que sejam o mais próximas possível de verdadeiras situações 
de comunicação, que tenham um sentido para eles, a fim de melhor dominá-
las como realmente são, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo, que os 
objetivos visados são (também) outros. (grifo nosso) (SCHNEUWLY/DOLZ, 
2011, P. 69) 

 

As entrevistas – com o diretor da Folha e com os parlamentares, no Congresso 

Nacional – não foram “o mais próxima possível da verdade”. Foram, de fato, verdadeiras.  

                                                           
15

 A Pé na Estrada é uma empresa especializada na elaboração, assessoria e gerenciamento de projetos 
educacionais por meio da criação de espaços de aprendizagem e equipamentos lúdico-educacionais; 
programas educativos regulares não formais; roteiros culturais; estudos do meio; oficinas pedagógicas e eco 
oficinas; eventos de lazer/educativo; e formação vivencial. 
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Todas aconteceram, em definitivo, como uma entrevista que seria concedida a um 

profissional de um jornal “real”. A preparação de todas elas passou por uma situação inicial 

em que os alunos fizeram tudo sozinhos, do agendamento, com telefonemas para a Capital 

Federal, à transcrição da entrevista nos jornais publicados pelos grupos. A professora 

somente orientou e supervisionou. 

 

 

3.2  A escolha do formato da entrevista  

 

Ainda na etapa de preparação, discutiu-se qual seria o melhor formato para a 

entrevista com o diretor da Folha. A professora apresentou aos alunos três programas de 

entrevista, a fim de que fosse definido qual seria o mais indicado. Os programas assistidos 

foram: Roda Viva, Tempos de escola e Livros que amei.  

O Roda Viva é exibido pela TV Cultura desde 1986, tradicionalmente às 22h, sempre às 

segundas-feiras. O programa não se restringe a um perfil definido de entrevistados, tendo 

como convidados diversos líderes políticos, escritores, esportistas, filósofos, músicos entre 

outras pessoas que sejam consideradas notórias para Brasil e para o mundo, sendo 

realizadas também entrevistas em outros idiomas além do português. O programa conta 

com um apresentador e com diferentes entrevistadores, convidados de acordo com as suas 

áreas de atuação e conhecimento. 

O cenário é essencialmente diferente dos programas de entrevista, o entrevistado fica 

no centro de um círculo formado por seus entrevistadores, que estão numa posição mais 

alta. O entrevistado fica numa cadeira giratória e vira para o jornalista que fará a pergunta. 

O estúdio é rodeado por câmeras, de forma que o entrevistado está sempre de frente para 

uma delas, não havendo preocupação com posicionamento no estúdio, reforçando a ideia 

de uma conversa informal.  

Tempos de Escola é apresentado às quintas-feiras, às 21h30, pelo Canal Futura e 

consiste em um programa de entrevistas, apresentado por Sérgio Groisman, cujo objetivo é 

destacar a importância dos momentos vividos na escola para a formação da carreira 

profissional de atores, músicos e humoristas de sucesso na televisão e no teatro. Cada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986_na_televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_coloquial
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programa apresenta a visão do entrevistado, dos professores e dos amigos, além de trazer a 

público alguns objetos da época.  

É importante frisar a emoção que circula o tempo todo entre o entrevistado e os 

amigos e os professores. Qual foi o papel da escola na descoberta deste talento que ora é 

apresentado? Será que o artista de hoje tinha consciência de que se tornaria um artista de 

renome? Qual o papel dos professores para o sucesso destes artistas? 

O programa visa despertar nos educadores a sensibilidade para descobrir novos 

talentos e, nos alunos, a importância do seu relacionamento e do seu desempenho escolar  

como sedimentação da sua carreira profissional. 

O programa Livros que amei, com duração de 30 minutos, é exibido no Canal Futura, 

às 22h, toda terça-feira. As personalidades convidadas compartilham lembranças 

relacionadas à leitura, hábitos e preferências literárias, revelando três obras, sobre temas 

variados, que foram fundamentais na sua formação, tiveram um papel importante na 

transformação de seu modo de pensar e/ou marcaram algum momento de suas vidas. 

Após a discussão sobre todos esses aspectos de cada programa, o Roda Viva foi 

escolhido, porque permitiria um maior número de alunos participando como 

entrevistadores. Além disso, diferentemente dos outros dois programas, não existe uma 

imposição quanto ao perfil do convidado e quanto ao assunto. Foi considerado também que 

o Roda Viva conta com a participação de um desenhista que ilustra o programa com charges 

e caricaturas, assim os alunos com essa habilidade poderiam fazer o mesmo durante a 

entrevista com o diretor da Folha. 

Os alunos observaram que o apelo emocional do programa Tempos de Escola não 

seria apropriado ao que eles pretendiam com as entrevistas junto aos parlamentares, em 

Brasília. E que o formato do programa Livros que amei, por ser estruturado sem perguntas e 

respostas (diálogo) e por não haver um apresentador/entrevistador, também não seria ideal. 

A seguir algumas fotos da entrevista: 
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Foto 9 - Luis Antônio de Oliveira. 

 

 
Foto 10 – O formato: bancada de entrevistadores, entrevistado e destinatários. 
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Foto 11 – Gabriela Ciâncio, entrevistadora da 2ªC. 

 
Foto 12 – Entrevistado respondendo à bancada. 
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Foto 13 – Caio Thomé, aluno-entrevistador. 

 

 

 

3.2.1  Roteiro de observação 
 

 

O texto escrito pode ser considerado como uma forma permanente, exteriorizada, do 

próprio comportamento de linguagem. Pelo fato de ser permanente, esse comportamento 

torna-se, de certa maneira, observável, como um objeto exterior ao qual o próprio olhar 

pode orientar-se. Por meio desse objeto, é possível refletir sobre a maneira de fazer ou de 

escrever um texto. 

É claro que na oralidade existe, também, um processo de exteriorização, mas o objeto 

produzido, o texto oral, desaparece imediatamente e não se presta a uma análise posterior 

para se compreender e observar seu modo próprio de funcionamento. Para tornar o 

comportamento observável, existe um só procedimento: a gravação, que transforma a fala 

num objeto que o produtor ou o ouvinte pode escutar novamente; que pode ser, facilmente, 

comparado a outras falas; sobre o qual podem ser formuladas hipóteses a se verificar; que 

pode ser, eventualmente, transcrito. 
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Por essas razões, a professora não  só gravou,  como  providenciou  um roteiro (abaixo) 

para que, durante a entrevista, os alunos que estariam na platéia observassem (e 

registrassem) aspectos relativos à construção do objeto que estaria sendo construindo 

naquele momento, a entrevista (oral). Ao organizar o roteiro, baseou-se nos estudos de 

Schneuwly e Dolz (2004) em que afirmam: 

 
A comunicação oral não se esgota somente na utilização de meios lingüísticos ou 
prosódicos; vai utilizar também signos de sistemas semióticos não lingüísticos, 
desde que codificados, isto é, convencionalmente reconhecidos como significantes 
ou sinais de uma atitude. É assim que mímicas faciais, posturas, olhares, a 
gestualidade do corpo ao longo da interação comunicativa vêm confirmar ou 
invalidar a codificação linguística e/ou prosódica e mesmo, às vezes, substituí-las. 
(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 134) 
 

O roteiro de observação: 

 
1.   Anote as perguntas (se houver) para realizá-las ao final da coletiva. Fique atento 

para não fazê-las, caso já tenham sido respondidas. 

 
2.  Registre comentários sobre a pronúncia dos entrevistadores e do entrevistado. As 

palavras estão sendo pronunciadas com clareza e num tom adequado: não muito alto, nem 

muito baixo (sussurrando)? 

3.  Os entrevistadores estão lendo, integralmente, a pauta? Registre aqui se eles estão 

conseguindo dar à entrevista o ritmo de uma conversa ou se estão apenas fazendo 

perguntas e esperando respostas. 

 

4.   Observe a expressão facial, o gestual e a movimentação dos participantes da 

entrevista. Por exemplo, os entrevistadores olham para o entrevistado no momento em que 

estão lhe dirigindo a pergunta? Outro aspecto do gestual e/ou da movimentação  de todos 

os participantes chama a sua atenção? Registre aqui suas observações. 

 

5. As questões não previstas na pauta são relevantes? Os entrevistadores estão 

aproveitando as oportunidades de fazê-las? 

 

6.  A entrevista manteve o mesmo ritmo do começo ao fim? Houve um momento em 

que entrevistado e entrevistadores estiveram mais à vontade? Ou ainda, houve algum 

constrangimento por parte de algum dos participantes? 
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7.  No espaço abaixo, você pode, se desejar, desenhar (charge, tirinha, cartum etc) 

algum momento da entrevista. Se tiver uma ideia, mas acha que não tem habilidade para 

desenhá-la, escreva/rabisque o que imagina e depois peça ajuda para um colega e/ou utilize 

até mesmo um programa de computador. 

 
Foto 14 - Alunos da platéia respondendo ao roteiro de observação. 

 
Foto 15 - Alunos da platéia desenhando ou respondendo ao roteiro de observação. 



68 
 

A entrevista foi gravada em áudio e vídeo e, na aula seguinte, apresentada aos alunos 

que, a partir do que assistiram e do que responderam no roteiro de observação, debateram 

sobre os pontos fortes e fracos, as técnicas de fala e buscaram soluções para as falhas que 

apareceram.  

Por que um dos entrevistadores sobressaiu-se? Que estratégias ele utilizou? Os 

entrevistadores deveriam ter insistido no tema sobre o qual o entrevistado não queria 

responder? Essas perguntas foram utilizadas pela professora a fim de levar os alunos a 

perceberem quais seriam os instrumentos que propiciariam a eles uma melhor performance 

em Brasília. Isso também permitiu introduzir uma linguagem comum entre os estudantes, 

ampliar e delimitar o arcabouço dos problemas que seriam objeto de trabalho. 

Conforme já dissemos, a coletiva com o diretor do Jornal seria um momento de 

preparação para as entrevistas com os parlamentares do Congresso Nacional. Portanto, os 

alunos precisavam aproveitar ao máximo esse momento, pois em Brasília todos passariam 

pela situação de ser o entrevistador, ainda com a diferença de que o entrevistado seria uma 

autoridade que eles não conheciam pessoalmente. Era, realmente, muito importante que 

estivessem preparados e seguros para fazê-lo. 

 

 

3.2.2   Preparação da pauta 

 

A produção de um texto oral segue uma lógica totalmente diferente da produção de 

um texto escrito. A palavra pronunciada é dita de uma vez por todas. O processo de 

produção e o produto constituem um todo. O controle do próprio comportamento deve ser 

realizado durante a produção, o que somente é possível numa certa medida. É, então, 

importante criar automatismos; preparar a fala, sobretudo se esta é pública, por meio da 

escrita e da memorização; considerar seu texto oral como o produto de uma preparação 

aprofundada que, em situação, não supõe, de fato mais do que variações devidas aos 

imprevistos da comunicação em ato. Para Schneuwly e Dolz (2011),  

 
A escrita deve ficar para o final; o texto, durante muito tempo provisório, é o 
instrumento de elaboração do texto definitivo. De certa maneira, a fala é corrigida 
antecipadamente, numa atividade de preparação intensa, cujos instrumentos os 
alunos devem aprender a dominar. (p.95) 
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Sobre essa etapa, Diana Barros (2006, p. 61) também afirma: “A entrevista tem 

diferentes graus de planejamento, a preparação da pauta, a entrevista propriamente dita e a 

edição.” Sendo assim, a professora deu início à etapa de preparação da pauta. Além da 

pesquisa sobre a história da Folha de S. Paulo e a visita ao Parque Gráfico do Jornal, os 

alunos pesquisaram sobre as atribuições de um diretor industrial. Em razão de Luis Antônio 

ter participado da feira internacional de indústria gráfica, Drupa, na Alemanha, da qual 

chegou quatro dias antes da entrevista, os alunos também buscaram as seguintes 

informações, para que pudessem compor a pauta: 

 

Organizada a cada 4 anos em Düsseldorf, na Alemanha, a feira Drupa se apresenta 
como vitrine mundial para a indústria gráfica. 
O nome Drupa é uma combinação das palavras alemãs Druck e Papier – impressão 
e papel. Os principais segmentos contemplados na feira são: impressão, 
publicação, conversão, maquinário para encadernação, software, prestação de 
serviços, papel, quadros, tecidos e componentes. 
No Dip, parque de inovações da Drupa, são apresentadas ideias inovativas (sic) que 
ultrapassam as demais novidades. Os expositores são cuidadosamente escolhidos 
por um júri de vasto conhecimento do mercado.

16
 

 

Os alunos também deveriam, durante a preparação da pauta, observar o componente 

opinativo que costuma estar presente neste gênero. Quanto à sequência das perguntas, a 

pauta deveria manter uma progressão temática, seguindo as orientações sobre manter 

isenção, ser objetivo, evitar preconceitos ou ideias pré-concebidas, já citadas aqui. 

Divididos em 15 grupos, os alunos escreveram (digitaram) em média 20 perguntas. A 

professora corrigiu, fazendo intervenções quanto aos critérios já mencionados e ao mau uso 

do idioma e suas normas escritas.  

A seguir demonstramos quatro pautas17 com as intervenções e sugestões da 

professora. Em amarelo, estão marcadas palavras ou trechos com erros no uso da expressão 

escrita da língua e, em vermelho,  as correções, sugestões e/ou comentários sobre aquilo 

que deveriam ou poderiam melhorar, inclusive quanto à expressividade oral (conforme 

questão 5 da pauta 1 e 7 da pauta 2) . No quadro de avaliação, a professora pontuou os 

seguintes itens: ordenação das perguntas, sintaxe, adequação ao gênero, originalidade e 

autoria e clareza.  

                                                           
16

 Disponível em http://www3.fiescnet.com.br/sobre-feira-drupa. Acesso em 22/07/2013. 
17 Todas as pautas encontram-se no volume anexo desta pesquisa.  

