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RESUMO 

  

Neste trabalho, sob a ótica da abordagem dialógica do discurso, objetivamos discutir 

resultados de uma pesquisa que versa sobre o processo de retextualização no gênero 

entrevista jornalística. A atividade de retextualização, que implica a produção de um 

novo texto a partir de um ou mais textos-base, evidencia a presença do discurso 

reportado como uma unidade integral da construção discursiva. O corpus estudado foi 

extraído da seção Nossos Valores do jornal sindical Adurn Notícias da UFRN, que 

publica semanalmente entrevistas jornalísticas com professores ativos da referida 

instituição. Descrevemos a estrutura do texto retextualizado, correlacionando-a ao texto 

oral, a fim de identificar e descrever a presença do discurso citado, assim como 

características do gênero no qual se insere. Verifica-se, quanto ao discurso reportado 

presente nas entrevistas publicadas, representativas do corpus da pesquisa, que ocorrem 

diversos procedimentos de incorporação do discurso alheio, sobretudo aos que dizem 

respeito ao uso do discurso indireto. Essa presença diluída do outro no discurso dos 

textos dialogados transformados em textos monologados demonstra que não há, em 

algumas partes do texto escrito, demarcação nítida entre as vozes. Isso se confirma 

durante as análises das duas versões das entrevistas, em que nem sempre sabemos 

distinguir a autoria de certas proposições, o que se constitui, em certa medida, no 

conceito bakhtiniano de hibridação intencional. Além das contribuições de Bakhtin 

(1990; 2000), as bases teóricas desse trabalho estão fundamentadas em Marcuschi 

(1986; 1999; 2001), Matencio (2003), Authier-Revuz (1982), Fávero et al. (1997; 1998; 

1999; 2000). 

  

PALAVRAS-CHAVE: retextualização; entrevistas jornalísticas; discurso reportado. 
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ABSTRACT 

 

In this work, we intend to discuss results from a research about retextualization in 

gender journalistic interview, considering speech dialogical approach. Retextualization 

activity, which implies the production of a new text through one or more basic texts, 

shows the presence of reported speech as an integral unit of discursive construction. Our 

corpus had been extracted from a section called Nossos Valores [Our Values], present at 

the syndical newspaper Adurn Notícias [Adurn News], from Federal University of Rio 

Grande do Norte (Brazil), which weekly publishes journalistic interviews with active 

professors from this institution. We describe retextualised text structure by correlating it 

to the one from the oral text, in order to identify and describe quoted speech, as well as 

features of the gender in which it is inserted. It was verified that, when it comes to 

reported speech present in the published interviews, which are representative of the 

research corpus, diverse incorporation procedures of alien property‟s speech take place, 

especially those regarding about reported speech use. The waterish presence of the other 

present in dialoged texts speech transformed in monologue texts demonstrates that there 

is not a clear demarcation among voices in certain parts of the written text. This is 

confirmed during analyses of the two interview versions, in which it is not always 

possible to distinguish the authorship of certain propositions, which in some way can 

point to Bakhtin‟s concept of intentional hybridity. Beyond Bakhtin‟s contributions 

(1990; 2000), the theoretical principles of this work are based upon Marcuschi (1986; 

1999; 2001), Matencio (2003), Authier-Revuz (1982), and Favero et al. (1997; 1998; 

1999; 2000). 

 

KEYWORDS: retextualization; journalistic interviews; reported speech.   
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre língua falada e língua escrita tem sido um tema bastante 

pesquisado, nas últimas décadas, a partir de várias perspectivas teóricas, o que tem 

contribuído significativamente não apenas para uma melhor compreensão de inúmeros 

fenômenos linguísticos em vários gêneros do discurso, mas também para explicar as 

mudanças e inovações por que passa a nossa língua no tocante à questão do ensino em 

todos os níveis (fundamental, médio e superior).  

Nesse contexto, esta pesquisa, que se insere no quadro da Linguística Aplicada, 

tem como objeto de estudo a relação fala/escrita no gênero entrevista jornalística com 

base no processo de retextualização. Esta atividade, que implica a produção de um novo 

texto a partir de um ou mais textos-base, evidencia a presença do discurso reportado 

como uma unidade integrante da construção discursiva. Portanto, especificamente, 

discutimos, neste trabalho, a presença do discurso reportado em textos de entrevista 

jornalística.  

O corpus estudado foi extraído da seção Nossos Valores do jornal sindical Adurn 

Notícias da UFRN que publica, semanalmente, entrevistas jornalísticas com professores 

ativos da referida instituição. São entrevistas, também, publicadas, aos domingos, no 

jornal O Poti, um periódico do Estado do Rio Grande do Norte. Descrevemos a 

estrutura do texto retextualizado correlacionando-a ao texto oral, levando, portanto, em 

consideração, a relação público-ouvinte ou leitor a que se destina, assim como 

características do gênero em questão, ou seja, a entrevista. 

 Nosso interesse pela relação fala/escrita antecede à realização desta pesquisa. 

Ainda na graduação do curso de Letras, desenvolvemos uma pesquisa denominada 

Entrevistas jornalísticas na fala e na escrita: atividades de retextualização
1
 que acabou 

por inspirar o presente trabalho.  

Nessa investigação anterior, identificamos e descrevemos as principais 

operações textual-discursivas realizadas no processo de retextualização na passagem do 

texto oral para o texto escrito, com base no modelo diagramático postulado por 

Marcuschi (2001a). Como corpus desse trabalho, selecionamos uma entrevista impressa 

contida em um periódico da cidade de Campina Grande-PB, bem como sua respectiva 

                                                 
1
Trabalho monográfico de conclusão de curso desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra. Maria 

Auxiliadora Bezerra (UFCG) e vinculado ao Programa Especial de Treinamento – PET Letras/CAPES, 

do qual participei como aluna-bolsista de 1999 a 2003. 
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gravação fonográfica. A entrevista intitulava-se “Glaucoma - mal que ataca 

silenciosamente”, cujo entrevistado era um médico oftalmologista. 

Os resultados deste trabalho confirmaram que as relações de semelhanças e 

diferenças entre fala e escrita se dão na forma do contínuo de variações graduais. Nesse 

sentido, as operações de retextualização da fala em escrita são indicadores das 

diferenças entre essas duas modalidades na perspectiva do continuum tipológico das 

práticas sociais de produção textual. Assim, a entrevista jornalística, por se caracterizar 

como um gênero oralmente produzido, porém transmitido pela via escrita, é um “gênero 

produzido na interface” (MARCUSCHI, 2001b). 

Após tais constatações, sentimos a necessidade de melhor observar e 

compreender a relação oralidade/escrita no gênero entrevista jornalística dentro de um 

contexto mais amplo das práticas comunicativas. Desse modo, passamos a questionar, 

nessa situação de interação face a face, como o discurso do entrevistado é transformado 

em discurso citado na relação entre as duas modalidades da língua, fala e escrita.  

Ressaltamos a importância desta pesquisa e de outras nessa área temática não 

apenas pela contribuição aos estudos da língua oral e de suas relações com a escrita, 

mas também pela compreensão da atividade de retextualização como uma estratégia de 

aprendizagem em situações de ensino, que, necessariamente, abrange o caráter dialógico 

da linguagem. 

Aliado a tais observações, há o crescente interesse pelos estudos acerca das 

condições de produção dos gêneros do discurso jornalístico que tem crescido no campo 

da Linguística Aplicada. Dentre os trabalhos mais recentes, que ora destacamos, estão o 

de Grillo (2004) e o de Costa (2005). Em seu trabalho intitulado “A produção do real 

em gêneros do jornal impresso”, Grillo (2004) discute a relação entre títulos, artigos e 

discurso citado, identificadas como formas verbais de produção dos efeitos de real e de 

objetividade nos gêneros editorial, notícia e reportagem política, nos jornais Folha de 

São Paulo e O Estado de São Paulo.  

Os resultados da pesquisa de Grillo (2004) apontam para “o papel normativo da 

imprensa” quanto ao uso do discurso citado, isto é, o discurso do outro na prática 

jornalística é limitado pelas regras da norma culta, embora seja consenso, nessa área, 

que a exposição das fontes com base em declarações textuais confira maior 

credibilidade às informações.  

Já o trabalho desenvolvido por Costa (2005) focaliza o uso de aspas em notícias 

do jornal Folha de São Paulo que tratam do tema Fome Zero do Governo Federal, 
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baseado na teoria da Análise do Discurso de linha francesa. Esse recurso gramatical 

presente nos textos do jornal revela igualmente uma tendência ao significado 

jornalístico que acaba por determinar a forma do gênero em detrimento da função. 

Como em qualquer outro discurso, não há neutralidade nas informações, mas um 

entrelaçamento de vozes e de ideologias, embora o sujeito-jornalista tente silenciar e 

desconstruir outros discursos conforme os sentidos que pretenda instaurar. Com isso, o 

trabalho de Costa (2005) mostra alguns dos critérios seletivos responsáveis pela 

inserção ou não das aspas nos textos analisados.  

O quadro teórico da nossa pesquisa está embasado na perspectiva enunciativo-

discursiva que entende a interação pela linguagem como o pilar do princípio dialógico, 

que se apresenta como um fenômeno geral de todo e qualquer uso da língua, tanto na 

oralidade quanto na escrita. (BAKHTIN, 1990).  

Nesta direção, as perguntas que nortearam nossa investigação foram: 

 

1. Como o(a) entrevistador(a) se utiliza do discurso do entrevistado, ao passar para 

a modalidade escrita o texto falado? 

2. Que mecanismos linguísticos e discursivos são colocados em prática durante 

esse processo de retextualização?  

 

Portanto, para tentar responder a essas questões, estabelecemos como objetivos 

desta pesquisa, identificar, descrever, analisar e interpretar a presença do discurso 

reportado, na atividade de retextualização das entrevistas orais para as entrevistas 

escritas, com base em um corpus de caráter midiático.  

Dessa forma, o presente trabalho está organizado para discutir no capítulo 1, os 

pressupostos teóricos; no capítulo 2, a metodologia escolhida para a realização deste 

trabalho, ou seja, o local, os participantes e os procedimentos de coleta do corpus da 

pesquisa; e no capítulo 3, a análise dos dados e interpretação dos resultados. Nas 

considerações finais, apontaremos os resultados obtidos durante as análises e as 

principais conclusões a esse respeito, como forma de comprovar se as nossas 

indagações centrais sobre o corpus estudado foram devidamente respondidas ou se 

suscitaram outras questões.   
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1- A NOÇÃO DE GÊNERO DISCURSIVO 

  
Os gêneros não são apenas formas.  

Gêneros são formas de vida, modos de ser.  

São frames para a ação social.  

Bazerman 

 

 

 Tendo em vista a centralidade da noção de gênero discursivo para este trabalho, 

abordaremos, nesta seção, a visão bakhtiniana acerca deste assunto, que embasa nossa 

compreensão. 

 Historicamente, o estudo dos gêneros sempre foi uma temática recorrente, fato 

que tem resultado em diferentes abordagens acerca da variedade textual. Oriunda da 

Retórica e da Poética, a noção clássica de gênero apoia-se em classificações 

hierárquicas que perduram até os dias atuais. Fiorin (2006, p. 61) ressalta que “a história 

literária oscila entre períodos em que os gêneros são rigidamente codificados e aqueles 

em que as formas são mais livres, em que se abandonam as formas fixas”.  

 Com o surgimento da prosa comunicativa, as classificações dos antigos viram-se 

abaladas por uma redefinição de conceitos e tipologias dos gêneros, face à 

heterogeneidade dos textos que passaram a circular socialmente. Os estudos linguísticos 

baseados em textos literários dão espaço, gradualmente, às práticas prosaicas dos 

diferentes usos da linguagem. Diante desse contexto, entram em cena, por conseguinte, 

os estudos discursivos de Mikhail Bakhtin sobre o tema.  

A formulação sobre os gêneros começa, então, a ser encarada sob um enfoque 

discursivo-interacionista, uma vez que dirige “seu alvo para uma esfera do mundo 

discursivo que ficara à margem tanto da Retórica quanto da Poética”, conforme 

Machado, 2003, p. 153.  

O dialogismo abre caminho para uma compreensão complexa e variada do uso 

da linguagem, através de enunciados orais e escritos. Nisto, Bakhtin (2003, p. 262) 

então define: 

[...] cada enunciado particular é individual, mas cada campo 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso.  
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A conceituação de gênero postulada por Bakhtin aponta para uma discussão 

acerca das atividades de linguagem e sua relação com as esferas de caráter social, uma 

vez que os enunciados são constituídos durante o processo de interação de cada espaço 

de utilização da língua.  

Os gêneros em Bakhtin tiveram suas primeiras considerações a partir dos 

estudos do chamado “círculo de Bakhtin”. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

Bakhtin (1990, p. 43) aborda a questão dos “gêneros linguísticos” no contexto de 

comunicação sócio-ideológica. Para o autor, “a classificação das formas de enunciação 

deve apoiar-se sobre uma classificação das formas da comunicação verbal. Estas últimas 

são inteiramente determinadas pelas relações de produção e pela estrutura sócio-

política”. Portanto, as interações sociais hierarquizadas são determinantes para a 

estruturação das formas de enunciação.  

Embora, nesta obra, Bakhtin tenha apontado tais diretrizes para o estudo dos 

gêneros, em Problemas da poética de Dostoievski, o autor avança nesse sentido ao 

abordar analiticamente o gênero literário romance.  

Este gênero, foco central dos estudos bakhtinianos, é dotado de natureza 

plurilinguística e marcado pela diversidade e pela diferença. Foi exatamente nesse fato 

que residiu o interesse de Bakhtin (1981) pelo romance polifônico de Dostoievski
2
, uma 

vez que nesta obra a expressão da polifonia se faz presente através da “representação da 

voz na figura dos homens que falam, discutem ideias, procuram posicionar-se no 

mundo”, de acordo com Machado (op. cit., p. 153).  

Além do caráter plurivocal do romance de Dostoievski, o contexto histórico e 

social desta narrativa é de grande destaque nas observações de Bakhtin (1981, p. 28), 

pois, segundo o autor: 

  

a própria época tornou possível o romance polifônico [...] as 

contradições objetivas da época determinaram a obra de 

Dostoievski não no plano da erradicação individual dessas 

contradições na história espiritual do escritor, mas no plano 

da visão objetiva dessas contradições como forças 

coexistentes, simultâneas (é verdade que de um ângulo de 

visão aprofundado pela vivência pessoal).  

 

 O surgimento dos gêneros discursivos, nesse sentido, está diretamente 

relacionado à variabilidade social, histórica e cultural, a exemplo do romance polifônico 

                                                 
2O gênero em questão origina-se na classificação grega “sério-cômico” e aproxima-se estilisticamente do 

gênero sátira menipéia. (Cf. Fiorin, op. cit., p. 90)  
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da sociedade russa da época de Dostoievski. Os gêneros, portanto, estão em constante 

movimento, seja de mudança, seja de alteração, conforme as demandas sociais de cada 

período.  

Desse modo, o desenvolvimento das atividades de linguagem permite que essa 

rotatividade entre os gêneros seja contínua, na medida em que alguns gêneros entram 

em desuso, enquanto outros passam a fazer parte da vida prática dos falantes. Com o 

advento da cultura eletrônica, por exemplo, há o aparecimento de gêneros emergentes 

ou uma transmutação de gêneros (Cf. BAKHTIN, 2003). 

 Ainda na leitura do romance de Dostoievski, Bakhtin (1981) faz uma oposição 

entre prosa e poesia e expressa o conceito de carnavalização. Esse espírito carnavalesco 

imprime no romance uma “ênfase nas mudanças e transformações”, a partir de uma 

cosmovisão alternativa de desestabilização de uma ordem hierarquicamente rígida. 

Nessa percepção carnavalesca do mundo, Bakhtin afirma:  

 

[...] 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. [...] 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. (1981, p. 106) 

 

 A esse respeito, Machado (2003, p. 153) denomina de “o processo de 

prosificação da cultura”, mostrando que “mais do que reverter o quadro tipológico das 

criações estéticas, o dialogismo, ao valorizar o estudo dos gêneros, descobriu um 

excelente recurso para radiografar o hibridismo, a heteroglossia e a pluralidade de 

sistemas de signos na cultura”. 

 Bakhtin (2003) dedica especial atenção à caracterização do enunciado. A partir 

das considerações sobre este assunto em Estética da criação verbal, destacamos, a 

seguir, alguns pontos de sua abordagem para, depois, expor a vinculação dos gêneros 

discursivos aos enunciados concretos.  

 Definido como “a unidade real da comunicação discursiva”, o enunciado possui 

uma dimensão verbal e extra-verbal, como a situação de produção, que inclui a 

compreensão responsiva e a atividade valorativa dos interlocutores. Além disso, o 

enunciado está inserido no plano do discurso e baseado no princípio da alternância dos 

sujeitos. Essa alternância extrapola os limites de uma interação face a face, pois o 
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enunciado está relacionado a fatores que fazem sua produção/recepção dependerem de 

um diálogo com outros discursos, sendo também a condição prévia de construção de 

alguns gêneros.  

 A dupla “dialogização” do enunciado consiste, portanto, na réplica de um 

diálogo entre o enunciado precedente e o enunciado sucessivo. Isso porque, 

 

todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação 

discursiva: em enunciado absolutamente neutro é impossível. 

Ele não pode ser separado dos elos precedentes que o 

determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele 

atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas (2003, 

p. 300). 

 

 O papel ativo do interlocutor, nesse contexto, ganha uma dimensão heterogênea, 

considerando que, nas mais variadas situações de comunicação, os enunciados são 

construídos visando, simultaneamente, a possibilidades de resposta tanto dos discursos 

anteriores quanto da recepção de seu destinatário. 

 O acabamento do enunciado ocorre quando há compreensão responsiva 

caracterizada pelos seguintes elementos: 1) exauribilidade do objeto e do sentido; 2) 

projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas típicas composicionais 

e de gênero do acabamento (BAKHTIN, 2003, p. 280-2). 

 Esses três elementos estão estreitamente ligados numa relação de dependência, 

uma vez que a exauribilidade do objeto e do sentido depende do contexto comunicativo, 

na medida em que o projeto de discurso do falante vai depender da escolha das formas 

típicas composicionais (ou gêneros do discurso).  

 Assim, entendemos que o gênero possui a mesma natureza do enunciado, pois 

“as diversas formas típicas de dirigir-se a alguém e as diversas concepções típicas do 

destinatário são as particularidades constitutivas que determinam a diversidade dos 

gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 256). Logo, estruturalmente, gênero e 

enunciado apresentam características comuns, tendo em vista que os gêneros realizam-

se através dos enunciados, orais e escritos.  

 O gênero constitui-se, portanto, dos seguintes elementos: o conteúdo temático, o 

estilo e a construção composicional.  

 O conteúdo temático é um elemento caracterizador do gênero que diz respeito a 

um domínio do objeto e do sentido. Em “Tema e significação na língua”, capítulo 7 de 

Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin define que “o tema da enunciação é 
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determinado não só pelas formas linguísticas que entram na composição [...], mas 

igualmente pelos elementos não verbais da situação” (BAKHTIN, 1990, p. 128). 

Portanto, o conteúdo temático é um conceito abrangente e “irredutível à análise”, uma 

vez que ele está relacionado ao conceito de significação, este entendido como “um 

aparato técnico para a realização do tema” (op. cit., p. 129). 

 O conteúdo temático dos gêneros discursivos, em resumo, realiza-se nas esferas 

de ação em que o estilo e a construção composicional estão inseridos, estabelecendo, 

assim, uma conexão entre linguagem e sociedade pelas vias enunciativas.  

 O estilo é um elemento de caráter individual, conferindo, então, tanto ao gênero 

quanto ao enunciado, a característica de individualidade. Bakhtin (2003, p. 265) afirma, 

contudo, que “nem todos os gêneros são igualmente propícios a tal reflexo da 

individualidade do falante na linguagem do enunciado, ou seja, ao estilo individual”. Os 

gêneros artístico-literários expressam a individualidade de uma maneira mais concreta, 

ao passo que os gêneros de cunho burocrático, por exemplo, não apresentam 

nitidamente o estilo individual, embora a expressividade esteja presente em toda 

realização enunciativa.  

 O estilo, pois, utiliza-se de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais para 

imprimir uma responsividade no texto. Para Bakhtin, 

 

uma determinada função (científica, técnica, publicística, 

oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação 

discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 

gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, 

temáticos e composicionais relativamente estáveis. (op. cit., 

p. 266) 

 

 

 A construção composicional concerne a um tipo de estruturação e de conclusão 

de um todo, tipo de relação entre locutor e os outros parceiros da comunicação verbal 

(relação com o ouvinte, ou com o leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro, 

etc.)” (2003, p. 284). Trata-se de aspectos responsáveis pelas semelhanças entre uma 

“família” de textos.  

Entendemos com Rojo (2005, p. 196) que os três elementos que compõem um 

gênero são essenciais e indissociáveis, os quais são definidos por essa autora da 

seguinte forma:  
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os temas são conteúdos ideologicamente conformados que se 

tornam comunicáveis (dizíveis) através do gênero; as formas 

composicionais são os elementos das estruturas 

comunicativas e semióticas compartilhadas pelos textos 

pertencentes ao gênero e o estilo ou marcas lingüísticas são 

as configurações específicas das unidades de linguagem, 

traço da posição enunciativa do locutor e da forma 

composicional do gênero.  

 

Conforme Bakhtin (2003), mesmo diante da variedade inesgotável de esferas da 

atividade humana, que produz uma infinidade de gêneros, estes vão atuar como um 

horizonte de expectativas para o ouvinte que, ao se relacionar com o discurso alheio, 

infere as possibilidades específicas já inscritas na esfera comunicativa, e por 

conseguinte, no gênero.  

Nesse sentido, Bakhtin (op. cit.) não classifica tipologicamente os gêneros, mas 

os distingue em dois grupos, devido a sua relevância para elucidar e definir a natureza 

dos enunciados (orais e escritos) que refletem as especificidades das esferas sociais. São 

eles: os gêneros primários e os gêneros secundários.  

Os primários (simples) correspondem aos gêneros da comunicação cotidiana e 

de natureza informal, “que se formaram nas condições da comunicação discursiva 

imediata”. Os secundários (complexos) são gêneros formados em situações 

comunicativas mais elaboradas e “surgem nas condições de um convívio cultural mais 

complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado [...]” (p. 263).  

 Bakhtin (2003) ressalta que alguns dos gêneros secundários são constituídos a 

partir dos gêneros primários, ao absorver destes diversas características, durante o seu 

processo de formação. Neste processo, portanto, os primários “perdem o vínculo 

imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios” (p. 263).  

 Para Bakhtin (op. cit.), o que esclarece a natureza do enunciado e a diversidade 

dos gêneros nas diferentes esferas da atividade humana é a inter-relação entre os 

gêneros primários e secundários e o processo de formação histórica dos gêneros 

secundários. Estudo este que é de grande importância para a linguística e a filosofia, 

pois lidam com enunciados concretos, que se relacionam com diversas esferas da 

atividade e da comunicação.  

 O aspecto a ser considerado é a natureza das esferas nas quais os gêneros 

circulam e não a distinção entre gêneros mais simples e mais complexos. Cada esfera da 

atividade humana conhece os gêneros que produz, assim, gera também outros gêneros 

relativamente estáveis do ponto de vista de suas dimensões de tema, composição e 
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estilo. Ainda segundo Rojo (op. cit.), essas características dos gêneros “são 

determinadas pelos parâmetros da situação de produção dos enunciados e sobretudo, 

para Bakhtin/Volochínov (1979/1990), pela apreciação valorativa do locutor a respeito 

do(s) tema(s) e do(s) interlocutor(es) de seu discurso”.  

O processo sócio-histórico de absorção, desenvolvimento e desaparecimento dos 

gêneros, conforme destaca Bakhtin (op. cit.), ocorre em função da complexificação e 

mudança das esferas sociais e do embate entre forças centrípetas (responsáveis pela 

manutenção invariável da língua) e centrífugas (responsáveis pela variação e mudança 

lingüísticas). Isso indica que os gêneros se desenvolvem, evoluem, desaparecem ou são 

absorvidos por outros.  

Em resumo, os gêneros do discurso, na teoria bakhtiniana, fazem parte de 

diferentes esferas de uso da linguagem e de diferentes códigos culturais, tendo em vista 

a heterogeneidade de realizações linguísticas e semióticas presentes na 

contemporaneidade, fenômenos já considerados por Bakhtin em suas conceituações 

originais do dialogismo, da polifonia, da heteroglossia e da plurivocidade.  

No tocante ao gênero entrevista, corpus deste trabalho, trata-se de uma 

organização relativamente estável, materializando a concepção bakhtiniana acerca deste 

tema, pois, considerando ser um texto construído conjuntamente entre os participantes, 

estes, ao cumprirem os seus papéis, atuam um sobre o outro e sobre a audiência. Nesse 

sentido, instaura-se uma pluralização de vozes e uma distribuição democrática da 

informação. 

Pautados, portanto, nesta concepção de gênero do discurso, apresentaremos, na 

sequência, algumas linhas teóricas que versam sobre o gênero entrevista, as quais 

norteiam a análise proposta desta pesquisa.  
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1.1.1. - O GÊNERO ENTREVISTA 

 

A entrevista é a mais pública das 

 conversações privadas.  

Halperín 

 

 

O gênero entrevista consiste em um método de investigação sob uma forma 

estruturada de conversação, cujo propósito é obter informações. Embora possua 

características comuns com a atividade conversacional espontânea, a entrevista difere 

em vários aspectos desse tipo de texto, por apresentar um caráter assimétrico
3
 e formal, 

em que uma pessoa inicia o tópico, orienta-o e dirige-o (MARCUSCHI, 1986, p. 16).  

Considerando que a entrevista é um texto eminentemente oral, a pergunta é a 

principal ferramenta de trabalho do entrevistador. Nesse sentido, a formulação adequada 

de perguntas requer do entrevistador algumas condições prévias, a saber: clareza de 

visão dos objetivos, amplitude do vocabulário, precisão no uso das palavras e 

observação crítica das respostas. (Cf. LODI, 1981) 

Portanto, canonicamente, a entrevista é um texto oral e um tipo de elocução 

formal, construída com a participação de dois ou mais locutores – entrevistador e 

entrevistados – centrados em uma interação, através de um tema. Além de ser 

caracterizado por traços de dialogicidade, interação e planejamento local, o gênero 

entrevista pode ainda ser caracterizado sob o ângulo de escala de maior ou menor grau 

de dialogicidade (FÁVERO E AQUINO, 1997).  

A entrevista é organizada, via de regra, de acordo com a seguinte composição 

estrutural (adaptada de Marcuschi, 2000, p. 110): 

 “Entrevistador: pergunta [estabelece o tópico] 

  Entrevistado: responde [em relação ao tópico proposto] 

  Entrevistador: pergunta [sobre o mesmo ou outro tópico] 

 Entrevistado: responde [em relação ao posto]” 

A estratégia da entrevista inclui um planejamento geral antes de iniciar o 

trabalho, que consiste na escolha dos objetivos, do tempo, do local, da situação, dos 

personagens e do script (roteiro ou questionário da entrevista), normalmente usado com 

flexibilidade.  

                                                 
3A assimetria compreende as divergências linguísticas, sociais e culturais entre os interlocutores, em que 

um deles exerce o papel de monitor da interação.   
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Feito o planejamento, a entrevista segue um arranjo de diversos tópicos numa 

sequência. Cada tópico é introduzido por uma pergunta ou apresentação mais geral. 

Nessa perspectiva, a sequência da entrevista é comumente estabelecida na forma de 

diversos funis (Cf. LODI, op. cit.), de modo que em cada tópico, a primeira pergunta 

seja mais abrangente, a segunda mais específica e, assim, sucessivamente, até estreitar o 

escopo e esgotar aquele tópico. Entretanto, há casos em que a sequência é um funil ao 

inverso, começando com uma pergunta mais específica para outra mais ampla.  

Durante esse processo de produção planejada, portanto, o entrevistador tem duas 

importantes funções: a de maximizar o fluxo de informações relevantes e a de manter o 

relacionamento pessoal no melhor nível possível. Há, pois, uma tarefa de produção e 

uma tarefa de manutenção, segundo Lodi (op. cit.).  

Seguindo essa ideia, todas as responsabilidades são do entrevistador: a 

instauração e a manutenção de uma relação autêntica de entrevista dependem quase 

totalmente do entrevistador.  

Considerando gênero como um evento comunicativo, Steger (1974) apud 

Marcuschi (2000, p. 92) usa o termo constelação para classificar as entrevistas como 

uma grande constelação de eventos, observando suas diferentes realizações e intenções, 

como é o caso de entrevistas médicas, entrevistas judiciais, entrevistas para coleta de 

dados, entre outras, mas todas com uma estrutura mínima que as unifica como parte 

deste gênero. Nesse sentido, Marcuschi (2000) adverte, 

 

[...] há eventos que parecem entrevistas por sua estrutura 

geral de perguntas e respostas, mas distinguem-se muito 

disso. É o caso da „tomada de depoimento‟ na Justiça ou do 

inquérito policial. Ou então um „exame oral‟ em que o 

professor pergunta e o aluno responde. Todos esses eventos 

distinguem-se em alguns pontos (em especial quanto aos 

objetivos e a natureza dos atos praticados) e assemelham-se 

em outros. (p. 92) 

 

Nesse contexto, Levison (1979) apud Marcuschi (op. cit., p. 97) observou que o 

gênero entrevista apresenta uma estrutura geral que remete ao par dialógico pergunta-

resposta (P-R), porém com estilos e objetivos variados e diversos, isso porque, “a 

entrevista é uma forma altamente institucionalizada, mas diversamente padronizada em 

virtude de suas funções”.  

Portanto, entendemos que a entrevista manifesta uma organização relativamente 

estável materializando o que já havia dito Bakhtin (1990). Isso decorre de suas 
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finalidades específicas, confirmando a constelação de eventos conceituada por Steger 

(op. cit.).  

Tecidas as considerações gerais acerca da estruturação do gênero entrevista, 

passaremos a enfocar, na seção seguinte, este mesmo gênero numa perspectiva 

midiática, isto é, a entrevista do discurso jornalístico, objeto de estudo da presente 

pesquisa.  

 

1.1.1.1. - ENTREVISTA: UM GÊNERO MIDIÁTICO 

 

 Dentre os vários tipos de entrevista, a de cunho jornalístico permite que o leitor 

ou ouvinte conheça opiniões, ideias e pensamentos do entrevistado. Nesse âmbito, a 

maioria das notícias publicadas em jornais e revistas têm entrevistas como matéria-

prima, uma vez que em tais veículos de publicação, as entrevistas apresentam-se, 

comumente, sob o formato de perguntas e respostas, contendo um texto que introduz o 

assunto de forma resumida, além de uma apresentação biográfica do entrevistado. 

 Fávero (2000, p. 79) observa que “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”. Esta pesquisadora, juntamente com outros autores, tem alguns estudos 

publicados no âmbito da Linguística Textual-interativa que versam sobre o gênero 

entrevista. Em cada um desses trabalhos, os quais focalizaremos a seguir, a entrevista é 

abordada sob diversos aspectos, a saber: contexto, interação, polidez e organização 

estrutural.  

 Fávero e Aquino (1997) delineiam de que forma contexto, interação e perguntas 

operam no sentido de organizar o texto conversacional de entrevistas. Os exemplos 

analisados nesse texto foram extraídos tanto do Projeto NURC- SP quanto de uma 

entrevista com o então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, ao programa Roda Viva, 

apresentado pela TV Cultura.  

 As principais diferenças entre essas duas entrevistas revelam que ocorre um grau 

de dialogicidade pouco acentuado nas entrevistas do Projeto NURC, em razão de seu 

caráter específico de manutenção do diálogo, uma vez que essas entrevistas têm 

objetivos especificamente linguísticos. Já a entrevista televisiva do Roda Viva 

estabelece uma maior interação entre os participantes (entrevistador e entrevistado).  
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Fávero e Aquino (op. cit.) concluem, portanto, que por se tratarem de entrevistas 

com finalidades diferentes, naturalmente os resultados das análises apontam para 

abordagens distintas, conforme a organização e objetivos pretendidos pelos falantes.  

Em um outro estudo, Fávero e Andrade (1998) propõem-se a estudar o princípio 

da polidez nas entrevistas de televisão (Entrevista Coletiva, da Band; Programa Jô Onze 

e Meia, do SBT; e Juca Kfouri, da CNT) e nas entrevistas do Projeto NURC/SP, 

visando a estabelecer um contraponto entre elas. As entrevistas desse trabalho foram 

analisadas, considerando-se os critérios de simetria e assimetria na interação e 

planejamento textual e tempo de elaboração.  

Resumidamente, as conclusões desse trabalho, no que concerne à função, 

revelam que o programa Jô Onze e Meia “prioriza o divertir em detrimento do 

informar” (p. 169), enquanto os demais programas televisivos observados enquadram-se 

na entrevista jornalística, preocupando-se com a informação. O projeto NURC/SP 

visava verificar, em suas entrevistas, aspectos linguísticos, de modo que as informações 

transmitidas pelos entrevistados são irrelevantes diante do modo como são proferidas, 

diferentemente das entrevistas de tv.  

No que se refere à polidez, a representação da imagem pública ocorre de 

maneiras diferentes, sem que haja uma previsão do tipo de interação para cada 

entrevista, seja jornalística, de entretenimento ou documental. 

Fávero, Andrade e Aquino (1999), em um outro trabalho, propõem-se a discutir 

o direito à palavra, subsidiando-se em Charadeau (1995), tendo por base o seguinte 

corpus: entrevistas do programa Roda Viva e do Jô Soares Onze e Meia. O corpus dessa 

pesquisa foi estudado a partir de um modelo de estruturação nos níveis situacional, 

comunicacional e discursivo.  

De acordo com Fávero, Andrade e Aquino (op. cit., p. 103), “a comunicação 

interpessoal desenvolve-se entre indivíduos e é entendida como uma relação dialógica 

em que ambos os interlocutores adaptam continuamente o diálogo às necessidades do 

outro”. Nesse sentido, as entrevistas realizadas pelo programa de Jô Soares, conforme já 

discutido em trabalho anterior, têm um caráter mais intimista do que jornalista, 

acarretando um maior grau de dialogicidade
4
 entre entrevistador e entrevistado, ao passo 

                                                 
4Tomando-se a interação em termos de possibilidade de enquadramento em uma escala, pode- se afirmar 

que ocorre um grau elevado de dialogicidade quando o entrevistador deixa o texto fluir e transcorrer sem 

que este se identifique como um mero monólogo. Por outro lado, quando a entrevista é construída apenas 

através de uma técnica em que se obtém respostas já esperadas, ocorre, nesse caso, um menor grau de 

dialogicidade nessa escala de interação.  
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que as entrevistas realizadas pelo Roda Viva apresentam um menor grau de 

dialogicidade por possuírem um caráter mais formal e institucionalizado.   

Fávero (2000), retomando trabalhos anteriores, investiga o par pergunta-

resposta, a partir de uma tipologia que leva em conta a função e a natureza desse par 

dialógico.  

Conforme essa autora, as análises realizadas em entrevistas orais de televisão e 

do projeto NURC/SP e em entrevistas escritas de revistas de circulação nacional 

confirmam que o par pergunta-resposta é um “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”. (Fávero, op. cit., p. 96) 

Medina (2002, p. 6), autora de trabalhos circunscritos na área jornalística, amplia 

o âmbito dessa prática humana ao adotá-la como um “diálogo possível”, afirmando que: 

 

a experiência de vida, o conceito, a dúvida ou o juízo de 

valor do entrevistado transformam-se numa pequena ou 

grande história que decola do indivíduo que a narra para se 

consubstanciar em muitas interpretações. A audiência recebe 

os impulsos do entrevistado, que passam pela motivação 

desencadeada pelo entrevistador, e vai se humanizar, 

generalizar no grande rio da comunicação anônima. Isto, se 

a entrevista se aproximou do diálogo interativo. 

