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Introdução

A presente pesquisa intitulada “O trabalho com o gênero entrevista: desvendando
pesquisas no contexto escolar” é centrada numa análise acerca da produção textual de alunos do
Ensino Médio, no caso, em contexto de produção de entrevistas escritas e endereçadas a uma
comunidade escolar da cidade de Mossoró-RN, cujo enfoque seria a vivência cotidiana do próprio
aluno.

Mediados pelo construto teórico do filósofo russo Mikhail Bakhtin, nossa pesquisa
possibilitou observar alguns resultados obtidos durante a confecção dessas entrevistas feitas pelos
alunos, em sala de aula. Assim, as teorias bakhtinianas utilizadas foram as do gênero do discurso e
suas características na sociedade, bem como o dialogismo presente nesses textos escolares.

Escolhemos como corpus a produção textual de alunos do 1º ano do Ensino Médio da
Escola Estadual Jerônimo Rosado, desenvolvidas no ano de 2013, ocasião em que atuávamos
como bolsistas do Programa Institucional  de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.

Nesse sentido, além de examinar os textos dos discentes, propusemos confrontar algumas
teorias relacionadas à produção textual na escola, na intenção de constatar como se dá a prática
docente em meio à confecção de entrevistas dos alunos. Nesse sentido, buscamos fazer um
levantamento bibliográfico com alguns autores de notáveis conhecimentos acerca da natureza do
texto e suas implicações no contexto escolar.

1. Os gêneros discursivos no contexto social

Por décadas e mais décadas, a escrita esteve para o homem como um dos seus principais
meios de desenvolvimento social. Sendo utilizada para diversos fins como: criação de leis,
decretos, registros, sinalizações diversas e desenvolvimento das habilidades sociais do homem, a
escrita revolucionou o panorama mundial em relação às comunicações nas mais diversas partes do
planeta. Tomado por essas características, podemos perceber que foi mesmo através da linguagem
humana que a escrita consolidou seu principal papel na sociedade: o registro escrito. Se por um
lado a escrita limita-se ao papel de registrar, a linguagem toma outra proporção.

Constituída como sendo a porta de entrada para o mundo social, a linguagem está para o
homem como um dos seus principais meios para desenvolvimento em sociedade. Acerca da
importância da linguagem e suas características para o meio social, Bakhtin afirma que:
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Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso
sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não
contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em
forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. (Bakhtin 2011: 261).

Assim como o autor afirma, todos os diversos contextos pelos quais a humanidade faz
parte, a linguagem tem sua importância, pois se constitui como meio pelo qual o homem pode se
comunicar e consolidar seus objetivos através desse fenômeno comunicativo. Ainda segundo
Bakhtin (2011), o enunciado é constituído por três elementos que o sustentam. São eles o conteúdo
temático, o estilo e a construção composicional. Esses são, portanto, os elementos que integram o
gênero do discurso. De acordo com o autor, os gêneros são “relativamente estáveis”, ou seja,
podem mudar com o tempo a depender da realidade ou necessidade social que os envolvam, mas
conservam certas características inerentes ao gênero, para que os usuários da língua possam
reconhecê-los.

Bakhtin (2011: 262) diz que “a riqueza e a diversidade que compõe os gêneros discursivos
são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana”. Assim,
em cada época, os gêneros têm suas funcionalidades, determinadas pelos mais diversos usos a que
se prestam, na comunicação humana, cabendo à sociedade definir, de acordo com suas
necessidades, a durabilidade desses gêneros: alguns permanecerão e se desenvolverão, enquanto
outros fenecem.

O gênero discursivo nasce de uma necessidade social. Bakhtin (2011: 262) afirma que o
gênero “cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado
grupo”, pois, a depender do contexto no qual se encontre, o gênero do discurso se modificará ou
até mesmo deixará de existir de acordo com a realidade que o circunda.