 

http://www3.fiescnet.com.br/sobre-feira-drupa
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Pauta 1 

 
1. Você fez Engenharia Industrial na faculdade? Qual formação você considera mais 

adequada para exercer a sua profissão? 

2. O fato de o Brasil ser um país que investe pouco no setor industrial afeta na produção 

gráfica da Folha? 

3. O Grupo Folha é responsável por diferentes jornais, entre eles, Agora e Folha de S. 

Paulo, você é diretor gráfico de todos eles? E dos sites, você faz parte da produção de 

algum? (As três primeiras questões estão originais e bem estruturadas) 

4. O que você acha do projeto gráfico do jornal Agora ser tão distinto do projeto gráfico do 

jornal Folha de S.Paulo? (Revejam a estrutura da frase, começando, por exemplo com “O 

que você acha da grande diferença entre...”) 

5. Onde você busca novas técnicas de produção? E como você faz para que estas sejam 

efetivadas nos jornais? (Vocês se imaginam falando essa última frase? Pensem na 

expressividade oral dela e revejam o vocabulário) 

6. Qual  você  considera  um  dos  principais  requisitos que   caracterizam um competente 

diretor gráfico? E projetos gráficos? 

7. No setor de produção gráfica, a escolha dos trabalhadores de cada área ocorre de qual 

maneira? (rever palavra/ redação) 

8. Essa foi a primeira vez que você participou da feira DRUPA? Conte-nos um pouco de 

suas experiências. 

9. Qual é a importância de feiras como a DRUPA? (Que tal inverter, colocando a 9 antes da 

8? É uma forma de mudar de assunto, inserindo a feira como tópico temático. Essas duas 

questões poderiam, aliás ser transportadas para depois da 16, porque estão interrompendo 

a coesão entre a 7 e a 10.) 

10. Em sua opinião, o mercado de trabalho necessita desse tipo de profissionais mais 

qualificados nos dias de hoje? 

11. Quantos diretores/produtores gráficos são necessários em um jornal de grande porte 

como a Folha? (Vocês conferiram se é possível haver mais de um diretor?) 

12. Como você acha que a produção gráfica influi na preferência do leitor? 

13. Conte para nós como foi a sua trajetória profissional. 

14. Como você se interessou por direção gráfica? 
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As questões 13 e 14 estão deslocadas na pauta. Além disso, são perguntas um tanto 

recorrentes nas pautas produzidas da classe. Além disso, me parece que a 1 e a 3 trouxeram 

questões biográficas com um enfoque mais preciso, marcando um outro tipo de olhar 

biográfico, mais coerente com a pauta em geral. 

15. Como são avaliados os resultados da produção do jornal? 

16. Você conhece parques gráficos de outros países? As produções gráficas são 

semelhantes? 

17. O que você tem a comentar sobre a mudança gráfica do jornal? Você acha que essa 

mudança ocorreu devido ao desenvolvimento do web jornal FolhaOnline? 

 Em que vocês se basearam? Essa pergunta é quase uma afirmação. Se for uma hipótese de 

vocês, seria melhor rever a redação, por exemplo perguntando se a mudança “tem relação” 

com o desenvolvimento do web jornal. Definam também qual a mudança gráfica a que vocês 

estão se referindo (isso pode exigir uma pesquisa). 

18. Qual é a influência da cor no jornal? Há restrições de cores? O que vocês querem dizer 

aqui? 

 

         Grupo, parabéns pelas questões, bastante originais em geral. Até por conta disso, 

exigem um esforço maior de redação, para se tornarem precisas e compreensíveis para o 

interlocutor, evitando ruídos de comunicação na entrevista. É importante também rever a 

ordem de questões na pauta, procurando manter uma progressão temática. Algumas 

questões que precisam mudar de lugar já foram apontadas no texto; além dessas, vale a 

pena subir as questões 12, 17 e 18 para perto da  4 e da 5, em que a temática também é o 

projeto gráfico. Mudem o pronome de tratamento para senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro de Avaliação da Pauta 
(1,10/2,00) 

 

Estrutura 
0,10/0,40 - Ordenação das perguntas 
0,30/0,40 – Sintaxe 
 

Tema 
0,30/0,40 - Adequação ao gênero 
0,30/0,40 - Originalidade e autoria 
 

Recursos Linguísticos 
0,10/0,40 - Clareza 
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Pauta 2 

 

1. Há quanto tempo você é diretor? 

2. O que o levou a escolher este emprego? 

3. Para uma profissão como a sua, qual o curso de faculdade o senhor aconselha?  

4. Quais os principais aspectos que o senhor considera indispensáveis para ser um 

competente diretor gráfico?  

5. Quais são os critérios de escolha para o cargo de diretor gráfico? 

6. Um produtor gráfico exerce quais funções? 

7. Você pode descrever-nos (a linguagem deve ser mais informal, repensem a ênclise) o 

cotidiano do diretor de produção gráfica? 

8. O Senhor (maiúscula apenas quando “Senhor” se refere a Deus) acha que a produção 

gráfica influi na preferência do leitor? Se sim, como? 

9. Quais são os critérios de escolha para as propagandas do jornal? 

10. O que o senhor acha da digitalização do jornal? 

11. O senhor considera o trabalho industrial um trabalho dinâmico, ou monótono? 

12. Já aconteceu de um erro ser notado após a impressão de um número considerável de 

impressões? Qual é o procedimento?  

13. O senhor já teve algum problema com o diretor de edição por conta de discordâncias 

quanto a alguma matéria? 

14. É possível tornar uma empresa de jornal totalmente sustentável? Como? 

15. Qual é a importância de feiras como a DRUPA? E qual o seu papel nela? 

16. Por participar do Grupo Folha, responsável por diferentes jornais, como Agora e Folha 

de S. Paulo, o senhor é responsável por quais empresas pertencentes a esse grupo? E nos 

sites, o senhor tem alguma participação? 

17. Comente sobre as diferenças do jornal Agora e do jornal Folha de S.Paulo?  

18. Qual a razão da união entre a Folha e o The New York Times? 

 

Grupo, conhecendo agora a pauta de vocês, começo a me questionar sobre algumas 

perguntas idênticas que encontrei em outras pautas. É bem possível que vocês tenham sido 

os “copiados” e não o contrário. De qualquer forma, é fato que as perguntas de destaque na 

pauta de vocês são raras (9-10-11) e se destacam pouco. Procurem elaborar novas 
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perguntas, a partir da visita feita no dia 11, para complementar a pauta de vocês. Outro 

fator que deve ser observado é a manutenção de uma coerência temática. Há perguntas 

tratando sobre muitos aspectos diferentes, especialmente a partir da questão 12. Criar uma 

coerência temática é tarefa que caminha junto com a de desenvolver uma perspectiva 

autoral, ou original. Trata-se de escolher um ponto de vista. Uniformizem o tratamento (para 

senhor). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta 3 

 
1. Esse cargo, como sabemos, desempenha um papel importante, supervisionando a 

produção de uma empresa e sua infraestrutura. (Rever a estrutura da oração anterior) 

Diariamente quais são os perigos que o diretor, juntamente com os outros funcionários da 

fábrica, passa? (Perigos? Há perigos? Desenvolvam. A introdução feita para essa pergunta 

parece não estar encaminhando a pergunta de vocês com a clareza desejável.) 

2.  A feira DRUPA acrescentou (“contribuiu com”?) algum tipo de conhecimento que pode 

ser imposto (aplicado?) na área fabril da Folha? 

3.  Qual é, em sua opinião, a mídia impressa que mais “bate de frente” com as ideias da 

Folha? 

4.   Como lidar com opiniões alternativas, que se chocam com aquelas da Folha? 

5.   Você concorda com as opiniões emitidas pela Folha? 

6- O senhor acredita que a mídia impressa irá acabar? (Boa questão, mas confiram o bilhete, 

ao final.) 

Quadro de Avaliação da Pauta 
(1,40/2,00) 

 
Estrutura 

0,30/0,40 - Ordenação das perguntas 
0,40/0,40 – Sintaxe 
 

Tema 
0,30/0,40 - Adequação ao gênero  
0,00/0,40 - Originalidade e autoria 
 

Recursos Linguísticos 
0,40/0,40 - Clareza 
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7.  O senhor crê que as opiniões e modos de transmitir informação da mídia podem vir a 

transformar ideais? 

8.   A Folha já foi escolhida (ou “convidada”) para se expor na feira DUPRA? 

9.   O cargo ocupado pelo senhor é muito ligado à obtenção e tratamento de informações? 

10. Como são montados os editoriais? (Sejam mais claros... Se for preciso, façam uma breve 

“introdução” à pergunta.) 

11.  Como o senhor chegou a esse cargo? Quais as facilidades e dificuldades que encontrou 

em seu caminho? 

12.  O senhor gosta da sua profissão? 

13.  Sendo o Diretor Industrial da Folha, qual o papel mais importante desempenhado pelo 

senhor? 

14. Tendo em vista que a produção de jornais físicos (“jornais impressos”?) exige uma 

grande quantidade de material como, por exemplo, tinta e papel, como que a empresa se 

comporta com relação à sustentabilidade? 

15. Qual é a quantidade de funcionários necessária para administrar, gerir e produzir cada 

caderno? 

16. O senhor acha  que  é  necessário possuir  formação superior  para poder  trabalhar 

como jornalista?  O que vocês talvez queiram perguntar é se é necessário formação na área.) 

17.  Quantos jornais são impressos diariamente? Qual o tempo mínimo para a impressão dos 

mesmos? (De cada um? Ou “desse grande número impresso diariamente”? Notem também 

que há duas perguntas aqui. Vocês podem separá-las.) 

 18.  Por que o caderno de esportes é em formato tabloide, diferentemente dos demais? O 

senhor acha que o público deste caderno prefere tal formato por que razão? (Também há 

duas perguntas aqui.) 

 

 Grupo, as quatro últimas perguntas se destacam quanto à originalidade. Questões 

sobre o fim do jornal impresso e sobre a apropriação do conceito de sustentabilidade pela 

empresa também são bastante interessantes, mas já apareceram em outro grupo. Vocês 

podem manter essas questões se souberem dar a elas a cara da pauta de vocês. Por 

exemplo, é possível trazer a discussão da sustentabilidade após a pergunta sobre o número 

de jornais impressos diariamente. Mas a pergunta deve ser adaptada ainda. Se necessário, 

consultem a pauta do outro grupo (DDJMMP) para garantirem essa diferenciação. As 
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perguntas 3, 4, 5, 6 e 7 precisam ser revistas por não se adequarem tão bem ao interlocutor 

(um diretor de produção gráfica). É possível trazer essas questões, desde que elas apareçam 

associadas ao trabalho do entrevistado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pauta 4 
 
1 - Planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação dos produtos da empresa é 

uma tarefa que leva muito tempo? 

2 - Quais critérios você utiliza na análise da necessidade de investimentos (que tal “para 

investir”?) em novos equipamentos e maquinários? 

3 - Aonde você se formou como engenheiro industrial? (onde x aonde/a+onde) 

4 - Você fez alguma pós-graduação? Aonde? 

5 - Em sua opinião, esta é uma profissão na qual o mercado de trabalho é amplo?  

6 - Você sempre vai à Feira Drupa?  

7 - Há pessoas que já dizem que os dias dos jornais impressos estão contados. O que você 

pensa sobre isso? (boa pergunta!) 

8 - De que forma é possível realizar a análise da produção do jornal de modo que possa 

avaliá-lo quanto a (procure simplificar a pergunta tal como foi feito na revisão da 2) 

qualidade de impressão e sua estrutura? 

9 - Quais são as funções específicas de um diretor industrial de um jornal e o que difere o 

seu trabalho de um diretor de qualquer outra empresa, por exemplo, um CEO 

representando a Nike no Brasil? (Essa está dentro do tema da 5, não? Seria bom que 

ficassem próximas) 

Quadro de Avaliação da Pauta 
(1,00/2,00) 

 
Estrutura 

0,20/0,40 - Ordenação das perguntas 
0,20/0,40 – Sintaxe 
 

Tema 
0,20/0,40 - Adequação ao gênero 
0,30/0,40 - Originalidade e autoria 
 

Recursos Linguísticos 
0,10/0,40 – Clareza (Vocabulário) 
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10 - É possível tornar uma empresa de jornal totalmente sustentável? Como? (É mais 

provável que ele responda “totalmente, não”. Encaminhem a segunda pergunta pensando 

nisso.) 

11 - Nas questões de críticas, dúvidas e polêmicas tanto políticas quanto socias, qual é o 

posicionamento da Folha de São Paulo? (A pergunta não ficou muito clara. Talvez seja 

preciso ser mais direto, digamos assim... Ainda que respeitoso.) 

12 - A imparcialidade política, que todo o tipo de mídia diz ter, atrapalha nos negócios e 

prejudica a oficial visão do jornal? (O que seria “prejudicar a visão oficial do jornal”?) 

13 - Como é realizada a busca por novas notícias? 

14 - O jornal Folha de São Paulo já está na internet há muito tempo, mas a concorrência pela 

entrega de novas informações prejudica muito o jornal? (Aqui também não fica clara a 

relação que vocês querem estabelecer entre “estar na internet” e a “concorrência” pela 

divulgação de novas informações) 

15 - A “corrida” pela entrega de notícias com os meios online ocorre de forma frequente? 

Quais tipos de solução existem para este tipo de problemas? (Bastante semelhante à 

anterior – 14 – e um pouco mais clara. Pensem na possibilidade de condensá-las.) 

17 - A produção gráfica no Brasil favorece os Jornalistas, são vocês (diretores gráficos) que 

fazem o layout do jornal? (Uma pergunta ou duas?) 

18 - Por que existem furos no jornal? 