 

 

 

De acordo com essa afirmação, uma entrevista bem-sucedida, segundo Medina 

(2002), transmite autenticidade e interação entre entrevistado, entrevistador e a 

audiência (leitor e telespectador), instaurando-se uma vivência única.  

Como a prática jornalística desenvolve-se continuamente, Medina (op.cit., p. 15) 

apresenta a seguinte tipologia:  

 

1- subgêneros da espetacularização: perfil do pitoresco, do inusitado, da 

condenação, da ironia “intelectualizada”; 

2- subgêneros da compreensão - aprofundamento: enquete, investigativa, 

confrontação/polemização, perfil humanizado.  

 

Nesta classificação, o primeiro grupo revela uma superficialidade na obtenção 

das respostas, uma vez que o objetivo dessas entrevistas é apenas espetacularizar o ser 
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humano. Já as entrevistas pertencentes ao grupo do aprofundamento esboçam a intenção 

de compreender o entrevistado, o que constitui numa raridade no universo da 

comunicação coletiva, segundo destaca Medina (op. cit., p. 15).  

A entrevista jornalística, nesse último sentido, orienta-se por um 

encaminhamento técnico não-diretivo
5
 do questionário, a fim de construir um diálogo 

aberto e fluido.  

Além dessa tipologia, Medina (op. cit.) acrescenta que entre o momento de 

definição de pauta e sua consecução, a entrevista jornalística obedece a uma 

competência técnica realizada da seguinte forma: 1) a pré-pauta a ser abordada na 

entrevista; 2) leitura prévia de referências da empresa jornalística e 3) conhecimento do 

perfil da personalidade do entrevistador. 

Conforme Medina (2002), embora não seja comum, entrevistador e entrevistado 

podem construir uma verdadeira atividade interacional, considerando que há sempre a 

possibilidade de inversão e reciprocidade entre as partes, isto é, como nas palavras de 

Buber (1992) apud Fávero e Andrade (1998, p. 155), “ambos se revelaram, cresceram 

no conhecimento do mundo e deles próprios”. Desse modo, o aspecto assimétrico que é 

característico da entrevista torna-se dependente da função dos interlocutores e de seus 

papéis individuais e sociais.  

 Quanto ao processo de edição da entrevista, esta pode passar da linguagem oral 

para a escrita e trazer à tona um outro interlocutor que também participa da produção 

final do texto – a audiência (ouvintes, espectadores e leitores) – “que, embora 

participante passiva, no sentido de que não participa diretamente, está sempre presente 

para entrevistadores e entrevistados”, conforme afirma Hoffnagel (2002, p. 183). 

A esse respeito, Medina acrescenta que o processo de produção da informação 

jornalística – a edição (ou fechamento) – surge já a partir da seleção da pauta que seria o 

ponto de partida, ou seja, a edição está presente numa dinâmica global desde a pauta, a 

entrevista e a redação.  

 Barros (1991) apud Fávero e Andrade (1998) defende que as entrevistas 

caracterizam-se em dois estilos: contratual e polêmico. No primeiro, os interlocutores se 

utilizam de maior polidez, gerando a manutenção do equilíbrio social. Já no estilo 

                                                 
5Entende-se por entrevista não-diretiva ou não impositiva aquela que não é conduzida por um 

questionário fechado, com o fim de ocorrer liberação e fluição na situação inter-humana. (Morin, 1973 

apud Medina, 2002, p. 11) 
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polêmico, os participantes se revestem de papéis oponentes, evitando, muitas vezes, o 

acordo e a cessão dos turnos.  

 Nesse último caso, cabe ao entrevistador desenvolver o encadeamento das 

perguntas, interferências, interrupções e re-orientações no discurso do entrevistado, a 

fim de alcançar uma verdadeira interação social. “O que é preciso é aceitar os desafios e 

praticar a criatividade, experimentar as n saídas para atingir o grande fim – o diálogo”. 

(MEDINA, op. cit., p. 31) 

 Esta autora elabora esquematicamente o processo de edição da entrevista na sua 

formulação, conforme reproduzido abaixo (p. 47): 

 

Esquema 1: Processo de edição jornalística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conforme mostra o quadro, uma matéria jornalística passa por todo um processo 

de escrita/reescrita, “tocada por muitas mãos” (Cf. MEDINA, op. cit.), em que 

primeiramente é elaborada pelo repórter, passando pelo copidesque
6
, até chegar ao 

editor que determina a diagramação e o fechamento final do texto.  

 

                                                 
6Palavra aportuguesada do inglês copydesk que designa o trabalho de reescrever textos para publicação. 

Estrutura da entrevista 

na sua formulação Edição 

Pauta 

Reportagem 

Edição (propriamente dita) 

Publicação 

Transmissão 

Primeira forma 

 (do repórter) 

Diagramação 

Paginação 

no espaço (imprensa) 

no tempo (rádio/TV) 

Fechamento  

Edição final 

 

Processamento 

gráfico  

eletrônico 
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1.2-ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO 

 
O diálogo - a troca de palavras – 

 é a forma mais natural da linguagem. 

 Bakhtin 

 

 

 Este trabalho ancora-se também em pressupostos da Análise da Conversação por 

estudar a estrutura de textos orais dialogados e sua correlação às respectivas versões 

escritas, através de uma perspectiva discursiva da configuração interna do par dialógico 

Pergunta-Resposta.  

 Os estudos no âmbito da Análise da Conversação começaram na década de 60 

(séc. XX) a partir de trabalhos realizados na área da Etnometodologia
7
. Acreditava-se 

que para compreender em profundidade o organismo social de um grupo, era necessário 

analisar o uso oral que os falantes faziam de sua língua materna. Por ser a matriz da 

aquisição da linguagem, a conversação é entendida como “aquele tipo conhecido e 

predominante de fala em que dois ou mais participantes se alternam livremente, e que 

geralmente ocorre fora de contextos institucionais específicos, como serviços religiosos, 

tribunais, salas de aula e semelhantes”. (LEVINSON, 2007, p. 361) 

 Nesse sentido, a Análise da Conversação está interessada em oferecer, 

essencialmente, uma explicação de como a coerência e a organização seqüencial do 

discurso são produzidas e compreendidas. Para isso, a organização conversacional é 

estudada através de investigação indutiva baseada na observação e na recorrência de 

fenômenos, ou seja, a escolha do quadro teórico depende da ocorrência dos dados.  

 Assim, a Análise da Conversação justifica seu objeto de estudo, apresentando, 

como argumentos, a marcante presença da conversação no ser humano, o alto grau de 

coordenação exigido dos falantes para que ela ocorra e a sua atuação no estabelecimento 

do controle social. (MARCUSCHI, 1986) 

 Alguns estudos mais atuais desta área sugerem que é preciso considerar os 

conhecimentos linguísticos, paralinguísticos e socioculturais que contribuem para o 

êxito da interação conversacional. Metodologicamente, conforme destacamos, tais 

estudos apresentam como característica básica a marca da indução, não havendo 

modelos preestabelecidos que os falantes devam seguir, considerando que a 

                                                 
7Etnometodologia é o estudo dos métodos étnicos (isto é, dos próprios participantes) de produção e 

interpretação da interação social. (Levinson, op. cit., p. 374) 
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conversação opera no espaço do real. Os padrões recorrentes são buscados através da 

observação da gravação de várias conversações.  

 Em razão da organização estrutural das conversações ser bastante ampla, iremos, 

neste capítulo, pôr em destaque, sucintamente, as seguintes seções: aspectos gerais 

acerca do par dialógico pergunta-resposta, a organização conversacional, a 

identificação de perguntas e respostas, e considerações sobre as tipologias de 

perguntas e respostas. 

 

 

1.2.1- O PAR DIALÓGICO PERGUNTA-RESPOSTA: ASPECTOS GERAIS 

 

 

 Na presente seção, proceder-se-á a uma discussão do par adjacente pergunta-

resposta, uma vez que este se configura na estrutura dialogada específica do corpus em 

estudo – as entrevistas jornalísticas.  

 Na literatura sobre o assunto, Schegloff e Sacks (1973) foram os autores que 

primeiro definiram a noção de par adjacente. Para eles, par adjacente consiste em uma 

unidade dialógica mínina sequenciada entre dois falantes, em que um deles produz uma 

primeira parte, por exemplo, uma pergunta, e o outro produz a segunda parte, que pode 

ser uma resposta, condicionada pela primeira.  

 Os enunciados pares devem obedecer à seguinte estrutura básica, segundo 

Schegloff e Sacks (op. cit., p. 295): a) os pares devem ser adjacentes; b) produzidos por 

falantes diferentes; c) devem ser ordenados; d) formados de duas partes; e) e 

classificados por uma regra conversacional, ou seja, quando um falante termina de 

pronunciar a primeira parte do par, espera-se que o outro produza a segunda parte do 

mesmo par.  

 Marcuschi (2007, p. 100) afirma que “um par adjacente consiste em duas ações 

praticadas uma por cada falante, sendo a primeira uma ação relevante que condiciona 

outra ação complementar notável como reação correspondente”. Fávero, Andrade e 

Aquino (2006, p. 134) acrescentam, nesse contexto, que “essas propriedades configuram 

a estrutura básica do par dialógico P-R: P R (S), em que P é a primeira parte proferida 

por um dos falantes, R é a segunda parte produzida pelo interlocutor, contígua à 

primeira, e (S) é um segmento opcional que pode seguir a R como uma reação a esta 

última”.  
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 As propriedades citadas devem estar presentes nos vários tipos de pares 

mínimos. Contudo, nem sempre se dá de maneira fluente a correspondência entre as 

ações, considerando que a negociação entre os falantes durante a interação verbal 

depende de algumas condições, como por exemplo, incompreensões, desvios, 

explicações, mudanças de tópico e atividades paralelas. 

Discorrendo a esse respeito, Marcuschi (op. cit.) estabelece a noção de 

relevância condicional para a interação verbal, acrescentando que “qualquer sequência 

de turnos, desde que relacionados relevantemente um ao outro, seria um par adjacente” 

(p. 100).  Uma sequência adjacente pode sofrer sequências inseridas, isto é, a resposta a 

uma pergunta pode vir após vários turnos, comprometendo o par adjacente.  

 Isso se deve ao fato de a definição de par adjacente abranger tipos de 

mecanismos de sequênciação de ações. Além do par pergunta-resposta, essas ações 

adjacentes também podem ser: saudação/saudação, elogio/resposta, pedido/execução, 

convite/resposta, oferecimento/aceitação-recusa, ofensa/defesa, pedido de 

desculpa/perdão (SILVA, 2006). 

  Em vista disso, os pares adjacentes, em geral, intervêm sobre as ações de 

condução e organização de relações de relevância. Um falante, ao produzir sua 

intervenção, terá, implicitamente, o poder de decisão sobre a (s) próxima (s) 

participações. De acordo com Marcuschi (op.cit., p. 101), “o sistema opera como 

estratégia de organização das expectativas mútuas numa atividade social coordenada e 

realizada num tempo real na relação face a face”.  

O processo de compreensão, nesse âmbito, é parte integrante do mecanismo dos 

pares adjacentes, pois durante a troca entre os interactantes podem ocorrer mal-

entendidos e sequências digressivas. É por essa razão que o par pergunta-resposta não é 

um tipo de relação mecanicista (relação causa-efeito) ou de causalidade.  

Kerbrat-Orecchioni (2006) contribui para essa discussão ao trazer a noção de 

dependência condicional, em que “toda intervenção é criada na sequência de certo 

número de coerções e de um sistema de expectativas” (p. 52). O diálogo entre duas 

pessoas só é possível, portanto, se houver alternância entre os turnos e engajamento na 

conversação, uma vez que “uma conversação é um tipo de texto produzido 

coletivamente, no qual todos os fios devem de certo modo se enlaçar – sendo que a falta 

de seu enlace torna a conversação, como se costuma dizer, descosturada”. (KERBRAT-

ORECCHIONI, op. cit.) 
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Citando o trabalho de Dascal (1982) acerca dos vários tipos de relevância, 

Marcuschi (2007) destaca a noção de relevância pragmática para a compreensão da 

interação verbal nos casos de pares adjacentes. Para Dascal, a relevância pragmática diz 

respeito “à relevância dos atos de fala para certas metas”. Nesse sentido, a relevância 

condicional está envolvida em uma inferência pragmática, isto é, as duas partes de um 

par adjacente produzem tanto perguntas quanto respostas variadas, uma vez que 

relevância não implica necessidade, mas sim negociação entre os participantes.  

Stubbs (1987) chama a atenção, nessa perspectiva, para algumas restrições 

sintáticas que as perguntas podem fazer às respostas, principalmente quanto à 

ocorrência das restrições de ordem semântica e de ordem pragmática. Entretanto, a 

circularidade
8
 aparentemente inevitável entre pergunta e resposta, embora necessária, 

não é uma condição essencial para a abordagem de pares dialógicos.  

As escolhas realizadas mutuamente entre os falantes podem ser vistas sob dois 

aspectos, segundo Marcuschi (2007, p. 104):  

 

(a) entre dois enunciados consecutivos, tendo em vista as possibilidades 

de continuidade tópica, relevância argumentativa, etc. (seriam as 

relações imediatas fundadas na relevância dos conteúdos); 

(b) entre dois falantes, ou seja, do ponto de vista das expectativas 

mútuas, entrando aí como fundamental a noção de construção do 

interlocutor e conhecimentos mútuos.  

 

Considerando que a conversação é uma atividade construída colaborativamente, 

a relevância condicional concretiza-se no discurso através dos participantes da interação 

verbal, sendo estes “o próprio contexto relevante das ações” (MARCUSCHI, op.cit.). 

Logo, as relações estabelecidas entre as sequências pares não se dão de forma estrutural, 

mas sim por meio de relações processuais e até mesmo culturais.  

Além dos aspectos semântico-pragmáticos abordados até o momento, os pares 

dialógicos estão submetidos a alguns princípios de coerência interna, os quais serão 

abordados no tópico que se segue. 

 

                                                 
8
A noção de circularidade implica que uma pergunta seja necessariamente respondida, em que a diferença entre dois 

atos é o aspecto eleitor/eleito: um ato de fala, a Pergunta, escolhe uma Resposta e um outro ato de fala, a Resposta, é 

a ação escolhida pela Pergunta (Stubbs, 1987).  



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

1.2.2 - A ORGANIZAÇÃO CONVERSACIONAL 

 

 Kerbrat-Orecchioni (2006) estabelece a “gramática das conversações”, dividida 

nos níveis global e local. No nível global, o cenário é a base da interação comunicativa, 

ao passo que no nível local, os constituintes do diálogo ocorrem explícita ou 

implicitamente.  

 A organização nos níveis global e local está reunida no chamado “modelo 

hierárquico”, considerando que, segundo a referida autora, “as conversações são 

arquiteturas complexas e hierarquizadas, fabricadas a partir de unidades que se 

inscrevem em categorias diferentes, e que são encaixadas umas nas outras, segundo 

algumas regras de composição” (p. 55). 

 Para Kerbrat-Orecchioni (op. cit.), a organização das conversações comporta a 

seguinte estrutura: 

 

Quadro 1: Organização das conversações 

 

Unidades dialogais 

 

 Interação (“encontro, “eventos de 

comunicação; caso particular: 

conversação)                      

 Sequência (ou “episódio) 

 Troca 

Unidades monologais 
 Intervenção 

 Ato de fala 

 

 De acordo com esse esquema hierarquizado, os atos de fala são a base da 

interação verbal, ou seja, são unidades menores que se combinam para constituir as 

intervenções. Estas, por sua vez, são contribuições de um único falante a uma troca 

específica. Os atos de fala constituintes de uma intervenção dividem-se em “ato diretor” 

e um ou vários “atos subordinados”. Naturalmente, os atos de fala e as intervenções, por 

se tratarem de unidades monologais, são produzidas por um falante individual. A partir, 

portanto, da participação de pelo menos dois falantes, tem-se uma troca, a qual consiste 

na menor unidade dialogal.  

 Segundo define Kerbrat-Orecchioni (op. cit., p. 59), “quando a troca é 

constituída por duas intervenções, dizemos que se trata de um par adjacente”, em que a 

primeira intervenção é chamada de iniciativa e a segunda de reativa.  
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 A combinação das trocas resulta nas sequências, as quais se organizam para 

formar a interação, desenvolvida de acordo com o esquema geral: sequência de 

abertura; corpo da interação; sequência de conclusão. Esse esquema de sequência pode 

ser entendido como um ritual obedecido pela interação entre os participantes, 

principalmente pelas interações que exigem um caráter maior de formalidade.  

É interessante destacar que na sequência das trocas, a organização linear 

pergunta-resposta é característica do gênero entrevista, alvo da presente análise, 

diferentemente das conversações espontâneas que apresentam organizações mais 

complexas, isto é, sequências de trocas cruzadas, imbricadas ou engastadas uma na 

outra. “Dessa forma, o par P-R ajuda a coordenar a fala por meio de uma série de 

obrigações recíprocas e pode apresentar variados propósitos na conversação: servir 

como abertura de uma conversação; iniciar, manter ou mudar o tópico; fechar a 

conversação”, conforme ressalta Silva (2006, p. 263).  

Para finalizar, a caracterização desses cinco níveis que fazem parte da 

organização das conversações, a interação, unidade de nível superior nesse quadro, é 

definida como “uma unidade comunicativa que apresenta uma evidente continuidade 

interna (continuidade do grupo de participantes, do quadro espaço-temporal, bem como 

dos temas abordados) quando rompe com o que a antecede e com o que se lhe segue” 

(KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 56).  

Por ser considerada uma unidade de nível superior, a interação encontra-se 

diluída entre os demais níveis, sendo difícil, portanto, separá-la ou demarcá-la sem 

cometer arbitrariedade.  

Estabelecida essa concisa apresentação dos aspectos relativos à organização 

conversacional, o tópico seguinte trata de um outro princípio caro ao estudo em questão: 

a identificação de perguntas e respostas.  

 

1.2.3- A IDENTIFICAÇÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

A pergunta, a primeira parte do par dialógico proferida por um falante, é um 

enunciado identificado através de algumas características, tais como, marcas lexicais, 

formas sintáticas e entonação ascendente, embora esta última característica não esteja 

presente em alguns atos indiretos de fala que funcionam como pergunta. 
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Kerbrat-Orecchioni (2005, p. 101) define pergunta como “todo enunciado que se 

apresentar com a finalidade principal de obter do destinatário um aporte de 

informação”.  

A resposta, embora comumente formulada de modo declarativo, também pode 

apresentar formas interrogativas
9
. Esse aspecto decorre de fatores pragmáticos, tal como 

explicitados anteriormente, visto que os enunciados que funcionam como resposta 

dependem “de uma negociação entre os interlocutores quanto às possibilidades de 

continuidade tópica, de conhecimentos partilhados, de dados contextuais, de 

circunstâncias que envolvem a produção do texto falado” (FÁVERO; ANDRADE; 

AQUINO, 2006, p. 162).  

No tocante a tais fatores, estas autoras, inspiradas em Moeschler (1986), 

propõem uma revisão das quatro Condições de Satisfação, no que se refere à adequação 

da resposta à pergunta, considerando, para isso, a perspectiva do ouvinte:  

 

1) De manutenção do tópico – as Rs precisam estar relacionadas, 

implícita ou explicitamente, com as Ps no que se refere ao tema; 

 

2) De conteúdo proposicional – as Rs devem referir-se semanticamente 

às Ps, por meio de relações como paráfrase, implicação, oposição ou 

questionamento do conteúdo proposicional apresentado nas Ps; 

 

3) De função ilocucionária – as Rs precisam ser de um tipo 

ilocucionário compatível com as Ps, sem que haja questionamento de 

seu conteúdo proposicional; 

 

4) De orientação argumentativa – as Rs precisam apresentar a mesma 

orientação argumentativa das Ps, desde que o seu conteúdo 

proposicional não seja questionado.  

 

Por se tratar de uma ordem hierárquica, a resposta que não atender à primeira 

condição tópica terá consequentemente um grau acentuado de inadequação, enquanto 

                                                 
9
Segundo Marcuschi (1986), no português brasileiro, as respostas afirmativas pouco se utilizam do sim. A tendência é 

para o uso de formas ecóicas, especialmente com verbos.  
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que uma resposta que não atender, por exemplo, somente à última condição, o grau de 

inadequação estará bastante reduzido.  

No entanto, como destacam Fávero, Andrade e Aquino (op. cit.), “a R pode, em 

princípio, preencher as Condições de Satisfação enquanto estrutura do par dialógico P-

R, porém pode não corresponder à expectativa de quem formulou a P” (p. 163). Nesse 

sentido, é importante considerar tanto a perspectiva do falante quanto do ouvinte para a 

apreensão da adequação da resposta à pergunta.  

É interessante destacar que para o presente trabalho, a troca pergunta-resposta 

constitui o essencial do material conversacional, embora as perguntas se encontrem, na 

verdade, em todas as formas de discurso dialogado, sobretudo na interação entrevista 

midiática. Na próxima seção, por conseguinte, abordaremos alguns dos diferentes tipos 

de perguntas e respostas. 

 

1.2.4- TIPOLOGIAS DE PERGUNTAS  

 

Na literatura pertinente, diversas são as tipologias acerca do par dialógico 

Pergunta-Resposta. Fávero, Andrade e Aquino (2006) estabelecem uma tipologia de 

Pergunta-Resposta referente à função na organização tópica, à natureza e à estrutura do 

par dialógico, da seguinte forma:  

 

1. Quanto à função na organização tópica: a conversação se organiza por meio 

de tópicos e estes podem ser estabelecidos por meio do par Pergunta-Resposta. Uma 

pergunta pode introduzir, continuar, reintroduzir e mudar um tópico discursivo
10

, a 

partir dos seguintes tipos: 

 

a) introdução do tópico 

b) continuidade do tópico 

c) reintrodução do tópico 

d) mudança de tópico 
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Nesse sentido, a Pergunta é um enunciado multifuncional.  
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2. Quanto à natureza do par dialógico: neste caso, é possível identificar algumas 

funções específicas, como solicitar, confirmar ou esclarecer alguma informação. 

 

a) pedido de informação (com acordo, com dúvida e com negação) 

b) pedido de confirmação (confirmação positiva, confirmação negativa) 

c) pedido de esclarecimento (em relação à audição do enunciado e em relação 

ao conteúdo do enunciado). 

 

3. Quanto à estrutura: esta classificação diz respeito à natureza das perguntas: 

 

a) perguntas fechadas (consistem em perguntas cujas repostas limitam-se ao 

sim ou ao não). 

b) perguntas abertas (são iniciadas por pronomes interrogativos e obtém 

respostas que se relacionam à circunstância de tais pronomes). 

c) perguntas retóricas (são usadas como recurso para manter o turno ou para 

estabelecer o contato). 

 

Estruturalmente, destacamos também a tipologia estabelecida por Stubbs (1987): 

 

1.Perguntas do tipo sim-não: também conhecidas como fechadas ou 

confirmação/negação. Trata-se de um tipo de pergunta que leva o interlocutor a 

responder “sim” ou “não”. São perguntas que podem restringir as alternativas de 

resposta, mas não impedem respostas com variações diversas de um simples “sim” ou 

“não”.  

2. Perguntas x: também conhecidas como perguntas sobre algo, abertas ou perguntas 

de busca de informações. Trata-se de perguntas que têm sintaxe interrogativa e 

começam com um tipo de marcador como “onde?”, “quem?”, “de quem?”, “qual?”, 

“como?”.  

 No que se refere às perguntas de entonação descendentes, estas são atos indiretos 

de fala que visam solicitar informações do interlocutor para que este discorra sobre um 

determinado assunto, pois o locutor deseja conhecer seu posicionamento a respeito 

deste assunto.  

 No tópico seguinte, trataremos do fenômeno da retextualização, a fim de 

entendê-lo como um processo de mudança que ocorre num texto, escrito ou falado. 
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1.3- RETEXTUALIZAÇÃO: DO TEXTO AO TEXTO 

 

  Na interação face a face,  

o discurso é inteiramente co-produzido, 

 é o produto de um trabalho colaborativo incessante. 

 Kerbrat-Orecchioni 

 

 Nas atividades sócio-interativas diárias, fala e escrita se compõem no processo 

de textualização, uma atividade bastante comum no nosso cotidiano, já que está presente 

nas situações em que a língua é usada. Nesta seção, enfocaremos o fenômeno da 

retextualização com base em duas perspectivas teóricas distintas: Marcuschi (2001a) e 

Matencio (2002; 2003). 

Marcuschi (2001a) é um entre os autores brasileiros que desenvolveu uma série 

de considerações a respeito das atividades de retextualização
11

. Para ele, há quatro 

possibilidades de retextualização: 

1. Da fala para a escrita. 

2. Da fala para a fala. 

3. Da escrita para a escrita. 

4. Da escrita para a fala.   

 Por se tratar de um processo que envolve operações complexas, que interferem 

tanto no código como no sentido, Marcuschi (op. cit., p. 75) elaborou um modelo de 

operações textual-discursivas realizadas nesse processo. Esse modelo abrange um 

conjunto de operações reunidas em dois grandes grupos:  

 

      (i) as operações que seguem regras de regularização e idealização e se fundam nas 

estratégias de eliminação e inserção;  

     (ii) as operações que seguem regras de transformação e se fundam em estratégias de 

substituição, seleção, acréscimo, reordenação e condensação. 

 

  Essas últimas operações são, segundo Marcuschi, as que propriamente 

caracterizam o processo de retextualização e envolvem mudanças mais significativas no 

texto-base. 

De forma mais detalhada, as operações que fazem parte do primeiro grupo visam 

a uma idealização da língua, que consiste em uma “depuração” do texto-base (oral), 

                                                 
11 O termo retextualização foi originalmente empregado por Neusa Travaglia (1993), no sentido de tradução de uma 

língua para outra. 
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considerando que as estratégias realizadas neste tópico são basicamente de eliminação, 

completude e regularização.  

Já as operações de transformação do segundo grupo que figuram no modelo 

dizem respeito a um tratamento da fala, de natureza sintática, semântica, pragmática e 

cognitiva. O modelo dessas operações textual-discursivas pode ser melhor visualizado 

no Diagrama 2 elaborado por Marcuschi (op. cit., p 75).  

O autor sugere que a retextualização plena do texto falado (texto-base) em texto 

escrito (texto-alvo) deva passar por todas essas operações, no entanto isso nem sempre 

acontece, em virtude da possibilidade de o investigador (ou escritor) concluir sua 

atividade em qualquer ponto do processo. É oportuno lembrar que se trata de um 

método de descoberta relativamente intuitivo e que não tem a pretensão de chegar a 

resultados definitivos e estanques, conforme o autor. 

Em complementação ao modelo exposto no Diagrama 2, Marcuschi (2001a) 

apresenta três operações especiais relativas ao tratamento dos turnos na passagem da 

fala para a escrita (transformação da fala em discurso direto ou indireto), aqui 

reproduzido, intitulado Quadro 3 
12

: 

 

Quadro 3 (Marcuschi, op. cit.,p. 89): 

  

Técnica I: manutenção dos turnos 

 Transposição dos turnos tal como produzidos, abolindo as sobreposições e seguindo, no 

geral as operações 1, 2, 3 e 5 do modelo, mas com uma sequênciação por falantes, introduzindo 

segmentos encadeadores a título de contextualização, podendo haver fusão de turnos, sobretudo 

os repetidos. 

 

Técnica II: transformação dos turnos em citação de fala 

 Eliminação dos turnos com acentuada manutenção das falas num texto sem a estrutura 

dialógica geral, mas com indicação precisa de autoria das falas e com a aplicação das operações 

1-6 do modelo. 

 

 

Técnica III: transformação dos turnos em citação de conteúdo 

                                                 
12

Nomeado de Quadro 3 por Marcuschi (2001a, p. 89) e aqui reproduzido conforme sua elaboração. 
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 Eliminação dos turnos e introdução generalizada das formas do discurso indireto, com 

citação de conteúdos através dos verbos dicendi e surgimento de um texto totalmente 

monologado, com reordenação dos conteúdos e do léxico, aplicando-se as operações 1-9 do 

modelo. 

 

 Esta última técnica apresenta um processo de retextualização mais acentuado 

que as demais, uma vez que envolve todas as operações do modelo diagramático 

elaborado por Marcuschi (2001a). É o caso do objeto de estudo do presente trabalho 
13

, 

pois nas entrevistas jornalísticas analisadas os turnos individuais dos participantes são 

eliminados, ocorre um maior número de reformulações e substituições lexicais, bem 

como a inserção do discurso indireto.  

Além das operações, segundo Marcuschi (2001a), há quatro variáveis que 

podem vir a interferir no processo de retextualização. A primeira delas diz respeito ao 

propósito da retextualização, em que o objetivo determinará as diferenças no nível da 

linguagem do texto. A segunda variável consiste na relação entre o produtor do texto 

original e o transformador. Este sendo, por exemplo, também o produtor do texto-base, 

certamente se sentirá mais à vontade para fazer transformações mais drásticas, o que 

pode não acontecer quando se retextualiza o texto de um outro autor. A relação 

tipológica entre o texto-fonte e o texto-alvo é outra variável que interfere no processo de 

retextualização, uma vez que se tem a possibilidade (ou não) de manter o mesmo gênero 

textual. A última variável é relativa aos processos de formulação que está vinculada às 

diferentes estratégias de produção textual de cada modalidade.  

Seguindo uma perspectiva de língua e linguagem como objeto de estudo e de 

ensino, Matencio (2002) aborda a atividade de retextualização como a produção de um 

novo texto a partir de um ou mais textos-base, um processo que, segundo a autora, é de 

essencial importância na formação do professor e em situações de ensino-aprendizagem 

de língua materna.  

Diferentemente de Marcuschi (2001a), que entende a retextualização como a 

passagem de uma modalidade para outra, Matencio (2002; 2003) observa a 

retextualização de textos acadêmicos em situações de ensino que visem à formação 

profissional. A retextualização, em vista disso, é encarada como uma estratégia de 

aprendizagem. De acordo com Matencio (2003, p. 3), 

 

                                                 
13 Ver anexos. 
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 retextualizar envolve a produção de um novo texto a partir 

de um ou mais textos-base, que significa que o sujeito 

trabalha sobre as estratégias linguísticas, textuais e 

discursivas identificadas no texto-base para, então, projetá-

las tendo em vista uma nova situação de interação, portanto 

um novo enquadre e um novo quadro de referência.  

 

As operações de retextualização, nessa ótica de Matencio (op. cit.) são as 

seguintes:  

(i) operações linguísticas: organização da informação, formulação do texto e 

progressão referencial; 

(ii) operações textuais: tipos e gêneros; 

(iii) operações discursivas: quadro interlocutivo e mecanismos enunciativos. 

 

A autora ressalta a diferença entre a retextualização de texto escrito para texto 

escrito e a atividade de reescrita (ou refacção). Para ela, a concepção de Marcuschi 

(2001a) se enquadra nesta última atividade, embora sua proposta apresente uma visão 

aproximada ao trabalho deste autor no que se refere às variáveis para o processo de 

retextualização explicitadas anteriormente. Segundo Matencio (op. cit), essas quatro 

variáveis são responsáveis pela mudança nas condições de produção e propósitos 

comunicativos na retextualização de um texto-fonte.  

Por conseguinte, retextualizar envolve, dessa perspectiva, tanto “relações entre 

gêneros e textos – o fenômeno da intertextualidade – quanto relações entre discursos – a 

interdiscursividade” (MATENCIO, 2002, p. 114). Isso implica dizer que retextualizar é, 

a priori, uma atividade cognitiva de compreensão, uma vez que é necessário que seja 

entendido o que o autor do texto-fonte quis dizer e os efeitos de sentido gerados pelo 

próprio texto escrito ou falado. De posse dessa compreensão, o retextualizador terá 

condições de lidar com o mecanismo do gerenciamento de vozes, isto é, o uso dos 

discursos direto e indireto (discurso reportado), alvo da nossa investigação.  

Ainda que ambas as concepções (MARCUSCHI, 2001a ; MATENCIO, 2002; 

2003) envolvam operações linguísticas semelhantes, mas em relação às operações 

textuais e discursivas, as diferenças são muito maiores. Retextualizar, na ótica de 

Matencio (2002), implica, necessariamente, compreensão de propósito e mudança deste 

propósito por parte do transformador e de suas representações do gênero e da 

modalidade, condição não prevista por Marcuschi que abordou esse processo, 

sinteticamente, sob o ponto de vista da mudança de uma modalidade para outra.  
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 Tendo em vista que uma das operações de retextualização é o discurso 

reportado, abordaremos, na próxima seção, considerações acerca deste assunto com 

base nas contribuições de Bakhtin (1990; 2003) e Authier-Revuz (1990).  

 

 

1.3.1- DISCURSO REPORTADO 

 

 

 Antes de adentrarmos na discussão a respeito do discurso reportado, achamos 

pertinente esboçar algumas considerações de Bakhtin (2003) sobre os conceitos de 

enunciado e de discurso, a fim de entendermos a importância de se desenvolverem 

estudos interacionistas.  

 O autor entende o enunciado como “unidade real da comunicação discursiva”, 

uma vez que “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva” (p. 269-271). Um enunciado, ao ser isolado do seu processo de 

enunciação e transformado numa abstração linguística, perde o que tem de essencial, a 

sua natureza dialógica, pois a realidade fundamental da linguagem é o dialogismo. Este 

conceito tem como base o movimento de dupla constituição entre a linguagem e o 

fenômeno da interação sócio-verbal, isto é, a linguagem se instaura a partir do processo 

de interação e este, por sua vez, só se constroi na linguagem e através dela.  

Entretanto, o dialogismo não se reduz às relações entre os sujeitos nos processos 

discursivos; pelo contrário, se refere também ao permanente diálogo entre os diversos 

discursos que configuram uma sociedade. É esta dupla dimensão que nos permite 

considerar o dialogismo como o princípio que determina a natureza interdiscursiva da 

linguagem. 

Estreitamente ligada ao dialogismo, outra noção bakhtiniana importante é a 

polifonia, que nos leva a perceber a impossibilidade de contar com as palavras como se 

fossem signos neutros, transparentes, já que elas são afetadas pelos conflitos históricos e 

sociais que sofrem os falantes de uma língua e, por isso, permanecem impregnadas de 

suas vozes, seus valores, seus desejos. Assim, a polifonia se refere às outras vozes que 

condicionam o discurso do sujeito.  

Em resumo, a concepção de discurso e de enunciado de Bakhtin entende a língua 

como lugar de interação e a noção de sujeito como ser sócio-histórico, ativo e 

participante que se constroi nas práticas sociais às quais pertence.  
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Nesse âmbito das relações dialógicas, Bakhtin (1990, p. 144) define que “o 

discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo 

tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (ênfase do 

autor).  

 O discurso citado é caracterizado sob os seguintes aspectos fundamentais: o 

tema, a autonomia e os tipos de inter-relação entre o discurso citado e o contexto 

narrativo. 

 De acordo com Bakhtin (op. cit.), o tema penetra no discurso conservando as 

suas características estruturais e semânticas, assim como aquelas do discurso que o 

absorve. A autonomia, ou o caráter autônomo do discurso de outrem se relaciona ao fato 

de o discurso citado ter o conteúdo conservado, assim como sua “integridade 

lingüística” e sua “autonomia estrutural primitiva”. 

 No que concerne ao contexto narrativo, Bakhtin (op. cit.) destaca o comentário 

efetivo (comentário citado isolado do contexto narrativo) e a réplica, batizados de 

“estilo linear”. Nesse estilo, “o discurso construído como sendo o de outrem atinge uma 

sobriedade e uma plasticidade máximas” (p. 150). Portanto, a autenticidade do discurso 

citado é conservada quanto às interferências de outrem. O “estilo pictórico”, por sua 

vez, permite que o autor do texto narrativo penetre no discurso citado com os seus 

comentários. Segundo o autor (p. 150), “não é apenas o seu sentido objetivo que é 

apreendido, a asserção que está nela contida, mas também todas as particularidades 

linguísticas da sua realização verbal”.  