Encontramos nos mais diferentes gêneros discursivos, tanto orais como escritos, as mais
variadas formas de configuração, pois os gêneros podem se apresentar em diversos feitios: desde
um breve relato de uma pessoa em uma carta endereçada a uma residência qualquer até um longo
relatório científico, ou até mesmo a uma entrevista escrita, que é o corpus de nossa pesquisa, por
exemplo.

Os gêneros, como afirma Bakhtin (2011: 262), possuem uma “extrema heterogeneidade”,
pois variam a depender de uma dada função, de determinadas circunstâncias de uso na sociedade.
Os gêneros referem-se “a situações típicas da comunicação discursiva, a temas típicos, por
conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das palavras com a realidade concreta em
circunstâncias típicas” (Bakhtin 2011: 293, grifo do autor). Assim, as características ou as funções
que regem o gênero serão determinadas pelo contexto de uso, pela sociedade. O gênero só será
amplamente compreendido ao se levar em conta a relação do falante com o outro e com os
enunciados deste.

Os gêneros discursivos sempre fizeram parte do cotidiano social do ser humano, pois não
existe comunicação e interação sem que façamos uso de um dado gênero discursivo e, portanto,
naturalmente quando passamos a fazer uso da linguagem, passamos a usar também os gêneros
discursivos em nosso meio social.
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Assim como são múltiplas as formas de interação social, múltiplos são os gêneros
discursivos que intermediam essas formas interativas. Podemos, portanto, entender que a
multiplicidade linguística se divide em diversas formas, “relativamente estáveis”, o que podemos
chamar de gêneros discursivos. Acrescentamos ainda que, os gêneros discursivos são uma
expressão da língua caracterizada em aspectos formais recorrentes e associadas às variadas
atividades sociais. Bakthin (2000: 301) relata que:

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras,
todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável
de estruturação de um modo. Possuímos um rico repertório dos gêneros do
discurso orais (e escrito). Na prática, usamo-los com segurança e destreza, mas
podemos ignorar totalmente a sua existência teórica.

Sendo assim, onde há interação/comunicação, há um gênero por meio do qual esse texto
se materializa, toma forma. Sendo muitas dessas formas tão comuns no nossocotidiano que nem
nos damos conta de como o apreendemos.

Dessa forma, é pertinente destacarmos de modo sucinto um pequeno histórico sobre a
evolução dos gêneros discursivos. Segundo Marcuschi (2008), os gêneros textuais (nomenclatura
adotada por este autor) passaram por três fases, surgindo com povos de cultura totalmente oral, em
que os gêneros eram limitados pelo uso da linguagem oral. Já num segundo momento, a partir do
século VII a.C. com a criação da escrita alfabética, os gêneros textuais se multiplicaram. No século
XV, por sua vez, os gêneros se multiplicam ainda mais com a cultura impressa difundida na época.
No século XVIII a expansão dos gêneros ocorreu de forma ainda mais acelerada com a
industrialização. Hoje, no século XXI, vivenciamos uma grande explosão de gêneros discursivos,
visto que vivenciamos a era eletrônica em que surgem a cada momento novas tecnologias, com
novas formas de nos comunicarmos, sendo, portanto, criados novos gêneros a cada momento,
constituindo uma variedade tão rica que chega a ser incontável a quantidade de gêneros existentes.

A variedade e a dissimilaridade dos gêneros tornam sua definição um pouco complexa
pelo fato do gênero não possuir um modelo estático, por se constituir no momento da enunciação e
também por ser definido por um conjunto de coerções, como: quem enuncia, o que enuncia, com
quem enuncia, com que finalidade enuncia. Sua complexidade também se faz pelo fato das
características que os definem serem relativamente estáveis, havendo assim uma gama de gêneros
discursivos que dependendo da situação comunicativa pode ocorrer uma modificação em um dos
seus elementos básicos como: o conteúdo, o estilo, a construção composicional e, desta forma,
originar novos gêneros discursivos.