19 - Você acredita que exista diferença entre o jornal grande e o pequeno? Qual é? Ou por 

que não? (Associado à questão 21) 

20 - Qual será a solução para o não desaparecimento dos jornais impressos? (Essa pergunta 

estaria melhor junto com a 7, para aproveitar o tema. Talvez seja interessante trazer as duas 

para o final da entrevista.) 

21 - Você acredita que ocorrera o aumento das mídias populares com a crescente 

desconfiança das mídias de grande porte? (Excelente questão, mas precisa ser melhor 

elaborada. Vocês correm o risco de não serem bem compreendidos pelo entrevistado!) 

 

Grupo,  após fazerem a revisão da linguagem, procurem rever a ordem das perguntas, 

segundo a temática. Observem que há questões aí sobre a profissão de diretor gráfico 

(primeiras questões), o suporte impresso (quando se fala em sustentabilidade, internet e 

mídias populares) e o papel e influência política do jornal. Desses, o último (influência 
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política) é o que mais se distancia da realidade do entrevistado, que é um diretor de 

produção gráfica. Portanto, é preciso dar menos espaço na pauta para essas questões e/ ou 

trazê-las associadas as outras questões (como suporte impresso e mídias populares).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embora a professora tivesse orientado os alunos quanto ao tratamento que deveria 

ser destinado ao diretor (ver p. 53, item II), os alunos alternaram entre senhor e você. Isso 

ocorreu também durante a entrevista. 

 
Foto 16 – Aluna Vitória Bastos recebendo orientação da professora sobre correção da pauta. 

Quadro de Avaliação da Pauta 
(1,20/2,00) 

 

Estrutura 
0,00/0,40 - Ordenação das perguntas 
0,30/0,40 – Sintaxe 

Tema 
 

0,30/0,40 - Adequação ao gênero 
0,40/0,40 - Originalidade e autoria 
 

Recursos Linguísticos 
0,20/0,40 - Clareza 
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Foto 17 -  Alunos discutindo o fechamento da pauta. 

 

A análise dessa produção escrita foi uma etapa importante, pois permitiu avaliar de 

maneira bastante precisa quais eram as dificuldades dos alunos. Após fazerem as correções, 

os grupos fecharam a pauta para a entrevista. Seguindo a orientação de manter uma 

progressão temática, os alunos da bancada se alternariam para fazer as perguntas. Caso 

surgisse alguma pergunta que não estivesse na pauta, ela deveria ser feita no momento em 

que o tema estivesse em pauta, para que se mantivesse a progressão temática. Eles 

deveriam também ficar atentos para não perguntar o que o entrevistado respondesse 

antecipadamente.  

A entrevista foi realizada no dia 16 de maio de 2012, às 10h30, no auditório da ENSG. 

Cada grupo elegeu um aluno para compor a bancada de entrevistadores e os demais, 

enquanto assistiam, respondiam ao roteiro de observação e ilustravam, por meio de 

charges, cartuns e/ou tiras, cenas que considerassem relevantes/interessantes. Esses 

desenhos encontram-se intercalados à transcrição por representarem uma interpretação de 

momentos específicos da fala do entrevistado que dependem de uma contextualização. 

Segundo Brait (2009), em um enunciado concreto,  além dos recursos linguístico-discursivos, 

dos mecanismos enunciativos, a composição verbo-visual constitutiva dos textos também é 

responsável pela construção de sentidos. 
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Foto  18 – Tomás Lauria desenhando a caricatura do entrevistado. 

 

 
Foto 19 – Aluno desenhando uma charge com o entrevistado. 
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CAPÍTULO 4 

Entre o oral e o escrito, a criação de um ponto de vista, de um objeto, 
de uma assinatura 
 

No caso particular da Língua Portuguesa,  
não se acredita mais que a função da escola  

seja concentrar-se apenas no ensino da 
 língua escrita, a pretexto de que o aluno já  

aprendeu a língua falada em casa. Se essa  
disciplina se concentrasse mais na reflexão 

sobre a língua que falamos, deixando de lado  a  
reprodução de esquemas classificatórios, logo 
se descobriria a importância da língua falada, 

mesmo para aquisição da escrita. 
 

Ataliba de Castilho 

 

 

4.1  Transcrição: o ponto de vista criador do objeto 

 

 Segundo Castilho (2011), “a gravação e a transcrição da língua falada instituem o 

ponto de vista criador do objeto”. Para o autor, quando se registra uma interação verbal, a 

seleção da modalidade interacional está instituindo um objeto de estudo. Este é, portanto, o 

momento de instituirmos o nosso objeto de estudo: a entrevista, gênero oral e escrito. 

 Como dissemos, devido ao caráter efêmero do oral,  é indispensável a gravação para 

a escuta repetida no momento de verificação das hipóteses levantadas. Destacamos em 

igual relevância a transcrição como etapa imprescindível, que transforma o oral em escrita 

observável de maneira permanente.  

 Nessa etapa do trabalho, optamos por apresentar somente alguns trechos da 

entrevista18. Para isso, consideramos como critério de escolha as perguntas (e respostas) 

que, a nosso ver, mereciam a análise do desempenho oral do entrevistado e dos 

entrevistadores e, também, a observação de estratégias argumentativas utilizadas durante o 

jogo interacional. 

Os desenhos feitos pelos alunos foram intercalados na transcrição da entrevista. Esses 

textos – aqui tomamos a compreensão (bakhtiniana) de texto no sentido mais amplo, ou 

seja, qualquer conjunto coerente de signos, passível de ser entendido, portanto, como 

                                                           
18

 A transcrição completa da entrevista encontra-se no volume anexo desta pesquisa. 
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verbal, visual e/ou verbo visual – serão analisados a fim de revelar como os alunos 

interpretaram as perguntas e respostas durante a entrevista, se refutaram ou concordaram, 

que outros textos foram construídos a partir do jogo interacional entre entrevistado e 

entrevistadores, que durante o diálogo não somente trocaram informações e expressaram 

ideias, mas também, construíram juntos um texto (ou vários), desempenhando papeis, 

visando, em alguns momentos, a atuação de um sobre o outro. Trata-se, portanto, de 

encarar língua oral e língua escrita como instrumentos constitutivos no desenvolvimento da 

competência linguística dos alunos, como processos produtivos de conhecimento que, 

segundo Bakhtin, ao se apresentarem como texto podem ser considerados como “o dado 

primário (a realidade) e o ponto de partida de todas as disciplinas nas ciências humanas.” 

(BAKHTIN, 1992: 341) 

Neste movimento de construção autoral, que implica o desvendamento do objeto 

desta pesquisa e da formas de constituí-lo a partir das relações entre texto falado e escrito, 

pensamos que esses diferentes textos vão constituindo um autor, uma autoria, relações 

dialógicas com autores, textos e discursos, revelando um estilo, uma posição autor, uma 

função autor possível de ser reconhecida em diferentes produções, desde que autor seja 

pensado a partir do conjunto de suas produções e não simplesmente como sujeito empírico. 

Na análise das unidades linguísticas, levaremos em conta: as marcas de organização 

características do gênero entrevista, as unidades que permitem designar uma mesma 

realidade ao longo de um texto, os elementos de responsabilidade enunciativa e de 

modalização dos enunciados, o emprego dos tempos verbais. 

 Quanto à transcrição propriamente dita, decidimos isolar do núcleo da fala do 

entrevistado dos marcadores conversacionais (= mcs). Segundo Castilho (2011), esses 

marcadores verbalizam o monitoramento da fala, sendo frequentemente vazios de 

conteúdo semântico, portanto irrelevantes para o processamento do assunto, porém 

altamente relevantes para manter a interação, funcionando como articuladores da 

conversação. 

Parcialmente descritos na Gramática Tradicional como “palavras expletivas ou 
denotativas”, “expressões de realce”, “palavras de difícil classificação” e na Análise 
da Conversação como “organizadores globais”, podemos entendê-los como 
segmentos (i) sintaticamente independentes do verbo (ii) constantes de um ou de 
mais de um item lexical, ou mesmo de expressões não lexicais, (iii) funcionando no 
monitoramento da conversação e na organização do texto, (iv) distribuídos no 
início, no meio ou no final da unidade de análise (= turnos, pares adjacentes, 
unidades discursivas). (CASTILHO, 2011, p. 47) 
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 Sabemos que há uma quantidade razoável de classes que atuam como marcadores 

conversacionais, assim como uma série de trabalhos sobre eles, com abordagens muito 

diversas. No entanto, optamos, aqui, somente pela divisão de Marcuschi (1989) na qual ele 

reconhece dois grandes tipos funcionais de mcs: 1) marcadores pragmáticos, orientados 

para a interação verbal, (também conhecidos como fáticos), e 2) os marcadores textuais 

orientados para a organização do texto.  

Segundo Castilho (2011, p. 49), por intermédio dos marcadores orientados para o 

ouvinte, monitoramos a conversação, manifestando a intenção de iniciar uma conversa 

(tudo bem?), cobrando a colaboração do outro (né? / olha / tudo bem? / entendeu?), 

assinalando o assentimento em prosseguir (bom / bem). Alguns desses marcadores são pré-

lexicais, como os preenchedores ah, eh, uhn, etc. Por meio dos marcadores orientados para 

o texto, iniciamos um tópico (bom, é o seguinte), recusamos um tópico novo (essa não / sem 

essa), aceitamos um tópico novo (tá bom, vamos lá), subdividimos o tópico em subtópicos 

(inicialmente / primeiramente / em seguida / em segundo lugar), expandimos o tópico (e 

além disso / e além do mais / outra coisa), sequenciamos os tópicos (e então / e aí / agora). 

Outro subconjunto de marcadores textuais são os que modalizam os tópicos, asseverando (é 

claro / exato / tá) ou atenuando (eu acho que / possivelmente / provavelmente). 

Lembramos que não transcreveremos a presença de marcadores como uso de 

recursos prosódicos, tais como pausas, articulação enfática, alongamentos, certos itens 

lexicais e pré-lexicais, ou mesmo expressões mais complexas. 

Assim, vamos, então, dividir o papel em três colunas: (I) na margem esquerda 

transcreveremos os marcadores conversacionais orientados para o texto; (II) no centro, 

transcreveremos as sentenças relevantes para a elaboração do tópico discursivo (núcleo), e 

(III) na margem direita transcreveremos os marcadores conversacionais orientados para o 

ouvinte. No trecho de onde foram retirados os marcadores conversacionais, deixaremos a 

seguinte indicação: [...].  

Quando dermos um salto de um trecho a outro na fala do entrevistado, deixaremos a 

linha de divisão da tabela pontilhada (- - - - - - - - - - - - - -). Também usaremos a linha para 

indicar que o início do texto é anterior à linha ou que tem continuidade. 

Quanto à escolha das questões aqui transcritas e analisadas, optamos por aquelas 

que foram representadas em desenhos pelos alunos da platéia, que demonstraram ter 
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havido alguma estratégia argumentativa por parte dos entrevistadores ou, ainda, permitiram 

uma análise no trânsito do oral para o escrito. 

Os desenhos produzidos pelos alunos que acompanharam a entrevista da platéia 

estão intercalados na transcrição integral do texto e indicados pelo número (em negrito) no 

trecho exato que gerou a ilustração. Assim procedendo, obteremos o seguinte resultado: 

 

 

Marcadores 
conversacionais 

orientados para o 
texto 

Núcleo 
 

Marcadores 
conversacionais 

orientados para o 
ouvinte 

É... [...] está aumentando os assinantes digitais. Nós 

achávamos que iria haver agora, nesse início da 

assinatura digital, uma troca pelo meio papel 

pro meio digital e pra nossa surpresa nós 

estamos ganhando leitores com o meio digital e 

não estamos, até o momento, perdendo leitores 

com o meio papel. (4) 

 

 

é, é, é... 

Eu não tenho uma resposta assim: olha o 

caminho vai ser esse, mas [...] pra nossa 

surpresa isso tá acontecendo. (5) 

 

 

O apagamento dos marcadores discursivos, constantes da primeira e da terceira 

coluna, permitiu um recorte mais próximo da língua escrita. Isso não só demonstrou aos 

alunos como deveriam proceder no momento em que fossem publicar nos jornais as 

entrevistas que realizariam com os parlamentares, como também mostrou a relevância dos 

materiais recolhidos para o entendimento de como funciona a língua falada. 

Evidentemente, não serão discutidos todos os funcionamentos da língua falada, 

tampouco  seria  possível fazê-lo em   um único trabalho . Reconhecemos que um texto (oral 

e/ou escrito) representa uma realidade demasiado complexa para ser apreendida apenas 

pelos itens aqui apresentados. Entretanto, mesmo que tenham ficado de fora muitas 

propriedades textuais, ou que tenham sido feitas referências muito de passagem, os alunos 

poderão concluir que o desafio é muito maior do que, simplesmente,  preparar                 falar                      
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                  ouvir          escrever um texto. Esperamos, contudo, que eles tenham sido 

motivados a encarar as lacunas que ficaram, pesquisando sozinhos, com seus colegas, ou 

com seus professores as infinitas possibilidades e reflexões acerca da construção e análise 

de um texto, seja falado ou escrito. 

Antes de dar início à entrevista, a professora fez a apresentação entre entrevistado e 

entrevistadores e pediu que o diretor iniciasse falando sobre os processos de produção do 

Jornal, para que em seguida os entrevistadores começassem a fazer as perguntas. Daí por 

diante não interferiu mais, por entender que os alunos deveriam ter autonomia para 

conduzir toda a entrevista, resolvendo eventuais deslizes ou problemas. Mesmo no 

momento em que alguns alunos a questionaram sobre os entrevistadores estarem 

constrangendo o entrevistado por insistirem em uma resposta que não obtinham (pergunta 

39 – sobre a CPI do Cachoeira e suposto envolvimento da revista Veja – e perguntas 41 a 46 

sobre o posicionamento do Jornal – seria de esquerda, como na origem do Jornal, ou havia 

“flexibilizado”) ela esperou que um dos entrevistadores resolvesse (pergunta 48 – o aluno 

pede para quebrar a formalidade e pergunta se o diretor tem algum hobby) Na verdade, o 

aluno pretende arrefecer o constrangimento pelo qual o entrevistado está passando. 