Dada as orientações da inter-relação da enunciação e do discurso citado, este 

pode materializar-se de três maneiras distintas: através do discurso direto, do discurso 

indireto e do discurso indireto livre.  

No discurso direto, há a citação textual do discurso de outrem, podendo ocorrer 

de vários tipos, tais como: o discurso direto preparado, o qual emerge do discurso 

indireto; o discurso direto esvaziado, em que as palavras do heroi contêm as 

apreciações do autor; o discurso citado antecipado e disseminado, que conserva as 

entonações do autor; discurso direto retórico, de valor persuasivo e assemelha-se ao 

discurso indireto livre, e por último, o discurso direto substituído, em que o autor fala 

no lugar do herói e é praticamente igual ao discurso indireto livre. 

O discurso indireto, conforme Bakhtin (1990, p. 158-159), implica uma análise 

da enunciação que ocorre simultaneamente à sua transposição. Este se efetiva através do 

discurso indireto analisador de conteúdo, de estilo linear e utilizado em contextos 
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científicos, filosóficos, etc; o “discurso indireto analisador da expressão”, de efeitos 

pictóricos; entre aspas; característicos do “individualismo crítico e realista”; o discurso 

indireto impressionista, usado para transmitir o “discurso interior”; e o discurso indireto 

livre, em que “as vozes do autor e do heroi fundem-se”. 

 Apresentado o conceito de discurso reportado e os seus mais variados tipos, 

segundo Bakhtin (op. cit.), tentaremos discorrer a partir de agora a respeito do princípio 

de heterogeneidade constitutiva do discurso definida por Authier-Revuz (1990), pois 

suas reflexões estão fortemente vinculadas à noção bakhtiniana de dialogismo.  

É esta autora que confere à noção de heterogeneidade discursiva uma maior 

definição, tendo como base a problemática do discurso como produto do interdiscurso, a 

teoria do sujeito construída pela psicanálise, o dialogismo e a polifonia bakhtinianos. 

Segundo a autora, o princípio da heterogeneidade parte da ideia de que a própria 

linguagem é heterogênea na sua constituição; e, como a materialidade do discurso é de 

natureza linguística, é lógico considerá-lo também heterogêneo. Porém, falar em 

linguagem heterogênea se reduz, praticamente, ao reconhecimento das outras vozes que 

marcam as palavras, conforme a polifonia de Bakhtin.  

Para verificar o funcionamento da noção na prática analítica, Authier-Revuz (op. 

cit.) distingue duas formas de heterogeneidade: constitutiva e mostrada. A primeira não 

se apresenta na organização linear do discurso, visto que a alteridade não é revelada, 

permanece no interdiscurso. A segunda traz marcas da presença do outro na cadeia 

discursiva, ou seja, a alteridade se manifesta ao longo do discurso e pode ser recuperada 

de maneira explícita através da análise. 

 Nas formas de heterogeneidade mostrada no discurso “[...] se altera a unicidade 

aparente da cadeia discursiva, pois elas aí inscrevem o outro (segundo modalidades 

diferentes, com ou sem marcas unívocas de ancoragem)” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 

29), tratando-se dos processos de representação do discurso, do aspecto do 

intradiscurso. Por outro lado, a heterogeneidade constitutiva opera num plano diferente, 

o dos processos de constituição do discurso, o interdiscurso.  

A heterogeneidade mostrada pode ser ainda marcada e não-marcada. Quando for 

marcada, é da ordem da enunciação, visível na materialidade linguística, como, por 

exemplo, o discurso direto, as palavras entre aspas. Se for não-marcada, então, é da 

ordem do discurso, sem visibilidade, como o discurso indireto livre e a ironia. 

 Em vista disso, os planos da heterogeneidade mostrada e da heterogeneidade 

constitutiva encontram-se de forma conjunta no campo da enunciação, de modo que, 
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“na descrição, circunscrever-se a um dos dois planos é evidentemente legítimo; mas 

colocar esse plano como um todo autônomo, fechado a esse exterior pertinente que 

constitui o outro plano, é fonte, creio inevitável, de engano e de multidão do terreno 

escolhido” (AUTHIER-REVUZ, op. cit., p. 35). 

Há outros interessantes trabalhos que propõem novos enfoques para a noção de 

heterogeneidade discursiva, pois este assunto constitui um campo instigante e propício 

para constantes retomadas. Mas, neste trabalho, optamos por concluir com os estudos de 

Authier-Revuz (1982; 1998) - nos quais constatamos a presença de Bakhtin (1990) - 

como via de acesso para fazer a travessia das fronteiras do discurso citado a fim de 

explorar sua heterogeneidade. 

 O capítulo que segue tratará dos aspectos metodológicos adotados neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, apresentaremos o processo metodológico da presente 

investigação, no qual estão inseridas a escolha, a definição e a justificativa do tipo de 

pesquisa. Em seguida, detalharemos o procedimento de coleta do corpus que inclui o 

perfil acadêmico dos participantes e a descrição dos locais onde os dados foram 

coletados. Por fim, procederemos à caracterização dos procedimentos e dos critérios de 

análise dos dados.  

 

 

2.1- O TIPO DE PESQUISA 

 

 Dado o caráter multidisciplinar da Linguística Aplicada (LA), com este trabalho 

interessamo-nos por questões de uso da linguagem fora do contexto escolar. Nesse 

sentido, a presente pesquisa encontra-se inserida na concepção investigativa da LA 

definida por Cavalcanti (1986, p. 6). Para essa autora, a trajetória de pesquisa em LA 

inicia-se a partir da detecção [...] “de uma questão específica de uso da linguagem, passa 

para a busca de subsídios teóricos em áreas de investigação relevantes às questões em 

estudo, continua com a análise da questão na prática, e completa o ciclo com sugestões 

de encaminhamento”. A noção veiculada na citação que ora fazemos, caracteriza, pois, 

nossa intenção. 

 Procurando seguir essa abordagem de pesquisa, este trabalho levantou, 

primeiramente, como questão de uso da linguagem, quais os mecanismos linguísticos e 

discursivos colocados em prática frente ao discurso reportado do(s) entrevistado(s) na 

atividade de retextualização. A fim de tentar responder a esse questionamento central, 

passamos a buscar subsídios teóricos relevantes aos temas versados no trabalho, todos 

devidamente descritos no capítulo de fundamentação teórica. Após a fase de coleta dos 

dados, procedemos à sua análise e interpretação dos resultados. 

 Portanto, o percurso metodológico trilhado por esta pesquisa com o fim de 

alcançar os objetivos inicialmente definidos encontra-se pautado em um enfoque 

qualitativo de investigação, uma vez que este tipo de pesquisa permite observar e 

descrever fenômenos, procurando compreendê-los e interpretá-los.  

 A base qualitativa de pesquisa, nesse contexto, oferece a discussão de conceitos, 

de teorias e de abstrações que possibilitam ao pesquisador uma visão mais ampla do que 

está em processo de investigação.  
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 De acordo com Ludke e André (2005), a pesquisa qualitativa valoriza a indução 

e envolve os componentes da situação de pesquisa em uma verdadeira interação, fatos 

que descartam uma postura neutra de quem realiza a investigação. Desse modo, o 

pesquisador tem sempre a possibilidade de partilhar e de compartilhar das mesmas 

práticas e experiências vividas pelos sujeitos investigados.  

A partir de tais considerações, definimos que nossa pesquisa constitui-se como 

documental, uma vez que o corpus estudado se constitui de entrevistas orais transcritas 

em material publicado de fonte primária
14

. De acordo com Chizzotti (1991) apud 

Gonsalves (2001, p. 32), “quaisquer informações orais (diálogo, exposições, aula, 

reportagens faladas) tornam-se documentos quando transcritas em suporte material”.  

Segundo os objetivos, este trabalho lança mão igualmente da pesquisa 

explicativa com o fim de “identificar fatores que contribuem para a ocorrência e o 

desenvolvimento de um determinado fenômeno” (GONSALVES, 2001, p. 66). 

 Definido o tipo de pesquisa, partiremos para a descrição do procedimento de 

coleta de dados do trabalho.  

 

 

2.2- PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

Objetivando focalizar como se materializa o discurso reportado no gênero 

entrevista, constituímos um corpus de entrevistas jornalísticas realizadas pela seção 

sindical Adurn Notícias (Andes – sindicato nacional), que publica, semanalmente, 

entrevistas jornalísticas com professores ativos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), através de uma coluna chamada Nossos Valores, conforme já 

apresentado na introdução. O objetivo central desta publicação é divulgar o perfil 

acadêmico dos professores, isto é, suas produções em termos de ensino, de pesquisa e 

de extensão. 

Essas entrevistas do Adurn Notícias são publicadas, aos domingos, também no 

jornal O Poti
15

, da cidade de Natal-RN. Portanto, são textos não apenas de circulação 

acadêmica, mas que estão inseridos em um veículo de publicação de abrangência 

estadual, isto é, leitores variados.  

                                                 
14

Fonte primária diz respeito ao material de pesquisa que ainda não recebeu tratamento analítico, 

conforme Gonsalves (2001, p. 32). 
15

As entrevistas que fazem parte do corpus em estudo encontram-se em anexo.  
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É importante sublinhar que o critério de escolha desse corpus para a análise se 

deveu basicamente à facilidade do acesso ao material pesquisado, uma vez que a 

Adurn
16

 é uma associação pertencente à UFRN e, gentilmente, nos concedeu todo o 

espaço e condições necessárias para a coleta dos dados.  

As entrevistas publicadas pelo Adurn Notícias são planejadas, preparadas e 

realizadas pela equipe de assessoria de imprensa da Adurn. Entretanto, a realização 

propriamente dita das entrevistas fica a cargo somente dos alunos-estagiários (as), 

estudantes do curso de Comunicação Social da UFRN, que através desse trabalho, têm a 

oportunidade de colocar em prática as teorias e as técnicas jornalísticas apreendidas 

durante as disciplinas regulares da graduação. Ao solicitarmos junto à Adurn a 

permissão para a nossa coleta de dados, fomos prontamente atendidos, o que nos 

permitiu conduzir nosso trabalho de maneira eficaz.  

Nas entrevistas coletadas (um total de dez), estivemos presentes para a 

observação e coleta fonográfica para posterior transcrição. É válido destacar que através 

das referidas estagiárias da Adurn, éramos comunicados com antecedência a respeito 

das datas, horários e locais de realização das entrevistas. O início da fase de coleta 

ocorreu no dia 25 de abril de 2007 e o término se deu no dia 27 de junho do mesmo 

ano
17

. Abaixo, o quadro 2 apresenta resumidamente as datas de coleta, os títulos das 

entrevistas e as áreas de atuação dos participantes
18

 desta pesquisa:  

 

Quadro 2: Realização das Entrevistas 

Data da coleta das 

entrevistas 

Título das entrevistas Área de atuação dos 

professores (as) 

25/04/2007 O vento como alternativa Engenharia Elétrica 

30/04/2007 A invenção do Nordeste História 

09/05/2007 Saúde e cidadania na comunidade Saúde Coletiva 

16/05/2007 Ciência e meio ambiente Ciências Biológicas 

24/05/2007 Turismo imobiliário em Natal Economia 

30/05/2007 Sistemas inteligentes Engenharia da Computação 

25/05/2007 A gestão de custo Ciências Contábeis 

                                                 
16

Adurn: Associação dos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

17
As datas de publicação das entrevistas encontram-se no material pesquisado em anexo.  

18
Por uma questão de preservação das faces, os nomes dos professores entrevistados foram omitidos e 

substituídos pelo código P (Professor (a)) durante a transcrição e análise de dados.  
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14/06/2007 Pela profilaxia bucal Odontologia 

20/06/2007 A leitura como prioridade Comunicação Social 

27/06/2007 Corrosão e tensioativos Química 

 

 Para a realização das entrevistas, as estagiárias da Adurn fazem um trabalho de 

revezamento entre si. Contudo, durante o nosso período de coleta, uma das estagiárias 

foi a responsável pela maioria das entrevistas, isto é, num total de 10 (dez), uma única 

estagiária foi a condutora de 8 (oito) interações face a face.  

A nossa participação durante a fase de coleta de dados consistia na observação e 

gravação fonográfica do processo de entrevistar, ou seja, das técnicas dentro das 

entrevistas. Por se tratar de uma pesquisa de base interpretativista, assumimos o papel 

de observadora enquanto investigadora desse processo interativo chamado entrevista.  

É importante destacar que os participantes entrevistados, isto é, professores da 

UFRN, eram devidamente informados, ainda no momento inicial, na apresentação, 

sobre a nossa presença durante as entrevistas, de modo que houve colaboração quanto 

ao nosso papel naquele contexto de interação, por entenderem que um trabalho de 

pesquisa, por vezes, se organiza através da documentação em campo.   

Os dados foram coletados no campus da UFRN, mais especificamente, nas salas 

dos professores entrevistados, as quais estão localizadas nos departamentos dos 

respectivos centros de ensino. A observação desses ambientes nos permitiu a 

possibilidade de conhecer mais concretamente o espaço de trabalho dos entrevistados e 

suas produções científicas em forma de materiais impressos como livros, revistas e 

banners.  

A fim de facilitar o nosso trabalho de investigação, a Adurn disponibilizava o 

acesso ao script (roteiro ou questionário das entrevistas). De posse desse documento de 

apoio, foi possível ter uma noção preliminar da maneira como as entrevistas seriam 

conduzidas. Estruturalmente, as entrevistas cumpriam as seguintes etapas:  

 

1. Apresentação. 

2. Explicação sobre a finalidade da entrevista. 

3. Explicação sobre o motivo de o (a) professor (a) ter sido indicado (a) para a 

entrevista. 

4. Início da entrevista propriamente dita. 
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Esses passos iniciais são importantes como estratégias de entrevistas por que são 

responsáveis pela percepção que os entrevistados terão do papel do entrevistador (a), 

uma vez que viabilizam a disposição dos entrevistados em fornecer informações 

relevantes. De fato, durante todo o processo investigativo das referidas entrevistas, num 

período equivalente a três meses, percebemos a importância desse tipo de abordagem 

introdutória nas interações, a fim de se obter o resultado esperado, isto é, colher o 

máximo de informações sobre a vida acadêmica dos entrevistados em questão, os 

professores.  

O texto publicado, semanalmente, pelo Adurn Notícias visa a enfocar os 

seguintes tópicos, conforme representamos no esquema que formulamos abaixo: 

 

Esquema 2 – Tópicos focalizados na entrevista 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

Esse esquema, de maneira geral, abrange os principais temas abordados durante 

as entrevistas coletadas para a nossa análise, dispostos de acordo com esta ordem: 

identificação, formação acadêmica, perfil acadêmico, relação formação acadêmica 

versus atuação profissional, resultados das pesquisas mais recentes e relevância dos 

trabalhos acadêmicos junto à sociedade.  

 Constituído o corpus, detalharemos na próxima seção o procedimento adotado 

para a análise e interpretação dos dados. 
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2.3- PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

A partir da definição do corpus, iniciamos a nossa análise realizando a 

transcrição das entrevistas, em que atribuímos as iniciais J (Jornalista) para as 

entrevistadoras e P (Professor (a)) para os professores (as) entrevistados (as). Para a 

parte oral e transcrita das entrevistas, conferimos o nome de “texto-fonte”; já a parte 

escrita e publicada denominamos de “texto-alvo”. Utilizamos o sistema ortográfico, os 

sinais convencionalizados e consideramos eminentemente a produção real dos 

falantes
19

.  

A respeito da atividade de transcrição que antecede o processo de 

retextualização, é válido ressaltar a posição de Rey-Debove (1996), para quem o 

processo de transcodificação ocorre quando a substância e a forma do conteúdo são 

transportadas, exatamente como são, para o outro sistema. Assim, nessa passagem, as 

noções de oral e escrito se interpenetram e suas diferenças são reduzidas ao mínimo. 

Rey-Debove (op. cit.) destaca que “a transcodificação natural tem uma norma pouco 

flutuante na medida em que uma correspondência exata é impossível e em que as 

convenções são mal conhecidas” (p. 79). 

Transcrever implica, primeiramente, compreender e interpretar na perspectiva da 

escrita, o que nos indica que sempre haverá perdas (por exemplo, perdas de caracteres 

linguísticos da fala), pois, muitas vezes, é preciso adaptar em face do incompreensível 

ou do objetivo pretendido pelo transcritor. Nesse sentido de adaptação, Marcuschi 

(2001a, p.52) afirma que “existem transcrições que já são um primeiro formato de 

retextualização”, mas é necessário distinguir entre transformar e transcrever.   

Para analisar os dados, selecionamos alguns trechos das perguntas e das 

respostas das entrevistas jornalísticas em suas versões transcrita (oral) e retextualizada 

(escrita), a fim de observarmos a presença do discurso reportado nos textos estudados.  

Para tanto, adotamos como critério de análise observar o texto publicado em sua 

versão escrita para identificar a presença do discurso reportado. Em seguida, esta 

passagem textual era selecionada para análise. Posteriormente, localizávamos no texto-

fonte o fragmento textual correspondente a essa passagem retextualizada e selecionada.  

                                                 
19

Ver transcrições das entrevistas em anexo. 
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Desse modo, pudemos fazer uma análise comparativa entre o texto-fonte e o 

texto-alvo a fim de observar e discutir com mais clareza a respeito dos mecanismos 

linguísticos/discursivos colocados em prática durante esse processo de retextualização. 

Os dados coletados foram analisados com base no quadro teórico esboçado no 

capítulo de fundamentação teórica a fim de tentar responder às perguntas de trabalho 

desta pesquisa. Para tanto, o próximo capítulo trará a análise dos dados.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Neste capítulo, procederemos à análise dos dados coletados para a presente 

pesquisa, com base na fundamentação teórica discutida no Capítulo 2.  

Para isso, conforme destacamos no capítulo de metodologia, optamos por 

selecionar alguns trechos das entrevistas coletadas tanto nas versões transcritas quanto 

nas versões retextualizadas, em razão da extensão dos textos, em sua versão integral.  

As versões retextualizadas são produzidas a partir das entrevistas coletadas 

oralmente em interações face a face. Entretanto, a coluna Nossos Valores que o jornal 

disponibiliza para publicar semanalmente, um texto sobre o perfil acadêmico dos 

professores é curta e sucinta, com no máximo 3.000 caracteres
20

, o que implica, em 

alguns casos, uma redução significativa no volume informacional do texto-fonte. Não se 

trata, contudo, de uma condensação de informações fornecidas pelo entrevistado, mas 

de uma condensação linguística acerca de repetições e reformulações parafrásticas.  

Isso decorre das condições de produção das entrevistas, tanto no que se refere ao 

momento de interação face a face (entrevistado x jornalista), como no momento em que 

a jornalista se encontra com os dados coletados para transcrevê-los.   

 

3.1-  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS 

 

Exemplo 1
21

: 

Texto-fonte: 

J: qual o projeto que o senhor tá trabalhando atualmente? 

P: é o projeto que é junto à cosern 

J: ah é? 

P: é um projeto de pesquisa e desenvolvimento porque depois que o:o...que o sistema elétrico ele foi 

privatizado né...então as empresas de energia elétrica...elas têm um percentual pra aplicar...pra investir em 

pesquisa e desenvolvimento 

 

Texto-alvo: 

P explica que após as privatizações, as empresas passaram a destinar um percentual de investimentos para 

pesquisa. 

 

Este exemplo 1 foi retirado da primeira entrevista coletada constitutiva do 

corpus. Durante toda a entrevista, P (professor (a)) apresenta um registro formal na fala, 

                                                 
20

 Informação fornecida pela equipe de assessoria de imprensa da Adurn. 

21
Esclarecemos que o texto–alvo (texto publicado), nesse exemplo, segue a ordem tópica do texto-fonte 

(entrevista oral). 
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o que implicaria a ausência de estruturas truncadas, de modo que a linguagem e o estilo 

do entrevistado foram preservados, conforme podemos constatar nesse próximo trecho 

da entrevista: 

 

Exemplo 2: 

Texto-fonte: 

J: fala um pouquinho pra mim do desenvolvimento desse projeto... 

P: de energia eólica? 

J: sim 

P: ...de energia eólica é... estudar o impacto dos aerogeradores é... no sistema elétrico sob o ponto de vista 

da qualidade da energia elétrica né...e esse impacto dos aerogeradores são escolhidas determinadas 

tecnologias que hoje são utilizadas...então a gente estudou aqui o impacto dos aerogeradores de 

medição...é...é...foram estudadas e...aerogeradores simples que é uma outra terminologia de aerogeradores 

que é utilizada para a geração de energia eólica... 

 

Texto-alvo: 

Atualmente, o professor focaliza seus estudos na área de energia eólica, considerada uma das mais 

promissoras fontes naturais de energia, por ser renovável (não se esgota) e auxiliar na redução do efeito-

estufa, se utilizada para substituir fontes de combustíveis fósseis. P, há quatro anos, desenvolve um 

projeto que estuda o impacto dos aerogeradores no sistema elétrico sob o ponto de vista da qualidade da 

energia elétrica gerada pela eólica.  

O professor explica que por ser uma nova área a ser explorada, a instalação de parques eólicos deve ser 

fundamentada com base neste tipo de estudo, para que se prove sua qualidade e viabilidade. 

 

 

 A atividade de retextualização empreendida nesse exemplo ocasionou 

interferência pouco acentuada de natureza linguística em relação ao seu conteúdo. A 

ordem tópica (acerca dos assuntos) das perguntas feitas por J também é seguida no 

texto-alvo referente aos assuntos abordados (cf. transcrição na íntegra).  

Ao compararmos as versões transcrita e retextualizada da entrevista em estudo, 

observamos que o texto publicado apresenta reformulações e algumas substituições 

lexicais, além da inserção de informações que não estão presentes no texto-fonte 

(“promissoras fontes naturais de energia”/ “redução do efeito-estufa”). 

Algumas dessas informações podem ter sido retiradas do Curriculum Lattes do 

entrevistado, que, de acordo com a nossa observação durante a fase de coleta do corpus, 

figura como uma fonte de coleta de dados sobre a vida acadêmica dos entrevistados 

dessa coluna
22

.  

                                                 
22

 No nosso papel de pesquisadora, tivemos acesso à preparação das entrevistas, segundo mencionamos 

no capítulo de metodologia, e dentre as etapas desse processo, a elaboração do script remete, 

basicamente, à consulta ao Curriculum Lattes dos entrevistados, considerando que as informações 

contidas nesse documento, em tese, estão atualizadas.  
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 Esse tipo de retextualização abre espaço para o uso frequente do discurso 

indireto. Na versão retextualizada, há vários momentos em que esse recurso é 

igualmente utilizado por meio de verbos dicendi: “O professor focaliza seus estudos na 

área de energia eólica...” ; “P, há quatro anos, desenvolve um projeto...” ; “O professor 

explica que por ser uma nova área...”. 

Sobre esse recurso de citação, Authier-Revuz (1982, p. 12) nos diz que “no 

discurso indireto, o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso de suas próprias 

palavras, ele remete a um outro como fonte do “sentido” dos propósitos que ele relata” . 

Desse modo, J estabelece uma parceria com seu interlocutor, procurando levá-lo 

a participar da construção de sentido do texto, conforme observamos no exemplo 

abaixo: 

 

Exemplo 3: 

Texto-fonte: 

J: [telejornal...trabalhava no telejornal...?              

P: quem eu...não...eu trabalhei dentro do jornalismo...tanto no rádio...eu apresentava o noticiário 

radiofônico...e fazia o diário de hora em hora...em rádio...televisão...participava de todas as 

coisas...reportagem...pauteiro...editor...é:é...diretor de jornalismo...tinha de tudo um pouco né...durante 

quaTORze anos  

 

Texto-alvo: 

Considera o rádio a sua escola em comunicação, pois nele viveu a experiência de chefe de reportagem, 

pauteiro, editor e diretor de jornalismo, entre outras.  

 

 

Essa cooperação discursiva entre entrevistador e entrevistado decorre do caráter 

dialógico da linguagem: o reconhecimento da presença do outro na interação verbal.  

Indo mais além, o texto publicado também parte rumo a uma heterogeneidade 

constitutiva, isto é, “à presença do outro – às palavras dos outros, às outras palavras – 

em toda parte sempre presentes no discurso, não dependente de uma abordagem 

linguística” (Cf. AUTHIER-REVUZ, op.cit., p. 21).  

 Ainda no exemplo 2 (anterior), a presença de pergunta de entonação 

descendente (sem sintaxe interrogativa), já que o início da intervenção de J (“fala um 

pouquinho pra mim do desenvolvimento desse projeto...”) revela que esta deseja que 

seu interlocutor explique a informação dada com mais detalhes, como um pedido de 

esclarecimento em relação ao conteúdo do enunciado. Fato semelhante acontece na 

entrevista 8 (pergunta indireta), na seguinte passagem: 
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Exemplo 4: 

 

Texto-fonte: 

 
J: humrum...eu queria que a senhora me falasse um pouquinho dos projetos que a senhora está envolvida 

no momento 

P: certo 

J: o que é...quem participa...objetivos? 

P: humrum...a gente está/ a gente acabou/há pouco tempo nós concluímos um projeto que foi financiado 

pelo CNPq...que era um projeto onde envolvia entrevistas também com a população...com os alunos de 

odontologia...e com os profissionais de odontologia acerca do conhecimento que essas pessoas tinham 

sobre o câncer de boca...tá...então a gente ia...dava palestras em comunidades carentes...em empresas de 

ônibus...em canteiros de obras...e depois a gente fazia o auto-exame...na cavidade oral dessas pessoas...e 

explicava a importância do auto-exame...que é examinar/a própria pessoa examinar a cavidade oral para 

procurar se existe alguma diferença...alguma alteração de cor...ai o projeto envolvia outros professores 

também...alunos de doutorado e também de iniciação científica...temos também um projeto [...] 

 

 

Texto-alvo: 

 
Recentemente coordenou um projeto financiado pelo CNPq, que envolvia entrevistas com a população, 

alunos e profissionais de odontologia com o intuito de identificar o conhecimento desses indivíduos sobre 

o câncer de boca. Também eram realizadas palestras em diversos lugares como comunidades carentes, 

empresas de ônibus, canteiro de obras no qual os participantes eram ensinados a fazer o auto-exame e 

reconhecer possíveis alterações na boca.  

 

Para Fávero et al (2006, p. 135), “para que um enunciado possa ser identificado 

como uma P (pergunta), o fator determinante é a sua atualização num contexto 

particular em que as marcas lexicais, a entonação e a forma sintática, em geral, se 

apresentam como características funcionais”.  Portanto, o uso recorrente de perguntas 

indiretas no corpus em análise sinaliza para a construção detalhada das atividades 

acadêmicas dos entrevistados, a fim de enriquecer o texto publicado. 

No exemplo seguinte, que faz parte da entrevista 2, a presença da fala do 

entrevistado é marcada igualmente pelo uso do discurso indireto, mas percebe-se a 

recorrência do discurso direto em algumas passagens, como no trecho que segue: 

 

Exemplo 5: 

Texto-fonte: 

J: eu não tenho nada a ver com isso ((risos)) 

P: eu não tenho nada a ver...exatamente...na/no doutorado ai eu trabalhei o surgimento da própria região 

Nordeste...fazendo essa pesquisa descobri que o Nordeste só aparece no começo do século XX...não 

existia esse recorte regional antes do começo do século XX...em toda a documentação você só encontra 

Norte e Sul...daí porque as pessoas de São Paulo ainda chamam a gente  

J: do Norte 

P: do NOrte...de nortistas...porque na verdade foi uma identidade criada no começo do século XX...aí a 

pergunta básica é... por que que o Nordeste surgiu aí...por que que o Nordeste foi inventado no começo do 

século XX...né...essa tese virou o livro a invenção do Nordeste 

J: tá publicado? 
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P: tá publicado...já tá na terceira edição...e...e aí eu vou mostrar o contexto político....a decadência 

econômica...política das elites dessa área e como elas inventam o Nordeste como uma forma de se 

articular e de se defender diante do avanço do centro-sul...do ponto de vista econômico...do ponto de vista 

político etc...e é o movimento que vai inventar essa idéia que a gente tem do Nordeste... 

 

Texto-alvo: 

Ainda em suas pesquisas, o professor descobriu que é só no começo do século XX que surge a região 

Nordeste: “Não existia esse recorte regional antes. Em toda documentação só encontra-se norte e sul”. Já 

na tese de doutorado, que rendeu o livro “A invenção do Nordeste”, é mostrado o contexto social, a 

decadência econômica e política das elites e a invenção do Nordeste como uma forma de articulação e de 

defesa frente ao avanço centro-sul. Para P, foi esse movimento que gerou a imagem atribuída ao Nordeste 

por parte das pessoas do sul, existente até hoje. Essa visão caracteriza a região como atrasada, seca, rural.  

 

 Portanto, fazendo uso de duas modalidades de discurso (direto e indireto), o 

texto do jornal é construído através das formas explícitas de heterogeneidade. O uso do 

discurso direto ocorre, nesse caso, sem o uso de verbo dicendi, apenas marcado pelo uso 

das aspas. O discurso indireto empreendido nessa passagem transmite uma síntese das 

ideias enunciadas sobre a imagem atribuída ao Nordeste, o que nos leva a evocar o 

processo de retextualização que visa a produção de um novo texto a partir de um texto-

base (Cf, MATENCIO, 2003).  

 Em outro trecho, além do uso do discurso indireto, a heterogeneidade discursiva 

revela-se através do discurso indireto livre, quando as vozes do entrevistado e da 

entrevistadora fundem-se da seguinte forma: 

 

Exemplo 6: 

Texto-fonte: 

J: engraçado...assim essa experiência assim...que conclusões desse preconceito assim...ainda tipo...o 

nordestino SAI daqui e vai pra lá...ainda sofre muito preconceito ou ele mesmo tem o preconceito assim ? 

P: primeiro assim...acho tem essa questão da mão dupla...a gente não pode...a gente não pode é...culpar 

um lado só pelo preconceito...quer dizer...como eu dizia pra você...em grande medida esse PREconceito 

ou seja esse conceito prévio em relação ao nordestino foi grandemente criado pelos próprios 

nordestinos...foi a própria elite daqui que criou uma determinada iMAgem que funcionou 

politicamente...que FUNciona politicamente até hoje...essa idéia do coitadinho...da vítima...do 

pobrezinho...né... [...] 

 

 

 

Texto-alvo: 

Em junho, na bienal do livro de Natal, o professor lançará um paradidático que trata do preconceito ao 

nordestino, voltado para alunos de 1˚ e 2˚ graus. “O preconceito é uma via de mão dupla. Não podemos 

culpar um lado só”, afirma.  
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 Nessa parte da entrevista 2, em que os participantes falavam a respeito do tema 

preconceito ao nordestino, a frase que se encontra entre aspas no texto do jornal não foi 

proferida exatamente por P durante a parte oral, ou seja, a enunciação do entrevistado é 

apreendida e compreendida no interior do discurso jornalístico. O discurso diluído do 

outro efetua-se, parcialmente, à medida em que são mantidos os conteúdos semânticos e 

sintáticos da língua, em função de “uma relação ativa de uma enunciação à outra” 

(BAKHTIN, op. cit., p. 145). 

 Os exemplos a seguir, extraídos da entrevista 3, reafirmam essa idéia: 

 

 

Exemplo 7: 

Texto-fonte: 

P: quando eu comecei eu tinha apenas vinte horas na universidade e tinha minha atividade de medicina 

clínica fora da universidade...eu trabalhava no consultório...no hospital Walfredo Gurgel e no hospital 

Varela Santiago...e na universidade eu tinha uma ação BEM marcante na extensão desse departamento 

que naquela ocasião era saúde coletiva e nutrição...e que tinha um trabalho aqui...é...nas Rocas pegando 

aquela clientela de Brasília Teimosa...um ano depois eu já estava bem/eu dava uma aula uma vez por 

outra...mas eu não tinha o peso de uma disciplina especificamente... 

J: certo 

 

 

Texto-alvo: 

Nos primeiros anos de sua vida docente, dedicou-se com mais ênfase à extensão por meio de uma ação 

médico-assistencial à população de Brasília Teimosa. Posteriormente, priorizou o ensino, vocação pela 

qual P diz ter despertado desde os tempos da graduação.  

  

 

 Observa-se que a retextualização empreendida nesse fragmento da entrevista 3 

acarreta em uma estratégia de estruturação argumentativa, uma vez que o espaço 

disponibilizado no Adurn Notícias para a publicação das entrevistas, conforme dito 

anteriormente, é um tanto limitado se comparado com quantidade de informações 

veiculadas pelos entrevistados durante as interações orais.  

Desse modo, o trecho acima é formado pelo uso do discurso indireto e do 

discurso indireto livre, pois, de acordo com Authier-Revuz (1982), “isso quer dizer que 

todo discurso é compreendido nos termos do diálogo interno que se instaura entre esse 

discurso e aquele próprio ao receptor; o interlocutor compreende o discurso através do 

seu próprio discurso” (p. 42).  

 A heterogeneidade não-marcada encontra-se presente em todo o texto publicado 

da entrevista 3, não havendo nenhum processo de representação via discurso direto (ver 

anexo). O trecho abaixo exemplifica essa afirmação: 
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Exemplo 8: 

Texto-fonte: 

P: olha...hoje a minha maior dedicação é a uma atividade de ensino que nós chamamos de saúde e 

cidadania 

J: hum...a famosa saci 

P: a famosa saci...((risos))...exatamente...essa disciplina ela foi criada por um grupo de professores aqui 

do centro de ciências da saúde que eu faço parte dessa criação e da discussão dessa atividade...então 

desde o semestre...desde o segundo semestre do ano 2000 que nós vivemos essa experiência...é...numa 

ação bem voltada pelo o que está preconizado pelas diretrizes curriculares para as áreas/para os cursos da 

área da saúde 

J: rapidinho...qual foi o ano que ela começou ? 

P: no segundo semestre de 2000 

J: pode continuar 

P: e então essa é uma atividade que reúne alunos de todos os cursos da área da saúde...nós formamos 

grupos multiprofissionais e multidisciplinares...temos uma atividade na periferia da cidade...quer 

dizer...extra-muros...e tem sido muito interessante ver esse encontro dos alunos da área da saúde com uma 

realidade que muitas vezes desconhecem...certo...um dos objetivos nossos é fazer com que o aluno.../o 

curso da área da saúde seja/tenha um retrato do que vai ser o futuro dele profissional...que ele veja 

aonde... quem é que precisa...porque o aluno quando entra...por exemplo o aluno de medicina quer ser um 

grande especialista...sabe...ele quer ser um grande especialista...ele quer ter fama...ele quer ter poder... 

J: eu acho que a senhora tá sendo muito eufêmica...((risos)) 

P: ele quer ter poder...e ele tem...e ele terá...mas ele precisa saber que tem uma GRANde parte da 

população que não precisa de um especialista...precisa de um generalista que vai resolver seus problemas 

né...associado a isso com ações de promoção de saúde geral... 
 

Texto-alvo: 

A disciplina “Sáude e Cidadania” é um dos exemplos dessa afinidade. Com um grupo de professores da 

área da saúde, P participou da criação dessa disciplina, que tem caráter interdisciplinar e leva alunos de 

quase todos os cursos da área de saúde às comunidades carentes. O objetivo de “Saúde e Cidadania”, 

segundo a professora, é levá-los a conhecer a realidade dessa população – por meio de visitas domiciliares 

com os agentes de saúde – e trabalhar a responsabilidade social deles enquanto futuros profissionais de 

saúde, fazendo-os refletir sobre os princípios e valores que orientam o aprimoramento ético e cidadão no 

relacionamento com colegas da própria equipe e com as pessoas da comunidade.  