Assim, é notório que os gêneros discursivos surgem da necessidade comunicativa e das
atividades socioculturais, apoiados em outros gêneros já existentes, podendo ao longo do tempo ser
transformado ou até mesmo deixar de existir. Para Marcuschi (2008) os gêneros são fenômenos
históricos relacionados à vida sociocultural que surge do trabalho coletivo e colabora para
organizar e efetivar as atividades comunicativas cotidianamente. O autor corrobora ainda que os
gêneros textuais são caracterizados muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e
institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais.

A partir da definição de gênero discursivo, faz-se necessário ressaltar a importância da sua
heterogeneidade, sendo agrupados por Bakhtin (2003) segundo o grau de complexidade, em dois
tipos: gêneros primários (simples) e secundários (complexos). Os gêneros primários se formam em
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situações de comunicações discursivas espontâneas e imediatas, como as conversas entre amigos,
cartas pessoais, anotações em agendas, telefonema, etc. Já os gêneros secundários, por sua vez, se
formam incorporando e reelaborando vários gêneros primários. São produzidos por discursos de
aspecto mais formal, possuindo uma linguagem mais elaborada e, por isso, são classificados como
complexos. Dessa forma, são usados em situações como discurso político, relatórios, assembleias,
documentos jurídicos, textos jornalísticos, entre outros.

Apontadas questões conceituais e históricas sobre os gêneros discursivos, passamos
doravante a apresentar alguns pontos relevantes sobre os gêneros discursivos no âmbito social e
escolar.  A linguagem está intimamente ligada às diversas áreas da atividade humana. O homem ao
usar a língua para se comunicar faz uso de enunciados orais e escritos, isto é, gêneros discursivos.
Cada gênero possui características próprias que são identificadas ao observarmos sua estrutura e é
através de sua composição que é possível reconhecer a que gênero o texto faz parte. Como por
exemplo: notícia, receita, poesia, conto, história em quadrinho, entre outros, cada um com sua
estrutura, composição, função social e intenção diferentes.

Segundo Bakhtin (2003), em cada campo da atividade humana há uma infinidade de
gêneros discursivos, por isso sua possibilidade de uso é interminável. Sendo assim, um sujeito do
discurso pode escolher um determinado gênero, pois ainda segundo o autor é na escolha de um
gênero discursivo que a vontade discursiva de um falante se realiza. Realizada a escolha do gênero
o sujeito irá moldar seu enunciado de acordo com seu estilo, com o destinatário e com sua intenção
comunicativa. Conforme explana Bakhtin (2003: 301),

A intenção discursiva do falante, com toda a sua individualidade e subjetividade, é
em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se
em uma determinada forma de gênero. Tais gêneros existem antes de tudo em
todos os gêneros mais multiformes da comunicação oral cotidiana, inclusive do
gênero mais familiar e do mais íntimo.

Dessa forma, o que irá determinar a escolha do gênero será a situação comunicativa, as
relações pessoais de mutualidade entre os participantes da comunicação e a posição social.

Considerando que é por meio de um gênero discursivo que se realiza a interação social, o
trabalho com o gênero em sala de aula é uma prática indispensável, pois os mesmos são utilizados
constantemente na relação sócio-comunicativa do discente.

Sendo assim, é papel da escola, por intermédio do professor, trabalhar em suas aulas os
diversos gêneros discursivos, ressaltando além da estrutura composicional, as funções e intenções
comunicativas, visto que são produtos sociais e que permitem ao discente sua atuação de forma
efetiva, desenvolvendo assim, situações de aprendizagem voltada para que o discente seja capaz de
construir respostas e questionamentos, permitindo-lhe a capacidade de agir sobre o mundo de
modo crítico e consciente.