Nesse sentido, Castilho (2011) esclarece: 

 
Na conversação, o tempo todo um ser humano busca interagir com o outro, 
chamando-o para a arena verbal, informando-o sobre conteúdos, expondo seus 
sentimentos e suas emoções, buscando compartilhar sua experiência de vida, para 
compará-la com a dos outros, avançando nesse interesse, tornando atrás, 
abandonando estratégias, desenvolvendo na plenitude sua humanidade, graças ao 
dom da língua. Enquanto fala, ele faz revelações sobre como está processando seu 
texto, cujas palavras às vezes esclarece, e cujas estratégias com frequência negocia, 
numa busca incessante de comunhão. (CASTILHO, 2011, p. 146) 

 

 Pretendemos agora, com a transcrição da entrevista, conhecer um pouco do que foi 

revelado durante os processos de construção do texto, observando os processos e as 

estratégias utilizadas pelos interlocutores. Vale esclarecer que optamos por uma transcrição 

sem sobrecarga de símbolos complicados, apenas, como já dissemos, separamos os 

marcadores conversacionais e observamos, na maioria das vezes, seu apagamento na 

transposição para a língua escrita.  
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4.2 Análise da entrevista  

 

  

 
 

 
1- Caricatura de Luis Antônio de Oliveira. 

Realizada pelo aluno Thomás Lauria, 2ª série B.
19

 

 
 

Reforçamos que estamos sustentando, neste trabalho, ser mais produtivo 

desenvolver reflexões sobre o sistema gramatical de uma língua a partir do percurso 

discursivo-textual, iniciando (1) pela  identificação dos processos conversacionais, seguindo 

para (2) a identificação dos processos de construção do texto, e desses para a (3) 

identificação dos processos de construção de outros textos.  

 

                                                           
19

 O aluno presenteou o entrevistado com essa caricatura, ao final da entrevista. 
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Fala inicial de Luis Antônio de Oliveira: 

Marcadores 
conversacionais 

orientados para o  
texto 

Núcleo 
 

Marcadores 
conversacionais 

orientados para o 
falante 

 Em primeiro lugar, bom dia a todos.  

 Eu vou tentar falar, fazer de uma longa história 

algo bem curto, o que é o jornal... 

 

Então... [...] eu encerro aqui a fala com essa parte jornal.  

Eu acho que... [...] vocês, os que tiveram lá, tão interessados aí 

em fazerem algumas perguntas 

 

então, eu solicito que iniciem.  

  

Após discorrer sobre o processo de produção do jornal, o entrevistado faz o que 

Castilho (2011) classifica como passagem consentida de turno. Nesta entrevista, não houve a 

passagem que se dá por “assalto ao turno”. 20 

Em razão de serem vários entrevistadores, a professora combinou com os alunos que 

eles aguardariam, sem assaltar o turno, os interlocutores terminarem sua fala para que 

pudessem perguntar.  

O que se pode observar, a partir da transcrição dessa entrevista, é que ela apresenta 

uma construção composicional bastante regular, marcada por sequências formais bem 

delimitadas. A fala de abertura do entrevistado é feita por meio de um visível planejamento, 

que sustenta a articulação cuidadosa dos tópicos, dos subtópicos e das sequências que os 

interligam, caracterizando uma exposição que não perde de vista os interlocutores, haja 

vista a quantidade de marcadores conversacionais voltados para os interlocutores. 

 

1- Bom dia, gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui e pra começar a gente 

gostaria de saber, é... qual foi a sua formação profissional mesmo pra se tornar o diretor da 

Folha? 

Ah... [...] eu estudei engenharia, sou engenheiro  

                                                           
20

 Segundo Castilho (2011), o assalto ao turno é a estratégia do ouvinte. Em uma conversação quando não 
ficamos aguardando que o interlocutor nos passe a palavra, “assaltamos” o turno do outro.  
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eletricista, [...] tá? 

é, é, é, é... 

 

 

 

ah, ah, ah... 

E [...] passei a ser supervisor de departamento, 

depois fui pra Alphaville pra montar os 

equipamentos novos, como engenheiro ainda, 

depois passei a supervisor, gerente, fiz alguns 

cursos, [...] 

 

 

 

 

 

 

Mesmo tendo o texto escrito, os entrevistadores tentam não ler integralmente as 

perguntas. Orientados para tentar chegar ao tom de uma conversa durante a entrevista, 

deveriam considerar a pauta como suporte para o oral, somente. Entretanto, notamos que 

por tratar-se de uma conversa gravada com o conhecimento dos locutores, foi gerada certa 

formalidade, os alunos repetem os agradecimentos a cada pergunta, por exemplo. 

Inicialmente a maioria cumprimenta o entrevistado com uma saudação antes de 

fazer a primeira pergunta. Para Marcuschi, trata-se de um dos pares adjacentes (ou pares 

conversacionais): “sequência de dois turnos que coocorrem e servem para a organização 

local da conversação. Os pares mais habituais são “saudação/saudação”, 

“pergunta/resposta”, “reclamação/pedido de desculpas”, “advertência/aceitação’”, etc. 

(MARCUSCHI, 2003, p. 35)21 

 

2- O que o senhor precisa fazer pra se manter atualizado dentro da sua profissão e dentro do 

seu cargo na folha? 

 

Olha...ah... 

existem algumas  

[...] eu retornei agora até, até teve um problema 

com a visita22, eu retornei de uma feira, no 

sábado, uma feira mundial, chama-se: Drupa que 

ocorre em Düsseldorf a cada quatro anos, na 

 

                                                           
21

 Segundo o autor, os pares conversacionais trazem uma importante consequência metodológica para a 
análise da conversação. Eles indicam que não é a simples ação linguística, mas a sequência de atividades que se 
presta como unidade para análise, ou seja, o ato de fala não é a unidade mais adequada para a análise dos 
mecanismos conversacionais, pois é sua localização na atividade geral que decidirá sua função. Trata-se, 
portanto, de uma sintaxe sociocultural dos pares adjacentes, cujas regras não podem ser formuladas como as 
regras sintáticas da língua. (MARCHUSCHI, 2003, p. 36 e 37) 
22

 O entrevistado se refere ao adiamento da visita dele à ENSG para conceder esta entrevista. Devido a sua 
viagem para a Alemanha, o encontro precisou ser remarcado. 
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Alemanha.  

então [...] esses equipamentos são mostrados, essa 

tecnologia é mostrada na, nessas feiras , 

mostrando o que tem de novo, o que tá 

acontecendo, por aí a gente já vê, vê o que tá 

acontecendo novidades, das possibilidades de 

negócio. (2) 

 

 

 

2- Ilustração realizada pela aluna Juliana Kauffmann, da 2ª série A. 

 

Nessa ilustração a dúvida sobre a impressão do jornal permanece. Mesmo ouvindo 

do diretor da Folha que ainda é muito grande o investimento em tecnologia para a 

impressão do jornal, a aluna registra sua dúvida ao não completar a frase da banca de jornal: 

“O jornal e a informa...”. Tal questionamento também se concretiza com os pontos de 

interrogação acima da cabeça da personagem. O jornal impresso permaneceria como a 

maior fonte de informação? 

 

3- Bom dia, Luis, meu nome é Lucas Batista. É muito prazerosa essa oportunidade que você, a 

Ana e escola nos ofereceu para conhecer a própria Folha e o gênero, né? É... como primeira 
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pergunta eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são as qualidades, e as características 

que o produtor gráfico precisa ter pra desempenhar bem sua função? 

 
 Na expressão oral, por motivos vários, muitos dos quais explicáveis pela própria 

dinâmica da fala, como por exemplo o envolvimento emocional e interacional, ocorrem 

construções que, à luz da prescrição gramatical, constituem desvios. Apontamos o fato aqui 

(pergunta 3) apenas sob o ângulo do desvio, constatando como exceções a regular 

obediência ao normativo da gramática: “você, a Ana e escola nos ofereceu”. 

Nessa pergunta o entrevistador comete  um erro  de  concordância  verbal, ele faz a 

concordância (ofereceu) somente com o núcleo “você”. O aluno, provavelmente, lembrou 

que outros sujeitos (Ana e escola) contribuíram para oferecer a oportunidade a todos, 

porém não conseguiu fazer a correção a tempo. Essa e outras marcas (hesitações, inversões, 

pausas, repetições, omissões, etc) são alguns dos elementos caracterizadores da sintaxe do 

oral e parte do evento conversacional que, na transposição para o escrito, são apagadas. 

 

 
5- Bom dia, você mencionou isso de que hoje o jornal pode ser assinado pelo meio digital e 

tudo, e na sua opinião, ou você sabe algum dado, de quem assina mais, os assinantes do  

impresso mesmo ou do digital? 

 

 

É... [...] pra nossa surpresa, [...] tá? 

 

ah... 

Nós não estamos perdendo assinantes no meio 

jornal e [...] 

 

É... [...] está aumentando os assinantes digitais, nós 

achávamos que iria haver agora, nesse início da 

assinatura digital, uma troca pelo meio papel pro 

meio digital e pra nossa surpresa nós estamos 

ganhando leitores com o meio digital e não estamos, 

até o momento, perdendo leitores no meio papel (3) 
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3- Ilustração realizada pelo aluno Roberto terreiro Prado, da 2ª série A. 

 

É curioso observar, aqui, que, apesar de o diretor afirmar que não estava havendo 

uma troca do meio papel pelo meio digital, para o aluno o meio digital superaria o impresso, 

pois, mesmo estando em menor número (quatro contra um), o digital é mais agressivo, mais 

forte. Isso se concretiza na “expressão facial” e no “físico” dos jornais. A tela de computador 

que representa o meio digital tem uma “expressão” de raiva e o “físico” mais forte, 

musculoso; enquanto os jornais de papel têm “expressão” de medo e o “físico” mais frágil. 
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 Nos Estados Unidos existe uma tendência de 

perda do meio papel pro meio digital, na Europa 

o meio papel tá se mantendo, [...] 

 

 

tá? 

 

é, é, é... 

Eu não tenho uma resposta assim: olha o 

caminho vai ser esse, mas [...] pra nossa 

surpresa isso tá acontecendo. (4) 

 

 

 

 

4- Ilustração realizada pelo aluno Matheus Melo, da 2ª série A 

 

Na fala do diretor – “pra nossa surpresa isso tá acontecendo.” – temos somente a 

informação de que a Folha não estava perdendo leitores do jornal impresso (isso). 

Entretanto, no texto do aluno (ilustração 4),  o fato de a Folha não estar perdendo leitores 

do jornal impresso para o jornal digital seria motivo de alívio para o  diretor do setor gráfico, 

uma vez que, dessa forma,  seu emprego estaria garantido. 
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Notamos, portanto, que o sentido do texto do aluno foi construído pelo que não 

estava explícito na fala do diretor, e sim a partir de um pressuposto: se não houver 

impressão do jornal, não haverá o Parque Gráfico, portanto não haverá o cargo de diretor. 

É justamente aí que percebemos a constituição de autoria, marcada agora por uma 

postura, que é a do aluno que assume uma postura crítica, que descarta o que está 

evidenciado no texto falado pelo entrevistado e revela de maneira clara qual a sua opinião 

sobre o não-dito. 

 

5- E você acredita que tem alguma solução pra isso? 

 

Olha, 

 

 

 

[...] eu acredito no meio digital, muito forte 

quando eu falo em distância, por exemplo: o 

assinante de Manaus que queira ler a FOLHA é 

muito mais fácil ele ler no Ipad do que ele aguardar 

o jornal chegar, [...] 

 

 

 

 

tá? 

é... [...] Porém, em São Paulo e na, nas proximidades 

de São Paulo, eu acredito ainda no papel impresso 

como meio de divulgação. 

 

é... [...] Aqui no Brasil a gente tem uma infelicidade, 

que é a insegurança, [...] 

 

tá? 

é... [...] pra quem tem um I Phone, um I Pad, precisa 

tomar um certo cuidado, pra você abrir esse I 

Phone, esse I Pad, ou pegar o I Phone dentro de 

um ônibus, dentro de uma estação de trem,  

dentro de um metrô, porque infelizmente, você 

pode ser vítima de um assalto. (5) 

 

é, Isso não ocorre na Europa, [...]  você tá num lugar, 

você abre o seu I Pad, trabalha o tempo que você 

quiser, dentro do trem, em qualquer lugar você 

tem segurança. 

vocês sabem 

muito bem disso 
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5-  Ilustração realizada pela aluna Giovanna Abrarpour, da 2ª série C. 

 
 

 Na ilustração acima, o assinante continua lendo o jornal impresso mesmo pensando 

na possibilidade de utilizar um meio eletrônico para fazê-lo. Esse texto é uma representação 

visual da fala de Luis Antônio de que no Brasil: “Pra quem tem um I Phone, um I Pad, precisa 

tomar um certo cuidado, pra você abrir esse I Phone, esse I Pad, ou pegar o I Phone dentro 

de um ônibus, dentro de uma estação de trem,  dentro de um metrô, porque infelizmente, 

você pode ser vítima de um assalto.”  

 

 

7- Bom, bom dia, primeiramente, obrigado pela... pela oportunidade e... nós gostaríamos de 

saber, como que o grupo Folha se posiciona , é... em relação a essa grande agilidade com 

que as informações circulam no mundo atualmente? 
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 Eu acho que o que diferencia o UOL de outros é... 

servidores é o conteúdo, [...] 

 

né? 

 Um conteúdo informativo, um conteúdo que as 

pessoas leem e acreditam (6). E por incrível que 

pareça, é... o meio jornal ele, ele oferece uma 

credibilidade muito maior do que a internet, [...] 

 

 

 

tá? 