 

 

 Percebe-se o modo como o receptor do texto, no caso, J, apreende o discurso da 

entrevistada, uma vez que esse discurso influencia a retextualização empreendida nessa 

passagem. O uso do discurso indireto (“segundo a professora”) revela como a fala da 

entrevistada é perfeitamente filtrada pela jornalista, pois nota-se a preservação do 

conteúdo e de alguns traços linguísticos da estrutura original. Portanto, do ponto de 

vista das operações de transformação da língua, esse exemplo manifesta um 

agrupamento das informações proferidas por P, porém conserva certa “autonomia do 

discurso de outrem” (BAKHTIN, op. cit.). A mesma ocorrência pode ser verificada no 

seguinte exemplo: 
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Exemplo 9: 

Texto-fonte: 

P: as minhas linhas.../eu trabalho com...eu trabalho com a/como eu falei eu trabalho dentro da área de 

sistemas inteligentes e nessa área nós desenvolvemos...nós desenvolvemos pesquisas é...do 

desenvolvimento de algoritmos inteligentes tá... 

J: me explique aí 

P: então esses algoritmos eles permitem desde a:a...da classificação de padrões...por exemplo...aplicável à 

área médica...então eu posso identificar por exemplo dentro de uma imagem...se por exemplo aquela 

imagem tem lesões que possa ser um...por exemplo uma mamografia...identificar se ali tem a presença ou 

não de um câncer ou de uma lesão que possa ser um câncer...contar/identificar dentro de um exame 

patológico células cancerígenas e não cancerígenas...isso...algumas aplicações na área médica...existem 

outras......na área é...de telecomunicações...é...o desenvolvimento de antenas inteligentes...antenas que 

possam identificar sinais...de onde está vindo os sinais que estão chegando para ela né...então ela tá vendo 

sinais de várias direções...ela saber de onde é que tão vindo esses sinais...isso:o...é a área de compressão 

de imagens...ou seja você tem uma imagem que tem muito...tem muita...tem muitos...muitos 

DAdos...então você...para você tornar aquilo ali...preservar a imagem mas reduzindo a marca de 

dados...precisa de técnicas de:e... de compressão de dados...compressão de imagens...então nós temos 

trabalhos nessa linha...trabalhos em...na área também de reconstrução tridimensional de imagens 

 

Texto-alvo: 

 
Nessa área, o professor P pesquisou o desenvolvimento de algoritmos, compressão de imagens, 

reconstrução de imagens tridimensionais. Ele explica que os sistemas inteligentes são cada vez mais 

utilizados em diversos setores como automação, biomedicina, instrumentação, segurança e 

telecomunicação.  

 

 Nesse trecho (entrevista 6), o discurso indireto aparece com a finalidade de 

condensar as principais contribuições dos sistemas inteligentes nas mais diversas áreas 

científicas de que vinha falando o entrevistado. Em ambas as entrevistas (3 e 6), mais 

especificamente na de número 3 (a anterior), observa-se um desenvolvimento fluente 

que se constroi e se desenvolve revelando ser a voz do (a) entrevistado (a) a de maior 

importância, tal como geralmente ocorre no texto em questão.  O discurso é construído 

na imediaticidade da interação e a linguagem vai-se estabelecendo de acordo com o 

ritmo e a necessidade da comunicação em pauta.  

 Vejamos agora um trecho da entrevista 4:  

 

Exemplo 10: 

Texto-fonte: 

 
J: a senhora sempre trabalhou com pesquisas lá em Alagoas e aqui? 

P: e aqui...durante toda a minha vida acadêmica em Alagoas eu trabalhei em remanescentes da mata 

atlântica do estado...porquê...porque a mata atlântica ela praticamente desapareceu no Nordeste...mas 

depois da Bahia...Alagoas é o segundo estado nordestino com os maiores remanescentes florestais...então 

eu tinha que ir pra lá...eu fui pra lá pra trabalhar com diversidade e conservação das espécies nesses 

remanescentes...de floresta atlântica 

 

 

Texto-alvo: 
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No período em que exerceu a docência na capital alagoana, trabalhou com a diversidade e conservação 

das espécies de anfíbios e répteis em áreas remanescentes de mata atlântica.  

 

 

 Nesse exemplo, repete-se o uso do discurso indireto analisador de conteúdo 

(BAKHTIN, op. cit.), uma vez que é mantido o plano temático do texto-fonte, com o 

acréscimo no texto-alvo das espécies estudadas pela professora entrevistada (répteis e 

anfíbios), pois no início da entrevista (ver anexo), P explica o seu objeto de estudo no 

ramo da herpetologia/zoologia.  

 Em outro trecho dessa entrevista, observa-se o mesmo fenômeno: 

 

Exemplo 11: 

Texto-fonte: 

J: isso eu registrei o que a senhora tava falando...mas não anotei aqui...a senhora descobriu uma nova 

espécie de:e...de sapo...de rã...aqui no parque das Dunas? 

P: não...no parque das Dunas não...no parque das Dunas é um lagarto... 

J: é um lagarto? 

P: é um lagarto...é um dos MEnores do mundo e o menor da América do Sul...já foi bem divulgado um 

pouco isso... 

J: hum hum 

P: é um dos menores do mundo e o menor da América do Sul...eu até homenageei a cidade de Natal...se 

chama Coleodactylus Natalensis... 

J: que interessante... 

 

Texto-alvo: 

 

Aqui no RN, P descobriu no Parque das Dunas uma nova espécie de lagarto, o Coleodactylus Natalensis, 

que é o menor lagarto em tamanho de toda a América Latina e um dos menores do mundo.  

 
 

 O texto publicado mantém o conteúdo da entrevista oral, de acordo como foi 

proferido por P, embora J tenha trocado América do sul por América Latina, pois 

geograficamente as duas Américas não correspondem à mesma extensão territorial. Essa 

alteração no texto-alvo chegou a comprometer a veracidade e o sentido da informação 

dada, embora a entrevistada tenha buscado esclarecimentos adicionais como forma de 

assegurar a objetividade (“é um dos menores do mundo e o menor da América do 

Sul...eu até homenageei a cidade de Natal...se chama Coleodactylus Natalensis...”).  

O discurso indireto utilizado nesse fragmento da entrevista recai sobre a seguinte 

afirmação de Morin (1973) apud Medina (2002, p. 11): 

 

a entrevista, evidentemente, se funda na mais duvidosa e 

mais rica das fontes, a palavra. Ela corre o risco permanente 

de dissimulação ou da fabulação.  
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Sabendo que em qualquer unidade dialogal o par pergunta-resposta tem uma 

função significativa quando se trata de tópico discursivo, seja para iniciar, para 

desenvolver, para retomar ou para encerrar, a presença da pergunta retórica destaca-se 

nessa função no seguinte exemplo (“o que aconteceu”; “qual é a proposta”; “porque”): 

 

Exemplo 12: 

Texto-fonte: 

 

J: a senhora então está no Prodema é professora...? 

P: eu sou coordenadora...o que aconteceu...em Alagoas já tinha Prodema...então quando eu voltei do 

doutorado eu ainda fiquei 1 ano em Alagoas antes de vir pra cá...e eu achei a proposta fanTÀStica...qual é 

a proposta...unir os diferentes saberes e competências para tentar equacionar os problemas resultantes do 

desenvolvimento em relação ao meio ambiente...porque sempre pensam assim...ou ocorre 

desenvolvimento e o meio ambiente padece...ou então...ah...não vamos desenvolver pra preservar a 

natureza...não...e se a gente encontrar um meio termo nisso aí...só que um profissional só ele não 

consegue...porque...porque o modelo tradicional de conservação ele separa o homem da natureza... 

 

 

Texto-alvo: 

P foi uma das responsáveis por viabilizar junto aos órgãos superiores da UFRN a inclusão da mesma na 

Rede PRODEMA e a sua implantação. Atualmente, ela é coordenadora local do PRODEMA pelo 

segundo mandato.  

 

 Obviamente, P emite essas perguntas sem o intuito de que sejam respondidas por 

J, mas as utiliza como uma estratégia de interação, expandindo, assim, a noção de 

“dialógico” para além de uma forma composicional de construção do discurso. Desse 

modo, o dialogismo estabelece-se, nesse exemplo, como propriedade intrínseca, que 

naturalmente faz parte de todo discurso, tanto das réplicas quanto das enunciações 

monológicas.  

O próximo exemplo faz parte da entrevista 5: 

 

Exemplo 13: 

Texto-fonte: 

J:      [a senhora tem algum estudo relacionado à região aqui mesmo?...tipo o Rio Grande do Norte...em 

Natal....porque tá muito forte agora né essa questão do turismo assim...como que a senhora avalia isso 

hoje assim...é uma saída talvez pra:a? 

P: é...sem dúvida...a idéia né...é que o turismo realmente ele é um setor importante mas não pode ser visto 

como uma panacéia né...na medida em que também não pode fechar os olhos pras limitações do 

desenvolvimento do setor...uma delas por exemplo é a baixa qualificação da mão-de-obra e a 

remuneração também....um baixo nível de remuneração desses profissionais que são 

incorporados...também tem o problema de ser uma atividade sazonal...então no período de alta-estação ele 
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tende a absorver mais trabalhadores...a empregar mais gente...nos períodos de baixa-estação então...ele 

tende a:a...os trabalhadores tendem digamos...há uma redução no quadro... 

 

 

Texto-alvo: 

Num momento em que o turismo se apresenta como saída para economia nacional, a professora enfatiza 

que “o turismo é importante, mas não pode ser visto como uma panacéia”, já que este setor é bastante 

influenciado por fatores como a baixa qualificação da mão-de-obra e o movimento sazonal.  

 
 
 

 A retextualização realizada nesse fragmento faz uso do discurso direto que 

parece emergir do discurso indireto livre, pois as vozes de J e P se entrelaçam ao 

compararmos as versões oral e escrita. Observa-se que J elabora duas perguntas 

simultâneas e P limita-se a responder somente uma delas, a última. Como no gênero 

entrevista, o foco sempre recai sobre a fala do entrevistado, o texto-alvo é, em vista 

disso, moldado de acordo com o tópico desenvolvido por P, em que a fala deste entra 

“espontaneamente” nessa passagem. Contudo, o tópico é, fundamentalmente, uma 

questão de conteúdo, e um processo colaborativo, pois o conteúdo é construído no 

decorrer do ato interacional, pelos próprios participantes desse ato.  

Passemos à entrevista de número 7: 

 

Exemplo 14: 

Texto-fonte: 

J: tem algum projeto de pesquisa...algum? 

P: meu...meu projeto de pesquisa é metodologia do ensino de contabilidade 

J a senhora pode falar um pouquinho pra mim como é o desenrolar do projeto...o objetivo...quem 

participa... 

P: bem...eu tenho normalmente um bolsista né...e comigo assim alguns na pesquisa com professores do 

departamento...é em geral só mestres né...tem doutor...tem por exemplo a bolsa...bolsista né...sempre e aí 

(     )... meu trabalho de pesquisa né 

J: na graduação a senhora leciona o quê? 

P: contabilidade gerencial e administração 

J: ah é a mesma... tudo nessa linha ...tanto na graduação quanto na pós...? 

P: é exatamente 

J: tem algum outro projeto de pesquisa...? 

P: não...não...o projeto hoje...ah...assim têm os professores que...que desenvolvem outros projetos tá...são 

mestres...não são doutores não...então eu acompanho dando orientação...mas o projeto mesmo não/e 

também é se...porque no nosso departamento só tem atuando hoje dois doutores...então a gente tem que (     

)... abrigar os mestres também... 

J: ah 

P: então a gente participa da orientação...dá colaboração nesses projetos sobre a economia (     )...minha 

área de estudos...minha área de interesse nesses projetos...assim...metodologia de ensino 

J: é...eu vou lhe fazer uma pergunta bem...bem genérica...assim porque eu não sou da área...não entendo... 

então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra mim como é o dia-a-dia .../sendo que tem a 

disciplina de custos... o que essa disciplina aborda dentro do...dentro do/da realidade de 

contabilidade...assim pra me entender ... eu que não sou da área 

P: bem...as empresas existem pra dar lucro certo...pra dar lucro elas têm que vender...mas elas tem que 

gastar...então a minha área.../eu poderia dizer assim que o objetivo é promover o lucro das empresas a 

partir da racionalização dos ensumos que elas utilizam pra produzir e vender...então é uma atividade 
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relacionada assim com...com o crescimento do patrimônio das empresas...é...até dessa compreensão de 

que ela necessita (   )... produzir pra vender né...então é um trabalho na/no sentido de economizar recursos 

tanto de mão-de-obra...de material...de agilizar processos...  

J: a senhora tem algum trabalho relacionado a isso aqui no Rio Grande do Norte...localmente? 

P:                     [[ não 

J:                     [[ com as empresas daqui...com o desenvolvimento das empresas daqui? 

P: não...não...assim...trabalhos isolados...alguns que são trabalhos em disciplinas né...então...a gente tem 

trabalho de campo...visita técnica mais no sentido acadêmico [...] 

 

Texto-alvo: 

P coordena o projeto de pesquisa ´Metodologia do Ensino de Custos‟ que analisa práticas inovadoras e as 

experimenta nos contextos de aprendizagem dos alunos do curso de Ciências Contábeis da UFRN. Isso 

porque os problemas na área profissional se apresentam de formas distintas e singulares e exigem que o 

profissional esteja preparado para qualquer uma destas possíveis situações, que não dispõe de roteiros 

certos para sua resolução. É necessário então que se desenvolva nos futuros profissionais uma atitude 

reflexiva para solucioná-las.  

 

 J questiona inicialmente a respeito de um possível projeto de pesquisa de P. Ao 

solicitar (por meio de pergunta indireta) que o tal projeto seja mais detalhado, P não 

atende satisfatoriamente a esse último questionamento. Diante disso, J insiste, um pouco 

mais incisiva, sobre a relação dos estudos da área contábil com a realidade do mercado 

financeiro (“é...eu vou lhe fazer uma pergunta bem...bem genérica...assim porque eu não 

sou da área...não entendo... então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra 

mim como é o dia-a-dia .../sendo que tem a disciplina de custos... o que essa disciplina 

aborda dentro do...dentro do/da realidade de contabilidade...assim pra me entender ... eu 

que não sou da área”). Diante de respostas sem efeito, cabe ao entrevistador reelaborar 

seu questionamento a fim de obter o resultado desejado. 

 O exemplo que segue continua nessa tentativa de ampliação da pauta em 

questão: 

Exemplo 15: 

Texto-fonte: 

 
J: aqui na universidade já exerceu alguma função administrativa? 

P: fui coordenadora do programa de pós-graduação 

J: até o ano passado...né...? 

P: é...até o ano passado ... jornalista estuda a vida da gente né... ((risos)) 

J: ((risos))...tem que estudar...tem que saber ((risos)) 

P: ...tá sabendo mais do que eu...né... com o avanço da idade já tá ...a memória já tá falhando...já tô 

deletando informações par gerar espaço na memória virtual... ((risos)) 

J: mais alguma coisa que a senhora queira colocar...algum dado...algum fato do dia-a-dia aí interessante 

aqui pra gente... 

P: olha... 

J: da carreira também... 

P: eu nunca pensei em ser professora...de repente tava aqui né...então acho que não sou bem a professora 

que eu gostaria de ser...mas me esFORço bastante... por isso eu tô estudando as metodologias pra...pra 

superar né...acho que as limitações...com a formação específica que eu tive de contabilidade e 

economia...não existe essa formação pra ser professor né...e a gente um dia resolve...vem e cai numa 
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universidade ... porque no mestrado você começa a pensar mais academicamente né...então você vem e 

vai pra uma sala de aula...agora tenho que me comunicar...tem que trabalhar minha voz...assim minha voz 

é baixinha... o pessoal reclama bastante 

J:                                                       [[((risos))...é bom porque todo mundo faz silêncio  

P:                                                      [[ é...nas salas enormes com cinqüenta alunos...aí você começa a ver 

que ...nem sempre você tá ensinando do modo como você aprendeu...certo...o mundo tá mudando...então 

pra se adaptar a essas mudanças...assim...vida de professor...é... 

 
 

Texto-alvo: 

 
Até o ano passado, foi coordenadora do Programa de Pós-graduação de Ciências Contábeis no qual 

atualmente ministra a disciplina „Custos I‟ e orienta trabalhos. Também ministra disciplinas na graduação. 

Ela conta que nunca pensou em ser professora, mas que este foi e é um desafio gratificante em que 

procura melhorar constantemente.  

 

 

 Nesse ponto da entrevista, J direciona a interação para as considerações finais, 

embora ainda tente extrair de P alguma informação adicional (“mais alguma coisa que a 

senhora queira colocar...algum dado...algum fato do dia-a-dia aí interessante aqui pra 

gente...”). De acordo com a nossa observação no momento de coleta de dados, J 

utilizou-se desse recurso por que precisava atender a um dos tópicos centrais do script : 

a relação formação acadêmica vs. atuação profissional
23

, tendo em vista que até àquele 

momento essa informação não tinha sido posta. P, então passa a discorrer sobre as suas 

principais dificuldades no campo da docência, informação que aparece retextualizada no 

entrevista publicada. Os enunciados produzidos por entrevistadores, via de regra, quer 

se apresentem ou não como perguntas diretas, tenderão a ser tomados por aquilo que 

efetivamente são: meios mais ou menos diretos ou enviesados de obter informações do 

entrevistado e sobre ele.  

 A retextualização operada na entrevista do próximo exemplo lança mão 

exclusivamente da heterogeneidade constitutiva através de uma construção híbrida: 

 

Exemplo 16: 

Texto-fonte: 

J: tá...e o seu pós-doutorado...? 

P: é...eu fiquei um ano trabalhando na universidade de Studi em Milão...e depois quando eu voltei aqui 

pra Natal...eu ainda formei uns três ou quatro mestres nessa área 

J: do que tratou exatamente assim esse trabalho...? 

P: o trabalho era...esse trabalho era no sentido de produzir eletrodos industriais que eram testados em 

laboratório...a gente pensou pra produção de gases industriais...por exemplo...pra produção de 

cloro...oxigênio né...hidrogênio...era basicamente isso...usando substâncias é...digamos assim...BAratas 

que tinham é...uma capacidade catalítica grande...de acelerar o processo industrial né...então...mas só que 

                                                 
23 Ver esquema p. 54.  
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isso aí foi descontinuado né...era um laboratório caro né... a gente não conseguiu...com isso a gente 

desativou essa base de pesquisa [...] 

  

Texto-alvo: 

Em 1992, conclui o Pós-doutorado pela Universita Degli Studi de Milano. O resultado foi uma pesquisa 

com intuito de produzir eletrodos industriais para produção de gases como cloro, oxigênio e hidrogênio. 

A vantagem da utilização dessas substâncias é que, além de baratas, tem capacidade catalítica grande, ou 

seja, auxiliam na aceleração do processo industrial.  

 

Fica evidente nesse exemplo e em toda a entrevista publicada
24

 a ausência tanto 

do uso do discurso direto quanto do discurso indireto. O discurso reproduzido do 

entrevistado situa-se no campo do interdiscurso, em que a alteridade não é revelada. J 

compreende o discurso de P através de seu próprio discurso. “O discurso (como 

qualquer signo, em geral) é interindividual [...] não se pode atribuir o discurso somente 

ao locutor [...]. Cada enunciado tem sempre um destinatário [...] e o autor da obra verbal 

procura e antecipa a compreensão responsiva”. (BAKHTIN, 2003, p. 83) 

Durante a análise das duas versões das entrevistas constitutivas do corpus, nem 

sempre soubemos distinguir a autoria de certas proposições. Nesse sentido, observamos 

o que se constitui, em certa medida, no que Bakhtin (1978) chama de hibridação 

intencional. Essa presença diluída do outro no discurso do texto dialogado transformado 

em texto monologado demonstra que não há, em algumas partes dos textos escritos, 

demarcação nítida entre as vozes. 

Fazendo um levantamento em termos quantitativos, o uso do discurso indireto e 

indireto livre foi mais recorrente do que o discurso direto, uma vez que apareceram em 

todos os trechos analisados. O discurso direto só apareceu nas seguintes versões 

retextualizadas: exemplos 5 e 6 (entrevista 2) e exemplo 13 (entrevista 5).  

Isso significa que, embora o uso do discurso direto em textos jornalísticos seja 

uma estratégia discursiva interacional que exige que o seu conteúdo venha 

acompanhado de pormenores, ou seja, da enunciação em que apareceu originalmente o 

discurso citado, com o fim de conferir veracidade a esse tipo de texto, sabe-se que o 

discurso direto é apenas uma representação, citada com “ostentação de objetividade no 

´eu cito´(com valor de eu não intervenho)”, em que são preservadas algumas das 

características do texto original, conforme destaca Authier-Revuz (1998, p. 149). 

O predomínio da presença dos discursos indireto e indireto livre mostra o quanto 

o texto jornalístico descreve os acontecimentos a partir dos discursos daqueles que dele 

                                                 
24

 Ver anexo. 
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fizeram ou fazem parte, nesse caso, do perfil acadêmico dos entrevistados. Nos trechos 

estudados e ainda em todas as entrevistas em sua versão integral (cf. anexo), observa-se 

uma condensação de falas que são integradas pelas jornalistas a seu próprio discurso e 

são interpretadas em seu próprio estilo. Apesar disso, há um destaque à palavra do outro 

(dos entrevistados), principalmente através da presença de verbos de elocução e de 

conjunções subordinativas “que” e “se”, além de uma condensação das ideias principais 

com vistas aos tópicos previamente traçados para esse tipo de entrevista. 

O discurso reportado, nesse sentido, é largamente empregado no gênero 

entrevista por este ser produzido na interface (meio de produção gráfico e concepção 

discursiva oral), considerando que o papel da imprensa é imprimir o efeito de sentido de 

verdade e de objetividade que a situação comunicativa exige. Em vista disso, tentando 

responder, ao longo da análise dos dados, quais os mecanismos linguísticos e 

discursivos colocados em prática frente ao discurso reportado na atividade de 

retextualização, destacamos que o discurso reportado materializado através de suas 

diversas formas funcionou como testemunha autêntica do relato jornalístico, pois, ao 

revelar suas fontes, aumentou o sentimento de presença e fidelidade aos discursos por 

ele veiculados.  

Concluindo, foi observada, na leitura dos resultados, uma pluralidade de vozes 

que se cruzam e se confrontam, demonstrando que os textos-alvo compor expõem uma 

diversidade de falas vindas, primordialmente, dos textos-fonte e do Curriculum Lattes 

dos entrevistados, apresentado sob a forma de dados biográficos, sem a presença dos 

turnos característicos do gênero entrevista, sendo este a base de toda matéria 

jornalística.  
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Levando em consideração as duas questões centrais que deram origem a este 

trabalho, podemos afirmar, com relação à primeira, que a presença do discurso direto, 

indireto e indireto livre que identificamos, descrevemos e interpretamos no corpus 

estudado mostram como as entrevistadoras apreenderam o discurso dos entrevistados 

numa dada situação de interação e o retomaram numa outra, dirigindo-se a uma terceira 

pessoa, com o propósito diferente daquele com o que o discurso inicial foi proferido.   

Os resultados do nosso estudo revelam, nesse sentido, que existe uma infinidade 

de modos de restituição da fala de outrem, e, na imprensa cotidiana, há lugar para todo 

tipo de escolha dentro das possibilidades oferecidas pela língua.  

Conforme vimos nas análises, os textos-alvo reeditados para a publicação sem a 

presença dos turnos de fala ganham uma nova significação constituída de elementos 

como estilo, conteúdo temático e construção composicional diferentes do gênero 

estudado - a entrevista jornalística. Isso se deve à roupagem e à linguagem próprias dos 

gêneros jornalísticos, o que determina um gênero de discurso específico. 

Quanto à segunda questão, os mecanismos linguísticos/discursivos utilizados 

nesse processo de retextualização apontam que os nossos dados fazem parte do domínio 

discursivo jornalístico através de um processo de (re)construção recorrente, em que a (s) 

entrevistadora (s) “elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais” que permitem 

conservar certa “autonomia primitiva do discurso de outrem” (BAKHTIN, 2003, p. 

255). Em vista disso, o discurso das entrevistadoras e o discurso dos entrevistados 

integram, assim, uma só configuração sintática que se orienta para o receptor/leitor.  

Ao concebermos o gênero enquanto texto concreto, “relativamente estável”, que 

serve como instrumento comunicativo de ação social, entendemos que a eliminação dos 

turnos, as reordenações tópicas, a inserção de informações nem sempre contidas nas 

falas dos entrevistados, o próprio suporte jornalístico impresso que passa a abrigar e 

divulgar esse novo texto, ou seja, todos esses e outros procedimentos realizados na 

feitura da “entrevista” são responsáveis pela interferência na natureza do gênero 

produzido. Em outras palavras, não é unicamente a estrutura que se reorganiza, mas o 

quadro que forma a noção do gênero. 
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Em face disso, é sabida a quantidade de reclamações que sempre ocorrem nas 

publicações jornalísticas, em que os entrevistados lamentam, algumas vezes, não se 

reconhecerem naquele texto que aparece no jornal. Isso se deve, em parte, aos pilares do 

“princípio redutor” da norma jornalística que exige concisão e clareza nos textos.  

Uma observação a ser feita, nesse contexto, diz respeito ao uso de aspas (forma 

usual de marcar o discurso direto nos textos jornalísticos) em alguns trechos que não 

correspondem ao dito como tal, mas a uma junção de vários trechos. Não se trata, 

naturalmente, de imputar aos entrevistados o que eles não disseram, mas de fazê-los 

dizer de outra forma diversa, o que talvez não lhes agrade. Por essa razão, alguns 

entrevistados presentes nos dados estudados solicitaram a revisão do texto antes de sua 

publicação, a fim de garantirem a veracidade das informações veiculadas durante as 

entrevistas. 

É possível afirmar que o material estudado sinaliza para uma produção de 

discursos de subjetividade velada das jornalistas. Fica evidente a posição onisciente das 

entrevistadoras no momento da feitura dos textos-alvo, pois a sua preocupação com a 

integralidade dos discursos confere-lhes o papel de meras condutoras das informações 

“sem qualquer interferência”, cultivando o mito da objetividade. Contudo, o jornalista, 

enquanto produtor, está sempre por trás e dentro do texto e possui uma habilidade 

anônima na apresentação desse texto, com a intenção de dar a nós leitores a sensação de 

imparcialidade.  

Pelo exposto, a linguagem jornalística, portanto, é constituída por uma 

heterogeneidade de vozes, a partir da presença de vários enunciadores, e esta é uma 

característica marcante em uso nos jornais diários impressos de circulação na grande 

mídia. 
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ENTREVISTA 1 

 

Data: 25/04/2007      Duração: 21:04 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistado: P 

 

J: pode começar... 

P: pode 

J: pronto... o senhor é engenheiro elétrico...? 

P: é... engenheiro eletricista 

J: aqui pela ufrn ? 

P: pela ufrn 

J: o ano? 

P: 1977 

J: certo... e a pós-graduação? 

P: é:é... mestrado... pela universidade federal da Paraíba que hoje é a universidade federal 

de Campina Grande 

J: ah bom... e o ano... 

P: fo:i... 79... 1979 

J: nossa... um intervalo de tempo curto... e doutorado...? 

P: doutorado pela ufrj... (  ) ... aí demorou mais... terminei em 93 

J: e entrou na ufrn em que ano...? 

P: é... como aluno...? 

J: como professor 

P: ah... como professor em 1977 

J: foi 

P:   [[logo que terminei o curso... a colação de grau foi num sábado... fui contratado 

na...segunda 

J: então foi concurso ou não? 

P: hein...? 

P: foi concurso... 

P: na época era seleção... que entrava como professor colaborador 

J:                                                                                               [[ah é... 

P:                                                                                                 aí tinha uma seleção...aí na 

verdade era um sistema de/uma espécie de concurso 

P: aí saiu pra fazer a:a... 

P:                             [[saí... saí... logo imediatamente saí no... no final do ano... final de 77 e 

iNÍcio de 78 pra ir fazer mestrado né 

J: ah bom... 

P: na realidade eu comecei o mestrado na unicamp né... eu fiz 1 ano na unicamp aí meu 

orientador veio embora pra Campina Grande né...aí... eu desenvolvi a tese... quando tava 

pronta aí o pessoal de Campina Grande perguntou se eu queria apresentar lá que... é...é:é... 

a:chou.../ o orientador achou que eu poderia e eu defendi em Campina Grande...então meu 

certifi/meu diploma de mestre é de Campina Grande 

J: ah sim... e de que tratou assim esse trabalho...? 

P: aí em Campina... foi na parte de... um nome um pouco comprido né... minimização de 

custo de combustível de usinas térmicas 
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J: sim... isso significaria... assim... explique pra mim... 

P:                                                                   [[é a parte de/é a parte de otimização 

do/como você otimizar o sistema elétrico para que consuma o mínimo de combustível 

numa usina térmica...seja ela a gás seja a carvão...seja a óleo combustível 

J: hum hum...e o doutorado? 

P: aí o doutorado foi sobre... o fenômeno de... existe na engenharia elétrica... 

ferroressonância... ferroressonância é emendado... e o mestrado você pode pra 

simplificar esse nome...pode botar despacho óptimo 

J: e quais as linhas que o senhor participa atualmente...? 

P: atualmente eu tô na parte de energia eólica né...entrando na parte solar 

J: qual o projeto que o senhor tá trabalhando atualmente...? 

P: é o projeto que é junto à cosern 

J: ah é?... 

P: é um projeto de pesquisa e desenvolvimento porque depois que o:o...que o sistema 

elétrico ele foi privatizado né...então as empresas de energia elétrica...elas têm um 

percentual pra aplicar...pra investir em pesquisa e desenvolvimento 

J: sim 

P: aí... esse aqui na cosern...é... tem trabalhado é... mais na parte de (   ) com a 

cosern...aí o primeiro foi na parte de qualidade da energia elétrica né... 

J: hum hum 

P: aí depois teve outro... ( + ) ... aí o outro... energia eólica 

J: como é que são desenvolvidos assim... os alunos participam...? 

P: participam...alunos de iniciação científica...alunos de mestrado e alunos de doutorado 

J: é... 

P: é 

J: de que forma assim que é feito...são experimentos de laboratório...? 

P: não...essa parte de qualidade de energia é...trabalha mais na parte de simulação do 

sistema elétrico né 

J: hum hum 

P: verificar as causas que contribuem para a danificação de equipamentos...ver como é 

que o sistema... é... também medições de/das redes elétricas de consumidores...de 

determinados consumidores 

J: esse é o mais atual...? 

P: mais atual ...esse foi o primeiro...o mais atual é o de energia eólica 

J: fala um pouquinho pra mim do desenvolvimento desse projeto... 

P: de energia eólica...? 

J: sim 

P: ...de energia eólica é... estudar o impacto dos aerogeradores é... no sistema elétrico 

sob o ponto de vista da qualidade da energia elétrica né...e esse impacto dos 

aerogeradores são escolhidas determinadas tecnologias que hoje são utilizadas...então a 

gente estudou aqui o impacto dos aerogeradores de medição...é...é...foram estudadas 

e...aerogeradores simples que é uma outra terminologia de aerogeradores que é utilizada 

para a geração de energia eólica 

J: anham 

P: você sabe que a energia eólica é a energia obtida dos ventos né? 

J: anham 

P: aqui em Rio do Fogo já tem uma usina em funcionamento né? 
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J: Rio do Fogo é aonde...? 

P: Rio do Fogo fica ali perto de Touros 

J: ah sim...quando a gente vai chegando em Zumbi vê né... 

L2:                                                                     [[aqueles...como se fossem uns 

ventiladores lá grande 

J: é...é... dá pra ver...eu perguntei só pra me saber se eu tava/assim se era no lugar que 

eu tava pensando...eu vou muito em Zumbi e aí lá a gente vê os...os... 

P:                                                                               [[é...é...os ventiladores...os 

ventiladores bem grandes né... 

J: como que os alunos participam...? 

P: eles participam na parte de ... de utilização de...de desenvolvimento de programas de 

computadores né...tá programando...programas de computadores e na parte de 

dados...de levantamento de dados da rede elétrica e da orientação desses dados nos 

programas de computadores 

J: qual o objetivo...? 

P: justamente estudar o impacto do/desses aerogeradores...a dinâmica deles no sistema 

elétrico né 

J: anham 

P: porque esses aerogeradores eles são o seguinte...depende da condição de vento...as 

vezes ele tá gerando muita energia...pouca energia...aí fica es:sa energia ela fica 

é...é...injetada dentro do sistema elétrico né... tanto isso aí pode haver oscilação do 

sistema elétrico dependendo do ponto de conexão né 

J: ah sim... faz muito tempo que começou esse projeto...? 

P: o projeto...tá com/a gente pode dizer assim... 4 anos dividido em duas etapas...teve 

essa primeira né...e tá sendo concluída outra agora...que é a parte da qualidade da 

energia em si né... 

J: ...da energia eólica? 

P: da energia eólica...qualidade da ...da ENERgia eLÉTRica produzida pela...pela 

energia eólica entendeu...agora...esse tá sendo concluído agora 

J: certo ...e aí quais são as conclusões...? 

P: as conclusões do... 

J:                         [[ sim ... tem já 

P: já...o.../ em termos de ... de simulação não tá... não tá... não tá vendo se... se não/tá 

se... a qualidade da energia não pode ser prejudicada aí vai entrar na fase agora de 

medição...instalar os equipamentos de medição né... para...para a/verificar a parte de 

harmônico porque esses aerogeradores eles têm uma/um equipamento que é um inversor 

de potência né... e ele produz uma distorção na foma de onda né... e essa distorção a 

gente vai agora medir...ela vai ser medida...vai ser verificada porque realmente essa 

distorção ela faz aCIma ou abaixo dos limites recomendados 

J: ta... é como se fosse um monitoramento...? 

P: é um monitoramento...pronto é exatamente isso...um monitoramento... porque o que a 

gente fez até agora foi a parte de simulação elétrica...essa aí tudo bem tá normal...agora 

vai ver se o modelo utilizado corresponde com a/com o medido né 

J:                                                                                [[ah bom... e me diga uma 

coisa...qual a importância disso para o estado...pra/para além da universidade...? 

P: é... olha... essa parte da/de... de produção de energia eólica no mundo ta/é uma coisa 

nova né...assim... energia eólica de grande quantidade né... usando grande quantidade de 

energia né... eu acho que uma das vantagens é...é...é que aqui no estado têm pessoas 

competentes...tem MAssa competente...profissionais competentes que podem realizar 
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esse trabalho...que no passado isso era feito fora...se fosse seria feito fora né...se não 

tivesse esse pessoal aqui 

J: é difícil de implantar..? 

P: olha...pra quem tem o conhecimento não 

J: mas em termos de custos...assim de recursos...? 

P: você diz o quê...pra implantar o quê...? 

J: a:a...a estação lá...de...de 

P:                                    [[ah não... é a estação...isso aí em termos de recursos 

não...ainda tá...ainda é um/pode dizer assim que ainda tá caro né...é na faixa de 2 

milhões de dólares por megawatt instalado né...pra você ter uma idéia lá são instalados 

49,3 megawatt...então lá...a faixa de investimento foi na faixa de 120 milhões de...de 

dólares 

J: é mesmo...é caro ainda... 

P: é caro é 

J: mas aí o retorno assim compensa...? 

P: ah...compensa...isso é em torno de 7 anos retira o investimento...tendo em vista que a 

vida útil é prevista por 25 anos...20 a 25 anos e o investimento de 7 anos retira...a 

empresa lá colocou 

J: ah sim...então com a manutenção assim não é...não é/tem nada exorbitante...? 