A relevância de se trabalhar os gêneros discursivos são também apresentados nos
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, em que propõem um ensino contextualizado,
reconhecendo o texto como concebido por meio de uma atividade humana social em que o gênero
se apresenta. Como podemos ver nos objetivos apresentados:

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2894



Utilizar as diferentes linguagens verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e
corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a
diferentes intenções e situações de comunicação (BRASIL 1998: 7-8).

Os gêneros discursivos sempre fizeram parte do cotidiano social do ser humano, pois não
existe comunicação e interação sem que façamos uso de um dado gênero discursivo, portanto,
naturalmente antes mesmos de irmos à escola já carregamos conosco uma gama de conhecimento
funcional sobre os gêneros discursivos. Assim, defendemos neste trabalho a relevância de se
trabalhar na escola de forma consciente, eficiente e produtiva os gêneros discursivos,
proporcionando ao aluno uma melhor compreensão de suas práticas sociais, no mundo em que está
inserido.

2. A caracterização do gênero discursivo: o dialogismo

De acordo com a teoria bakhtiniana, a linguagem tem a característica de ser dialógica,
pois todo evento comunicativo da linguagem humana se reporta a enunciados já anteriormente
proferidos, por outros, em outros contextos, outras civilizações ou outros domínios da
comunicação do homem.

Tomando como base as discussões do Círculo de Bakhtin (Bakhtin 2010; 2011;
Bakhtin/Volochínov 2009), propomo-nos a discutir os atributos que caracterizam o conceito de
“dialogismo”, possivelmente um dos mais importantes e representativos das ideias do Círculo.

Bakhtin (2011: 272) afirma que:

[...] todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: porque
ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo,
e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usamas também de
alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o seu
enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles,
simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). Cada enunciado é um elo
na corrente complexamente organizada de outros enunciados.

Ou seja, tudo que enunciamos está revestido por outros enunciados. Mesmo que
inconscientemente, sempre nos reportaremos a outros dizeres, nos valemos de outros enunciados,
dos nossos e dos outros. As pessoas, quando falam, recuperam enunciados alheios e (re)formulam
posteriormente seus futuros enunciados. É, portanto, à relação que os enunciados estabelecem
entre si que Bakhtin atribui o termo dialogismo. Sempre que enunciamos algo dito como “novo”
estamos, na verdade, negando, afirmando, interrogando ou até mesmo discordando de outros
enunciados. O enunciado configura a posição do sujeito perante a realidade que o rodeia. No caso
de nossa pesquisa, que foram entrevistas endereçadas à comunidade escolar, pudemos perceber que
tanto perguntas como respostas “remetem” a um fator social, ou seja, à realidade de vida do aluno,
professor ou da escola. Nesse sentido, o trabalho realizado pelos alunos juntamente com a
professora dialoga com outros dizeres.
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A partir do momento que o sujeito fala algo, sobre determinado assunto de sua realidade
social, estará provocando o surgimento de outros enunciados. Além disso, para compor seu
enunciado, o falante precisa se reportar a vozes passadas. O falante não é o primeiro a ter dito
aquilo, não é uma espécie de “fonte original” do enunciado. Apenas amplia-o ou limita-o,
concorda ou discorda, de acordo com as condições sociais que fazem parte de sua vida.

De acordo com Bakhtin (2011: 292),

Quando escolhemos as palavras no processo de construção de um enunciado, nem
de longe as tomamos sempre do sistema da língua em sua forma neutra
lexicográfica. Costumamos tirá-las de outros enunciados e antes de tudo de
enunciados congêneres com o nosso, isto é, pelo tema, pela composição, pelo
estilo; consequentemente, selecionamos as palavras segundo a sua especificação
de gênero.

Assim, para a construção ou formação de nossos enunciados é preciso buscar enunciados
outros. Uma “busca” que pode, por vezes, ser feita inconscientemente. No processo de
comunicação os enunciados são fundados em elos dialógicos e, com isso, relacionam-se entre si,
completando, reinventando e ampliando-se, conforme a necessidade do contexto comunicativo.