 Só pra que todos saibam disso, as pessoas 

confiam mais numa informação no jornal do que 

na internet. 

 

 

 

6- Ilustração realizada pela aluna Giovanna Abrarpour, da 2ª série C. 

 

De acordo com o texto da aluna, vencer a concorrência significa lucro. Embora o  

diretor se refira somente ao fato de o Grupo Folha e o UOL vencerem a concorrência 

garantindo ao leitor um servidor com conteúdo, a aluna leu o não-dito: vencer a 

concorrência/ter mais conteúdo = vantagem financeira. Mais uma vez temos um texto 

construído a partir do que é pressuposto, e não pelo que foi dito pelo entrevistado. 
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11-  É.. eu queria.... você falou que as pessoas acreditam mais em jornal do que na 

televisão... 

 

  na internet  

 

na internet, isso... eu queria saber se você, primeiro eu queria saber se o, se o jornal dialoga 

com outras mídias como internet, como televisão e rádio, etc; e... também eu queria saber a 

sua opinião sobre, sobre o jornal dialogar com ela? 

 

Então, [...] dialogar... deixa eu entender o que você 

quer dizer com dialogar. 

 

 

Ter comunicação, tipo, o jornal dialogar, quer dizer, tipo, conversar com a... com a  internet, 

com a televisão, tipo, sai no jornal sai na televisão depois, no rádio... 

 

 Olha, é... [...] existem algumas coisas, que são de 

conhecimento público, [...] 

 

né? 

 a  gente tá passando por uma CPI, [...] né? 

 CPMI...  

É, é, é, é... [...] e isso é um conhecimento público, então, 

você vai ver isso na TV, no, no, no, no... no 

jornal e você vai ver na internet...  

 

É, é, é, ... então [...] No momento em que o jornal dá um furo, o 

Estado dá um furo, a Rede Globo dá um furo, as 

outras mídias abrem o pra aquilo, [...] 

o que acontece? 

 

entendeu? 

então,  [...] existe uma comunicação, [...] né? 

que, que, que...   [...] a partir do momento que aquilo se torna 

público,  todo mundo vai verificar o que 

acontece, (7) [...] 

 

 

entendeu? 
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Aqui, tanto no enunciado do entrevistador (pergunta 11), como também na resposta 

do entrevistado, podemos observar que a estruturação frásica e gramatical de modo geral se 

conforma com a prescrita na gramática normativa. Na estruturação frásica, por exemplo, 

pode-se dizer que as frases se apresentam normalmente completas, com uso dos processos  

e procedimentos sintáticos previstos, embora sem grande riqueza em termos de nexos 

oracionais variados. Há, como é normal na cadeia linear falada, sem prejuízo da estruturação 

canônica, os naturais preenchimentos de “buracos” com os marcadores conversacionais, 

pausas vazias (...), pausas preenchidas com alongamentos, repetições (tipo, na pergunta do 

entrevistador) ou (É, é, é, é... no, no, no, no... no, na resposta do entrevistado). 

Evidentemente, o fato de se tratar de fenômenos típicos da fala não afasta deles eventuais 

funções discursivas, que entretanto, não cabe aqui apontar. 

 

 

7- Ilustração realizada pelo aluno Pedro Monfort, da 2ª série B. 



97 
 

Na ilustração 7, o aluno representa a fala de Luis Antônio de que o jornal impresso 

pauta as mídias eletrônicas. Mas ele (Luis) esclarece que o inverso também pode acontecer: 

“No momento em que o jornal dá um furo, o Estado dá um furo, a Rede Globo dá um furo , 

as outras mídias abrem o pra aquilo, existe uma comunicação, que, que, que...  a partir do 

momento que aquilo se torna público,  todo mundo vai verificar o que acontece”. Ou seja, 

hoje, meio impresso e meio digital pautam-se mutuamente.23 

 

22- É... referente aos cadernos, quem decide o que vai ser abordado em cada caderno e como 

é definido o layout de cada um? 

 

É... [...] existem reuniões que a Redação trata como 

reunião de pauta, [...] 

 

tá? 

Então, é... [...] nessa reunião de pauta é definido, é, por 

exemplo, o caso Demóstenes24 que tá 

acontecendo e que todo mundo sabe, é lógico 

que ele vai sair todo dia no jornal até uma 

conclusão porque é algo de relevância,  

 

Então, [...] são reuniões de pauta em que se decide o 

que vai ser feito, depois existem as pessoas, os 

paginadores, as pessoas que cuidam do layout  

de cada página e o que mais... o que mais 

estaria em cada página é cada editoria que 

decide. Você tem as representações da editoria 

de poder, editoria de mundo, editoria de 

mercado, editoria de coti (cotidiano), cada 

editor desse desenha o seu caderno e a primeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Hoje, esse fato está consolidado. O movimento Mídia NINJA (sigla para Narrativas Independentes, 

Jornalismo e Ação) é um coletivo de mídia formado em 2011 que transmite informações em tempo real pela 

internet, usando câmeras de celulares e uma unidade móvel montada em um carrinho de supermercado. A 

estrutura da Mídia Ninja é descentralizada e faz uso das redes sociais na divulgação de notícias. O objetivo é ser 
uma alternativa à imprensa tradicional, entretanto também alimenta outras mídias. 
24

 O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) foi acusado de utilizar seu mandato para beneficiar o empresário 
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira,  acusado de comandar um esquema exploração de jogos ilegais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coletivo
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página é um resumo disso tudo, fazendo as 

chamadas, (8) [...] 

 

né? 

 

 

8- Ilustração realizada pela aluna Isabella Netto, da 2ª série C. 

 

O entrevistado não cita problemas. No entanto, após listar uma sequência de tarefas 

e assuntos relevantes que são tratados nas reuniões, a aluna concluiu que “problemas, 

evidentemente, surgiriam nesse momento. Mais uma vez o texto foi criado a partir do 

pressuposto. 

 

26-  É... continuando com essas situações extraordinárias que o senhor  comentou, é... eu 

gostaria de saber se vocês já tiveram algum problema com fornecimento matéria prima, 

qualidade do papel impresso e como que vocês procedem quando acontece isso, se 

aconteceu. 

 

 São, são, são várias situações que você tá 

abordando, [...] 

 

né? 

 

 

 

 

Hoje o controle de papel, a bobina de papel 

quando chega à gráfica, ela tem um código de 

barras (9). Ela recebe a leitura e é feito aquele 

controle lá, aquele first in first out, ou seja, o 
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então, 

 

primeiro lote de papel que chega é o primeiro a 

ser consumido... 

[...] isso aí, tudo é feito um controle em cima 

dessa parte do papel, 

 

 

 

 

 mas você me perguntou um outro negócio 

também, você pode repetir? 

 

 
 

 

9- Ilustração realizada pela aluna Isabella Netto, da 2ª série C. 

 

Era... referente ao oferecimento de matéria prima. 

 

ah... Nós já tivemos, [...]  

 há mais de dez anos nós, tivemos um, um 

problema com chegada de papel, [...] 

 

tá? 

 

 

28- É... referente aos cadernos, é...existe uma vez por semana, na Folha um caderno 

chamado New York Times, no Notícias Internacionais. Qual é o objetivo, é atrair mais 

leitores? 
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 Nessa pergunta (28), o entrevistador fez o que Castilho (2011) identifica como 

pergunta fechada, ou seja, a informação vem da pergunta  e não da resposta. 

 

 Sim, alguns cadernos, [...] tá? 

 Ou algumas páginas que são colocadas dentro  de 

alguns produtos, The Wall Street Journal que sai 

uma página diariamente, mostrando, traduzindo  

aquela página para que o leitor tenha um briefing 

do, um resumo do que tá acontecendo lá, [...] 

 

 

 

 

tá? 

 

32- Durante o trabalho a gente achou o termo briefing , né? Gostaria de saber a sua 

definição do termo. 

 

 O entrevistador não percebeu que o entrevistado, ao responder à questão 28, já 

explicou o termo; “sai uma página diariamente, mostrando, traduzindo  aquela página para 

que o leitor tenha um briefing do, um resumo do que tá acontecendo lá, um resumo do que 

tá mostrando lá, do que tá acontecendo naquele mercado.” 

 

 Olha,  

 

é, é... 

[...] eu não sei onde vocês exatamente 

pesquisaram esse termo, briefing. Mas ele pode 

significar o resumo, uma conversa [...]  

 

 

 36- Qual é o procedimento específico no caso de alguma máquina que dê algum defeito na 

gráfica? 

 A máquina rotativa ela é feita com uma filosofia 

assim parecida com a filosofia de avião,  que não 

pode cair. 

 

Então,  [...] pra vocês terem ideia, ela tem vários motores  

 e se um motor quebra, os outros têm potência 

suficiente pra arrastar aquela unidade sem 

aquele motor, (10) [...] 

 

 

tá? 
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10- Ilustração realizada pelo aluno Caio Rezende, da 2ª série B. 

 

Na charge acima, Luis Antônio está tranquilo sobre a esteira da máquina rotativa que 

representa, segundo ele, 70%  do investimento do Parque Gráfico e ainda “ é feita com uma 

filosofia assim parecida com a filosofia de avião,  que não pode cair... tem vários motores e 

se um motor quebra, os outros têm potência suficiente pra arrastar aquela unidade sem 

aquele motor”. Para esse aluno, o diretor passou segurança ao falar do funcionamento da 

máquina. Caso contrário, ele (o diretor) não estaria relaxado sobre a esteira. 

 

39- É... agora que você falou da responsabilidade do jornalista e...  também a gente vive, 

com essa situação toda da CPI do Cachoeira25 que tem lá uma ligação com, enfim, com o 

                                                           

25
 A CPMI do Cachoeira foi uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (Câmara dos Deputados e Senado 

Federal) criada no Brasil para investigar a atuação do empresário de jogos ilegais Carlos Augusto Ramos, 
o Carlinhos Cachoeira, e suas ligações com agentes públicos e privados no que se conhece como Crime 
organizado no Brasil.  A CPMI teve início oficialmente em 25 de abril de 2012. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Parlamentar_de_Inqu%C3%A9rito
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlinhos_Cachoeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_organizado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_organizado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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diretor, se não me engano, da Veja26, a gente, eu queria que você falasse um pouco como 

participante de um dos maiores, acho que maior até jornal do Brasil, podemos colocar assim, 

é... como você avalia a importância, não só do jornal, mas de outros meios de informação, na 

sociedade e também falar um pouco da responsabilidade  de todo mundo que tá nesse 

processo. 

 Nesta pergunta, percebemos que o entrevistador recuperou a fala do entrevistado 

para lançar uma pergunta que poderia ser delicada para o ele responder. O aluno notou que, 

ao falar da responsabilidade do jornalista na resposta à questão 38, Luis Antônio deu um 

“gancho” para que fizesse a pergunta sobre a responsabilidade de todos (inclusive do Jornal 

Folha de S. Paulo) contra a corrupção. As pausas (...) e a preocupação em detalhar e 

contextualizar a questão revelam uma tentativa de modalização por parte do aluno, que não 

quer constranger o entrevistado. 

 

É... [...] como a gente tem, talvez, maus policiais e 

bons policiais, a gente também pode correr o 

risco de ter um bom jornalista e um mau 

jornalista, um bom engenheiro e um mau 

engenheiro, [...] 

 

 

 

 

tá? 

...Eu acho que [...] o Brasil é um país que  de 20 anos pra cá 

melhorou muito, se vocês falarem aí com, com os 

pais de vocês que devem ter por volta aí da 

minha idade ou um pouco novo, [...] 

 

 

 

né? 

é... [...] vocês vão ver que o Brasil já melhorou muito, 

mas poderia ser muito melhor se a gente tivesse 

políticos honestos. [...] 

 

 

tá? 

 

                                                           
26

 O entrevistador se refere às notícias de que a Polícia Federal havia comprovado a ligação entre o bicheiro 
Carlinhos Cachoeira e o diretor da revista Veja, Policarpo Jr. Segundo relatório, a Polícia Federal flagrou o 
bicheiro em contato direto com o jornalista para a realização de um grampo no telefone do deputado Jovair 
Arantes. O objetivo era conseguir informações privilegiadas da relação entre o parlamentar e dirigentes da 
Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). As informações são da revista Carta Capital.  
Em: http://www.clickpb.com.br/noticias/politica. Acesso em 30/07/2013. 
 

http://www.clickpb.com.br/noticias/politica
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40- É... dentro do grupo que elaborou as perguntas tinha dois ávidos (leitores) da Folha Teen, 

e uma questão que eles... da Folha Teen, e uma das questões que eles levantaram é por que 

houve a diminuição do espaço dado a esse... concedido à Folha Teen? 

 

Essa pergunta quebrou a progressão temática (posicionamento da Folha quanto à 

corrupção),  iniciada com a pergunta 39. 

 

Olha, é... [...] pra vários cadernos são feitas pesquisas de 

mercado, [...] 

 

tá? 

 E eles são remodelados em cada projeto gráfico, tá? 

E... ah, ah, ah... 

é... 

[...] e o leitor da Folha Teen ele tava dando uma 

minguada [...] 

 

 o que se tentou fazer é algo um pouco mais 

objetivo pra esse leitor pra ver se a gente 

consegue atrair esse público, [...] 

 

 

tá? 

 

41- É... e voltando um pouco pra essa coisa mais de opinião e de formação de opinião da 

sociedade também, a gente sabe que a Folha começou, inicialmente com uma posição acho 

que mais de esquerda e você acha que hoje em dia isso se flexibilizou e, não sei, se o jornal 

muda de acordo com a sociedade também, com o tempo? 

 

Esse entrevistador voltou aos questionamentos que seriam mais polêmicos, como na 

questão 39. Ele tenta modalizar perguntado se a Folha flexibilizou seu posicionamento, em 

vez de perguntar diretamente se o Jornal passou a ser de direita. 

 

 A folha sempre teve uma posição crítica, [...] tá? 