P: não tem não...a manutenção nela...a manutenção de partes eólicas é a manutenção 

normal de uma máquina normal né...tem a manutenção preventiva né que é aquela que 

já são previstas e tem a corretiva né que as vezes danifica alguma coisa e tem que 

consertar 

J: anham...e assim esse projeto é feito em parceria com quem...? 

P: esse a gente...é feito/fazemos com a cosern 

J: é da cosern mesmo...? 

P: não não é da cosern porque a cosern tem interesse nesses estudos porque todo o 

sistema/que qualquer defeito que tiver por lá...se alguma perturbação que tiver por 

lá...como a cosern é a concessionária ela é que responde perante os órgãos reguladores 

como a aneel...por isso aí né 

J:                                       [[ah sim 

P:                                         então ela tem que ter estudos fundamentados para a 

..é...é...pra poder dizer que aquela usina ela deve funcionar... 

J:                                          [[ter um parâmetro não... 

P:                                           ...em tais e quais condições de operações...pra não 

prejudicar o sistema 

J: e como é o nome desse projeto...desse monitoramento... 

P: esse monitoramento agora tá sendo é.../o nome dele...é denominado de... (  +  )...é o 

nome geral é a qualidade da energia mais especificamente é introdução de harmônico 

por aerogerador 

J: e assim...a gente sabe que essa/a energia eólica ela mexe tanto com a questão de 

energias limpas ou seja a questão do meio ambiente...? 

P: é 

J: ...tem um lado ambiental nesse projeto... ? 

P: não não...nesse nosso não...não analisa esse aspecto aí 

J:                                                                                    [[não entra 

P:                                                                                    [[ é só a parte elétrica...é feita a 

parte elétrica...que a perturbação dela no sistema elétrico 

J: e eu vi lá no seu Lattes assim alguma/as suas linhas de pesquisa...aí como eu não 

entendo muito do assunto...ou seja eu não entendo nada realmente...essa não é a minha 
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área...então eu queria perguntar se todas essas linhas estão incluídas nesse 

projeto...fluxo de carga...aterramento...são todos...todos estão... 

P: não não...porque você me perguntou o que eu tava fazendo ATUALmente 

J:                                                                                                 [[é justamente 

P:                                                                                     [[ mas aí têm outras...eu já 

trabalhei na parte de aterramento e vou voltar agora à parte de aterramento de transporte 

de eletromagnético né 

J: o que é essa linha... 

P: aterramento de sistema elétrico é aquele que tem.../todo equipamento elétrico ele 

deve energizado ou não ele deve ser aterrado né...que seja um aterramento de segurança 

ou aterramento de (   )...então esse aí se faz necessário...cê tem um motor elétrico então 

a carcaça dele deve ser aterrada...você tem o transformador...o ventilador...é nesse 

sistema aqui...quando ele tem esse terceiro pino aqui...o aterramento/você tem o 

fase...você tem o neutro e o aterramento que é justamente essa parte de segurança né... 

J: e como que vai voltar...é um projeto também...? 

P: é exatamente...é um projeto junto com a Petrobrás agora é...deixa eu ver aqui ...mas 

é... (  +  )...compatibilidade eletromagnética e aterramento de sistemas elétricos nas 

unidades rn/ce...(  +  )...e proteção de descargas atmosféricas...mas generalizando.... 

J:                                                                                                         [[tem um roteiro 

assim desse projeto...o que pretende fazer...? 

P: tem 

J: o quê...? 

P: é...levantamento das situações dos equipamentos e das unidades lá...é feito um 

levantamento da (     ) né...e tem a parte de medição de resistência de alguns 

aterramentos e da eletricidade do solo né...e aí depois vai ser feita uma parte de 

simulação eletro que é a partir de indução eletromagnética...dependendo desse resultado 

aí vai ver se eles estão acima ou abaixo do nível permitido né e propor soluções de 

como é...é fazer ajustar às normas né 

J: e os alunos também tão nesse projeto...? 

P: não não...não têm alunos não 

J: o senhor tá ministrando alguma disciplina na pós-graduação...? 

P: nesse período não 

J: mas já ministrou...? 

P: já ministrei 

J: em que ano...? 

P: olha... só nesse semestre agora que eu não...eu não.../não foi ministrado mas o 

restante...todo semestre...era todo semestre...mas depois de modificações aqui na pós-

graduação né... aí dependendo das áreas né...aí passou a ser uma vez por ano 

J: e as disciplinas...? 

P: as disciplinas... proteção e aterramento de sistemas elétricos e transitórios de 

eletromagnéticos...na pós-graduação 

J: e na graduação...? 

P: na graduação atualmente é...circuitos elétricos II e tópicos em sistemas elétricos de 

potência que é.../diz respeito à parte de energia alternativa que é a energia solar 

J: solar...tem algum trabalho com energia solar...? 

P: tô introdu/tô começando a introduzir agora a parte de energia solar 

J: é? 

P: é 

J: tem projeto...? 
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P: não não tem nenhum projeto ainda não...essa parte de energia solar ainda tá muito 

incipiente... tô começando a colocar... conceitos para os alunos começarem a despertar o 

interesse por isso aí... 

J: tem algum laboratório que os alunos? 

P:                                                    [[não 

J:                                                     [[pra esses projetos? 

P:                                                     ah...sim sim...tem...nessa parte de programas de 

computador...tem o LAQEE...L-A-Q-E-E...laboratório de qualidade da energia elétrica 

J: e cargos administrativos...tá em algum agora... 

P: não...eu agora recentemente saí de/eu tava 

J:                                                              [[tava na direção não era... 

P: hein... 

J: tava na direção... 

P: não não ...tava não...eu era coordena/eu tava na comissão de conservação interna de 

energia...mas eu saí 

J: e atualmente só... na graduação né e com os projetos 

P: é...eu sou LIGAdo à pós-graduação também...só que não 

J:                                                                                      [[nesse semestre 

P:                                                                                      [[ mas no próximo eu pego 

disciplina 

J: tá certo...eu acho que é só...mais alguma coisa que o senhor queira colocar que eu não 

tenha perguntado? ... trabalhos publicados... 

P: ah... trabalhos publicados têm vários...tem...(  +  ) 

J: diga aí o mais recente 

P: o mais recente é o que tá... é de um encontro ibero-americano do cigré que vai ser em 

Foz do Iguaçu...é um congresso internacional que tem o trabalho de/sobre 

aerogeradores...na realidade são dois trabalhos 

J: que o senhor vai apresentar lá... 

P: é 

J: bem...eu acho que é isso...é isso...obrigada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

ENTREVISTA 2 

 

Data: 30/04/2007      Duração: 16:40 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistado: P 

 

J: então...primeiro eu queria saber a sua formação...aonde você se formou...sua 

graduação 

P: eu fiz a graduação em...é...licenciatura em história pela universidade regional do 

Nordeste...que é a atual universidade estadual da Paraíba em Campina Grande 

J: sim...certo 

P: fiz mestrado e doutorado em história social pela universidade estadual de 

Campinas...unicamp 

J: ah...o mestrado e doutorado foi na mesma área... 

P: foi na mesma área...história social...na mesma universidade...a universidade estadual 

de Campinas 

J: como foi que o senhor trabalhou...assim...qual/como foi o trabalho assim realmente... 

P: é...eu fiz uma/a minha dissertação do mestrado é um trabalho sobre a/o surgimento da 

seca como problema...para o Nordeste no final do século XIX...quer dizer...a pergunta 

básica é...por que que a seca sendo um problema climático que existia desde o período 

colonial só se torna um problema no final do século XIX...então vou mostrar por que 

esse contexto faz com que a seca se torne um problema...e porque que ela se torna um 

argumento político...né...das elites dessa área pra conseguir recursos...pra conseguir 

cargos...pra/inventando a chamada indústria da seca 

J: ham ham ...quando que o senhor se formou...assim 

P: eu fiz a graduação/eu terminei a graduação em 82...fiz o mestrado entre 83 e 88...e fiz 

o doutorado de 90 a 94 

J: foi rápido... 

P: foi... foi sequência 

J: aí assim... desse trabalho que conclusão que o senhor tirou sobre isso... 

P: é...na/no caso da seca...é...eu mostro que existe/que foi elaborado em torno dela no 

final do XIX...um discurso...que é o discurso da seca...que é esse discurso que faz com 

que todos os problemas da região sejam associados à seca...então...você se 

des/naturaliza todos os problemas...todas as questões sociais...as questões econômicas 

J:                 [tipo...tudo é culpa da seca... 

P:                   [tudo é a culpa 

da seca...não é... aí você retira das próprias elites dos/desses espaços as suas 

responsabilidades pela situação... 

J: eu não tenho nada a ver com isso ((risos)) 

P: eu não tenho nada a ver...exatamente...na/no doutorado ai eu trabalhei o surgimento 

da própria região Nordeste...fazendo essa pesquisa descobri que o Nordeste só aparece 

no começo do século XX...não existia esse recorte regional antes do começo do século 

XX...em toda a documentação você só encontra Norte e Sul...daí porque as pessoas de 

São Paulo ainda chamam a gente  

J: do Norte 

P: do NOrte...de nortistas...porque na verdade foi uma identidade criada no começo do 

século XX...aí a pergunta básica é... por que que o Nordeste surgiu aí...por que que o 

Nordeste foi inventado no começo do século XX...né...essa tese virou o livro a invenção 

do Nordeste 

J: tá publicado... 
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P: tá publicado...já tá na terceira edição...e...e aí eu vou mostrar o contexto político....a 

decadência econômica...política das elites dessa área e como elas inventam o Nordeste 

como uma forma de se articular e de se defender diante do avanço do centro-sul...do 

ponto de vista econômico...do ponto de vista político etc...e é o movimento que vai 

inventar essa idéia que a gente tem do Nordeste... 

J: hum hum 

P: essa visão que muitas vezes a gente atribui às pessoas do Sul...né...que a gente acha 

ruim...identificado como sendo uma área atrasada...rural 

J: é verdade 

P: pobre...seca...miserável...na verdade essa imagem foi criada aqui...foram/foi a 

produção...é...artística...foi a produção acadêmica...foi a produção cultural 

J:             [tudo relacionava né... se 

você observar músicas antigas realmente 

P: é...quer dizer...você/a música...o teatro...literatura sobre o romance de 30...o trabalho 

com o romance de 30...trabalhos com o teatro de Ariano Suassuna né...trabalhos com o 

cinema de Glauber...quer dizer...eu vou mostrar como esses vários momentos da música 

de Luiz Gonzaga...como sempre a imagem do Nordeste gira em torno de quatro 

temas...que é o cangaço...o coronelismo...o messianismo e a seca 

J: é verdade  

P: não é...até hoje a seca/FAlou em filmografia nordestina...filme sobre o Nordeste...lá 

vem aquela história...a seca...o cangaço 

J: é verdade...dificilmente tem um filme do Nordeste que mostre a cidade 

P: exatamente 

J: né...normalmente é mais aquela coisa rural 

P:                                                          [o campo...quando é a cidade é cidade 

pequenininha 

J:                                                                                                                  

[pequenininha...é justamente...eu tenho até um negócio/uma amiga da minha irmã...do 

Rio de Janeiro...veio morar aqui...a mãe dela é médica e veio pra cá e quando 

disseram/ela ia até pra Mossoró mas quando disseram...que o QUÊ...vai morar em 

Mossoró que é no inTErior do Rio Grande do Norte...ela pensou que ia morar num lugar 

que era uma fazenda:a...sabe...um monte de xique-xique...a imagem né... 

P: ((risos))...com cobra né... 

J: com cobra...((risos))...pois é......e atualmente professor...quais são as linhas assim que 

definem o seu trabalho... 

P: eu continuo...eu agora faço uma pesquisa é...que tem uma dupla finalidade...eu 

trabalho com Luiz da Câmara Cascudo...venho fazendo uma pesquisa sobre Câmara 

Cascudo...um motivo inclusive de eu vir pra cá foi esse...eu trabalhava em Campina 

Grande e acabei que fui transferido pra cá 

J: é recente aqui... 

P: eu tô aqui...vai fazer quatro anos em setembro 

J: é recente 

P: né...então...eu tô trabalhando com Luiz da Câmara Cascudo...primeiro pra ver como é 

que se constrói essa idéia que a gente tem da cultura nordestina né... 

J: hum hum 

P: não é...quer dizer...essa cultura que é sempre folclórica...artesanal...essa cultura que é 

sempre pré-capitalista...não é...nós não temos/não há lugar na nossa cultura pra 

modernidade...pra cidade...pro urbano 

J: e sentimos orgulho disso 



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

P: exatamente...então é...é...e como isso tem uma série de implicações pra gente...quer 

dizer...eu vou mostrar como na verdade por trás dessa defesa dessa cultura tá a defesa de 

determinados...de determinados valores...determinados tipos de relações sociais...uma 

determinada estrutura social...na verdade você defende essas...essas manifestações 

culturais por que elas estão enraizadas num tipo de sociedade que você na verdade 

queria preservar...que é uma sociedade hieRÁRquica...patriarcal...tradicional...né...e não 

uma sociedade urbana...moderna...quer dizer....que mexe com as estruturas dos grupos 

tradicionais 

J: meio que acaba né essa tradição 

P: exatamente...e por outro lado eu tô tentando/eu vou fazer uma biografia intelectual de 

Câmara Cascudo certo...porque Câmara Cascudo tem MUItos biógrafos...mas de uma 

forma geral as biografias...é...se atêm mais a aspectos da vida pessoal dele...não há uma 

biografia que trate propriamente da formação do pensamento dele...então eu vou tentar 

pensar como é que ele chegou a pensar o que pensou né...então eu tô lendo uma boa 

parte da biblioteca dele...tô trabalhando com os arquivos dele...quer dizer...é uma 

pesquisa bastante grande...vai até 2009...né...é isso o que eu tô fazendo agora...e em área 

de ensino eu trabalho com a área de teoria da história... então também tenho coisas 

publicadas nessa área...em teoria da história e dou aula 

J:               [essa parte de Câmara Cascudo...dessa linha...é através 

de algum projeto... 

P: é um projeto financiado pelo CNPq...eu sou bolsista de produtividade e pesquisa do 

CNPq 

J: alunos participam ou não... 

P: é...eu tenho três bolsistas de iniciação científica 

J: certo...e dos trabalhos publicados...que o senhor disse que/das teorias... 

P: sim... eu tenho...assim...eu tenho dois livros publicados...né...um é a tese a/que é o 

livro a invenção do Nordeste...tenho segundo que se chama nordestino...invenção do 

falo...é um/ também nasceu de uma pesquisa do CNPq...quando eu estudo nesse livro...a 

criação do mito do cabra macho...né...como é que se construiu essa idéia de que o 

nordestino é cabra macho...e que até as mulheres do Nordeste são masculinizadas 

J: é verdade ((risos)) 

P: né...então essa..quer dizer...isso/eu vou mostrar que é um pouco um mito 

compensatório...quer dizer...à medida que nós somos uma região cada vez mais 

impotente do ponto de vista político e econômico...né...vamos falar da potência sexual 

como sendo uma espécie de contrabalançar...somos pobres mas somos MAcho 

J: ah....((risos)) 

P: né...quer dizer...os paulistas são bichas mas...são ricos mas são bichas...então...um 

pouco 

J:            [compensa né 

P: é...compensa... presença compensatória 

J: tem mais algum outro projeto além desse... 

P: aí eu trabalho/agora eu faço esse trabalho com Câmara Cascudo...né...é...um projeto 

que se chama Luiz da Câmara Cascudo em as batalhas contra o tempo...é...um projeto 

que...desde novembro foi financiado pelo CNPq...né...desde 2001...e vamos até 

2009...oito anos de... 

J: é trabalho né... 

P: é trabalho... 

J: muito trabalho 

P: é...eu tenho várias reportagens agora...mais de oito mil documentos...né 

J: NOssa 
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P: é...entre as coisas que a gente produziu localmente e há muitas coisas SObre ele 

também 

J: engraçado os aspectos...né...que ele pode...revelar porque um estuda um 

aspecto...outro estuda outro aspecto...outro estuda outro aspecto... 

P: é 

J: né...o senhor já exerceu algum cargo administrativo...já professor... 

P: já...aqui não...agora eu estou exercendo/que eu sou coordenador do mestrado...em 

história 

J: da pós... 

P: da pós...sou coordenador da pós...e já fui em Campina Grande vice-diretor de 

centro... 

J: hum 

P: e aqui...aqui não... aqui eu cheguei e agora sou/FUI vice da pós e agora sou 

coordenador 

J: hum 

P: da pós 

J: na pós o senhor...é...ministra que disciplinas...   

P: teoria da história 

J: é...teoria da história né... e tem aulas na graduação também... 

P: tenho aulas na graduação...dou aulas na graduação...é...de teoria da história 

J: tá bom 

P: é também...e trabalho com pesquisa/projeto de pesquisa...oriento projeto de 

pesquisa...é...metodologia da pesquisa histórica...essa área toda da...da teoria da 

história... eu fiz concurso pra teoria da história 

J: lá em Campina Grande o senhor já trabalhava com...a mesma linha que vem 

trabalhando aqui né... então continua ou deu continuidade... 

P: na verdade...claro...logo que eu entrei na universidade/ a gente dá aula praticamente 

de tudo...eu dei aula de tudo que você possa imaginar...mas a partir do meu doutorado 

eu me especializei em teoria da história...então DESde os anos 90...é...começo dos anos 

90 que eu trabalho especificamente com isso...vai inclusive ser/vou lançar um livro 

agora em julho...vai sair um livro REunindo os meus textos de teoria da história...vai se 

chamar história...arte de inventar o passado... 

J: em junho né... 

P: em JUlho 

J: em julho 

P: em junho...aqui na feira do livro...na bienal do livro em Natal...eu vou lançar um 

livro pela cor/pela editora cortez...um livro...é...paradidático...dirigido ao primeiro e 

segundo graus que trata do preconceito em relação ao nordestino 

J: é MESmo... 

P: é 

J: legal...interessante trabalhar com isso 

P: é uma coleção que a cortez tá lançando de doze tipos chamada preconceitos...então 

CAda livro vai tratar de um preconceito que vai ser trabalhado com os meninos de 

primeiro e segundo graus e eu escrevi um livro sobre o preconceito contra o nordestino 

J: engraçado...assim essa experiência assim...que conclusões desse preconceito 

assim...ainda tipo...o nordestino SAI daqui e vai pra lá...ainda sofre muito preconceito 

ou ele mesmo tem o preconceito assim... 

P: primeiro assim...acho tem essa questão da mão dupla...a gente não pode...a gente não 

pode é...culpar um lado só pelo preconceito...quer dizer...como eu dizia pra você...em 

grande medida esse PREconceito ou seja esse conceito prévio em relação ao nordestino 
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foi grandemente criado pelos próprios nordestinos...foi a própria elite daqui que criou 

uma determinada iMAgem que funcionou politicamente...que FUNciona politicamente 

até hoje...essa idéia do coitadinho...da vítima...do pobrezinho...né...essa idéia do 

deserto...da seca né...quer dizer...isso funciona politicamente há muito tempo...então em 

grande medida a gente criou essa imagem...mas CLAro que também as elites de outros 

espaços também vai usar essa imagem contra nós mesmos então..né...além de que isso 

vai ser internalizado pela população de uma forma geral...então do lado de cá a 

população internalizou essas imagens desenvolvendo um complexo de 

inferioridade...então a gente tem uma posição que é complexada...e por outro lado...de 

outras pessoas/as pessoas têm um complexo de superioridade...então a idéia de que são 

superiores a nós...que a gente em grande medida incorpora isso...né...a idéia de que tudo 

que a gente faz só tem valor se for reconhecido por eles...então é claro o complexo de 

inferioridade 

J: é 

P: então o artista daqui só vale quando faz sucesso lá 

J: é verdade 

P: né...quer dizer...o professor daqui só é bom se for PRA lá...ou se for reconhecido por 

lá 

J: é...se tá dando aula na puc 

P: exato 

J: se tá dando aula...né 

P:    [exato...então assim/e por outro lado...há uma/um certo olhar de 

certas pessoas que achando que a gente realmente é menos...é menor...é de interior 

J: então sim...se pra/por que isso não se reflete...assim...vamos dizer...em 

melhorias...ah...é...são os coitadinhos então vamos...sei lá...tipo...mais verba pro 

Nordeste...alguma coisa desse tipo...mas se bem que tem outro lado... vamos manter do 

jeito que aí a gente mantém na rédea  

P: na verdade...quer dizer...é porque nossas elites nunca se saciam....então elas sempre 

vão dizer que elas recebem pouco...mas na verdade elas recebem MUIto 

J: hum 

P: quer dizer...existe uma pesquisa de uma professora da Bahia...a Enade Castro... que/ 

um livro chamado mito da necessidade...que ela vai mostrar a quantidade de recursos 

que são transferidos para o Nordeste...são quase sempre equivalentes ao triplo do que a 

gente produz em termos de riqueza pra o país 

J: é mesmo 

P: é 

J: tá ótimo 

P: quer dizer...na verdade é porque aqui esse recursos são mal barateados...esses 

recursos são absolutamente vítimas da corrupção...do desvio...do mau uso...e 

enriquecem meia dúzia... 

J: hum 

P: certo...então assim... os ricos do Nordeste são proporcionalmente muito mais ricos do 

que os ricos de outras regiões 

J: já ouvi alguém falar isso 

P: é...só que os pobres daqui são MUIto pobres...né...e os ricos são MUIto ricos...quer 

dizer...as elites nordestinas são muito ricas...quer dizer..e em grande 

medida...é...riquezas que são conseguidas assim...através...né...do/da/dos desvios de 

recurso... isso é uma coisa que é generalizada no país... não é monopólio nosso...né 

J: é verdade  
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P: né...ninguém controla...né...o monopólio nosso...é uma coisa generalizada...mas aqui 

é uma coisa....sistemática...né...quer dizer se você estuda por exemplo...né...lá a seca de 

77...79 do século XIX quando surgiu a indústria da seca...é...lá foi enviado/nessa seca 

foi enviado o equivalente ao que as províncias levariam 20...25 anos pra arrecadar...foi 

mandando pra cá em três anos...QUAndo a seca acabou...que tinha morrido cerca de 

18...né...18 mi/é... 18% da população...né...pobre...tinha gente rica...tinha gente que 

tinha enriquecido com a seca...são sempre pessoas comerciantes...né...políticos...cada 

um tinha ficado rico COM os recursos de socorros...públicos que eram embolsados por 

eles...então isso é uma coisa meio que constante...né...nessa região...e por isso que essa 

história também se mantém...esse discurso...né...da seca se mantém 

J: e a população até aceita...né...aquilo como sendo 

P:                           [verdade 

J: normal...a minha condição é essa  

P: exatamente...é... há uma naturalização inclusive da própria miséria...da própria 

pobreza 

J: interessante...eu acho que é isso...o senhor tá há quatro anos aqui...né 

P: tô...há quatro anos....eu entrei aqui oficialmente em 2004 

J: os seus dados curriculares tão atualizados 

P: estão sempre atualizados 

J: é porque eu sempre dou uma olhadinha nas datas...assim...às vezes eu preciso olhar 

P: tá sempre atualizado...meu currículo tá sempre atualizando...inclusive o lattes 

também tá sempre atualizado 

J: tá ok... vou dar olhada também viu 

P: viu 

J: obrigada professor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

 
ENTREVISTA 3 

 

Data: 09/05/2007      Duração: 43:22 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistada: P 

 

J: meu nome é Emily...eu sou:u do curso de jornalismo e eu trabalho lá na Adurn né...na 

assessoria de imprensa de lá...e dentre os veículos que a gente tem...dentre os 

produtos...digamos assim...informacionais que a gente tem...existe o Nossos 

Valores...que é uma...tipo uma sessão da coluna que sai todo domingo no Poti... 

P: é 

J: a senhora já conhece 

P: é...eu conheço 

J: pronto...pois todo domingo né...a gente....tem um professor né...e a gente faz uma 

matéria sobre a vida acadêmica dele... 

P: ah sim...tô entendendo... 

J: produção científica né....produção em termos de ensino...de pesquisa e de 

extensão...pra saber o que o professor tá fazendo...então o meu objetivo com a senhora é 

exatamente fazer isso...é como se a gente traçasse uma biografia acadêmica do professor 

né 

P:                                                                                                              [sei 

J:...DANdo ênfase àquilo que o próprio professor acha...dentro da sua vida profissional 

o que merece mais destaque...têm professores que se dedicam mais à área de 

pesquisa...têm professores que se dedicam mais ao ensino...outros se dedicam mais à 

extensão...e por aí vai... 

P: hum hum...olha bem...eu entrei na universidade em 1980...naquela ocasião eu estava 

recém-saída da residência médica e eu havia feito residência médica em pediatria e com 

a chance de entrar na universidade eu comecei muito mais pela extensão do que pelo 

ensino 

J: certo 

P: quando eu comecei eu tinha apenas vinte horas na universidade e tinha minha 

atividade de medicina clínica fora da universidade...eu trabalhava no consultório...no 

hospital Walfredo Gurgel e no hospital Varela Santiago...e na universidade eu tinha uma 

ação BEM marcante na extensão desse departamento que naquela ocasião era saúde 

coletiva e nutrição...e que tinha um trabalho aqui...é...nas Rocas pegando aquela 

clientela de Brasília Teimosa...um ano depois eu já estava bem/eu dava uma aula uma 

vez por outra...mas eu não tinha o peso de uma disciplina especificamente... 

J: certo 

P: menos de um ano depois que eu tinha entrado na universidade...então eu comecei na 

sala de aula com uma disciplina chamada materno-infantil para o curso de nutrição e 

também dava aula na disciplina de medicina preventiva para o curso de medicina...eu 

comecei assim...e aí naquela ocasião eu fiz saúde pública...eu já era pediatra clínica e fiz 

um curso de especialização em saúde pública...eu fiz exatamente em 82...e eu achei que 

era perfeito unir a pediatria com a saúde pública...não é...a prevenção no seu mais 

avançado estado...e fui crescendo na área de ensino da saúde pública...e eu gosto 

inTENsamente de ensino...gosto MUIto...muito...e:e durante treze anos eu conciliei o 

ensino na área de saúde pública com o exercício da clínica pediátrica fora da 

universidade...em 93/nesse meio tempo eu fiz curso de especialização em epidemiologia 
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também e:e...sim...cada vez mais na área de saúde pública...em 93 quando eu fiz o 

mestrado em medicina comunitária então eu optei por exclusividade pela 

universidade...então deixei de fazer clínica e desde 93 que eu só faço ensino 

J: então só pra eu me situar aqui...a senhora disse que no início se dedicava mais à área 

da extensão... 

P: da extensão...eu tinha a sala de aula mas não era o maior peso na minha atividade...eu 

tinha a sala de aula mas o GRANde peso era o trabalho de extensão 

J: qual era o trabalho...como era essa atividade... 

P: era uma atividade ambulatorial...esse departamento tinha uma ação 

assistencial...médico-assistencial em Brasília Teimosa...certo...era uma/era como se o 

departamento assumisse um trabalho que seria da secretaria estadual de saúde naquela 

ocasião né...depois a própria secretaria assumiu esse trabalho...por isso então nós 

deixamos de fazer extensão em Brasília Teimosa...isso já por volta dos anos...final dos 

anos 80 né... 

J: então no início da década de 90 a senhora começa a fazer as suas especializações que 

a senhora falou na área de saúde 

P: não...eu já tinha feito saúde pública em 82... não é...final dos anos 80 eu fiz 

especialização em epidemiologia e no COmeço dos anos 90 aí eu parti pro mestrado em 

medicina comunitária e foi quando eu optei só pela universidade 

J: mestrado em medicina comunitária foi em qual universidade?                                                                                                                     

P: foi pela universidade da Bahia...pela UFBA...o mestrado em saúde coletiva pela 

universidade federal da Bahia 

J: qual foi o ano de obtenção do grau... 

P: foi 96 

J: tá...e depois do mestrado... 

P: não fiz doutorado...só sou mestre e tenho tentado conciliar a minha ação no ensino na 

extensão e na pesquisa 

J: hum hum 

P: tenho pesquisado menos do que as ações de ensino e de extensão...porque também 

nesse meio tempo assumi a chefia do departamento...eu fui chefe do departamento de 

saúde coletiva e nutrição em 98...ocasião em que nós dividimos o departamento em 

saúde coletiva E nutrição...então nós passamos a ser SÒ saúde coletiva...então eu fui 

chefe/eu era chefe naquela ocasião e fui a primeira chefe do departamento de saúde 

coletiva...depois fui...é...mantida no cargo por quase 4 anos...quando saí e tive uma ação 

na pro - reitoria de planejamento...eu fui pro - reitora substituta por 2 anos...em 

substituição ao professor Ricardo lá da Adurn e depois eu voltei pro departamento aí me 

tornei chefe mais uma vez e MAIS uma vez...então recentemente eu deixei de ser 

chefe...em 28 de fevereiro...tá...que aliás é muito bom não ser chefe ((risos)) 

J: então eu vou fazer o seguinte...a senhora fez pra mim agora um balanço 

geRAL...tanto administrativo...quanto na parte acadêmica e de pesquisa...mas agora eu 

vou por partes pra poder colher tudo isso tá...então em termos de ensino...hoje em dia a 

senhora se dedica a que disciplinas... 

P: olha...hoje a minha maior dedicação é a uma atividade de ensino que nós chamamos 

de saúde e cidadania 

J: hum...a famosa saci 

P: a famosa saci...((risos))...exatamente...essa disciplina ela foi criada por um grupo de 

professores aqui do centro de ciências da saúde que eu faço parte dessa criação e da 

discussão dessa atividade...então desde o semestre...desde o segundo semestre do ano 

2000 que nós vivemos essa experiência...é...numa ação bem voltada pelo o que está 

preconizado pelas diretrizes curriculares para as áreas/para os cursos da área da saúde 
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J: rapidinho...qual foi o ano que ela começou... 

P: no segundo semestre de 2000 

J: pode continuar 

P: e então essa é uma atividade que reúne alunos de todos os cursos da área da 

saúde...nós formamos grupos multiprofissionais e multidisciplinares...temos uma 

atividade na periferia da cidade...quer dizer...extra-muros...e tem sido muito interessante 

ver esse encontro dos alunos da área da saúde com uma realidade que muitas vezes 

desconhecem...certo...um dos objetivos nossos é fazer com que o aluno.../o curso da 

área da saúde seja/tenha um retrato do que vai ser o futuro dele profissional...que ele 

veja aonde... quem é que precisa...porque o aluno quando entra...por exemplo o aluno de 

medicina quer ser um grande especialista...sabe...ele quer ser um grande 

especialista...ele quer ter fama...ele quer ter poder... 

J: eu acho que a senhora tá sendo muito eufêmica...((risos)) 

P: ele quer ter poder...e ele tem...e ele terá...mas ele precisa saber que tem uma 

GRANde parte da população que não precisa de um especialista...precisa de um 

generalista que vai resolver seus problemas né...associado a isso com ações de 

promoção de saúde geral 

J:                                                                                                              [geralmente tem 

aquela visão do consultório boni:ito...a bata... 

P:                                                          [é...eu costumo dizer aos alunos que eles podem 

ser os especialistas da memBRAna do ouvido direito...é um direito que ele tem...eu não 

vou impedir...mas agora CAbe a mim fazê-los entender o que é a medicina:a...quer dizer 

uma ação mais geral do médico...que é aonde está 80% dos diagnósticos da 

população...é no atendimento ambulatorial... 

J: ele tem que tá apto a atender tanto a membrana do ouvido direito quanto:o... 

P:                                                                                                         [quanto uma questão 

simples...bem simples...e que é a maioria do povo/que o povo tem 

J: fugindo um pouquinho do assunto...mas também dentro dessa...dessa...dessa 

questão...é até uma questão mesmo de opinião que eu pergunto né...a gente vê que essa 

população mais carente...da periferia...as patologias são geralmente simples...não são 

coisas assim...muito complicadas né...mas no entanto é a que mais carece...é a que mais 

tem uma escassez de atendimento 

P: exatamente...olhe bem...como eu disse a você...80% dos diagnósticos da população 

são de possível solução no atendimento básico...sem precisar de ir para os 

ambulatórios...é...os ambulatórios da rede secundária...nem pra um hospital...o hospital 

universitário é a rede terciária né...não precisaria disso...mas para isso precisaria que a 

população tivesse emprego né...tivesse renda...eu nem digo emprego...eu digo 

TRAbalho...tivesse trabalho...tivesse renda...tivesse moradia...tivesse saneamento 

básico... 

J: condições mínimas 

P: condições mínimas...tivesse um nível de escolaridade adequado...por exemplo...tá 

provado que as mães que têm CINco anos de educação fundamental...os seus filhos 

morrem menos do que as mães analfabetas...então nós trabalhamos com um conceito de 

saúde ampliado não é...o nosso recado não é aquele que diz que saúde é só a ausência de 

doença...não é isso...nós trabalhamos com um conceito ampliado de saúde aonde esses 

detalhes que lhe falei...trabalho...renda...moradia...é...é...transporte...educação...fazem 

parte/são sustentáculos na saúde...nessa correlação e aí essas pessoas adoeceriam menos 

e se adoecem...adoecem de coisas simples que se resolvem no centro de saúde da sua 

comunidade...agora o que tem ocorrido é que a população não tem esse respaldo...não é 

verdade...e aí ela adoece frequentemente...ela busca o atendimento de saúde e nem 
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sempre ela encontra resolutividade para o seu problema e o seu estado de saúde pode se 

agravar...aí já não se resolve mais numa atenção básica...aí ela terá que vir a outras 

instâncias...e essas outras instâncias são um verdadeiro gargalo...não é... 

J: que estão também saturados até a boca 

P: exatamente...por isso...eu tô dizendo que é um gargalo...porque a porta de entrada  no 

sistema é a unidade básica de saúde...atende a todo mundo...mas à proporção que você 

vai precisando de um atendimento MAIS especializado...você vai tendo menos chance 

porque o gargalo vai fechando... até que você marque uma consulta com um 

oftamologista pra dois meses depois... marca um exame pra três meses depois... 

J: então nessa perspectiva vocês levam esses alunos a esses locais de periferia 

P:                [isso...nós 

levamos os alunos pra que eles conheçam a vida da população... esses alunos entram na 

unidade de saúde para conhecer... não para servir até porque eles ainda não têm...é... um 

substrato... teórico/ então eles vão a periferia da cidade...primeiro...eles vão conhecer o 

povo através da visita domiciliar...e ai os nossos GRANdes auxiliares são os agentes de 

saúde que vai com os nossos alunos...é... propiciando que eles conheçam...as 

pessoas...que façam as   visitas domiciliares... depois eles conhecem os equipamentos 

sociais que aquela comunidade tem... 

J: hum hum 

P: em seguida...eles discutem com a população a observação deles e a observação da 

população dos seus problemas...e eles elegem um ponto para promover alguma ação 

J: hum hum 

P: nossa proposta não é dar soluÇÃO para problemas mas a gente elegendo um ponto... 

a gente tá iniciando um trabalho que alguma coisa...que é considerado prático... 

J: hum hum 

P: então fica interessante ver como a gente tem abordado questões que a população 

reconhece que são problemas e que a gente fica consciente que teve uma participação no 

encaminhamento de algumas (   )... 

J: e também trabalha... né... essa questão da responsabilidade social deles né... 

P: ISSO... sem DÚvida... sem dúvida... o aluno fica bem consciente que ele é um aluno 

de escola pública...tá...que ele tem... (  +  )...que tem que ter consciência do seu 

compromisso social... né...que ele poderá até... não seguir o caminho de um generalista 

mas ele  não vai deixar de ter consciência disso...que é o mais importante pra nós...é que 

ele tenha consciência...da...função e da integridade de um médico generalista...o 

trabalho médico hoje...o profissional... a gente trabalha com 

enfermeira...médico...fisioterapeuta... 