3. Da aula expositiva à entrevista: a caracterização do gênero nas aulas de Língua
Portuguesa

Faz-se necessário evidenciar que a presente pesquisa está vinculada ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte. Assim, a Escola Estadual Jerônimo Rosado localizada na cidade de Mossoró/RN serviu
como local de pesquisa e condução deste estudo. Cientes da proposta didática da professora de
Língua Portuguesa 1em meio ao contexto escolar explanaremos primeiramente os aspectos teóricos
que envolvem o aluno, visto como um sujeito leitor e criador de textos.

Em sociedade, o sujeito vivencia diversas formas de comunicação por meio das mais
variadas formas de texto. Dado o seu caráter comunicativo, o texto se manifesta de várias formas
na mente do leitor, ou seja, sugere várias formas de interpretação. A essa característica, tem-se o
sentido ou informação que o texto oferece ao seu leitor. O sujeito constituído por uma vivência de
mundo diversificada busca suas impressões no texto, de modo a compará-lo com a realidade que o
rodeia. Essa comparação ou assimilação dá-se, pois, através da leitura.

A essas características relacionadas aos agentes envoltos na compreensão do texto, ou
seja, emissor-texto-leitor, Kock e Villaça confirmam que

O sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos e não algo que
preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente
complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos
elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de

1Cléoman de Freitas Dantas. A professora aceitou sua identificação nesse texto.
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organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no
interior do evento comunicativo. (Kock et al 2006: 11).

Empreendendo a afirmação das autoras, podemos inferir que muito além da íntima relação
que o leitor tenha do texto que acabou de ler, por exemplo, é preciso que o sujeito conheça o
contexto comunicativo onde está inserido. As autoras advertem pelo fato da importância
comunicativa que o texto estabelece entre os sentidos, esses identificados pelo leitor. De acordo
com Freire (2008: 11), “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”. A partir dessa
afirmação, o educador valida a importância do sujeito (re)conhecer a importância de suas vivências
sociais para o entendimento do universo da escrita, neste caso, do texto em si. As compreensões do
sujeito leitor são acentuadas a cada nova experiência no contexto de ensino e aprendizagem
inserido no espaço de leitura. No caso da produção textual, o sujeito pode empreender concepções,
opiniões, afirmações, dúvidas e suposições acerca do mundo que o rodeia e refletir essas
indagações no seu texto.

O trabalho com o texto em sala de aula pressupõe um exercício de leitura que esteja
condizente com a realidade dos alunos. Nessa perspectiva, trabalhos como de interpretação textual
à luz de atividades atrativas despertam nos discentes as habilidades que antes estavam
“adormecidas” em sua mente. De acordo com Goulart (2006: 73) “Aprender a ler e a escrever
demanda conhecer, não só vários assuntos, mas também saber registrá-los de forma socialmente
legitimada e valorizada”. Assim, temos em meio à afirmação da autora uma concepção bastante
importante acerca das características que envolvem o universo da leitura e produção textual no dia-
a-dia escolar. São eles: o compromisso dos docentes em enfatizar os reais prazeres entre a escrita e
leitura de um texto, e o interesse dos alunos em relação ao manuseio com diversos tipos de textos,
sendo mediados pela didática do professor, a fim de florescer suas capacidades e ampliar seus
conhecimentos.

Caracterizada como um dos primeiros ambientes onde o sujeito tem contato com o
universo da escrita, a escola, como parte integrante da sociedade, deve promover a valorização de
seus alunos, seja por meio de ensinamentos por métodos pedagógicos ou desenvolvimento das
capacidades ainda “adormecidas” dos discentes. No caso da produção textual, compete ao órgão
educacional como um todo, o trabalho com os textos seja nas suas mais diversas circunstâncias,
escrita ou oral. A essa característica primordial destinada à escola, Azeredo (2007: 38) afirma que

O primeiro e mais importante objetivo da escola é preparar o aluno para
expressar-se, oralmente e por escrito, e para compreender adequadamente o que
ouve ou lê. É por meio de textos que nos fazemos entender e compreendemos o
que os outros nos comunicam. Essa aprendizagem envolve, portanto, saberes e/ou
habilidades relativos aos conteúdos de nossos textos e às formas que lhes damos.
Mas a forma e o conteúdo são interdependentes, pois qualquer conteúdo só é
acessível por meio da forma que lhe dá corpo. Não há forma boa com conteúdo
ruim, ou vice-versa.