 Quando a Folha criticava o Fernando Henrique 

Cardoso todo mundo falava que a Folha era de 

esquerda, o Fernando Henrique Cardoso 

trabalhou dentro da Folha,  [...] 

 

 

 

só pra que todos 

saibam, tá? 
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 e a Folha criticava o Fernando Henrique Cardoso, 

aí falavam que a Folha era de esquerda, [...] 

 

né? 

 Quando a Folha criticou o Sarney, falavam que a 

Folha era de esquerda, quando a Folha criticou o 

Lula todo mundo falou: A Folha tá louca?! 

 

Então, [...] a posição do jornal é uma posição crítica entenda o seguin- 

te: 

então, [...] você não tem que tá nem com a direita nem 

com a esquerda, (11) você tem que criticar o que 

tá de errado, essa é a linha da redação na Folha, 

[...] 

 

 

 

tá? 

É... [...] o Estado tem uma posição um pouco 

diferente da Folha, o Globo tem uma posição um 

pouco diferente da do Estado e da Folha, mas 

cada jornal ele é independente e ele pode usar, o 

que eles usam é a crítica. 

 

Então... é, é, é... [...] a função do jornal é criticar independente [...]  

 de quem é o governo, tem que criticar o que tá 

de errado pra que... tente uma melhora aí, (12) 

[...] 

 

 

tá? 

 

 

11- Ilustração realizada pelo aluno Matheus Melo, da 2ª série A 
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No texto acima (ilustração 11), o diretor não quer dizer se a Folha de S. Paulo está de 

algum dos lados, esquerda ou direita. Em sua interpretação, o aluno entende que isso tem 

uma motivação financeira: assumir um dos lados pode significar, para o Jornal, a perda de 

parte do público consumidor. 

 

 

12-  Ilustração realizada pela aluna Juliana Kauffmann, da 2ª série A. 

 

A aluna representa a preocupação do Jornal em criticar tudo – “Todo jornal critica a 

tudo”.  Apesar do erro de regência com o uso da preposição “a” – criticar é verbo transitivo 

direto –, ela indica que a crítica é para todo e qualquer erro: atudo             a tudo. 

 

42- Você acha que é considerado de oposição? 

 

 Os entrevistadores insistem, pois percebem que Luis Antônio não respondeu se a 

Folha é um jornal de oposição. 

 

 Não. A posição internamente é de uma posição 

crítica aos fatos. 

 

 

43- Uma oposição? 
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 O entrevistado continua sem responder e insiste em falar da posição crítica; 

enquanto os alunos querem saber sobre a oposição (aos governos). 

 

 Não. Uma posição crítica e não uma oposição. É 

diferente de você ter uma posição de crítica e não 

uma oposição. A oposição é: tudo o que você fizer 

eu sou contra, [...] 

 

 

 

você entendeu? 

então, [...] a posição crítica é o quê? O que você fizer de 

errado eu vou apontar, [...] 

 

tudo bem? 

 

 Neste momento, a entonação do diretor muda. Ele é enfático. Fica claro que ele não 

quer responder se considera a Folha um jornal de oposição. 

 
44- É... em relação à posição da Folha, se há um jornal, qual seria o jornal que bate mais de 

frente com as ideias sobre o jornal?  

 

 Bate com as ideias?  

 

Bate de frente assim, é... 

 

  A Folha tem uma posição bem crítica e eu sou 

suspeito pra falar, [...] 

 

né? 

 Eu tô lá há tanto tempo e gosto do que eu faço, 

[...] 

 

entendeu? 

 

A fala do entrevistado é bastante enfática e nela aparece de maneira clara que ele 

não quer estender o assunto “oposição”. Durante essas perguntas (39, 41 a 46), os 

marcadores conversacionais orientados para o falante indicam que ele está disponível para o 

jogo interacional, no entanto, pretende encerrar a discussão caso o tema seja “oposição”. 

Por várias vezes ele perguntou: “Você entendeu? (2 vezes), entendeu? (3 vezes) tudo bem?, 

tá certo?. 
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45- É... o senhor falou agora dessa posição crítica do jornal e essa posição crítica, é... o 

senhor não acha que pode haver, de alguma forma, não só da Folha, também marcou pra... 

outros tipos de jornal assim um posicionamento, não necessariamente falsário, mas... algo 

falso, mas... uma colocação porque existe sim, né? ideias dentro do... enfim dentro da 

política qualquer tema que você for discutir há ideias e há lados e pontos de vista, e daí o 

jornal é... ele pode,  não simplesmente é...fazer cegamente, mas tomar um ponto de vista e 

digamos uma linha de pensamento, se você não acha que isso é possível? 

 
Juntamente com todas as hesitações, repetições, reformações e outros elementos 

enunciativos característicos do texto oral, e que podem dizer muito sobre as particularidades 

da interação aí instaurada, é possível perceber claramente a tentativa do enunciador de 

modalizar a apresentação do tema ao construir o texto acima (questão 45). 

 A esta altura da entrevista já está claro que o assunto exige alguma estratégia para se 

atingir o objetivo e chegar a uma resposta para a questão em pauta. Por isso o aluno-

entrevistador repete palavras, faz muitas pausas, não consegue finalizar alguns períodos e, 

para que sua crítica não focalizasse somente o Jornal Folha de S. Paulo, inclui outros jornais 

em seu questionamento: “não só da Folha, também marcou pra... outros tipos de jornal 

assim um posicionamento”. No entanto, a tentativa de modalização fica prejudicada quando 

o ele faz a escolha lexical: “falsário/falso”. Somente no final da pergunta, ele consegue 

deixar claro que quer saber sobre a necessidade de o Jornal Folha de S. Paulo assumir um 

ponto de vista, um posicionamento diante dos fatos políticos ou qualquer outro tema. 

 Entrevistador e entrevistado, nesse momento, sabem que muitas coisas estão em 

jogo e que todas elas interferem nesse ato social caracterizado como diálogo. Sabem, por 

exemplo, que é um assunto que pode comprometer o entrevistado, já que é funcionário do 

Jornal.  Aqui, temos o que Brait (1995) discute sobre as particularidades do texto oral em 

uma situação concreta de comunicação. A pesquisadora atenta para os aspectos que 

constituem o diálogo que nele interferem diretamente e que, certamente, interferiram 

nesse processo de interação entre os alunos e o diretor de um importante jornal: 

 
 quem é o outro a que o projeto de fala se dirige? 
 quais são as intenções do falante com a sua fala, com a maneira de 

organizar as sequências dessa fala? 
 que estratégias utilizar para se fazer compreender, compreender o outro e 

encaminhar a conversa de forma mais adequada? 
 como levar o outro a cooperar no processo? (BRAIT, 1995, p. 195) 
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De fato a percepção desses componentes e a maneira de lidar com eles constituem a 

dinâmica da interação e explicam a (confusa) organização do texto do entrevistador. 

Entraram em jogo não só o instrumental linguístico utilizado por ele, mas também regras 

culturais, sociais e situacionais, conhecidas e reconhecidas pelos participantes do evento 

conversacional. 

  

 

 

é, é... 

Tudo é possível, mas o que, o que, o que, você 

tem que entender é que quando os redatores, 

quando o pessoal do jornal procura [...] 

 

 

 

 finalizar uma edição, fazer uma edição eles têm 

que ter primeiro ponto: responsabilidade com o 

que eles tão falando, [...] 

 

 

tá certo? 

 Eles têm que saber, e outra não é uma pessoa 

dentro de uma sala e ela fala: eu vou fazer  tal 

coisa. Não. São várias pessoas que discutem o 

que vai ser feito. É lógico, o jornal, o jornal é feito 

por ser humano, [...] 

 

 

 

 

né? 

Então, [...] você pode até ter uma tendência, imagina 

nós aqui nos reunimos e você é totalmente 

contra um determinado governante, só que ele 

não é totalmente contra, ela também não. 

 

Então, [...] o que vai ser apurado aqui, são o quê? São as 

ideias do que vai ser feito. Isso é um jornal, mas 

do ponto de vista crítico, o que, o caso do 

Cachoeira que você citou agora pouco, ou alguém 

aí do seu lado 

 

Então, [...] isso daí é o quê? Tá todo mundo criticando 

por quê? Porque é um roubo! [...] 

 

entendeu? 

 É mais um roubo, [...] né? 

Que..é, é.. [...] todo mundo, todos os que tão aqui, hoje, 

com você ou indiretamente, o seu pai ele paga 
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imposto, [...] tá certo? 

 E tá sendo mal usado isso, [...] tá? 

É, é, é... é...  [...] de que maneira, na saúde a gente não tem  

 as ruas são péssimas,  segurança, e se você sair 

daqui e for lá, num país como a Europa, por 

exemplo, você anda duas horas da manhã nas 

ruas até não muito bem iluminadas com uma 

ótima segurança, [...] 

 

 

 

 

entendeu? 

 Não que não acontece nada lá, mas você 

consegue andar em um país como a Alemanha, 

meia noite, uma da manhã sem nenhum 

problema. Aqui em São Paulo eu não sei se eu 

andaria uma da manhã numa Praça da Sé, num 

lugar desse, [...] 

 

 

 

 

entendeu? 

 

 As estratégias argumentativas utilizadas pelos entrevistadores começam a aproximá-

los do objetivo de conseguir uma resposta do entrevistado sobre aquilo que, de fato, 

desejam saber. Luis responde à pergunta 45, revelando qual era a opinião dele sobre os 

temas que os alunos queriam discutir. Mostrou-se indignado ao comentar: “o caso do 

Cachoeira que você citou agora pouco, ou alguém aí do seu lado isso daí é o quê? Tá todo 

mundo criticando por quê? Porque é um roubo! É mais um roubo, todo mundo, todos os que 

tão aqui, hoje, com você ou indiretamente, o seu pai ele paga imposto. E tá sendo mal usado 

isso, de que maneira, na saúde a gente não tem as ruas são péssimas, a segurança, e se você 

sair daqui e for lá, num país como a Europa, por exemplo, você anda duas horas da manhã 

nas ruas até não muito bem iluminadas com uma ótima segurança...” 

 

46- Ainda neste tema, nesse assunto, os próprios temas tratados na Folha, você acredita que 

eles são diferenciados comparados a outros jornais, se a Folha dá, aborda de forma 

diferenciada, dá importância diferenciada com relação a algum tema, a algum tópico?  

 

 A resposta à questão 45, apesar de demonstrar a intenção do entrevistado em 

colaborar com o processo interacional, não satisfez aos entrevistadores. Para eles, 
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interessava a opinião do Jornal e não do diretor. Nesta questão o entrevistador insiste: 

“Ainda neste tema... a Folha dá, aborda de forma diferenciada...?” 

 
 

 

 

é...é... 

É o que eu te falei, a Folha tem uma posição 

muito crítica, e a Folha é muito independente 

financeiramente de qualquer [...] 

 

 do governo, [...] tá? 

Então, [...] a Folha tem uma maneira de abordar da 

Folha, assim como o Estado tem a sua maneira e 

o Globo tem a sua maneira, [...] 

 

 

tá? 

 

 

é, é, é... 

Mas a Folha tem uma posição bem crítica, se 

vocês olharem o dia a dia do jornal, a Folha tem 

uma posição [...] 

 

 

 

 bem crítica.  

 

47- É... Luis, é... retomando um pouco do funcionamento da parte , da, da... Parque gráfico, 

é...por exemplo, no... na, na parte de edição é... como o senhor citou, é... edição, produção 

de notícia e redação, a maioria, imagino que seja especia, especializada, perdão, em... em 

jornalismo, o senhor  diria que, no setor que o senhor trabalha, que o senhor é diretor, é... a 

maioria é especializada em algum, engenharia ou alguma outra... 

 

Este  entrevistador  decide  mudar o tema da entrevista. As pausas, as repetições e a 

ordem das frases demonstram que ele está construindo neste momento a pergunta, 

retomando um trecho da fala do diretor sobre um assunto já encerrado. Notamos nessa 

iniciativa que o entrevistado visa preservar o caráter harmonioso da relação interpessoal 

durante o processo interacional.  

Veremos adiante (questão 48) mais uma atitude de cumplicidade do próximo 

entrevistador, ele garante a harmonia da relação entre os interlocutores ao romper com a 

sequência temática estabelecida até este momento.  

Conforme atenta Kerbrati-Orecchioni (2010), “é impossível descrever de modo eficaz 

o que se passa nas trocas comunicativas sem considerar alguns princípios da polidez.” O que 

esses entrevistadores fizeram (questões 47 e 48) consiste exatamente em preservar o 
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caráter harmonioso da relação interpessoal durante o jogo interacional. Em sentido mais 

amplo, essa é a noção de polidez linguística elaborada por Brown e Levinson.27 

 

 O pessoal da área gráfica, da parte de impressão 

são técnicos gráficos e engenheiros de produção, 

na parte de manutenção eu tenho engenheiros 

elétricos, tenho técnicos, é... [...] hoje em dia, 

você não pode ter um eletricista dentro de uma 

empresa trocando uma lâmpada, que ele não 

conheça a NR10, que é uma norma, [...] 

 

 

 

pra vocês só terem 

uma ideia 

 

tá? 

 que ele não seja eletricista, que ele tem uma 

formação naquilo (13) 

 

Então,  [...] você precisa ter pessoas formadas pra  fazer 

aquela... é lógico, na sua casa você pode trocar 

uma lâmpada, mas dentro daquela empresa o 

correto é você ter um profissional habilitado pra 

fazer aquele serviço, (14) [...] 

 

 

 

 

tá? 

 Habilitado e dentro das normas como a NR10.  

 

 

13- Ilustração realizada pela aluna Juliana Kauffmann, da 2ª série A. 
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 A polidez é um fenômeno linguístico que nasceu por volta de 1970, graças a pesquisadores como R.Lakoff, G. 
Leech, e sobretudo, P. Brown e S. Levinson. (KERBRAT-ORECCHIONI, 2010,  p. 77) 
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14- Ilustração realizada pelo aluno Gabriel Mardegan, da 2ª série B 

 

Nas ilustrações 13 e 14, os alunos representam a fala de Luis Antônio sobre a 

necessidade de se ter conhecimento, ser bem formado, ter diploma para trabalhar da Folha. 