J: a senhora trabalha com profissões de todos os cursos 

P:                [não...olha bem...é...na verdade nós 

temos entre os professores que trabalham com a franquia.... a gente tem médico... tem 

enfermeiro...tem...tem arquiteto...tem uma professora arquiteta... tem odontólogos... nós 

temos bioquímicos agora estamos sem...mas nós temos/ já trabalhamos com uma 

psicóloga...tá... tá trabalhando conosco... e... é um campo/ JÁ trabalhamos com a 

professora da equipe dos mananciais...e sim... esta disciplina...esta... esta atividade... ela 

é... ela é... interdisciplinar... e ela tem campo pra DIferentes profissionais do meio 

acadêmico... agora... ela tem se destacado por ter pessoas aqui da saúde afinal é uma 

disciplina...DA saúde... mas nós /quão bom seria se a gente tivesse 

antropólogos...sociólogos  trabalhando com a gente... 

J: e envolvendo outros campos de trabalho né... 

P: sem dúvida 

J: além dessas disciplinas...professora... que outras  
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P:             [então... além dessas que é hoje grande 

xodó meu...eu também tenho atividades em diferentes semestres em atenção à saúde... 

para o curso de medicina...e...administração sanitária 

J: atenção à saúde... 

P: é... atenção à saúde é uma disciplina pro curso de medicina...tá 

J: hum 

P: e administração sanitária é uma disciplina tanto pra medicina como para nutrição 

J: hum... 

P: e também introdução à saúde pública...não é todo semestre que eu tenho todas essas 

disciplinas...mas essas são disciplinas das quais eu tenho atividades 

J: hum hum 

P: tá...(pausa)...atualmente (pausa) 

J: pode falar 

P: essas áreas que eu ensino né...atualmente eu tenho...tenho tido mais tempo de me 

voltar pra pesquisa porque deixei mais etapas administrativas...e aí eu 

trabalhei...é...coordenando aqui em Natal uma pesquisa que não...não..não nasCEU aqui 

mas é uma pesquisa do cebrid...que é o centro brasileiro de controle de drogas 

psicotrópicas que tem pesquisa nas vinte e sete capitais brasileiras...e eu coordenei aqui 

em Natal 

J: centro brasileiro de... 

P: centro brasileiro de controle de drogas psicotrópicas 

J: tá ligado à psiquiatria... 

P: não...não necessariamente...tá ligado...tá ligado muito mais ao uso de 

drogas...tá...é...de drogas tanto...vamos dizer assim...lícitas como drogas ilícitas...é um 

centro de pesquisa aí...por exemplo...nós fizemos uma pesquisa aqui individualmente...(   

)... fizemos também uma pesquisa com o uso de drogas ilícitas pelos meninos de 

situação de rua...fizemos uma pesquisa nas escolas...tá...com o uso de drogas lí/nesse 

caso é o de drogas lícitas e ilícitas porque tá o álcool e tá o tabaco que são consideradas 

drogas lícitas...mas também tava o/nós fizemos uma pesquisa no itep trabalhando 

com...a/o diagnóstico de necrose onde tinha havido a presença de drogas...fosse álcool 

ou outro tipo de droga...e também com os exames de corpo delito...então como 

vê...existe/eu tenho me voltado mais pra aqueles que são usuários de droga porque elas 

estão no campo da saúde coletiva...da saúde pública 

J:               [a senhora participou 

da/de uma etapa regional 

P:      [eTApa local...em Natal...tá certo...esses resultados dessa pesquisa já 

são publicados nacionalmente...né...porque o cebrid ele funciona na universidade 

federal de são paulo...e aí nós temos ligado pra esse trabalho da unifesp e...já estamos 

prevendo... pró/ nos próximos dias uma instalação do cebrid local...estamos pensando 

nisso no mês de junho...tá... 

J: interessante isso...então os resultados da sua pesquisa vão estar publicados... 

P: sim...tanto o da/dos meninos de situação de rua como a pesquisa nas escolas...e...o/a 

pesquisa com receituário que nós fizemos uma apresentação num simpósio que teve em 

Natal no ano passado...e...essa pesquisa do itep que ainda não está publicada...tá...agora 

junto com...com essa atividade eu também tenho me bandeado um pouco para 

J:                               [só um 

minutinho...a senhora falou que há perspectiva de abrir uma...uma... 

P: uma... SEção do cebrid em Natal..certo 

J: seria aqui mesmo na universidade... 
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P: seria na universidade em convênio com a secretaria estadual e a secretaria municipal 

de saúde 

J: hum 

P: se você quiser saber um pouco mais sobre cebrid você pode entrar no google e 

colocar cebrid que ele vai logo aparecer... o que é cebrid... porque na verdade esse 

trabalho com pesquisa na área de drogas pode lhe oferecer...é...resultados pra que as 

pessoas...no ambiente...né 

J:    [nesse caso a senhora participou como colaboradora ou a senhora tem um espécie 

de vínculo com o cebrid 

P: não...não..eu fui apenas convidada pra coordenar essa pesquisa aqui em Natal...nela 

eu trabalhei com/juntamente com o professor Lúcio Flávio...né...que...que é...uma 

pessoa que hoje faz saúde pública... e meu fisiologista...então ele...ele...tem muito a ver 

também com a pesquisa de drogas...eu disse que também...nessa área de pesquisa...eu 

tenho me voltado um pouco pra trabalhar com pesquisa na área de recursos humanos 

para a saúde 

J: hum 

L2: então recentemente eu participei com um grupo do:o observatório de recursos 

humanos do Rio Grande do Norte...que funciona aqui no nesc...que é o núcleo de estudo 

de saúde coletiva/nós participamos de uma pesquisa...que... 

L1:      [relatório de recursos humanos? 

P: é...o/ recursos humanos para a saúde...do ne/é..ele funciona aqui no nesc...um núcleo 

de estudo de saúde coletiva...então nós fizemos uma pesquisa na área de programa de 

saúde da família e a flexibiliza/flexibilidade e precarização do trabalho 

J:         [flexibilidade... 

P: é...foi um trabalho do ano passado/uma pesquisa do ano passado...que já estamos 

com um projeto pra continuar nessa área agora pra esse ano...nesse ano nós queremos 

trabalhar a figura especificamente do médico NO programa de psf...certo 

J: essa pesquisa durou quanto tempo...essa pesquisa... 

P: essa aí durou seis meses...do ano passado...e nós estamos já com uma/ um projeto 

pronto...estamos submetendo à apreciação da comissão de ética... 

J: hum 

P: e também com um livro que se chama...é...caracterização do processo de trabalho em  

atenção básica à saúde da família (   )...da atividade do médico...então como eu disse a 

gente tem em mente como a  figura central... nessa ação...é...nós pesquisamos a 

precarização...do contrato de trabalho dos profissionais de saúde para o psf...não só 

médicos como enfermeiros...dentistas...que são hoje os profissionais de nível superior 

que estão nessa pesquisa...e os agentes/os auxiliares de enfermagem... 

J: prefere usar só no processo de trabalho? 

P:        [de trabalho...tá... 

J: para... 

P: para os profissionais da equipe de saúde da família...(  +  )...para os...os...né.. 

J: os médicos...enfermeiros...dentistas        

P: é...auxiliar de enfermagem...e agente de saúde... e aí nessa precarização do contrato 

entra a forma de como eles são admitidos...entram os salários...entra tudo 

J: hum hum...durou seis meses...que a senhora falou né... 

P: seis meses essa pesquisa/ foi no ano passado  

J:          [foi no primeiro semestre de 2006 ou no 

segundo 

P: foi no segundo semestre de 2006 

J: e já tá publicada né... 
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P:           [é...já...essa pesquisa nós começamos a pesquisar mais ou menos 

em abril de 2006...foram seis meses...e aí os resultados puderam ser publicados e agora 

isso...você sabe...claro né...eu não tô sozinha... tô com uma equipe/fazendo parte da 

equipe que tá pesquisando... 

J: então os pesquisadores são do nesc...professora... 

P: TOdos eles...é 

J:      [é o observatório do rh... 

P: é.... o observatório de recursos humanos...observatório de recursos humanos... nesc... 

ufrn...pronto 

J: você falou que tem um aí no  

P:     [tem um projeto que tá pronto que nós tamos submetendo 

a apreciação do comitê de ética e que também vai no sentido de pesquisar recursos 

humanos para o psf... 

J: com o mesmo grupo... 

P: o mesmo grupo...exatamente...(  +  ) na área de extensão...é...esse/essa ação que nós 

temos de/da saúde e cidadania...ela é...ela é uma ação de extensão universitária...não 

é...então aí a gente faz uma relação com/entre o ensino e a extensão...é uma atividade de 

FORte relação entre o ensino e a extensão...né 

J: com certeza  

P: é...inclusive a gente evita um pouco ficar dizendo que é só extensão porque a 

extensão é sempre tratada como um primo pobre da universidade...é pesquisa E 

extensão...a extensão é... a extensão é a prática do ensino... não é...a extensão é a 

atividade realmente voltada de frente pra comunidade 

J: esses livros foram publicados esse ano também... 

P: em fevereiro...desse ano 

J: o que mais que a senhora quer falar.... 

P: eu acho isso...eu acho...eu acho que ensino é uma coisa muito forte na minha vida e 

isso eu quero...muito destacado sabe...e eu sou médica...mas 

J:                  [desde 80 né...que a senhora se 

dedica   a/ao 

P: ao ensino né... eu me formei em 77... ai fiz residência médica...78...79...agora 

ensino...ensino foi uma coisa muito de dentro de mim... quando eu era residente...a 

gente já lidava muito com os doutorandos...e eu sempre...assim...naturalmente...a 

assumir uma posição de facilitar o aprendizado...facilitar o aprendizado...((risos))...e a 

nossa concepção hoje de ensino...é que na verdade a gente tem que...que a gente tem 

que...que atuar...é...fazendo com que o aluno aprenda a aprender... pra que o aluno seja 

consciente que nada está dado...nem está pronto... 

J: nem acabado 

P: nem acabado...é o ponto que eu digo...é o acabado...né...que nada está 

acabado....então o aluno precisa ser estimulado a aprender...a buscar sempre...não é...se 

o professor...por ser uma pessoa biologicamente mais velha...e com uma experiência 

maior...tem que ajudar... tem... mas o aluno não pode receber as coisas dadas...o aluno 

tem que ter despertado para buscar...é isso que eu aprendi sabe com o 

ensino...entendeu... 

J: a senhora trabalha na área de formação de professores... 

P: olha bem...é...o ano passado eu fiz um curso de especialização...que foi feito pela 

Fiocruz e que se chamou...é...especialização em processos/em ativação de processos de 

mudança de ensino na área da saúde...então na verdade esse curso nos levou a conhecer 

metodologias...mais...mais próprias para os dias de hoje e mais longe daquela fôrma  

tradicional como costumávamos ensinar...e o grande objetivo é nos fazer 
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multiplicadores...então aqui na área da saúde a gente tem um bom número de colegas 

que são sensíveis a isso e agora é:é...o diretor da...o diretor do centro de ciências baixou 

uma portaria me nomeando é...assessora acadêmica do ccs 

J: hum 

P: então nós vamos ter que trabalhar com esse compromisso de investir...de buscar 

forças pra formação continuada...porque nós queremos com isso/eu nem queria chamar 

de formação continuada...eu quero chamar de educação permanente...tá... 

J: hum hum 

P: nós temos que investir numa educação permanente para os nossos professores...e 

inclusive uma das ações que a gente prevê como...como assessora acadêmica do ccs é a 

criação/é a oficialização de um trabalho que vem se dando já há um tempo com a 

presença de outros professores aqui do centro e de pessoas que também estão nos 

serviços de saúde...da secretaria municipal e da secretaria estadual...que é na criação de 

um núcleo de educação permanente para a saúde aqui do ccs...tá..aí teria a ver tanto 

professores como alunos...ele foi de 95 a 2000...2001a 2002 

J: então a senhora entrou nele quando 

P: eu entrei nele quando eu retornei do mestrado...exatamente...ele já estava com a 

idéia...aí eu entrei nele a partir de..de 96...foi..eu...eu:u acrescentei meu trabalho de 

mestrado em julho de 96 e em setembro...outubro eu já tava envolvida com o projeto 

uni aqui em natal... 

J: pela fundação kellog´s...não foi...  

P: foi...financiado pela fundação kellog´s 

J: no Nordeste participaram... quais foram as cidades... 

P: só Salvador...a universidade federal da Bahia...e a universidade federal do Rio 

Grande do Norte...( + )...o projeto uni foi coordenado aqui...no Rio Grande do 

Norte...pela professora Francisca Valda...professora da enfermagem 

J: foi a partir daí que surgiu o interesse por essa questão da...formação de professores 

P:               [sim...sim... 

teve a formação de professores...e alunos dentro dessa perspectiva de...de...de ensino-

aprendizagem com novos métodos...de...de maneiras diferentes da tradicional...certo 

J: outra coisa também que eu quero/eu não anotei a quantidade de especializações que 

você tem  

P: ah...é..a minha primeira especialização foi residência médica em 

pediatria...né...depois eu fiz saúde pública como especialização...depois eu fiz 

epidemiologia 

J:                [peraí... residência em 

pediatria 

P:              [em 

pediatria... fiz aqui na universidade do Rio Grande do Norte mesmo...depois eu fiz 

saúde pública... depois eu fiz epidemiologia...aí já foi é...pela universidade da 

Bahia...porque foi um convênio da nossa com a ufba...e depois eu fiz o mestrado... 

J: certo 

P: né...o mestrado foi lá na ufba mesmo...tudo lá...e por último eu fiz...é...eu fiz a 

especialização em ativação de processos de mudança...(  +  )...que foi no ano passado 

J: por onde... 

P: foi pela Fiocruz... era um curso à distância...certo...uma especialização à distância 

pela/ a Fiocruz você sabe... é a fundação Oswaldo Cruz 

J: qual foi o ano que você ingressou na saúde pública... 

P: foi 80...82 

J: a epidemiologia... 
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P: a epidemiologia já foi em 90...o mestrado foi/ eu conclui em 96...e...e essa última 

especialização foi no ano passado...2006 

J: que mais dona Dalva... 

P: eu tô interessada no doutorado em educação 

J: ah... 

P: não sei se eu vou fazer...((risos))... tô interessada/quero continuar estudando e tenho 

pensado muito no doutorado em educação...mas as atividades daqui... 

J: mas quem sabe agora que a senhora deixou a 

P:           [é...a chefia...realmente...isso talvez 

me...me dê tempo...vontade não me falta...a questão tá sendo tempo 

J: hum hum... lá do ccsa né...o doutorado... 

P: é... eu gosto...é muito bem qualificado 

J: seria em que o seu trabalho... 

P: aí eu tô/eu...eu pensava inicialmente em trabalhar com a avaliação do nosso projeto 

político-pedagógico em medicina...eu pensava nisso...mas atualmente...dada essa/a esse 

meu envolvimento com as perspectivas na área de drogas...eu tô pensando em fazer 

algum trabalho de drogas nas escolas 

J: hum 

P: tô pensando 

J: sei 

P: sabe...mas...ainda não defini...é...é um sonho meu...entendeu...eu.... 

J: a senhora não quer que eu mencione na matéria...se quiser 

P: ((risos)) não mencione não...porque depois eu posso não fazer a 

especialização...((risos)) 

J: certo 

P: tá bom 

J: caramba...tá...achei muito interessante isso 

P: e esse livro é uma publicação daqui...não é....é uma editora 

J:              [editora da ufrn... 

P: não é da ufrn...essa editora é rh...recursos humanos...né 

J: mas rh...é daqui 

P: não é da universidade não 

J: não... 

P: não...não 

J: (   ) da associação pan-americana... 

P: é porque o...o...o observatório de recursos humanos/ele é financiado 

pela...organização pan-americana...tá... 

J: hum hum 

P: e essas pesquisas que a gente tem feito pra lá são com um respaldo financeiro 

também   

J: interessante...bastante interessante 

P:         [é...quem dirige esse...esse...esse observatório LOcalmente é 

Janete...é uma enfermeira muito competente...e ela faz parte do nosso grupo de pesquisa 

e tem dado...a 

J:      [e a senhora faz parte do núcleo de estudo...né...de saúde coletiva... 

P: sim...sim...sou...sou...sou membro associada 

J: há quanto tempo... 

P: do núcleo... ah...desde...desde muito tempo...eu não sou das pessoas que fica todo 

tempo no nesc porque não dá 

J: é  



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

P: né...mas vez por outra eu participo/eu...eu sou/eu prefiro dizer que sou um membro 

associado ao...ao núcleo de estudo de saúde coletiva...né 

J: quando é que o nesc foi fundado... 

P: ah...o nesc foi fundado...começo dos anos 90...tá 

J: você já tava... 

P: eu já estava...porque o nesc foi fundado aqui no departamento sócio-coletivo...pelos 

professores de/da saúde coletiva...então é um 

J:               [incrível né... 

P: então...o nesc é um núcleo...de estudos...interdisciplinares...não é...de saúde coletiva 

J: hum hum 

P: ele nasceu/porque houve uma época em que surgiram...muitos núcleos de saúde 

coletiva no Brasil inteiro...então...em Minas...na Bahia...no Rio Grande do Norte...no 

Ceará...em vários lugares tem nesc...e eles nasceram quase todos dentro das 

universidades 

J: hum hum 

P: depois...eles se tornaram mais independentes...alguns são completamente 

independentes da universidade...o Nosso saiu só do departamento de saúde coletiva...e 

se tornou um núcleo independente... 

J: mas eu lhe pergunto assim...a título de enquadramento...acadêmico...até as 

pesquisas...o financiamento 

P: enfim... eles trabalham com pesquisa... realmente 

J: é uma base... 

P: é uma base...é como se fosse uma base de medicina...mas ele não trabalha só com 

pesquisa... ele trabalha sobretudo com a formação de recursos humanos...porque ele 

trabalha com cursos de graduação na sua maioria...é...stricto sensu...né...ele trabalha 

com essas especializações...o nesc já fez muitas especializações de saúde 

pública...trabalha com 

J:                      

[ele forma né... 

P: não...não...ele não faz/desculpa...eu falei/tá errado...ele trabalha com latu sensu 

J: latu sensu 

P: é...atualmente...eu não gosto de falar dela não...mas atualmente...há uma negociação 

entre a saúde coletiva/o nesc que tem convênio com o instituto de saúde coletiva 

J: ah 

P: aí sim...ele partiria 

J:  [pra formar 

P: para formar mestres e doutores...quem sabe...tá...é expectativa de futuro né... 

J: professora...pra mim deu viu...obrigada pela entrevista 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA 4 
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Data: 16/05/2007      Duração: 55:13 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistada: P 

 

J: a senhora tá aqui na UFRN desde quando? 

P: olhe...eu sou professora universitária desde 91...portanto há 16 anos...mas estou na 

UFRN há 5 

J: hum 

P: embora eu seja norte-riograndense...eu primeiro fiz concurso pra federal de 

Alagoas...fiquei lá 11 anos e tô há 5 aqui 

J: então a senhora entrou na federal de Alagoas em 91? 

P: em 91...fiquei lá até 2001 

J: é a UFAL né? 

P: é...eu sou daqui...prata da casa...formada pela UFRN 

J: a senhora pediu então transferência pra cá...? 

P: é...chama redistribuição...sinônimo de transferência... (  +  )...nunca pensei em voltar 

pra cá... 

J: mas a vida tem dessas coisas né...a gente nunca imagina que... 

P:                                                                              [eu fiquei com medo do passo que 

estava dando...porque eu tinha já construído a minha vida acadêmica lá...sabe quando tá 

assim tudo esTÁvel...aí eu falei...puxa eu vou pra UFRN começar do zero...mas como 

eu já tinha experiência...não vou começar do zero 

J: e enriquecedor né...porque você aprende... 

P: ah...eu amei...não me arrependo... 

J: bom...então a senhora tá aqui desde 2001...sempre nesse departamento... 

P: 2002...a transferência saiu em dezembro de 2001 mas eu assumi em janeiro de 

2002... 

J: tá certo...sempre nesse departamento...no CB... 

P: sempre nesse departamento...porque eu sou zoóloga...então sou do departamento de 

botânica e zoologia 

J: a senhora é doutora... 

P: doutora...eu sou mestre e doutora em zoologia 

J: qual foi a universidade que a senhora obteve o seu grau de doutora... 

P: na universidade federal do Rio de Janeiro...museu nacional 

J: hum...em que área professora da zoologia 

P: da zoologia com vertebrados...na herpetologia...com h...herpetologia...que é o estudo 

dos répteis... 

J: eu vi...é tanto sapo...tanta cobra...((risos)) 

P: é...então a herpetologia é a ciência que estuda os anfíbios e répteis...mas o foco 

maior/eu trabalho precisamente com sistemática e ecologia de lagartos e serpentes  

J: o seu trabalho de doutorado também foi nisso... 

P: foi nisso...então minha vida inteira...minha vida inTEIra acadêmica eu trabalhei com 

sistemática e ecologia de lagartos e serpentes...então qual é minha preocupação...o que é 

sistemática e ecologia...ecologia você já sabe... 

J: hum 

P: sistemática é a ciência da classificação...então eu tava preocupada em saber qual é a 

diversidade de espécies de lagartos e serpentes em diferentes ecossistemas nordestinos e 

também o modo de vida deles...o estado de conservação... 

J: a senhora sempre trabalhou com pesquisas lá em Alagoas e aqui... 
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P: e aqui...durante toda a minha vida acadêmica em Alagoas eu trabalhei em 

remanescentes da mata atlântica do estado...porquê...porque a mata atlântica ela 

praticamente desapareceu no Nordeste...mas depois da Bahia...Alagoas é o segundo 

estado nordestino com os maiores remanescentes florestais...então eu tinha que ir pra 

lá...eu fui pra lá pra trabalhar com diversidade e conservação das espécies nesses 

remanescentes...de floresta atlântica 

J: ah...sim 

P: por exemplo...eu comparei diferentes sistemas de fragmentos ou 

remanescentes...querendo saber se o tamanho da área...a diversidade variava com o 

tamanho da área 

J: hum hum 

P: né...querendo saber quanto a devastação tá levando à perda de espécie...porque a 

gente sabe que a redução da área leva futuramente a uma perda de espécies...se ainda 

existem espécies conhecidas...então esse trabalho que durou 10 anos que foi parte do 

meu doutorado me rendeu o quê...eu descobri pra ciência 6 espécies novas de lagartos e 

cobras...incluindo um GÊnero novo que ninguém conhecia... 

J: hum...interessante professora 

P: uma das espécies novas que eu descobri não foi lá...foi aqui...a primeira...não sei se 

você já tinha ouvido falar num dos maiores lagartos do mundo que faz parte dessas 

matas daqui...então nesse trabalho nas matas de Alagoas...além de eu estudar a ecologia 

de várias espécies...de ver quanto de perda que tinha com a redução da área...de eu 

avaliar a alimentação...o modo de vida de algumas espécies me possibilitou descobrir...o 

quê...primeiro...6 espécies novas para a ciência...incluindo um gênero novo...porque 

gênero é mais que espécie...porque um gênero pode ter várias espécies né... 

J: isso... 

P: todos foram publicados em revistas da área...algumas delas internacionais tá... 

J: hum hum 

P: e dessas espécies que eu descobri são duas de cobra...um gênero e espécie nova de 

lagarto e três de perereca...como normalmente o pessoal conhece alguns tipos de 

anfíbios né...e graças a essas descobertas...por exemplo...uma dessas espécies de cobras 

é uma jararaca... 

J: nossa 

P: então a essa alTUra você tá encontrando espécie nova e de vertebrado já é uma coisa 

importante e preocupante...mas de uma cobra jararaca é mais ainda porque...porque se 

imaginava que a gente já conhecia todas as jararacas né... 

J: é verdade... 

P: e como a cobra é peçonhenta...tudo o que encontra de espécie peçonhenta manda pra 

o Butantã...e o Butantã identifica logo e já publica e tal... 

J: manda pra fazer soro... 

P: é...e aí na hora que eu coletei esse primeiro exemplar...é...já achei que era 

diferente...e a espécie aqui do parque...por exemplo...eu coletei quando eu era 

estudante...tinha acabado a graduação e tava começado o mestrado...e só vim publicar 

há quatro anos atrás...às vezes é muito fácil...você olha a literatura e descobre logo que é 

nova e tal...mas como era a minha primeira espécie...num parque...numa área urbana da 

cidade...isso ia me dar um reconhecimento muito bom...não só pra mim como pessoa 

mas para o próprio parque 

J: claro... 

P: e aí eu tinha todo o cuidado de examinar...e eu fui pra lá não foi à toa porque lá tinha 

os maiores remanescentes de mata e eu tive que investigar em TOdos porque eu não 

tinha amostragem de lá e eu não podia chegar é...numa conclusão errada porque eu não 
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tava com/eu tinha visto o todo o universo...então lá eu trabalhei em várias áreas e eu 

consegui reunir MAIS de 200 exemplares pra poder ver se não tinha variação 

geográfica... 

J: entendi... 

P: de região pra região...pra ter certeza realmente que era uma espécie nova e não uma 

variação...além disso eu que tive que ir pra o museu da USP examinar toda a 

coleção...porque é a melhor coleção de lagartos do Brasil...daí também eu fui pra o 

museu nacional examinar TOdos...então isso leva um tempo....mais de dez anos até 

publicar... 

J: claro...claro... 

P: porque a primeira espécie eu não queria perder...eu não queria perder a autoria 

né...não é que pegue mal depois alguém chegar à conclusão que tinha sido/que era um 

erro...não é um grande problema...mas eu não queria perder a autoria da primeira 

espécie...né... 

J: isso eu registrei o que a senhora tava falando mas não anotei aqui...a senhora 

descobriu uma nova espécie de:e...de sapo...de rã...aqui no parque das Dunas... 

P: não...no parque das Dunas não...no parque das Dunas é um lagarto... 

J: é um lagarto... 

P: é um lagarto...é um dos MEnores do mundo e o menor da América do Sul...já foi bem 

divulgado um pouco isso... 

J: hum hum 

P: é um dos menores do mundo e o menor da América do Sul...eu até homenageei a 

cidade de Natal...se chama Coleodactylus Natalensis... 

J: que interessante... 

L2: aí esse trabalho aqui começou anterior a eu ir pra Alagoas...eu era estudante de 

mestrado quando eu descobri essa espécie...mas aí eu fiquei aguardando mais 

exemplares...vendo mais bibliografia...visitando os museus... 

J: Coleodactylus... 

P: deixe eu escrever pra você...Coleodactylus Natalensis... 

J: a senhora pode escrever ao lado... 

P: pense...você matar um cientista é escrever um nome errado... 

J: ((risos))...é mas realmente nome científico a gente tem que ter cuidado... 

P: Coleo significa estojo porque ele tem a unha meio guardada nas escaminhas que é 

dedo-estojo... 

J: olha... 

P: então é dedo-estojo o nome dele...Coleodactylus Natalensis...e aí geralmente quando 

se escreve nome científico se escreve o autor e aí no caso o meu sobrenome Freire...e o 

ano que eu escrevi/que eu publiquei que foi em 1999... 

J: hum....professora...esse trabalho que a senhora falou  

P:                                                                              [foi anterior a eu ir pra Alagoas...eu 

era mestranda na época...estudante de mestrado e meu objetivo era saber qual a 

diversidade que tinha no parque...eu conhecia tudo e não tinha nada publicado a 

respeito... 

J: a senhora fez o mestrado aqui... 

P: não...eu fiz mestrado/era num convênio da UFPB com a USP...minha orientadora era 

da USP de São Paulo... 

J: então a senhora era mestranda e descobriu lá no parque das Dunas esses trabalhos... 

P: foi minha primeira descoberta mesmo...aí eu terminei o mestrado...fiz um concurso e 

fui pra Alagoas...e falei....eu tô no paraíso porque lá é onde tinha os maiores 

remanescentes acima da Bahia...então eu fui trabalhar e escolhi quatro...quatro 
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remanescentes de matas também diferentes...eu queria saber a diversidade...e nesse 

trabalho que resultou pro doutorado...comecei a trabalhar com vários alunos de 

graduação...orientandos...estagiários e tal e aí esse trabalho vai dar na minha tese de 

doutorado obviamente...só que eu fiquei...eu fiquei dez anos quase...quase dez anos 

trabalhando nesses remanescentes...é tanto que quando eu saí pro doutorado meu 

trabalho de campo já estava todo pronto...já tinha tudo... 

J: só tinha que escrever né... 

P: era só pagar as disciplinas...escrever a tese...pronto 

J: acabou-se... então...a senhora obteve o grau em que ano... 

P: em 2001...só que aí esse negócio de descoberta foi muito importante pra minha vida 

acadêmica... 

J: claro... 

P: PRA ciência mais ainda...e não só foi importante descobrir essas espécies como 

também nas matas de Alagoas...porque eu descobri TAMbém que a mata atlântica 

nordestina quanto à composição das espécies é totalmente diferente da mata atlântica do 

Sul e Sudeste...então quando se fala...a mata atlântica sendo preservada lá em São 

Paulo...no Rio...que a gente sabe que lá é planalto né...lá tem a Serra de Itatiaia...tem a 

Serra do Mar...a Serra da Mantiqueira...então porque que no Sul e Sudeste a mata 

atlântica é mais preservada...por que ela tá em planalto...então é muito mais difícil o 

trator subir até lá e cortar tudo... 

J:              [a devastação... 

P: a devastação fica mais difícil...enquanto no Nordeste a mata atlântica é de 

planície...então na década de 70...com o advento do pró-álcool...o plantio da cana-de-

açúcar... 

J: acabou tudo... 

P: e aí o que acontece...o homem fez uma loucura porque cortou uma floresta e a gente 

sabe hoje...a mata atlântica sendo um dos 25 pontos mais quentes em diversidade do 

mundo...todo mundo sabe da Amazônia...a Amazônia em área e extensão ela é 

realmente maior... a mata atlântica do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul é uma 

faixa estreita... 

J: hum hum 

P: comparativamente se a gente elevar às proporções de tamanho e de área...a mata 

atlântica tem muito mais diversidade...então o que acontece...o pró-álcool ia ser a 

salvação para o combustível...mas arrasou com tudo e imagine que só eu trabalhando 

com lagartos e serpentes...durante dez anos descobri seis espécies novas...se contar com 

o Coleodactylus também daqui...então foram sete espécies...seis espécies e um gênero 

novo...isso é muita coisa...agora você vá e olhe outro grupos...tem um professor que 

chegou aqui há pouco tempo que ele trabalha com fungos...ele já descreveu quatro 

espécies novas...ou seja...a mata atlântica ela foi devastada antes que nós tomássemos 

conhecimento do que ela tem...do que ela abriga... 

J: é interessante... 

P: hoje a gente tem o quê...a gente tem cerca de 6% da área original...no Nordeste a 

gente tem o quê...a gente tem 2%...3% da área original de mata atlântica...então isso 

quando você mostra o que de novo...com a pesquisa com meus alunos...o que eu 

consegui descrever...e o tanto de área que nós perdemos...QUANtas espécies poderiam 

ser extintas antes que se quer nós tomássemos conhecimento...e foi com esse 

questionamento...foi com essa angústia... 

J: dá uma angústia... 
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P: uma angústia científica....puxa eu me senti impotente porque eu descobri sete 

espécies novas e eu não tenho a competência de frear esse desmatamento...essa 

devastação a qualquer preço né... 

J: com certeza... 

P: a qualquer preço...ao preço do desenvolvimento...isso é desenvolvimento...mas que 

desenvolvimento é esse que custa o preço de vidas...e agora tão falando nessa questão 

do aquecimento global... 

J: são as conseqüências... 

P: as conseqüências estão vindo...mas puxa...porque não pensaram nisso antes... 

J: tudo em nome do desenvolvimento sustentável né... 

P: é...mas CALma...aí quando eu me vi nesse caminho....puxa...tem adiantado 

notoriedade...hoje eu oriento mestrado...doutorado...pós-doutorado...ok...mas enquanto 

profissional eu estou bem com o tanto que eu consegui...NÃO...porque eu me sinto de 

certa forma...é...impotente...eu fiz a parte que me cabe...sim mas que retorno eu posso 

dar...o que eu posso fazer pra mudar um pouco esse ceNÁrio de destruição né... 

J: hum hum 

P: é...com relação às matas lá de Alagoas...uma das matas maiores que é a mata de 

murici que é onde eu descobri essa jararaca nova...eu consegui me comunicar com o 

Ibama através de um amigo que tinha uma interferência em Brasília...porque o Ibama de 

Alagoas não divulgava o que se descobria lá...na época havia muito injustiça...o senador 

Renan Calheiros era o dono da terra...imagina aquela área...quando eu descobri a 

cobra...com duas semanas depois o Ibama mandou tocar fogo... 

J: meu Deus do céu... 

P: então era o poder....era o poder do dinheiro do desenvolvimento de um lado e do 

outro lado uma cientista com um grupo de alunos trabalhando em prol da conservação 

da biodiversidade e aí né... 

J: é uma coisa meio David e Golias né professora... 

P: eu cheguei a fazer...a estimular com o grupo de jornalistas uma audiência pública 

para denunciar contra Renan Calheiros...e a denunciar inclusive o Ibama de lá né...que 

por outro lado havia me ajudado com o transporte...mas eles sabiam que tavam 

queimando a área e disseram que não sabiam...e como eu não queria ir sozinha...um 

jornalista que também era candidato a deputado na época...ele fez política ambientalista 

mesmo...porque ele fez mestrado na área ambiental...ele convocou uma audiência 

pública e eu tive a coragem de ir na frente da diretora do Ibama e dizer...você sabia que 

tava tocando fogo sim na mata...ela disse não...mentiu...aí foi e disse...é...a universidade 

não tem carro pra ir à campo...a gente empresta o carro pra senhora ir...ela quis me 

humilhar na frente dos outros né...aí eu disse...é verdade...a universidade realmente não 

tem e como lá vocês têm e não tão trabalhando com ele...a gente fez um acordo de 

cooperação pra gente fazer pesquisa...mas isso não lhe dá o direito de a senhora fazer 

com que eu me cale né... 

J: claro... 

P: e com que eu me omita diante desse absurdo... 

J: por que disso aí é um prejuízo incalculável... 

P: e aí depois...muito pouco tempo depois...numa exposição na via mundial do meio 

ambiente...um guarda-parque da mata veio me dizer...professora procure outra mata pra 

pesquisar porque a senhora pode aparecer morta de piCAda de cobra... 

J: nossa... 

P: em Alagoas é complicado...então assim...eu não deixei de trabalhar mas recuei um 

pouco...aí eu fui pro doutorado...a coisa esfriou mais e aí eu voltei pra cá...não por causa 

disso...mas por um problema de família mesmo...mas foi aí que eu conheci um 
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programa nordestino...um programa de pós-graduação...é uma rede composta por nove 

universidades nordestinas hoje... 

J: é o Prodema... 

P: é...que tinha em todas as universidades nordestinas...aí eu falei puxa vida...tava a 

federal do Ceará...tava a federal do Piauí...da Paraíba...de Alagoas e Sergipe...e uma 

estadual da Bahia...porque a UFRN tá fora disso...então quando eu cheguei aqui eu tava 

meio com essa minha inclinação...puxa vida...o que eu posso fazer pra tentar colaborar 

com a conservação da natureza... 

J: hum hum... 

P: sem que impeça o desenvolvimento...mas não esse desenvolvimento sabe...que é 

sinônimo de crescimento...que é crescer né...mas de uma forma mais...sustentável...todo 

mundo diz...se você perguntar a qualquer prefeito de interior e das capitais 

também....eles vão dizer...não nós estamos desenvolvendo de uma forma sustentável... 