De acordo com o autor, a escola deve propiciar subsídios necessários para a promoção de
seu público alvo: os alunos. Mediante essa ação, a instituição escolar vai esmerando as capacidades
trazidas pelos discentes do seu ambiente familiar, acentuando e aperfeiçoando todas as
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oportunidades a serem trabalhadas nas atividades pedagógicas relacionadas ao texto, bem como ao
desenvolvimento intelectual do aluno. Por essa perspectiva, podemos perceber o quão importante
torna-se a colaboração do ambiente escolar, pois é através de um suporte pedagógico que atenda às
necessidades dos alunos, é que a prática de escrita irá se aperfeiçoando.

A fim de nortear nossa pesquisa, que é voltada à produção de entrevistas, podemos
conceber o importante papel do trabalho docente frente à metodologia de ensino nas aulas de
Língua Portuguesa.

Vejamos a seguir três entrevistas selecionadas como corpus para análise:

Dado 1

TEMA: Greve na prestação dos serviços públicos

Entrevistado (a): C. N.2

Profissão: Auxiliar hospitalar

1- Você concorda com a greve dos servidores públicos?

R. Sim, porque a greve é uma ferramenta muito boa para os servidores
conquistaremseus direitos.

2- Você acha que as manifestações populares contribuíram para a mudança de algo em nosso
estado de um modo geral?

R. Com certeza, porque a população está vendo de que maneira os governantes estão
atuando e que nas próximas eleições tenham uma resposta.

2Omitimos os nomes dos entrevistados a fim de preservar sua identidade.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2898



Dado 2

TEMA: Carreira Profissional

Entrevistado: G. S. B.
Profissão: Advogado

1- Por que você escolheu essa profissão?

R. Na verdade era um sonho de criança, sempre quis ser advogado enfim, isso foi se
aprimorando depois que eu assisti um filme e o trabalho do advogado era muito bonito.
Isso me chamou mais atenção ainda e eu escolhi isso, era meu objetivo e eu alcancei.

2- A quanto tempo você atua nessa profissão?

R. Na verdade faz pouco tempo. Sou formado há 3 anos e consegui passar na OAB 6
meses depois da minha colação de grau. Bem antes de me formar e receber minha
colação, eu já trabalhava em escritórios, ou seja, quase 5 anos que eu vivencio o direito.
Sou advogado há 2 anos e algum tempo.

3- Até hoje o que mais lhe marcou nos seus casos?

R. Eu atuo muito na área de família. O que marca mais nessa vida jurídica, e com
relação à questão de pensão familiar, é que o pai sempre tenta ludibriar a mãe,
querendo maquiar uma situação, para pagar o menos possível ao filho dele. Isso é o
que mais marca minha área. Eu particularmente procuro advogar geralmente para
criança.
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Dado 3

Dada a apresentação do corpus de nossa pesquisa, analisaremos seus aspectos textuais
relacionadas ao gênero discursivo, conforme a teoria bakhtiniana.

Observemos que os dados 1 e 3 remetem-se a problemas locais, ou seja, a uma greve dos
servidores públicos que acontecia naquele  momento e a insegurança da cidade de Mossoró. Dado
o caráter, interpretativo, os alunos se valeram, de estratégias textuais para compor seu texto. Ou
seja, buscou analisar o contexto social de seu Estado naquele momento, a fim de transformar essa
realidade numa entrevista para seu trabalho escolar. Assim, mediado pelo trabalho da docente, que
durante a confecção das entrevistas explorou os trabalho com os gêneros discursivos, bem como as
características textuais da entrevista, o aluno pôde desenvolver seu trabalho com bastante êxito.