Para o aluno da ilustração 14, é preciso ter o conhecimento de Albert Einstein. 

 

48- Ô, Luis, só pra quebrar um pouco da formalidade, vou fazer uma pergunta assim mais 

íntima, você tem algum hobby,  alguma coisa que você goste de fazer? 
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Este entrevistador, a fim de garantir a harmonia do jogo interacional,  tenta quebrar 

o que chamou de formalidade. O uso da interjeição “Ô”, iniciando a pergunta antecipa a 

intenção dele em descontrair, na verdade, ajudar o entrevistado a encerrar o tema que 

estaria lhe causando constrangimento.  

 

 Eu gosto muito de andar a cavalo, (15) [...] né? 

 

 

 

é... 

O cavalo é que não deve gostar muito desse peso 

todo (16), mas eu gosto muito de andar a cavalo, 

eu é um hobby que eu tenho desde guri, vamos 

dizer assim, [...] 

 

 e alguns jogos também na internet, jogos no 

computador tem algum ou outro que eu gosto. 

 

 

 

 

15- Ilustração realizada pela aluna Mirella Ribeiro, da 2ª série A. 
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16- Ilustração realizada pela aluna Bruna Cricci, da 2ª série A. 

 

A pergunta 48 realmente descontraiu. Entrevistadores e platéia riem bastante, tanto 

da pergunta quanto da resposta. Conforme os alunos ilustraram com os desenhos 15 e 16, 

Luis Antônio é apaixonado por cavalos. No desenho 16, o aluno retrata na expressão do 

cavalo (não está gostando) a fala de Luis de que “o cavalo é que não deve gostar muito desse 

peso todo”, ao referir-se ao seu tipo físico. Segundo Castilho (2011), esse momento de 

narrativa de experiências individuais marcantes ou de algum fato marcante na biografia dos 

entrevistados marcam um estilo mais informal da entrevista. 



115 
 

56- Com... agora, o maior uso das redes sociais  agora tem uma maior facilidade de adquirir 

informações, você acha que isso foi prejudicial para o Grupo Folha ou teve uma interferência 

muito grande? 

 

 Essa pergunta retoma o tema “redes sociais X  jornal impresso”, discutido na questão 

11. Porém, aqui, a pergunta é mais polêmica porque destaca um fato que também ameaça o 

continuidade do jornal impresso, além da questão ecológica (economia de papel) e 

praticidade. 

 

 É que o Grupo Folha, ela tá também na internet, 

através do UOL, [...] 

 

né? 

 E como eu disse agora há pouco, a, a função do 

jornal não é tanto mostrar informação e sim 

criticar e mostrar o que  aquele fato é  no dia a 

dia, [...] 

 

 

 

tá? 

 

 

 Apesar de enfatizar que o jornal, hoje, não prioriza informar, mas principalmente 

discutir os fatos, o entrevistado, por várias vezes ao longo da entrevista, afirmou ser objetivo 

do jornal “mostrar a informação”: “levar a informação necessária à pessoa”, “a informação 

também, o interessante dessa informação é o hoje “ (questão 3); “as pessoas confiam mais 

numa informação no jornal do que na internet.” (questão 6) “a informação da internet ela é 

muito rápida... Enquanto a informação no jornal, você tá lá, o jornal dura um dia dois dias, 

mas, se você procurar durante o mesmo dia você tem essa informação lá” (questão 13); “É 

um foco a mais de...de informação e de público.” (questão 14); “que as pessoas tão 

pensando naquele mercado e traz essa informação pra cá” (questão 28); “mas se você olhar 

na Folha, no dia a dia como no Agora, vai ver lá: informação da Folha, informação do Agora” 

(questão 35). As ilustrações 2 e 3, inclusive, representam essa ideia. 

 

 



116 
 

62- Eu gostaria de saber se você se arrepende de ter escolhido esse caminho que você 

escolheu. Se você pudesse, hoje, você mudaria alguma coisa? 

 

 Talvez eu mudasse a minha sogra. (17)  

 

17- Ilustração realizada pela aluna Valéria Buldo, da 2ª série C. 

  

Segundo a tira, texto verbo-visual, diante de tantas possibilidades de mudar algo em 

sua vida, Luis Antônio mudaria a sogra. Para a produção da tira, a aluna recuperou do texto 

do entrevistado outros temas (explícitos ou implícitos): esforço, dinheiro, família, entrevista, 

casamento, felicidade, recompensa, trabalho, prazer, sucesso, estudo etc., o que foi 

responsável pelo humor construído. A pergunta mais pessoal e a resposta descontraída do 

diretor indicaram o momento ideal para encerrar a entrevista. 

 É, pois, a partir dos exemplos e das reflexões apresentadas aqui, que propomos um 

radical abandono da dicotomia entre as modalidades (oral/escrita) e a abordagem dos 

discursos orais e escritos, em diferentes gêneros (primários e secundários) que circulam 

socialmente, acompanhada de uma reflexão sobre as relações complexas que formas tidas 

como “orais” e “escritas”  possam apresentar em cada um deles. A partir de tal abandono, 

retomamos as palavras de Schneuwly (1997) acerca das decorrências possíveis para as 

práticas de apropriação de linguagem em sala de aula: 

 

É precisamente o quadro institucional no nosso caso, a escola que produz e 
pressupõe para seu funcionamento modos de comunicação mais fortemente 
formalizados e convencionalizados em todo caso, pelo menos para aqueles 
oficialmente reconhecidos, o que não exclui absolutamente bem entendido, a 
continuidade paralela de outros modos cotidianos. As formas cotidianas de 
produção oral, especialmente nas crianças, funcionam principalmente sob a forma 
de reação imediata à palavra de outros interlocutores presentes; a gestão da 
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palavra é, pois, coletiva; a palavra do outro constitui o ponto de partida de sua 
própria palavra. Embora igualmente inscritas numa situação de imediatez pelo fato 
mesmo de que a produção oral se faz em geral em presença de outros, sob forma 
dialogal ou (frequentemente) monologal, de acordo com as situações, as formas 
institucionais do oral implicam outros modos de gestão que são essencialmente 
individuais: o que deve ser dito não se elabora somente ‘aqui e agora’, mas 
necessita preparação, sob modalidades diversas, que entram em interação com o 
processo de produção em situação; a palavra dos outros não é mais somente 
aquela imediatamente presente, mas, ao mesmo tempo, é aquela proferida 
alhures, anteriormente, por outros não presentes, aos quais, igualmente, nos 
dirigimos: a da instituição e de seus membros representantes. Essas palavras 
podem (e às vezes, devem) ser integradas sob uma forma enunciativamente 
explícita num discurso próprio; a estrutura do discurso é o resultado de uma 
intensa ação recíproca entre gestão local no ‘aqui e agora’ e gestão mais gloval do 
discurso. Tudo isso prissupõe o domínio de instrumentos semióticos complexos, 
que podem ser os das formas cotidianas mas diversamente utilizadas ou seres 
específicos, ligados a formas institucionais de comunicação oral.

28
 

  

Dessa perspectiva, a escola é justamente um lugar enunciativo privilegiado para 

colocar em circulação e em relação as discursivas (gêneros) secundárias e públicas, que, por 

sua vez, põem, em relação diferenciada e complexa, as ditas “modalidades oral e escrita dos 

discursos. Assim, cabe aqui refletir sobre o papel da escola nos processos de 

desenvolvimento da competência escrita e na construção não só das formas típicas dos 

discursos escritos, mas também das formas típicas da oralidade pública, formal e dita 

“culta”. 

Acreditamos que tenha sido justamente no movimento vivo da entrevista, no trânsito 

entre oral e escrito, que os alunos da segunda série do ensino médio da Escola Nossa 

Senhora das Graças puderam estabelecer as relações dialógicas com outros autores, textos e 

discursos, se constituíram autores em diferentes produções e que, principalmente, com o 

domínio da expressão oral e escrita, descobriram um meio de questionar e debater, 

percebendo as situações discursivas em que se constituirão cidadãos críticos e exercerão 

seus direitos. 
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 Tradução de Roxane Rojo. 
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4.3  Os jornais: a criação de uma assinatura 
 

Conforme já dissemos, o jornal foi escolhido como suporte para os textos produzidos a 

partir das atividades desenvolvidas no projeto Metrópoles e Cidadania. A entrevista, 

também como já dissemos, facilitou o acesso aos outros gêneros jornalísticos comuns a esse 

suporte.  

Divididos em 15 grupos os alunos, durante cinco dias no Distrito Federal, 

desenvolveram atividades para as disciplinas de língua portuguesa, geografia, história, 

inglês, educação física, espanhol, sociologia e física. As visitas, as entrevistas, os estudos, as 

palestras, enfim todas as atividades do estudo do meio poderiam fazer parte do jornal em 

forma do gênero jornalístico que os alunos julgassem mais adequado. Assim, os gêneros: 

entrevista, editorial, notícia, carta do leitor, reportagem, cruzadinha, tira, artigo de opinião, 

etc. estão distribuídos neste suporte escolhido para ser o produto final do projeto da 

segunda série do ensino médio da ENSG, Metrópoles e Cidadania. 

A professora iniciou o trabalho pela história do jornal até chegar aos gêneros nele 

inseridos, à diagramação, à composição da primeira página, à linguagem e ao conteúdo dos 

diferentes jornais.  

Além dos jornais brasileiros (impressos), a professora propôs que os alunos 

observassem a composição e as principais notícias nos jornais de todos os continentes. Para 

isso, consultaram um link29 na internet no qual é possível fazer o acesso. Funciona assim: 

cada bolinha laranja nos mapas dos continentes indica a publicação dos jornais de cidades 

daquele estado ou país. Ao posicionar sobre a bolinha desejada, ao lado aparece a primeira 

página dos jornais. Clicando sobre a bolinha, aparece a primeira página em tamanho maior, 

para facilitar a visualização. Na parte superior da página ampliada, está o link para acessar o 

jornal todo. 

Com essa atividade os alunos observaram, por mais diferentes que fossem os idiomas, 

uma padronização na apresentação dos jornais. Eles também constataram que a produção 

de jornais é muitíssimo maior nos Estados Unidos, o que levou à discussão sobre as relações 

entre poder econômico/regime democrático/acesso à informação/globalização.  

A seguir temos uma mostra de como funciona o link: 

                                                           
29

 http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/. Acesso em 20/8/2013. 

http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/
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A seguir analisamos a primeira página de três dos quinze jornais produzidos pelos 

grupos e algumas entrevistas realizadas com os parlamentares, no Congresso Nacional30 . 

Buscamos agora confirmar a posição de Marcuschi (2010)  “de que não se pode tratar 

as relações entre oralidade e letramento ou entre fala e escrita de maneira estanque e 

dicotômica”,  uma vez que diariamente operamos com a língua em condições e contextos os 

mais variados e, quando devidamente letrados, passamos do oral para o escrito ou do 

escrito para o oral com naturalidade.  

Apesar de considerarmos um processo natural, não estamos defendendo que isso 

aconteça assim tão facilmente. Evidentemente essas operações são complexas e variadas. 

Marcuschi (2010) defende essa visão em: 

 
Basta querer transmitir oralmente a um amigo o que lemos hoje pela manhã no 
jornal, ou escrever a um filho ou desconhecido o que ouvimos durante o dia a 
respeito de um determinado assunto e já estamos submetidos a operações 
sociodiscursivas muito complexas. O certo é que diariamente operamos com a 
língua em condições e contextos os mais variados e, quando devidamente letrados, 
passamos do oral para o escrito ou do escrito para o oral com naturalidade. 
(MARCUSCHI, 2010, p. 10) 
 

  Aproveitamos novamente as palavras de Marchuschi para reiterar que a 

entrevista foi a motivação para nossos estudos sobre as modalidades oral e escrita, em razão 

de ser um gênero que exige as duas formas de expressão. Poder-se-á observar pelos jornais 

escritos pelos alunos que a maioria das atividades consistiu em estudar, relacionar, decidir 

pelas melhores construções possíveis no trânsito entre o oral e o escrito, pois os alunos 

escreveram sobre o que ouviram: entrevistas, palestras, assembleias, etc. Assim como na 

entrevista com o diretor do jornal Folha de S. Paulo, eles fizeram o agendamento, 

prepararam a pauta, gravaram, transcreveram e retextualizaram. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Os jornais completos estão no CD-Rom anexo desta pesquisa. 
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 Apesar de ser uma simulação, o grupo se aproximou bastante dos jornais reais. Na 

organização da primeira página, contemplou todos os itens (apontados acima) geralmente 

presentes em jornais de grande circulação. A diagramação, distribuição dos textos e das 

imagens, está ocupando bem os espaços, com destaque para as letras das manchetes e 

bandeiras, sem espaços em branco. Porém, não há o gênero anúncio, comum  

na primeira página, e o crédito ao fotógrafo. 

Cabeçalho 

Manchete 

Subtítulo 

Chamada 

Legenda 

Fotografia 

Ilustração 

Bandeiras 

Bandeira 
anunciando 
a entrevista 
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A entrevista tem início com algumas informações sobre o entrevistado, o que 

demonstra que o grupo pesquisou sobre a vida profissional do Deputado. Além disso, as 

perguntas também revelam que os entrevistadores realmente se prepararam, pois fizeram 

afirmações contundentes sobre o tema da entrevista, citaram a referência e estabeleceram 

relações. Percebe-se que ao transcreverem o texto, eliminaram as marcas de oralidade e os 

marcadores conversacionais, priorizando, portanto as marcas enunciativas próprias do texto 

escrito. 

Estrutura do 
texto: 
perguntas  e 
respostas.  