J: é 

P: porque esse nome se tornou até um chavão....chavão corriqueiro...que é até melhor 

nem falar né...qualquer um tá aplicando desenvolvimento sustentável...mas eu que fazia 

ciência pura de laboratório e de campo pra trabalhar com a classificação dos 

organismos...aí eu parei e pensei...pra conservar a biodiversidade...não depende de uma 

pessoa...de um profissional apenas...acho que o meio ambiente não é do biólogo só...não 

é do geólogo...não é do geógrafo...não é do arquiteto...então esse pessoal que criou a 

rede Prodema há 12 anos...e desde a década de 70 que tiveram as primeiras reuniões 

mundiais em prol da conservação da natureza...aí depois veio a Eco 92...na década de 70 

foi quando começou a se discutir a questão do ecodesenvolvimento...e o professor Dr. 

Rodrigo Ramalho...que eu considero assim o pai do Prodema foi quem trouxe pra cá a 

idéia de criação da rede e ficou se reunindo em várias capitais do Nordeste....é...porque 

uma pessoa sozinha ou um grupo sozinho de uma universidade pode ser que não 

consiga...mas se nós juntarmos várias universidades nós podemos nos fortalecer em prol 

desse desenvolvimento sustentável... 

J: hum hum...então o Prodema é uma rede de universidades... 

P:                                                                                 [é uma rede 

NORdestina...atualmente ela é composta por nove IES...por nove instituições de nível 

superior...sete federais e duas estaduais...então Prodema significa o quê...programa de 

pós-graduação em desenvolvimento e em meio ambiente...rede Prodema... 

J: oito IES né professora... 

P: não...nove...é porque são nove IES e oito programas...é porque tem um programa que 

é junto...então quais são essas IES...vou começar por cima...UFPI do Piauí...a UFC do 

Ceará...a UFRN que entrou em 2004...UFPB e UEPB...por isso formam um programa 

só...UFPE...acabou de entrar...aí a UFAL...a federal de Alagoas...UFS...universidade 

federal de Sergipe...e a UESC que é a universidade estadual de Santa Cruz na Bahia...as 

duas estaduais são da Paraíba e Bahia... 

J: a de Sergipe a sigla é SE ou só S... 

P: só S...(  +  )...então assim a proposta é MUIto interessante...você pode até consultar o 

site da gente... 

J: a senhora então está no Prodema é professora... 

P: eu sou coordenadora...o que aconteceu...em Alagoas já tinha Prodema...então quando 

eu voltei do doutorado eu ainda fiquei 1 ano em Alagoas antes de vir pra cá...e eu achei 

a proposta fanTÀStica...qual é a proposta...unir os diferentes saberes e competências 

para tentar equacionar os problemas resultantes do desenvolvimento em relação ao meio 

ambiente...porque sempre pensam assim...ou ocorre desenvolvimento e o meio ambiente 

padece...ou então...ah...não vamos desenvolver pra preservar a natureza...não...e se a 
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gente encontrar um meio termo nisso aí...só que um profissional só ele não 

consegue...porque...porque o modelo tradicional de conservação ele separa o homem da 

natureza... 

J: isso... 

P: porque ele diz...ele diz não...é verdade...o homem é um dos maiores 

predadores...então separa...cria parques...ninguém pode entrar ali...só que isso é nas 

comunidades tradicionais...os índios...os quilombolas que moram no entorno de 

algumas dessas unidades...então eles vão ser afastados e aí não importa como eles vão 

sobreviver... 

J: é verdade... 

P: tá...mas e aí eles destroem...eles tiram lenha da mata...sim...mas será que eles não 

sabem mesmo...por exemplo o pescador ele sabe a rede de pescar ou não...porque se ele 

pescar tudo ele vai ficar sem peixe...mas aí tem o cientista e o matuto/já teve um aluno 

no Prodema que fez um cordel do matuto e cientista...porque o cientista não ouvir 

também um pouco do que o matuto sabe...é complexo...porque não integrar o 

cientista...é difícil...aqui no Prodema às vezes/porque tem as vaidades 

individuais...sabe...de sentar...de ouvir o outro...então eu tive dificuldades porque eu 

trabalhava na forma tradicional de cientista e de repente eu tenho que trabalhar com um 

tema em que eu vou precisar do outro...de alguém das Ciências Sociais...das Ciências 

Humanas que vai contribuir pra isso...mas eu acho que esse é o caminho até 

porque...é...meu órgão de fomento tá financiando projetos e grupos na questão 

ambiental...que tá em cena...é o momento... 

J: é...muito em voga... 

P: então quando eu cheguei aqui...conhecendo a proposta de Alagoas...puxa...porque 

que a UFRN tá fora disso...e aí eu nem vou perguntar porquê...eu vou começar a 

trabalhar a favor de...o reitor era o professor Otto... e aí nós criamos uma 

comissão...porque esse programa ele não é ligado a nenhum departamento e nem a 

nenhum centro...ele funciona aqui no CB....mas o único centro da universidade que 

ainda não faz parte é o CCSA...aliás...o CCS...CCSA tava de fora mas acaba de vir um 

professor de lá...dois professores pediram pra entrar...é uma questão de tempo...mas 

todos os demais centros têm professores no programa......então por exemplo quando eu 

preciso de uma dissertação aqui do Prodema é aquela que eu não consigo escrever 

sozinha....eu preciso de alguém da área... 

J:                                                                                          [é um programa 

transdisciplinar  

P: é...a gente é multi...em busca da inter que é a mais interessante...porque qual é a 

diferença entre multi inter e trans...o multidisciplinar é aquele que várias pessoas se 

reúnem pra trabalhar....mas cada um.../no inter você passa a integrar as competências e 

os saberes...então eu não vou deixar de ser bióloga...mas eu vou tentar integrar o meu 

saber ao saber de um cientista social...de um economista...de um arquiteto...contanto 

que ele venha contribuir com o trabalho do meu orientando...a idéia é essa...como o 

caminho é difícil e árduo...a gente é inter mais ou menos...a gente começou em 2004...a 

primeira turma já saiu...com 2 anos todo mundo defendeu... 

J: interessante professora...e a senhora tentou viabilizar esse trabalho... 

P: é...e chegando aqui eu disse não...eu vou tentar um caminho de inserir  a UFRN nessa 

rede...quando eu cheguei aqui eu fui logo ser vice-coordenadora da graduação...e eu já 

tava preocupada com a pós-graduação...o departamento daqui não tinha...a maior parte 

do pessoal aqui trabalha com meio ambiente...é botânica...ecologia e zoologia...aí nós 

criamos uma comissão no departamento com a idéia que eu trouxe e fomos 

trabalhar...começamos a pensar na proposta...convocamos professores de todos os 
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centros...nós panfletávamos nos centros...convocávamos reuniões aqui no CB e assim 

foi o Prodema...o Prodema não foi criado...ele foi gerado... 

J: certo... 

P: e aí quando o professor Ivonildo assumiu nós o convidamos pra assistir à 

apresentação da proposta e ele ficou enCANtado com a proposta...integradora 

né...regional... 

J: hum hum 

P: e logo em seguida eu marquei uma audiência com ele...porque eu tava acostumada 

com o professor Otto...a gente marcava direto com ele...só que o professor Ivonildo 

trabalha diferente...se é pós-graduação tem que vir a pro - reitora primeiro...aí eu fui 

direto...mas ele convidou a pro - reitora...a professora Edna...mas na hora que ela disse 

assim...isso deveria ter passado pela pro reitoria...aí eu gelei...vou perder o apoio...mas 

ela foi muito elegante...eu disse não professora eu não queria passar por cima da 

senhora...é porque antes tava sendo conduzido assim...mas aí ela disse...já que estamos 

aqui vamos aproveitar pra conduzir de outra maneira...não teve aquela coisa pequena 

sabe...então eu já gostei dela daí porque ela tava muito mais preocupada com a 

instituição...com a proposta que o reitor já tinha dito que era interessante... 

J: hum 

P: aí a proposta foi aprovada no colegiado e depois pela CAPES em 2004...então o 

apoio da pro - reitoria de pós-graduação foi fundamental...essa foi uma busca minha e 

uma alternativa por causa do meu trabalho inicial em descobrir espécies...como 

conservar...e mudar minha cabeça...você não iDÉia de como é parar de ser cientista de 

laboratório...de campo...de ciência pura...pra agora se preocupar em integrar outras 

pessoas e tentar... 

J:                                                                                                                      [você tava 

mais focada na pesquisa e depois se voltou mais pro ensino né... 

P: não...não é isso não...eu era muito focada na pesquisa PUra...a pesquisa pura foi 

fundamental pra o que hoje eu sei...entende...pras espécies que eu trabalho...da mata 

atlântica...da caatinga... 

J: hum 

P: eu tô com um projeto sobre a caatinga também...que é aprovado pelo CNPq por 10 

anos... 

J: então é uma pesquisa aplicada...a senhora diria agora... 

P: hum...não:o... 

J: é uma pesquisa aplicada ao ensino...porque existe os dois... 

P: porque a pesquisa pura...pura...de base que me deu condição de eu avançar...então 

agora com a base que eu tenho...eu que trabalhei como pesquisadora pura...hoje eu 

tenho essa possibilidade de integrar com o outro e produzir algo...ciência...que tenha o 

retorno pra sociedade... 

J: tô entendendo... 

P: então quando a gente diz que é prática...que essa pesquisa é prática...parece 

que:e...serve pra quê...serve pra quê essa pesquisa...eu não gosto disso...então hoje eu 

continuo sendo pesquisadora...eu continuo sendo cientista mas não de forma isolada e 

sim buscando integração com outras competências...com outros saberes...pra dar o 

retorno para o meio ambiente...em prol dessa sustentabilidade ambiental... 

J: hum hum... 

P: esse é meu foco hoje...então eu continuo orientando aluno de mestrado e 

doutorado...eu ainda oriento trabalho na psicobiologia...que estuda o comportamento 

animal... 
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J: era isso que eu ia te perguntar...essas perguntas tradicionais que eu sempre faço nas 

matérias né...a senhora em termos de ensino dá aula na graduação e na pós... 

P: isso...eu dou aula na graduação no curso de ciências biológicas...biologia...dou aula 

na pós-graduação... 

J: no programa do Prodema... 

P: é...eu sou credenciada em quatro programas...você pode ser permanente em dois e 

colaboradora em dois... 

J: certo... 

P: então aqui na UFRN eu sou credenciada ao programa de pós-graduação em 

psicobiologia.... 

J: professora Bernadete né...eu conheço 

P: professora Bernadete é de lá...nesse programa eu sou colaboradora...do Prodema eu 

sou coordenadora e professora permanente... 

J: hum hum...e o que mais... 

P: em ciências biológicas tem um programa também...eu sou professora 

permanente...oriento lá mestrado e sou da zoologia...ciências biológicas em zoologia da 

UFPB...colaboradora...ah...hoje eu tenho 3 alunos de doutorado...e de que horas eu 

durmo...((risos))...eu tenho hoje 10 orientandos... 

J: mas deixe eu lhe perguntar...você gosta né...não é a vida que você gosta... 

P: eu tomo hoje 4 comprimidos...pra controlar 

J: ave-maria professora.... 

P: mas eu fico principalmente feliz em ter inserido a universidade nessa rede 

nordestina...e meu objetivo atual é que esse programa ele se consolide né...porque a 

gente é um bebê...a gente tem 2 anos...precisa de muito cuidado...então eu tô no 

segundo mandato...sou coordenadora não porque eu QUEro ser coordenadora...mas 

porque sair agora...a gente ainda tá meio que aprendendo a trabalhar dessa forma e sair 

agora seria abandonar um filho que você gerou... 

J: claro...não é tempo ainda... 

P: e eu pretendo né...é uma pretensão...meu objetivo é que ele se solidifique mais...além 

disso a gente trabalhou MUIto numa proposta de doutorado...nós encaminhamos uma 

proposta de doutorado pra CAPES...em rede...então cada universidade/e em cada ano 

vai funcionar em cada universidade do programa...se ele for aprovado pela CAPES...a 

cada dois anos a coordenação itinerante funciona numa dessas universidades...e com 

isso a gente quer fortalecer...porque um programa de mestrado com mais de 10 anos ele 

tem que formar doutores... 

J: é... 

P: tá mais do que na hora...acho que a grande alavanca de fortalecimento é se a gente 

conseguir aprovar o doutorado né...aí consolida de vez...depois que eu fizer tudo isso já 

posso deixar pra alguém cuidar... 

J: é...o quê mais professora... 

P: bem eu faço isso...além disso eu criei a primeira coleção de répteis aqui da 

UFRN...agora sou chefe do laboratório de herpetologia... 

J: é tanta coisa... 

P: eu sou curadora da coleção de herpetologia da universidade...da biociências...que está 

aqui...quando eu cheguei aqui não tinha UMA lagartixa...uma perereca...nada de 

coleção científica...hoje/eu cheguei em 2002...são cinco anos...eu já tenho em torno de 

3.000 exemplares de anfíbios e répteis nessa coleção...claro que isso é resultado do 

trabalho em parceria com meus alunos...tanto aluno de graduação...de iniciação...aluno 

de mestrado e aluno de doutorado...todos eles são meus colaboradores...também criei 

uma base de pesquisa no departamento... 
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J: olha aí... 

P: tá...a base de pesquisa o nome é enorme...chama:a...sistemática...ecologia...e 

conservação da biodiversidade dos ecossistemas nordestinos... 

J: ela é interdepartamental não... 

P: não...ela tem alguns colaboradores né...mas ela é principalmente departamental...hoje 

temos sete professores permanentes e todos nossos alunos de graduação e de pós 

integrados nessa base... 

J são todos professores do DBEZ né... 

P do DBEZ...e temos consultores externos...graças a isso...eu acabei de vir de Brasília a 

convite do ministério do meio ambiente pra participar da semana da caatinga...porque o 

dia nacional da caatinga foi 28 de abril...então eu fiquei de 24 a 26 em Brasília...porque 

a base ela é registrada como grupo do CNPq né... 

J ela é financiada pelo CNPq... 

P não...é que ela recebe investimento do CNPq e da CAPES também....claro...mas ela é 

registrada como grupo do CNPq...como grupo de pesquisa...puxa eu fiz um bocado de 

coisa dentro de 5 anos... 

J muita coisa...mais do que muito professor que tá aqui há uma vida inteira... 

P tá jóia...fica pra posteridade...pra todo mundo... 

J professora obrigada viu pela entrevista... 

P eu que agradeço...foi um prazer... 
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Entrevistadora: J 

Entrevistada: P 

 

 

J: primeiro eu queria saber a formação da senhora assim...no início...primeiro a 

graduação... 

P: tá...eu fiz graduação aqui na UFRN em Economia...é...aí fiz o mestrado também em 

Economia na UFPB em João Pessoa....Paraíba...é...e o doutorado...quer dizer...no meio 

do mestrado surgiu concurso aqui na universidade...aí entrei como professora do 

departamento de Economia e dois anos após estar aqui né...dando aula...lecionando....aí 

fui fazer o doutorado na/no Instituto de Economia da Unicamp... 

J: ah... 

P: também o doutorado em Economia... 

J: hum hum... 

P: e desde então voltei a assumir as atividades normais... 

J: hum...qual o ano que a senhora entrou aqui na UFRN... 

J: como professora... 

P: sim 

P: é...1994 

J: lecionava quais disciplinas...são as mesmas de hoje ou:u... 

P: não...eu lecionei:i...quer dizer...uma disciplina que eu lecionei naquele período...não 

leciono mais...já estou afastada há alguns anos né...é economia política 

J: hum...tem alguma outra... 

P: aí eu lecionava macroeconomia...e economia monetária que continuo a lecionar 

nesse.../agora né na graduação eu continuo a lecionar essa disciplina... 

J: assim...e no mestrado e doutorado quais as suas linhas de pesquisa...o que é que você 

trabalha em Economia...pra mim que sou LEIga no assunto....((risos)) 

P: ((risos))...tá...no mestrado eu trabalhei na área de.../minha dissertação foi na área de 

economia regional né...e no doutorado eu desenvolvi uma tese na área de 

turismo...notadamente no campo do financiamento do turismo...e essa tese inclusive foi 

publicada num livro...resultou em livro... 

J: qual... 

P: é...é um livro publicado pela Papirus né...turismo e financiamento...o caso brasileiro à 

luz das experiências internacionais 

J: quando foi publicado... 

P: 2005 

P: é recente...bem recente... 

J: aí a senhora trata exatamente o quê... 

P: na tese... 

J: sim... 

P: a ideia é justamente tentar entender não é...como é esse setor...enxergá-lo como um 

negócio e né...um negócio capitalista né...e tentar entender quais foram as políticas 

desenvolvidas por vários países que são bem sucedidos no campo do turismo...pra 

enxergar quais foram os elementos básicos né...que compõem essa política e aí eu 

percebi que em geral...dependendo do grau de desenvolvimento desses países...em 

geral...em países que tinham grau de desenvolvimento menor porque eram menos 

desenvolvidos...países em desenvolvimento eles tendiam a dar um foco grande à 

questão do financiamento né...e suas políticas...quando estruturavam suas políticas de 
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desenvolvimento do turismo...aí alguns dos/desses países...notadamente alguns países 

europeus que se desenvolveram...então quando eles se desenvolveram...suas políticas de 

turismo QUE eram nacionais...eles passaram a dar um foco regional...perdeu a 

importância como uma política nacional... 

J: isso tem uma causa assim... 

P: é porque...é isso...assim...porque é que eles privilegiaram o turismo...porque era uma 

fonte importante de divisas né...geração de moeda forte que eles precisavam...então na 

medida em que eles se tornaram economia desenvolvida...esse setor já não era tão 

prioritário...então passou a ser tratado como assim importante...mas cabendo nas 

políticas de desenvolvimentos regionais digamos assim...não mais como políticas 

NAcionais...né...são setores que vão ser privilegiados do ponto de vista de uma política 

nacional para o setor 

J: aí no livro assim você traz isso pra cá como um exemplo...pra realidade daqui ou 

não... 

P: é...o livro....a tentativa era justamente essa...entender quais foram os caminhos 

né...percorridos por países que se...que se notaram/notabilizaram né...pelo 

desenvolvimento do setor pra tentar entender assim...porque eles foram bem-sucedidos 

né...então nesse sentido a idéia era criar justamente uma tipologia...tá...uma 

estrutura...digamos de aNÁlise que permitisse então...é...poder...digamos aNAlisar 

políticas de turismo aqui implementadas no Brasil por exemplo...ou seja entender no 

que é que consistiu as políticas que eles montaram...quais as principais características 

para identificar aqueles elementos-chave que eles focaram em suas políticas com 

proposta de criar uma tipologia que permitisse criar assim uma espécie de modelo pra 

que eu pudesse depois analisar políticas de turismo como por exemplo as que foram 

montadas no Brasil...pra saber até que ponto as políticas daqui tavam sendo bem-

sucedidas com base em experiências internacionais ou não né... 

J: hum hum 

P: se elas tavam contemplando aqueles aspectos-chave que esses outros países que 

foram bem-sucedidos contemplaram ou não...nesse sentido...porque é um modelo de 

interpretação de...digamos... 

J:      [a senhora tem algum estudo relacionado à região aqui mesmo...tipo o Rio Grande 

do Norte...em Natal....porque tá muito forte agora né essa questão do turismo 

assim...como que a senhora avalia isso hoje assim...é uma saída talvez pra:a... 

P: é...sem dúvida...a idéia né...é que o turismo realmente ele é um setor importante mas 

não pode ser visto como uma panacéia né...na medida em que também não pode fechar 

os olhos pras limitações do desenvolvimento do setor...uma delas por exemplo é a baixa 

qualificação da mão-de-obra e a remuneração também....um baixo nível de remuneração 

desses profissionais que são incorporados...também tem o problema de ser uma 

atividade sazonal...então no período de alta-estação ele tende a absorver mais 

trabalhadores...a empregar mais gente...nos períodos de baixa-estação então...ele tende 

a:a...os trabalhadores tendem digamos...há uma redução no quadro... 

J:                                                        [tem que procurar outras soluções 

P: é...outras soluções...então assim...não pode ser visto como uma panacéia de forma 

alguma...agora assim...uma pesquisa que eu tô tentando me debruçar agora é a tentativa 

de tentar entender os efeitos que o desenvolvimento....digamos....os efeitos do turismo 

estrangeiro sobre o mercado imobiliário daqui de Natal... 

J: hum 

P: né...assim porque a avaliação que eu tô fazendo...assim pelo menos tenho umas 

preliminares tá...é uma hipótese com a qual tô trabalhando...é...o mercado imobiliário 

em VÁrios países...começou nos Estados Unidos né...mas nos países europeus 
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também...eles passaram por um boom especulativo...um crescimento substancial no 

campo do mercado imobiliário...então a ponto de ter enxergado nesses setores a 

existência de bolhas...como se os preços dos imóveis nesses países estivessem 

excessivamente elevados em relação aos fundamentos que norteiam esses mercados...e 

eu tenho a impressão...a hipótese nesse trabalho...a impressão que eu tenho é que Natal 

em função da absorção do número significativo de turistas estrangeiros terminou em 

alguma medida recebendo resquícios né...sendo contaminada por essa bolha que é 

mundial...tá...foi uma tendência mundial que de alguma forma chegou aqui 

também...em função de quê...da entrada desses turistas estrangeiros...e aí quando você 

compara o PEso de uma economia como a do Rio Grande do Norte e do Brasil...aí você 

vê que o turismo pode ter um efeito diferente dado o tamanho da economia brasileira e 

dada a quantidade de turistas estrangeiros que vêm para o Brasil...quando você compara 

por exemplo com o tamanho bem mais reduzido da economia do Rio Grande do Norte e 

com a intensidade desses turistas que estão vindo... então os efeitos que eles podem 

gerar aqui realmente são assim do ponto de vista qualitativo...podem ter impactos bem 

diferenciados... 

J: é...tem vários aspectos né...tem a imobiliária que vende caro e ganha dinheiro mas 

tem a população que aí não tem dinheiro pra comprar um imóvel em função de que... 

P:          [tem...é verdade..mas 

o que acontece é que por exemplo...à medida que esses turistas vêm...eles são grandes 

demandantes aqui no mercado imobiliário...isso assim ativa...aciona a construção civil e 

ainda é um forte setor que tende a empregar os trabalhadores né...então isso gera um 

certo efeito multiplicador...é possível também que...veja eu tô trabalhando muito 

também no campo das hipóteses né...é possível também que esses turistas que 

vêm...é:é...eles terminem por implantar aqui certos negócios pra atender às necessidades 

desses turistas que têm a cidade como segunda residência tá...porque eles encontram um 

campo novo e começam a implantar certos serviços...certas atividades...né...enfim...é 

possível a gente trabalhar com essa hipótese...agora do ponto de vista de outros 

efeitos...sem dúvida pensando bem...pensando exclusivamente no mercado imobiliário 

tá...pôr o foco no mercado imobiliário...então no mercado imobiliário o aumento da 

demanda por esses imóveis sem dúvida tá contribuindo pra encarecer substancialmente 

esses imóveis...daí a idéia de que essa bolha que é mundial de alguma forma ela chegou 

aqui...né...em função   digamos...é:é...qual foi o mecanismo de TRANSmissão dessa 

bolha lá de fora para cá...PROvalvelmente esse mecanismo de transmissão está sendo o 

turismo... PROvavelmente...resultado...aí a cidade está passando também  por um 

Aquecimento no setor tão significativo que seria digamos possível a gente falar também 

na existência de movimentos especulativos também de imóveis..tá...as pessoas 

comprando imóveis não apenas para morar...estrangeiros comprando imóveis não 

apenas para/como segunda residência mas também com uma perspectiva de ganhos de 

capital...de se posteriormente eles quiserem revender esses imóveis...eles comprarem 

relativamente barato né...para os  padrões dos imóveis do seu país e venderem caro 

né...assim relativamente...depois comprarem barato e vender a um preço mais elevado 

né...como propósito de ganho de capital...então nesse contexto os imóveis aqui estão 

subindo bastante...então voltando para aquela questão que você colocou...é...dos efeitos 

do turismo né...sobre 

J:                [é...em vários aspectos 

P: é...em vários aspectos...então um dos aspectos né...possivelmente se ele tá 

contribuindo para o aquecimento substancial no setor imobiliário...um dos aspectos sem 

dúvida é a questão de encarecimento dos imóveis aqui né 

J: hum hum... 
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P: especialmente para os nativos 

J:         [para nós 

P: que ganham em REais ((risos)) 

J: ((risos)) comprar em dólar é meio complicado.. 

P: é...não é digamos exatamente em dólar mas é porque o/ele fica super aquecido...então 

por mais que digamos aumente a oferta de imóveis...como a gente vê Natal está um 

verdadeiro canteiro de obras...mas a velocidade né...o ritmo de demanda/de crescimento 

da demanda é superior ao aumento da oferta até porque 

J:       [é ainda maior? 

P: sim né...considerando que o mercado/que você dificilmente encontra por exemplo 

imóveis no chamado mercado primário né...assim as pessoas já compram imóveis na 

planta...quando as construtoras lançam elas já têm grande parte dos apartamentos/já está 

vendida né...isso identifica o que...e elas vão construindo....e vão vendendo né...então a 

impressão que dá também...é:é  hipótese ainda tá...eu pretendo trabalhar melhor com 

isso...mas a idéia que o ritmo de crescimento da demanda ele supera o crescimento da 

oferta...isso contribui pra que..pra tornar esse ativo/esses imóveis continuar a torná-lo 

escasso...porque se a demanda/o ritmo da demanda cresce mais do que a oferta...isso 

contribui para tornar/manter a escassez desse ativo e as pessoas que tem a propriedade 

deles tendem a se digamos a se beneficiar da  valorização daquilo que ela detem 

certo...então o aumento dos preços...então é por isso que assim...aquela hipótese de que 

essa bolha no mercado mundial facilita pelo que...pela queda das taxas de juros no 

Estados Unidos durante vários anos né...que torna muito mais barato o financiamento 

dele do que aqui...aí começa a haver um crescimento da demanda lá e várias pessoas 

começam a aplicar e terminou contaminando outros países e acho que chegou aqui 

através desse método/mecanismo digamos de transmissão...entre aspas...mecanismo de 

transmissão dessa bolha para o Rio Grande do Norte...provavelmente foi/está 

sendo...é...o:o turismo...não por acaso o turismo...é:é...claro que já existe um certo/uma 

palavra...digamos...é:é já se fala em turismo imobiliário/negócio turístico imobiliário já 

associando as duas atividades né...e nas feiras internacionais é...em que os 

empreendedores do setor turístico tentam captar turistas estrangeiros pra cá...é muito 

comum e também agentes do mercado imobiliário/a presença desses agentes no 

mercado imobiliário...então as coisas estão bem...assim parece estar muito implicados 

aqui no Rio Grande do Norte...tá...os setores estão bastante/existe uma 

conexão...aparentemente existe uma forte conexão entre os dois setores...inclusive nas 

PRÓprias FAlas dos agentes envolvidos nesses negócios é possível identificar esses 

interesses comuns né.. 

J: é verdade 

P: então assim nesse sentido...agora aí...é...para esclarecer resultados considerando 

perda da economia do Rio Grande do Norte...considerando riscos de efeito que esse 

turismo está passando no sentido de aquecer o mercado imobiliário a gente também 

pode ter um efeito multiplicador no sentido de que...de demandar construção né...de 

acionar a indústria da construção civil...que realmente ela emprega mão-de-obra...MAS 

ela emprega enquanto está sendo construÍdo...então enquanto esse canteiro 

continuar...certamente está contribuindo para crescer né...a economia local né...agora 

tem que ver se/o que é que está acontecendo também...porque eu estou falando sem 

parar né 

J: ((risos)) não..não tem nada 

P: quando vocês acharem que pare viu/ o que.. que já é possível identificar 

J: obrigada..professora... 
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ENTREVISTA 6 

 

Data: 30/05/2007     Duração: 21:10 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistado: P 

 

J: então...eu queria saber assim a sua formação...como foi a sua trajetória...desde a 

formação na graduação... 

P: é...eu fiz a minha graduação em Engenharia Elétrica na universidade federal do Rio 

Grande do Norte tá...é...iniciei em março de 1975 e concluí em dezembro de 78/de 

1978... sete oito 

J: tá... 

P: de março de 1975 a dezembro de 1978...é...em 1979..em MARço de 1979 eu 

ingressei como professor na universidade federal do Rio Grande do Norte 

J: já...concurso... 

P: sim por concurso 

J: efetivo ou:u 

P: é...é...não...na época eu entrei como colaborador...mas foi um concurso público 

J:                                                                                                              [ah 

P:                                                                                                              [na 

época.../já...isso daí foi importante porque quando foi estabelecida a carreira docente eu 

não necessitei mais fazer nenhum concurso ou nem..nenhuma prova interna...eu já tava 

concursado... 

J: ah sim 

P: então eu ingressei em 1979... tá...no departamento de Engenharia Elétrica... é:é...de 

acordo com a minha formação e minha:a.../dentro da Engenharia Elétrica eu procurei 

dar ênfase à telecomunicações... tá....então meu concurso foi...foi nessa linha e:e...em 

1980 eu fui fazer mestrado na unicamp... 

J: unicamp né... 

P: é...concluí em 1982...certo...onde desenvolvi uma tese na área de microondas... tá... 

J: certo 

P: e:e...de 82 a 85...eu:u é...fiquei na/fiquei aqui em Natal neste período de 83 a 85 eu 

fui chefe do departamento de Engenharia Elétrica 

J: foi? terminou o mestrado e já foi:i... 

P: é...de 85 a 89 eu fiz...eu fui pra França...mais especificamente pra Toulouse ... onde 

fiz o meu doutorado e concluí em 89 tá... 

J: quase não tem um intervalo né... 

P: é exatamente...e bom... retornei em 89...e neste período eu comecei a me dedicar à 

área de...de:e...sistemas inteligentes tá...onde tive a oportunidade de juntamente com os 

professores José Ivonildo Rego e Paulo Mota é...estabelecer a base de sistemas 

inteligentes...e Francisco Mota também... nós estabelecemos a base de sistemas 

inteligentes...base esta que tem até hoje e eu sou o coordenador 

J: é mesmo...quantos anos já a base... 

P: a base faz muitos anos...mas eu não sou o coordenador todo esse tempo não... 

((risos)) 

J: ((risos)) 

P: tá bom... 

J: tá bom 
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P: e...nessa base de pesquisa...é...ela:a/nós atuamos na graduação e na pós-

graduação...então na pós-graduação a minha área (+) 

J:                                                                    [o quê...ministrando disciplinas... 

P: disciplinas...orientando teses de mestrado e doutorado...certo... 

J: certo...quais as disciplinas... 

P: as disciplinas que eu leciono é...são sistemas de transmissão de dados...na 

graduação... processamento digital de sinais... redes neurais...essas duas disciplinas 

tanto na graduação como na pós...tá 

J: certo 

P: e processos estocásticos 

J: o que é isso...((risos)) 

P: ((risos))... é estatística 

J: é estatística... 

P: é...mas é processos estocásticos...é um nome meio esquisito...então essa disciplina é 

estatística aonde as variáveis dependem do tempo...só isso 

J: certo...e assim quais são as suas linhas de pesquisa...são essas da:a 

P: as minhas linhas.../eu trabalho com...eu trabalho com a/como eu falei eu trabalho 

dentro da área de sistemas inteligentes e nessa área nós desenvolvemos...nós 

desenvolvemos pesquisas é...do desenvolvimento de algoritmos inteligentes tá... 

J: me explique aí 

P: então esses algoritmos eles permitem desde a:a...da classificação de padrões...por 

exemplo...aplicável à área médica...então eu posso identificar por exemplo dentro de 

uma imagem...se por exemplo aquela imagem tem lesões que possa ser um...por 

exemplo uma mamografia...identificar se ali tem a presença ou não de um câncer ou de 

uma lesão que possa ser um câncer...contar/identificar dentro de um exame patológico 

células cancerígenas e não cancerígenas...isso...algumas aplicações na área 

médica...existem outras......na área é...de telecomunicações...é...o desenvolvimento de 

antenas inteligentes...antenas que possam identificar sinais...de onde está vindo os sinais 

que estão chegando para ela né...então ela tá vendo sinais de várias direções...ela saber 

de onde é que tão vindo esses sinais...isso:o...é a área de compressão de imagens...ou 

seja você tem uma imagem que tem muito...tem muita...tem muitos...muitos 

DAdos...então você...para você tornar aquilo ali...preservar a imagem mas reduzindo a 

marca de dados...precisa de técnicas de:e... de compressão de dados...compressão de 

imagens...então nós temos trabalhos nessa linha...trabalhos em...na área também de 

reconstrução tridimensional de imagens 

J: como que é aplicada... 

P: você escaneia uma imagem...uma determinada imagem...faz um escaneamento 

tridimensional...é como se...em vez de eu receber sua imagem eu recebesse uma nuvem 

de pontos dela tá...sua imagem é uma nuvem de pontos...então...o sistema vai com 

aquela nuvem de pontos reconstruir a sua imagem...tá...então esse foi um trabalho/foi 

uma tese de doutorado que nós/que eu tive a oportunidade de orientar...dentro da nossa 

base de pesquisa nós desenvolvemos trabalhos/eu trabalho muito diretamente com o 

professor Jorge...esse que falou com vocês tá...trabalho com outros professores...mas em 

particular com o professor Jorge...e nesse trabalho nós desenvolvemos é...trabalhos 

voltados para instrumentação inteligente aplicada à indústria de petróleo 

J: é um projeto né...que eu vi lá no seu currículo lattes 

P: é sou eu que coordeno 

J: eu queria que o senhor falasse justamente desse projeto...era isso que eu ia perguntar 

mais adiante 

P: então:o... 
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J: como que funciona...quem participa...os objetivos 

P: eu coordenei esse projeto...instrumentação inteligente em rede...tá...que visou...e 

ainda visa agregar inteligência a sensores tá...e esses sensores ao se formarem em uma 

rede...eles em rede formam uma rede de sensores inteligentes tá certo...então isso é 

muito importante para a indústria de/para a área de instrumentação...principalmente para 

a área de:e...voltada para a área de automação na indústria de petróleo tá...então é um 

trabalho/ foi um trabalho financiado pela Petrobrás e pela finep 

J: durou quanto tempo... 

P: esse projeto durou 3 anos 

J: foi... 

P: foi 

J: esse projeto tem aplicação prática hoje... 

P: tem...esse projeto implementado nesse laboratório aí...ele tá implementado no 

lampi...laboratório de automação e medição na indústria de petróleo...tá...e dando 

seqüência a esse...a esse trabalho...nós temos um projeto chamado 

softsenso...certo...chamado de sensores de software ...então nesse projeto sensores de 

software nós vamos/permite inferir medidas de forma/através de algoritmos tá...nós 

podemos inferir ou seja...fazer medidas usando algoritmos PARtindo de resultados 

fornecidos por outros sensores...então isso é muito importante porque você pode 

tá...está...é fazendo medições sem necessariamente ter um sensor físico...então com isso 

eu posso reduzir e muito os custos na instrumentação 

J: existem alunos participando... 

P: existem alunos...existem engenheiros...existem alunos...tá certo...e existem também 

pesquisadores participando tá... é um projeto também financiado pela Petrobrás...  

J: certo...e esse...é...não sei se é atual... 

P: qual... 

J: é sistema inteligente para a gerência de alarmes 

P: tá...esse projeto não sou eu quem gerencio ele...é o professor Afonso...eu participo da 

equipe de pesquisadores tá certo no projeto...esse projeto eu posso falar também 

dele...ele é gerenciado pelo professor Luiz Afonso...o coordenador dele é o professor 

Luiz Afonso...ele é um projeto também da Petrobrás e ele visa é...quando você tem 

uma...uma/um sistema de:e...uma indústria...você tem muitos sensores indicando 

FAlhas no alarme...então o que acontece...geralmente cada vez que tem um processo 

desse tipo é necessário parar o processo dependendo da falha...e às vezes... são tantas 

falhas...tantos sensores...e tantas falhas que não necessita parar...então qual é a 

idéia...fazer uma espécie de melhor...é:é...  gestão desses senso/alarmes...ou 

seja...efetivamente só trabalhar...trabalhar BEM... com os verdadeiros alarmes...aqueles 

alarmes que  são:o...é...um alarme que foi decorrido de outro alarme de outro 

alarme...pra você poder reduzir tá certo...é...reduzir...mantendo os aspectos de segurança 

tá certo...à marca de alarmes...ou à quantidade de alarmes presentes na planta industrial 

tá...e extrair desses alarmes estatísticas...informações relevantes para o gestor...para 

quem tá tomando conta da planta... 