Bakhtin (2011: 283), afirma que “Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso
quase da mesma forma que o organizam as formas gramaticais [...] Nós aprendemos a moldar o
nosso discurso em formas de gênero”. Dessa maneira, a estrutura do enunciado é condicionada
pelo gênero, o qual o falante procura adequar para realizar seu discurso mediante suas
necessidades comunicativas.

Algumas características dos dados 1 e 3 são lembrados no dado 2 em que temos uma
entrevista relacionada à carreira profissional de um advogado. No processo de confecção dessas
entrevistas, podemos perceber as influências tanto do contexto escolar, em incentivar a produção
textual, como do meio social do aluno, no intuito de fornecer assuntos variados para o conteúdo
das entrevistas. No que se refere às relações dialógicas que os textos dos alunos fazem, nos
reportamos a Bakhtin (2011: 275) quando este afirma que essa característica se dá porque “o

TEMA: Violência na cidade de Mossoró

Entrevistado: L. S. C
Ocupação: Aluno.

1- No mundo que estamos hoje, você se sente seguro? Por quê?
R. Não, porque a violência se encontra em todos os lugares.

2- Você considera o trabalho dos policiais bom?
R. Sim, esta funcionando muito bem. A violência está diminuindo.

3- Para você o que é violência?
R. São atos de vandalismo, agressão, insultamentos verbais.

4- Você considera Mossoró uma cidade violenta? Por quê?
R. Sim, porque ultimamente vem acontecendo muitos homicídios.

5- Na sua opinião, o que você acha que deve ser feito para diminuir a violência em Mossoró?
R.A prefeita deve investir mais em segurança pública.
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falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão
ativamente responsiva”. O pensador russo atribui, portanto, importância à relação entre um
enunciado proferido e sua possível réplica, que é a palavra do outro, a “sua compreensão
ativamente responsiva”. Conforme observa Bakhtin (2011: 295), “assimilamos, reelaboramos, e
reacentuamos” as palavras dos outros que empregamos em nossos enunciados.

Considerações finais

Centrado em teorias que versam sobre o gênero discursivo e teorias textuais, esta pesquisa
nos possibilitou, numa perspectiva teórico-analítica uma abordagem de produção de textos –
entrevistas - de alunos do Ensino Médio, mais especificamente do 1º ano. Essa discussão se deu a
partir de práticas de escrita encontradas em textos de alunos, confeccionados e coletados na Escola
Estadual Jerônimo Rosado, no ano de 2013.

Nesta investigação, buscamos empreender um estudo à luz de teorias que versam sobre
textos e práticas de leitura no contexto escolar. Para tanto, durante todo o percurso teórico analítico
da pesquisa, buscamos analisar como esses discentes desenvolveram suas produções textuais,
observando também a relevância do trabalho docente em meio ao contexto das aulas de Língua
Portuguesa. Podemos constatar, desse modo, que os textos confeccionados pelos alunos
conseguiram atender a solicitação do docente, bem como a confirmação do aprendizado quanto às
teorias do gênero discursivo, pois em meio a essa discussão, podemos perceber que tanto o
empenho docente quanto a produção dos discentes foram suficientes para empreender um enfoque
a essa pesquisas, como: análises de gêneros discursivos – entrevistas - e metodologia de ensino do
docente.

A partir da análise efetuada neste trabalho, validamos a importância do trabalho docente
em meio à produção textual e o trabalho com o gênero discursivo em sala de aula. Chegando
assim, a essas considerações finais ratificamos o objetivo inicial dessa pesquisa: apresentar um
estudo de teorias bakhtinianas e produção textual com enfoque em autores que versam sobre a
importância dos textos nas aulas de Língua Portuguesa.
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