Título 

Legenda 

Fotografia 
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Este grupo compôs a primeira página com os itens: cabeçalho, manchete, chamada, 

ilustração, fotografia, porém esqueceu a legenda e o crédito ao fotógrafo. O anúncio da 

enxada dialoga muito bem com a temática da manchete e com a filosofia do jornal, “Um 

jornal do povo”, mas parece ocupar um espaço que ficaria em branco.  

Bandeira 
anuncian-

do a 
entrevista

a 

Fotografia 
(sem legenda) 

 

 

 

 

Fotografia 
(sem legenda) 

 
 
 

Manchete 

Ilustração 

Chamada 

Anúncio 

Legenda 

Cabeçalho

o 
Slogan 

Título 
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É curioso notar nesta entrevista que a retextualização ficou entre o oral e o escrito. 

Parece que os alunos optaram por registrar uma linguagem mais informal, talvez por terem 

se sentido à vontade com o entrevistado, mantiveram na linguagem escrita formas que 

costumam ganhar um registro diferente do oral, como: “tá”, “tô”, “tava”, “pro”, “tão 

(estão)”. Nem mesmo as marcas enunciativas próprias do oral: “Ah”, “né” foram apagadas, 

dando a impressão, aqui, de que o escrito traveste-se do falado. Sequências como  “O 

Congresso tá sensacional, cara. Eu me surpreendi...”, funcionam como marcas enunciativas 

de uma interação face a face, informando que o que era fala passou para a condição de 

Título (deveria  

estar entre aspas, 
pois  trata-se  de  
um trecho da fala 

do entrevistado). 
 

Olho 

Estrutura do 
texto: perguntas  
e respostas, com 
a pergunta em 
negrito. 

Fotografia do 
entrevistado (Não 
há legenda). 
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escrita.  Pensamos que esta é uma prova da complexa e produtiva relação entre língua 

falada/língua escrita, consideradas aqui como duas práticas instituídas na esfera escolar. 

 A seguir apresentamos outra entrevista desse mesmo jornal na qual percebemos que 

o texto sofreu alterações para ser publicado, a linguagem está muito mais próxima do texto 

escrito (formal). Deixamos, portanto, a hipótese de que os entrevistadores tenham feito esta 

escolha por entenderem que o entrevistado e o tema sejam mais “sérios” (Deputado 

Delegado + CPMI + corrupção).  
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 Esse grupo não publicou alguns itens próprios da primeira página, como anúncios e  

bandeiras. A legenda descreve o óbvio, é evidente que a vista do Congresso é “de fora”. 

Porém deram o crédito à fotografa, a aluna Maria Paula Guilger. A previsão do tempo parece 

ocupar um espaço para “fechar” a diagramação e faltam o número da página e o caderno 

em que se encontra. 

Cabeçalho 

Manchete 

Fotografia 

Legenda 

Título 

Chamada para a entrevista 

Previsão 
do tempo 

 

Crédito 

Chamada 
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É interessante observar, nas duas últimas perguntas (próxima página) a estratégia 

argumentativa das alunas-entrevistadoras. Ao perguntarem sobre um polêmico assunto 

(Chacina Pacheco Fernandes, durante a construção de Brasília), recebem uma resposta 

evasiva do deputado: “Como eu morava em Mato Grosso, eu não me recordo.” Curioso é 

Título 

Olho 

Estrutura do 
texto: perguntas  
e respostas, com 
a pergunta em 
negrito. 
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que as alunas, além de não serem moradoras de Brasília como ele, sequer eram nascidas à 

época, mas tinham bastante conhecimento do fato. Estrategicamente, ao revelarem que 

têm um posicionamento a respeito, o pressionam a se posicionar também. O tema da 

entrevista é a “Comissão da Verdade”. Ele, inclusive, lembra disso ao dar a resposta. 

 

 
 
 

Fotografia 

Legenda 

Crédito 
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Conforme apontam Bakhtin/Volochinov (2004), em uma perspectiva enunciativo-

discursiva, a atividade didática de produção de textos considera que a língua vive e evolui 

historicamente. Isso implica estudar o contexto (mais imediato e mais amplo) de produção, 

circulação e recepção do texto, o sujeito-enunciador e seu(s) interlocutor(es) e a 

materialidade que compõem os procedimentos verbais, visuais e verbo-visuais utilizados 

para produzir sentido. Essa rearticulação permite conferir vida às diferentes práticas de 

linguagem levadas para a sala de aula, por meio da leitura e da produção de textos. 

Desse modo, acreditamos a atividade proposta e aqui apresentada representa a 

exposição de  Brait (2002) de que há, no pensamento bakhtiniano, o conceito de texto em 

um sentido mais amplo, ou seja, não somente o texto verbal, oral e/ou escrito, tal como 

conhecemos, mas sim um conjunto coerente de signos que se revela “como condição de 

definição e acesso ao homem enquanto sujeito” (BRAIT, 2002, p.34). Tal visão, segundo a 

autora, interliga a questão da atividade humana com o texto. 

Todas as entrevistas foram organizadas a partir do par dialógico pergunta/resposta. 

De acordo com Fávero (2006, p. 96), esse par “se configura como elemento imprescindível 

na organização do texto da entrevista, prestando-se a consolidar ou a modificar as relações 

entre os interlocutores (entrevistador, entrevistado, audiência), imprimindo um caráter vivo 

ao evento discursivo.” 

Constituiu-se, portanto, em estratégia que acumula efeitos, pois o entrevistador 

pode, por exemplo, formular um pedido de informação, confirmação ou esclarecimento, 

mas, ao mesmo tempo, servir-se da pergunta para mudar ou redirecionar o tópico, além de 

expor a face do outro participante. Vai portanto, muito além do simples papel de obter 

informações. 

A seguir apresentamos a primeira página dos outros jornais produzidos pelos alunos. 

Conforme dissemos, todos os jornais (completos) encontram-se no CDRoom anexo desta 

pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

Talvez se pudesse resumir numa fórmula a relação 
entre escrito e oral na comunicação linguística,  

com a seguinte frase: o escrito funciona numa relação  
com o idêntico, o oral numa relação com o outro;  

a relação com o idêntico, a repetição, a re-enunciação  
que o leitor faz do texto que lê; relação com o outro,  

a comunicação oral que tem origem na alteração,  
no desvio produzido pela presença do outro. 

 
Roland Barthes 

 
 
 
 
 
 Na primeira década do século XXI, o ensino da oralidade voltou ao centro das 

discussões no âmbito educacional. Os documentos oficiais – por exemplo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – defendem que “cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem 

oral no planejamento e realização de apresentações públicas.” (BRASIL, 1998, p. 25). Os 

PCNs reforçam, inclusive, que a oralidade não deve ser trabalhada como uma atividade 

meio, e, sim, como fim. Ou seja, a oralidade, quando ensinada, tem como resultado a escrita, 

o que significa que a escola tende a considerar a supremacia desta. 

 Neste trabalho, não tratamos das diferenças cognitivas entre uma e outra, tais como 

a supremacia cognitiva da escrita em relação à fala, ou a completa diferença entre escrita e 

fala, considerados como sistemas cognitivos paralelos. Concordamos com Marcuschi (2008) 

em que a supremacia cognitiva da escrita não passa de um mito e se deve a questões 

políticas e sociais de prestígio; em que tanto a fala quanto a escrita são imprescindíveis na 

sociedade atual, em que fala e escrita não são sistemas cognitivos paralelos e sim modos 

complementares de ver e compreender o mundo, em que as duas modalidades devem ser 

examinadas na perspectiva de sua organização textual-discursiva.  

 Nosso objetivo, portanto, foi demonstrar ser possível conduzir o aluno ao 

desenvolvimento das duas modalidades, simultaneamente, sem considerar diferenças ou 

supremacia desta ou daquela. Buscamos desenvolver uma atividade linguística baseada na 

ideia de que o uso da língua se dá num continuum de relações entre as modalidades, 

rejeitando a posição dicotômica que defende a divisão entre oralidade e escrita.   
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A concepção de gênero do discurso de Bakhtin e o Círculo norteou a escolha da 

entrevista, gênero oral e escrito. O estudo desse gênero proporcionou aos alunos do ensino 

médio da segunda série da ENSG o conhecimento de diferentes linguagens, permitiu-lhes o 

exercício da cidadania e, acreditamos, contribuiu para construírem sua identidade. Essa 

concepção ampliou as possibilidades de interação do aluno com os diferentes discursos 

proferidos, proporcionando-lhes acesso aos sentidos construídos nas inúmeras práticas 

sociais. 

 A entrevista é uma atividade em que, não somente pessoas ligadas à área de 

comunicação, como os jornalistas, mas todos nós, de uma forma ou de outra estamos 

envolvidos, quer como entrevistadores, quer como entrevistados.  Seu objetivo é sempre o 

inter-relacionamento humano. Por essa razão, durante todo o desenvolvimento da 

atividade, nos apoiamos no conceito bakhtiniano de interação. Para Bakhtin, é a partir das 

interações discursivas que marcamos nossa voz com relação a diferentes questionamentos e 

situações que se interpõem ao longo de nossas experiências. Assim, propusemos estudar a 

língua e sua utilização nas diversas práticas sociais inerentes a diferentes esferas da 

atividade humana. 

Entendemos que o modo de ocorrência da atividade verbal não é, portanto, uma 

questão de escolha aleatória do sujeito, uma espécie de prática livre e fora de qualquer 

coerção. Primeiramente, porque, para interagir verbalmente, não existe outro recurso senão 

o texto, oral ou escrito. Em segundo, porque todo texto se submete a uma série de 

regularidades, que promovem, sinalizam e determinam seu teor de “peça com sentido”, 

capaz de funcionar como mediação interativa. 

Evidentemente todas essas considerações sobre o ensino do gênero entrevista, 

seguindo os preceitos da teoria bakhtiniana e, assim, chegando ao âmbito das práticas 

sociais e, daí, ao nível das práticas discursivas, só foi possível por que a escola possibilitou. 

Respondendo, portanto, à pergunta de Irandé Antunes na epígrafe do capítulo um deste 

trabalho – E a escola pode ficar fora desse jogo?” -, não, assim como Irandé, acreditamos 

que a escola não deve ficar fora desse jogo. Conforme mostramos no capítulo um, sem a 

estrutura, o apoio, e, principalmente, um programa orientado para uma educação linguística 

ampla – condição de cidadania – da Escola Nossa Senhora das Graças, não haveríamos 

obtido os resultados aqui apresentados.  
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Resultados estes que ultrapassaram os muros da escola. Incentivados por toda forma  

de interação – oral e escrita – como recurso de atuação, os alunos observaram, analisaram, 

questionaram, refletiram criticamente, ressignificaram e, ainda, reconheceram  a 

importância do desenvolvimento da competência linguística durante todos esses processos.  

Como o corpus selecionado é um gênero da esfera jornalística, buscamos mostrar 

como o jornal impresso é produzido, para quem, de que maneira circula, como cada veículo 

organiza as informações e por meio de quais gêneros mobiliza a formação de opinião. 

Procuramos colocar o aluno no papel de leitor do jornal, oferecendo um encaminhamento 

para a leitura da organização verbo-visual das páginas e das possibilidades de sentido 

construídas por essa articulação. Para isso, além da visita ao parque gráfico do jornal Folha 

de S.Paulo, os alunos desenvolveram inúmeras atividades de leitura, análise e produção dos 

gêneros jornalísticos. 

Nosso trabalho como professora foi o princípio da inquietação que motivou o 

desenvolvimento desta dissertação. Para o ensino de língua portuguesa, passamos a 

enxergar que o domínio de diferentes gêneros discursivos que circulam nas diversas esferas 

de atividades pode colaborar para a formação da cidadania e pode dialogar com os eixos 

propostos pelo Programa Ensino Médio Inovador (BRASIL, 2009): o trabalho, a tecnologia, a 

ciência e a cultura. Respondendo às novas necessidades engendradas pelo uso da tecnologia 

e pela diversidade de avanços científicos, o ensino de português pode estar associado às 

práticas discursivas, que interligam o aluno a esse contexto multimidiático, que ocasionou 

novas possibilidades de interação cultural e diferentes relações de trabalho. 

Concluindo esta etapa de formação, acreditamos que o encaminhamento teórico- 

metodológico, balizado pelo conceito de gênero do discurso, é uma resposta responsável 

aos embates travados em nossa profissão, na busca por uma metodologia que contribua 

para o aperfeiçoamento da escrita do alunado. Essa resposta não está acabada, pois aponta 

para uma nova possibilidade de ensino de língua portuguesa, em uma perspectiva 

enunciativo-discursiva. No entanto, estamos convencidos de que ela pode ser um dos 

caminhos para uma questão unânime entre os profissionais da educação: como formar um 

aluno-autor? O que, seguramente, aconteceu aos alunos da ENSG em todas as etapas do 

projeto Metrópoles e Cidadania. 
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Não temos ainda uma resposta para todas as questões que emergem da relação 

oral/escrita, mas acreditamos que assumir a possibilidade de “conciliação” entre elas, a 

partir a noção bakhtiniana de gêneros do discurso e o conceito de texto como unidade de 

ensino, possibilita organizar atividades didáticas de produção oral e escrita de forma a 

contribuir para a formação cidadã. Dessa maneira, o aluno passa a tomar a palavra do outro 

na interlocução, para poder pronunciar a sua própria palavra, em diferentes contextos 

dialógicos, e, assim, mostrar novas e diferentes possibilidades semânticas. O aluno, nessa 

dinâmica, poderá chegar à fórmula que, no dizer de Barthes,  resume a relação entre escrito 

e oral na comunicação linguística: o escrito funciona numa relação com o idêntico, o oral 

numa relação com o outro; a relação com o idêntico, a repetição, a re-enunciação que o 

leitor faz do texto que lê; relação com o outro, a comunicação oral que tem origem na 

alteração, no desvio produzido pela presença do outro. 
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