J: certo...tá acontecendo esse projeto? 

P: esse projeto tá...ele...ele:e...é um projeto que a Petrobrás tem um interesse muito 

grande...inclusive com/nós estamos tendo como base uma das principais refinarias da 

Petrobrás... 

J: ele em fase de coleta de dados né ainda... 

P: ele tá na fase de coleta de dados...de elaboração de algoritmos...de análise...tá certo 

J: certo 
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P: então o professor Afonso é quem pode inclusive falar um pouco mais...mas é...de 

repente eu participo do projeto e tem essas características... 

J: então professor assim...dos seus trabalhos de mestrado e doutorado...o senhor 

continua assim na mesma área...aproveitou os estudos assim pra o que você vem 

fazendo hoje ou deu uma mudada... 

P: tive uma mudada...eu trabalhava muito na área de telecomunicações...de 

microondas...e quando eu voltei do doutorado eu guiei muito pra área de processamento 

de sinais...de sistemas inteligentes né...mas o que é mais importante...essa área:a que eu 

trabalhava antes ela me deu uma fundamentação é...muito...muito grande...é...uma base 

muito grande de:e conhecimentos...que foram...tá certo...fundamentais pra o que eu vim 

fazer depois tá...tanto nos aspectos de matemática...de computação 

J: além da docência o senhor atuou na área técnica também...em outro lugar ou... 

P:                                                                                                             [não...eu:e...eu 

desde que eu entrei na universidade eu fui:i/eu tenho dedicação exclusiva...o que eu 

sempre procurei foi é me agregar muito em termos de trabalho de pesquisa...é...sempre 

na área de pesquisa...tive a oportunidade também de organizar eventos aqui científicos 

né...em 2005 eu coordenei o sétimo congresso brasileiro de redes neurais aqui em Natal 

J: eu até andei pesquisando o que é redes neurais na internet...o que será redes 

neurais...aí eu vi...sistemas computacionais baseados em ligações...alguma coisa assim 

P:                                                                                         [é...são sistemas 

computacionais com/baseados numa inspiração biológica...tendo como inspiração 

biológica o próprio cérebro né...onde unidades de processamento...de 

sinapses...né...unidades de processamento chamados neurônios 

artificiais...procuram....digamos...é:é...imitar...vamos dizer...de uma forma muito 

grosseira...o comportamento do cérebro...o importante é que essas redes elas conseguem 

efetivamente é:é...adquirir uma chamada inteligência artificial que permite a solução de 

muitos problemas 

J: hoje em dia é muito utilizado né... 

P: muito...muito... 

J: em todos os campos que o senhor citou aí 

P: em vários campos...por exemplo...você pode imaginar...você pode ter aplicação de 

redes neurais na área de controle...na automação...no processamento de sinais... 

imagens...na biomedicina tá...é...na instrumentação...é:é...na área financeira...o pessoal 

tenta aí acompanhar o comportamento das bolsas...saber se tá tendo alguma 

tendência...na área de segurança 

J: o senhor sempre...sempre trabalhou com os alunos assim...tem algum projeto de 

pesquisa ou extensão...a extensão o senhor falou né...mas de pesquisa...tem algum... 

P: em particular de pesquisa né...a extensão são mais os projetos né...na área de pesquisa 

sim eu tenho os projetos da base de sistemas inteligentes que sempre eu tenho alunos 

trabalhando...então eu tenho alunos trabalhando comigo com bolsas....alunos de 

graduação com bolsas da:a/ pibic...cnpq...da pro - reitoria...são as bolsas que a gente 

recebe aqui e  alunos que têm bolsa através dos projetos 

J: certo...o senhor é de qual departamento...elétrica ou de:e... 

P: não...do departamento de engenharia de computação e automação...eu ERA da 

elétrica aí me desliguei...quando foi/quando houve a separação a gente veio...separação 

quer dizer quando foi constituído esse departamento...eu vim pra cá porque era o 

departamento...era o curso que eu tava mais ligado 

J: já teve outro período administrativo além de chefe de departamento... 

P: graças a Deus só esse ((risos)) 

J: ((risos))...por que não foi boa não a experiência... 



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

P: não...foi importante mas é:é...digamos que não é/minha praia é mais a parte de ensino 

e pesquisa ((risos)) 

J: ((risos)) administração não... 

P: é 

J: tá bom então professor...eu acho que 

P:                                                [não...eu admiro inclusive quem gosta...quem tem 

talento mas tem que ter 

J:                 [as pessoas 

P: tem que ter as pessoas e BOas pessoas não é...eu me sinto melhor na área de ensino 

principalmente né...da pesquisa e da extensão 

J: já tinha tido alguma experiência assim com o ensino...o senhor já tinha sido professor 

antes da universidade... 

P: já 

J: já... 

P: já...eu fui professor do colégio marista tá...isso durante a graduação...quando eu era 

aluno de graduação eu lecionei na escola doméstica de Natal e no colégio marista a 

disciplina matemática 

J: eu vou fazer uma tese... ((risos))...TOdos os professores que tão....que eu pego tem 

que ter....nem que seja professor de inglês durante dois anos...tem que ter um pezinho 

assim no ensino 

P: ((risos)) 

J: professor...obrigada 
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ENTREVISTA 7 

 

Data: 25/05/2007      Duração: 31:15 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistada: P 

 

J: primeiro eu queria saber a formação da senhora...aonde foi... 

P: eu sou economista e contadora...mas primeiro...Ciências Econômicas na universidade 

federal de Sergipe...aí em seguida fiz Ciências Contábeis 

J: lá também? 

P: lá também...minha graduação foi feita toda em Sergipe 

J: e pós... 

P: fiz o mestrado na fundação Getúlio Vargas e doutorado na usp na parte de economia 

e administração 

J: quando... quando a senhora entrou na ufrn... 

P: em 94 

J: concurso? 

P: concurso 

J: já tinha lecionado em algum lugar? 

P: já...já tinha a experiência...é...é...em São Paulo na época do mestrado...porque não 

tinha bolsa...eu tive que/tinha as aulas lá na...na faculdade de (    ) ...era um projeto... 

J: tá...assim...e quais linhas a senhora trabalha...em que áreas... 

P: a minha área hoje é de  (    )... ensino de contabilidade 

J: tem um tema específico...um enfoque específico? 

P: sobre as metodologias...tô estudando as metodologias que podem ser utilizadas para 

melhorar a qualidade do ensino 

J: a senhora trabalhou isso nos seus trabalhos de ... 

P:                                                                    [[não não 

J:                                                           [[ de pós-graduação... não...em que foi seus 

trabalhos... 

P: na...ah/ no mestrado eu estudei custos...né...através da disciplina que eu ministrei no 

mestrado e... na/no doutorado fiz uma gestão estratégica também de custos...(   ) então 

as minhas áreas de ensino hoje são relacionadas com a MINha formação...certo...com a 

pós-graduação porque...administração financeira que é a área que eu...que eu...no 

mestrado...e contabilidade gerencial que é a área de concentração do doutorado...então 

tá tudo relacionado na verdade...tá 

J:                                  [[tá dando continuidade 

P: é...são áreas em que normalmente ministro na graduação 

J: na pós-graduação...como é que esse trabalho...só as disciplinas ou não... 

P: eu ministro uma disciplina que é de custos também e tenho 

orientações...normalmente tenho três ou quatro orientandos 

J: tem algum projeto de pesquisa...algum? 

P: meu...meu projeto de pesquisa é metodologia do ensino de contabilidade 

J: a senhora pode falar um pouquinho pra mim como é o desenrolar do projeto...o 

objetivo...quem participa... 

P: bem...eu tenho normalmente um bolsista né...e comigo assim alguns na pesquisa com 

professores do departamento...é em geral só mestres né...tem doutor...tem por exemplo a 

bolsa...bolsista né...sempre e aí (     )... meu trabalho de pesquisa né 

J: na graduação a senhora leciona o quê? 

P: contabilidade gerencial e administração 
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J: ah é a mesma... tudo nessa linha ...tanto na graduação quanto na pós... 

P: é exatamente 

J: tem algum outro projeto de pesquisa... 

P: não...não...o projeto hoje...ah...assim têm os professores que...que desenvolvem 

outros projetos tá...são mestres...não são doutores não...então eu acompanho dando 

orientação...mas o projeto mesmo não/e também é se...porque no nosso departamento só 

tem atuando hoje dois doutores...então a gente tem que (     )... abrigar os mestres 

também... 

J: ah 

P: então a gente participa da orientação...dá colaboração nesses projetos sobre a 

economia (     )...minha área de estudos...minha área de interesse nesses 

projetos...assim...metodologia de ensino 

J: é...eu vou lhe fazer uma pergunta bem...bem genérica...assim porque eu não sou da 

área...não entendo... então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra mim 

como é o dia-a-dia .../sendo que tem a disciplina de custos... o que essa disciplina 

aborda dentro do...dentro do/da realidade de contabilidade...assim pra me entender ... eu 

que não sou da área 

P: bem...as empresas existem pra dar lucro certo...pra dar lucro elas têm que 

vender...mas elas tem que gastar...então a minha área.../eu poderia dizer assim que o 

objetivo é promover o lucro das empresas a partir da racionalização dos ensumos que 

elas utilizam pra produzir e vender...então é uma atividade relacionada assim com...com 

o crescimento do patrimônio das empresas...é...até dessa compreensão de que ela 

necessita (   )... produzir pra vender né...então é um trabalho na/no sentido de 

economizar recursos tanto de mão-de-obra...de material...de agilizar processos...  

J: a senhora tem algum trabalho relacionado a isso aqui no Rio Grande do 

Norte...localmente... 

P:                     [[ não 

J:                     [[ com as empresas daqui...com o desenvolvimento das empresas daqui 

P: não...não...assim...trabalhos isolados...alguns que são trabalhos em disciplinas 

né...então...a gente tem trabalho de campo...visita técnica mais no sentido acadêmico 

J: anham 

P: mas trabalho.../porque eu tenho dedicação exclusiva e não desenvolvi nenhum 

trabalho:o...é...assim...de assistência técnica né...a minha dedicação é basicamente à 

universidade 

J: a senhora.../eu acho que no lattes da senhora tem alguma coisa sobre o conselho de 

uma revista 

P: é...eu participei de um conselho editorial é da...da.../tanto da nossa revista aqui...a 

interface 

J: ah sim...do departamento daqui... 

P: não...do centro...do conselho editorial dessa revista...e colaboro pra outras revistas 

técnicas da área de contabilidade...da universidade da unisinos do Rio Grande do Sul 

que eu colaboro freqüentemente né...não é uma participação constante...mas nos eventos 

da área contábil né...a minha participação é pequena né... 

J: qual foi o último congresso... 

P: o congresso brasileiro de custos...agora o congresso internacional de custos e o 

congresso (   )...os trabalhos desse ano...que já foram realizados esse ano... 

J: hum hum...e artigo...eu vi um artigo bem recente no seu currículo lattes...foi em 

qual...qual veículo publicado esse artigo... 

P: eu nem sei qual o mais recente...realmente essa hierarquia aí... de 
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J:                                                                                                     [[foi de 2006 o que eu 

vi lá 

P: 2006... 

J: sim 

P: ano passado eu publiquei alguns né...na/também nesses eventos que eu participei 

como consultora...eu me lembro de três...é...aqui no nosso a revista:a... ( + )...é ... custos 

relevantes de implementação e operacionalização de um curso de graduação...na 

modalidade ead on line... 

J: qual o nome da revista... 

P: revista controle e administração...tenho uns trabalhos mais em revistas 

eletrônicas...mas eu não fico anotando não... 

J: por quê... 

P: eu não sei... ((risos))... não sou muito esquemática não nesse.../só quando o lattes 

pede e aí cê vai lá e procura lá...e procura as revistas...procura as informações...porque a 

gente tem assim...uma ( + )...eu pelo menos não tenho é...uma visão muito produtivista 

né...assim...eu vou escrevendo...vou criando alguma coisa...acho que é 

pertinente...chega uma hora que vale a pena publicá-lo...submeto à apreciação de 

alguém...do mesmo jeito que é.../tô avaliando... outras pessoas eu avalio...textos pra 

publicação...alguns... 

J: são textos assim a partir de...de pedidos assim de alguém...ah é um artigo sobre esse 

assunto...aí a senhora faz ou é de acordo com a pesquisa... 

P: não...eu não cheguei nesse nível de receber encomenda não...é a partir da minha 

produção...não tem...((risos)) 

J: sempre quis ser professora... 

P: não 

J: não... 

P: não...antes...durante treze quatorze anos eu trabalhei como consultora do sebrae lá em 

Sergipe 

J: aqui na universidade já exerceu alguma função administrativa? 

P: fui coordenadora do programa de pós-graduação 

J: até o ano passado...né... 

P: é...até o ano passado ... jornalista estuda a vida da gente né... ((risos)) 

J: ((risos))...tem que estudar...tem que saber ((risos)) 

P: ...tá sabendo mais do que eu...né... com o avanço da idade já tá ...a memória já tá 

falhando...já tô deletando informações par gerar espaço na memória virtual... ((risos)) 

J: mais alguma coisa que a senhora queira colocar...algum dado...algum fato do dia-a-

dia aí interessante aqui pra gente... 

P: olha... 

J: da carreira também... 

P: eu nunca pensei em ser professora...de repente tava aqui né...então acho que não sou 

bem a professora que eu gostaria de ser...mas me esFORço bastante... por isso eu tô 

estudando as metodologias pra...pra superar né...acho que as limitações...com a 

formação específica que eu tive de contabilidade e economia...não existe essa formação 

pra ser professor né...e a gente um dia resolve...vem e cai numa universidade ... porque 

no mestrado você começa a pensar mais academicamente né...então você vem e vai pra 

uma sala de aula...agora tenho que me comunicar...tem que trabalhar minha voz...assim 

minha voz é baixinha... o pessoal reclama bastante 

J:                                                       [[((risos))...é bom porque todo mundo faz silêncio 

P:                                                      [[ é...nas salas enormes com cinqüenta alunos...aí 

você começa a ver que ...nem sempre você tá ensinando do modo como você 
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aprendeu...certo...o mundo tá mudando...então pra se adaptar a essas 

mudanças...assim...vida de professor...é... 

J: a senhora veio pra.../já morava aqui quando entrou na ufrn ou veio por causa... 

P:                                                                                                              [[eu estava...é a 

aquela história assim...a gente não sabe o que começou primeiro né... resolvi fazer 

mestrado...então o mestrado contagia né pra um lado mais acadêmico...você se volta pra 

instituição... é como o sebrae...não tem espaço pra pesquisar...então você ficou.../eu me 

senti um pouco inadapTAda ao meio tecnicista que é o próprio meio da.../no caso do 

sebrae né...tem velocidade tem aquela coisa de você ter que se enquadrar num 

determinado padrão...quer dizer...não sei o que começou primeiro...no mestrado você 

quer pensar mais as coisas e vai fazer mestrado...cê volta...aí ...aí não se enquadra mais 

no sistema...penso logo o melhor lugar vai ser a universidade...então é:é...surgiu esse 

concurso aqui...não tinha concurso lá na época e realmente eu queria mudar de 

emprego...é...é...uma amiga que eu havia conhecido no mestrado falou...oh...tem um 

concurso aqui...acho que dá certo pra sua área...aí eu vim aqui...prestei o concurso e deu 

certo ((risos)) 

J: eu olhei no lattes da senhora aí eu.../ela se formou em Sergipe e foi pra usp e tá aqui 

agora...como será que foi... assim essa mudança né...porque vai e volta...vai e 

volta...tem que ter muita coragem né... 

P: é...eu acho que é a decisão né de você dar uma mudada na vida...é o que você tá 

querendo fazer né...é...e a vida dá muitas voltas né...por exemplo meus orientandos 

né...ai professora tô com uma crise e não sei o que faço agora...faça o que tiver mais 

próximo...assim...depois a vida vai dar as voltas e você vai descobrir outras coisas 

né...realmente foi uma mudança muito grande...muito...tanto pessoal quanto 

profissional...você vai pro sebrae como instrutor (   )...vida docente..mas não é.../é 

diferente ser instrutor do sebrae e ser professor na academia...então tenho alguma 

experiência mas a metodologia é diferente...os grupos de interesse são diferentes...os 

grupos de trabalho são diferentes...lá é número reduzido né...vinte pessoas numa sala de 

aula querendo/sabendo o que foi procurar lá...estão querendo aprender aquilo que eu 

tenho pra ensinar certo...e aqui no caso a gente encontra o aluno que ainda tá 

começando a vida...não sabe bem o que quer...vem porque tem que tá numa 

universidade...porque tá na idade né...conseguiu passar no vestibular...aí ele vem mas 

não sabe ainda...então é diferente (  ) ...então profissionalmente a mudança foi muito 

grande...eu pensava que a universidade era mais pensante e nem é tanto assim...((risos)) 

J: eu tava até comentando com Flávia né...nossa mesTRAdo...porque eu tô na graduação 

ainda...aí eu...vige mestrado...essas coisas...parece um negócio tão distante da gente 

assim...mas aí todo mundo que eu converso...não...acontece naturalmente...quando você 

vê já tá lá fazendo 

P: é...um dia você resolve...e no caso no meu caso eu fui.../achei que dava pra estudar o 

que me inquietava né...tinha uma idéia de custos que eu praticava nas empresas né...e eu 

achava que tinha alguma coisa faltando né...mas não sabia bem o que era...de repente fui 

fazer o mestrado e fui pra São Paulo assim...fui ver como é que é...porque eu sei que é 

difícil...porque é uma instituição mesmo muito difícil de entrar...a fundação Getúlio 

Vargas...é...não tinha onde ficar lá...aí eu fiz a primeira parte da seleção em 

Salvador...não tinha em Aracaju...aí eu fiz aquela seleção...assim 

sabe...experimental...pra saber o que é...porque era uma coisa nova...bem distante pra 

mim...aí eu passei na primeira fase...vou em São Paulo ver como é que é...então fui 

lá...deu certo 

J: hum hum 
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P:...também já assim tinha experiência técnica né...eu acho que eu tive sorte com a 

base...uma boa formação...eu acho que apesar de ter estudado boa parte em escola 

pública...eu vivi outra época...assim eu tive assim uma boa formação básica 

mesmo...bem antes da universidade...então isso me ajudou na universidade...e depois 

fica né...o que a gente aprende você não esquece...pode não saber exatamente as 

fórmulas do...sei lá do/de um negócio de química aí...mas no fundo você tem a idéia e 

sabe onde procurar...então acho que o que ficou da época da aprendizagem né...de 

básica...e a universidade foi depois...então eu acho que a experiência...é um pouco de 

cada coisa junta né 

J: anham 

P: ...sem falar que eu vivi numa época bem.../vivi não...tô vivendo né ((risos))... 

J: ((risos)) 

P:...mas assim...mas comparando a juventude né...que você hoje.../acho que eu tinha a 

possibilidade de...de emprego eram melhores apesar de a gente achar que era difícil 

né...eu me lembro que na minha colação de grau...eu só fui à posse de grau e a minha 

turma não queria festa porque achava que o mercado era horrível e...não tinha o que 

comemorar...então a gente só foi mesmo à colação de grau porque tinha que pegar o.../e 

era a turma... era praticamente a turma inteira que tinha essa compreensão né...hoje eu 

vejo... vocês fazem festas MARAvilhosas...bombantes...((risos))...mas eu acho que tem 

menos empregos do que tinha naquela época 

J: é mesmo 

P: então comparando assim...as condições...(  +  ) 

J:                                                         [[é...eu acho que é isso 

P:                                                        [não foi fácil...mas também não foi nada 

martirizante não 

J: foi gratificante 

P: foi...é...em tudo tem algumas fases de algumas dificuldades...você resolver ir pra...pra 

São Paulo...uma pessoa que nunca tinha saído de Aracaju...você sabe que Aracaju é bem 

pequenininha né...((risos))...então era BEM menor ainda...enTÃO vai...você resolve ir 

pra São Paulo morar em pensionato...têm fatos assim que se eu contar você 

chora...((risos))... hoje eu dou risada...mas na época eu chorava muito...então...é...(   

)...as dificuldades na época pareciam piores...mas hoje não... hoje tá tranqüilo...então 

mudar pra Natal não foi difícil...MAS eu já tinha passado por um estágio de...de 

dificuldades que foram superadas né...as relações lá que eu fiz...é...amizades que:e me 

ajudaram...que me trouxeram pra cá...  eu sabia que queria mudar de emprego...eu 

achava que o lugar certo era aqui...então... (  +  ) 

J: mais alguma coisa professora... 

P: não...não...acho que:e 

J:                               [[se quiser fique à vontade...estamos aqui para ouvi-la 

P: ((risos))...não...acho que na...na linha do questionamento...acho que é isso mesmo 

né...eu estou professora...não sou professora...((risos))...FAço o melhor que eu 

posso...acho que tento melhorar...acho que professor tem que aprender todo 

dia...aprender...aprender a:a...a ensinar né...aprender com o/com as experiências do... 

J:                                                             [[porque normalmente professores de 

universidade não têm né essa formação assim...voltada pra você ensinar...você conta 

com a sua bagagem profissional mesmo...e técnica mesmo...a maioria é assim 

mesmo...quando entra é que vai desenrolando os estudos 

P: é...tanto porque o:o.../principalmente a universidade né...prioriza o saber...o 

conhecimento...as suas especializações em determinada área...É NEcessário né...porque 

se você quer/eu não diria nem ensinar a alguém...você quer ajudar alguém a encontrar 



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

os caminhos da...da aprendizagem...você tem que saber o que queremos aprender 

né...então...tem que saber...tem que ter conhecimento...agora tá mudando um pouco 

né...a universidade tem um programa de recepção aí de...de docentes novos que eles 

recebem assim...uma espécie de treinamento metodológico 

J: é...tem assim... até em alguns centros tem pra alguns cursos... 

P:                                                                                     [[não...acho que é pra 

universidade toda...acho que quem entra na universidade agora tem que passar por um 

período de...de treinamento né...por mais breve que seja já é alguma coisa do que você 

entrar assim sem... 

J:                                                                                                                             [eu ouvi 

falar desses cursos só lá no:o cb...que foi uma professora que comentou comigo que 

tinha essa informação... 

P:                 [[é... eu acho que deve ser oferecida...e é oferecida não é...o ano 

passado...no ano passado...a gente fez um curso sobre avaliação de...de aprendizagem 

né...mas tinham pouquíssimos professores assim...participando...porque...eu acho que 

precisa reconhecer primeiro que não recebeu a formação...que é necessário saber  

é...conduzir esse processo de aprendizagem...é toda uma geração que acredita que não é 

você quem ensina mas é o aluno que aprende...então tem que saber conduzir isso aí e 

também  é...você tem o papel de enTENder qual é a demanda de conhecimento que a 

sociedade tá precisando...porque aí eu posso dizer/mostrar pro aluno o que ele precisa 

aprender né...então você tem que tá estudando sempre...quando/porque simplesmente 

conseguir um título e:e...engavetou...registrou no lattes e... na...na...na 

universidade...pronto...não faço mais nada...agora tenho estabilidade...não precisa 

mais...faz alguma produção..../não precisaria fazer mais nada...aí se mesmo distancia 

dessa...dessa missão... 

J:  (    ) 

P: é... como ontem nós...nós tivemos um encontro de:e professores...infelizmente...eu 

posso dizer assim que:e... tinha mais professor de OUtras instituições pequenas tá...do 

que do nosso quadro...do nosso quadro tinha...comigo e os gestores né... que é 

coordenador e chefe de departamento...vergonhoso não ir né..assim os professores 

comuns...mortais comuns ((risos)) tinha quatro...certo...enquanto tinham professores do 

Rio Grande do Norte...professores de Mossoró...professores de Caicó...as outras 

instituições estavam né...estavam presentes também...então acho que assim...a nossa 

PARticipação fica um pouco distanciada... então uma vez que não incentiva você ir 

porque a gente:e...já tá resolvido...você já entrou aqui né...se você não fizer uma besteira 

muito grande ninguém vai mexer com você...pode fazer sua aulinha...você dá suas 

aulas... dá suas disciplinas e só...é uma/ acho que é assim... é o MOdelo mesmo...da 

universidade...é o modelo das relações de trabalho que faz com que a gente seja/que a 

gente tenha mais vonTAde de estudar do que:e procurar outra coisa...acho que ainda 

falta MAIS entusiasmo né 

J: entusiasmo geral...na aula ainda falta mais entusiasmo... não adianta o professor tá 

super empolgado e os alunos nem aí...no meu curso tem muito isso 

P: desestimula muito o professor...por exemplo...eu tenho duas turmas...uma matutina e 

outra noturna e eu tô sempre uma aula na frente no noturno...tô sempre um tema na 

frente no noturno...será porque o matutino é mais burrinho... é mais lento...NÃO...é o 

contrário...porque o matutino é mais engajado...então quando o professor olha pra turma 

e não tem ninguém querendo resolver o exercício...não tem ninguém querendo 

refletir...tá só esperando suas respostas...então cê vai fazer o QUÊ...vou esperar a aula 

inteira pro aluno se movimentar...não...eu vim aqui dar o meu recado ((risos))...eu dei o 

recado...pronto...aí a aula termina...e tenho que comuniCAR um monte de informação 
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que eu sei que não foi bem.../mas o aluno não quer participar da atividade 

prática...então... 

J: não vai obrigar 

P: ((risos))...aCORda...tem que fazer o exercício...o:o aluno universitário é adulto né 

...sabe o que ele quer... sai na hora que quer pra atender o celular...porque eu também 

não admito atender celular na sala de aula...mas ele não precisa me explicar...porque se 

ele me explicar muito ele interrompe a aula né...mas...professora é meu FIlho que tá 

doente...não precisa me explicar...você quer...saia sem fazer barulho pra não atrapalhar 

quem tá interessado...o que eu vou fazer com um adulto...mas você não quer...eu faço a 

minha obrigação...eu tenho um número de horas pra lecionar...chego:o.../até chegava 

mais pontual...mas ultimamente os alunos tão chegando é...cada VEZ mais tarde...então 

você começa a aula...às vezes começo a aula com três alunos numa sala de quarenta e 

cinco 

J: nossa 

P: então se começar uma aula com três alunos você sabe que vai ter que repetir e faltar 

com respeito com aqueles que chegaram no horário né...então você começa a ver que 

...vai adiantar se...se eu começo a:a tratar de um conteúdo...um assunto...assim...um 

aspecto introdutório de uma aula e quem chegou depois não consegue acompanhar 

porque perdeu essa parte... né então...não pode ser que numa sala de quarenta e 

cinco...significa que quarenta e dois tavam realmente com algum tipo de 

problema...então pra quê adiantar o assunto...você vai ter que voltar...desestimula muito 

o professor...agora porque que você consegue  ter uma turma diferente...também não 

sei...às vezes tem que dar aquele choque cultural também na turma...((risos))...não quer 

não... vamo fazer prova...((risos)) 

J: um dia desse uma professora abandonou a sala da gente...olhe no dia que vocês 

quiserem que eu venha....por favor ligue pra mim...porque tinha OITO pessoas na sala... 

UMA e meia...a aula começa de uma hora...tinha oito pessoas na sala...chegou mais 

ninguém...deu duas e meia e mais ninguém chegou...a professora...oh...quer saber...é um 

negócio que tenho um projeto ali...QUER saber...quem quiser que eu venha ligue pra 

mim...porque eu não vou ficar vindo desse jeito não...aí eu... 

P: (     )...agora...so:ou... sou não né...eu tô aprendendo assim que professor não pode ser 

muito ditador ((risos))...que não tem como você reter um controle se não tomar 

uma...uma posição radical...mas se for necessário...vou ter tomar mesmo ainda que doa 

na CARne... ((risos))...é como pai e mãe...tem que educar né...então professor é um 

pouco isso também né... 

J: é...eu acho que é isso...obrigada..professora 
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Data: 14/06/2007      Duração: 18:07 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistada: P 

 

J: então...para começar eu queria saber a sua formação 

P: a graduação eu fiz aqui na UFRN...ai conclui em 1991 

J: hamram 

P: entrei ai em 1987 e conclui em 1991... 

J: ai depois  

P: ai depois eu fiz/ai em 92 eu entrei no mestrado...em patologia oral...ai defendi minha 

dissertação em março de 95...em março mesmo eu fui para o doutorado em são paulo 

J: foi tudo seguido né? 

P: foi tudo seguido no outro 

J: humrum...e os temas assim...sempre um decorrente do outro 

P: é...os temas sempre relacionados ao tumores de glândula salivar 

J: como a senhora fez isso...os exames...o trabalho...como foram as pesquisas 

P: a pesquisa a gente utilizou uma técnica que/uma técnica laboratorial que é chamada 

de ?...onde a gente utiliza anticorpos ante/que são constituintes que a gente quer 

observar naquela lesão...então nós podemos relacionar com o comportamento biológico 

dos tumores...com o prognóstico 

J: quando que a senhora entrou na UFRN? 

P: como professora foi em dezembro de 1997 

J: concurso? 

P: concurso 

J: já tinha terminado o doutorado? 

P: já tinha...entrei como adjunta 1 

J: dedicação exclusiva? 

P: dedicação exclusiva 

J: é...assim qual é sua linha de pesquisa? 

P: pesquisa...é...gira em torno de glândula salivar né...que já foi objeto de estudo da 

dissertação...da tese de doutorado...também câncer de boca...e também estudo as lesões 

orais e paraorais...ai nesse elenco de lesões orais e paraorais é que muitas lesões que 

acometem a cavidade oral que estão incluídas ai 

J: e assim...como que a senhora trabalha essas sistemas/essas linhas...são projetos de 

pesquisa...a senhora já vem pesquisando? 

P: é...venho pesquisando...porque aqui nós temos um mestrado e um doutorado...então 

essa orientação/tanto o mestrado como doutorado também tem iniciação científica...ai 

sempre a gente vai ficando em torno dessas linhas...as vezes outras linhas de 

pesquisa...mas mais nessas linhas 

J: humrum...eu queria que a senhora me falasse um pouquinho dos projetos que a 

senhora está envolvida no momento? 

P: certo 

J: o que é...quem participa...objetivos? 

P: humrum...a gente está/ a gente acabou/há pouco tempo nós concluímos um projeto 

que foi financiado pelo CNPq...que era um projeto onde envolvia entrevistas também 

com a população...com os alunos de odontologia...e com os profissionais de odontologia 

a cerca do conhecimento que essas pessoas tinham sobre o câncer de boca...tá...então a 

gente ia...dava palestras em comunidades carentes...em empresas de ônibus...em 

canteiros de obras...e depois a gente fazia o auto-exame...na cavidade oral dessas 
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pessoas...e explicava a importância do auto-exame...que é examinar/a própria pessoa 

examinar a cavidade oral para procurar se existe alguma diferença...alguma alteração de 

cor...ai o projeto envolvia outros professores também...alunos de doutorado e também 

de iniciação científica...temos também um projeto 

J:              [a senhora coordenava esse? 

P: coordenava 

J: qual era o nome do projeto? 

P: projeto...deixa eu me lembrar aqui...é porque esses nomes assim...nível de 

conhecimento da população de odonto... 

J: está lá...? 

P: está 

J: e aí...vocês chegaram a alguma conclusão...chegaram a alguma observação...sobre o 

conhecimento da população... 

P: a população exatamente...olhe bem...como eu disse a você...80% dos diagnósticos da 

população são de possível solução no atendimento básico...sem precisar de ir para os 

ambulatórios...é...os ambulatórios da rede secundária...nem pra um hospital...o hospital 

universitário é a rede terciária né...não precisaria disso...mas para isso precisaria que a 

população tivesse emprego né...tivesse renda...eu nem digo emprego...eu digo 

TRAbalho...tivesse trabalho...tivesse renda...tivesse moradia...tivesse saneamento 

básico... 

J: condições mínimas 

P: condições mínimas...tivesse um nível de escolaridade adequado...por exemplo...tá 

provado que as mães que têm cinco anos de educação fundamental...os seus filhos 

morrem menos do que as mães analfabetas...então nós trabalhamos com um conceito de 

saúde ampliado não é...o nosso recado não é aquele que diz que saúde é só a ausência de 

doença...não é isso...nós trabalhamos com um conceito ampliado de saúde aonde esses 

detalhes que lhe falei...trabalho...renda...moradia...é...é...transporte...educação...fazem 

parte/são sustentáculos na saúde...nessa correlação e aí essas pessoas adoeceriam menos 

e se adoecem...adoecem de coisas simples que se resolvem no centro de saúde da sua 

comunidade...agora o que tem ocorrido é que a população não tem esse respaldo...não é 

verdade...e aí ela adoece frequentemente...ela busca o atendimento de saúde e nem 

sempre ela encontra resolutividade para o seu problema e o seu estado de saúde pode se 

agravar...aí já não se resolve mais numa atenção básica...aí ela terá que vir a outras 

instâncias...e essas outras instâncias são um verdadeiro gargalo...não é... 

J: que estão também saturados até a boca 

P: exatamente...por isso...eu tô dizendo que é um gargalo...porque a porta de entrada  no 

sistema é a unidade básica de saúde...atende a todo mundo...mas à proporção que você 

vai precisando de um atendimento MAIS especializado...você vai tendo menos chance 

porque o gargalo vai fechando... até que você marque uma consulta com um 

oftamologista pra dois meses depois... marca um exame pra três meses depois... 

J: então nessa perspectiva vocês levam esses alunos a esses locais de periferia 

P:                [isso...nós 

levamos os alunos pra que eles conheçam a vida da população... esses alunos entram na 

unidade de saúde para conhecer... não para servir até porque eles ainda não têm...é... um 

substrato... teórico/ então eles vão a periferia da cidade...primeiro...eles vão conhecer o 

povo através da visita domiciliar...e ai os nossos GRANdes auxiliares são os agentes de 

saúde que vai com os nossos alunos...é... propiciando que eles conheçam...as 

pessoas...que façam as   visitas domiciliares... depois eles conhecem os equipamentos 

sociais que aquela comunidade tem... 

J: hum hum 
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P: em seguida...eles discutem com a população a observação deles e a observação da 

população dos seus problemas...e eles elegem um ponto para promover alguma ação 

J: hum hum 

P: nossa proposta não é dar soluÇÃO para problemas mas a gente elegendo um ponto... 

a gente tá iniciando um trabalho que alguma coisa...que é considerado prático... 

J: hum hum 

P: então fica interessante ver como a gente tem abordado questões que a população 

reconhece que são problemas e que a gente fica consciente que teve uma participação no 

encaminhamento de algumas (   )... 

J: e também trabalha... né... essa questão da responsabilidade social deles né... 

P: ISSO... sem DÚvida... sem dúvida... o aluno fica bem consciente que ele é um aluno 

de escola pública...tá...que ele tem... (  +  )...que tem que ter consciência do seu 

compromisso social... né...que ele poderá até... não seguir o caminho de um generalista 

mas ele  não vai deixar de ter consciência disso...que é o mais importante pra nós...é que 

ele tenha consciência...da...função e da integridade de um médico generalista...o 

trabalho médico hoje...o profissional... a gente trabalha com 

enfermeira...médico...fisioterapeuta... 

J: a senhora trabalha com profissões de todos os cursos 

P:                [não...olha bem...é...na verdade nós 

temos entre os professores que trabalham com a franquia.... a gente tem médico... tem 

enfermeiro...tem...tem arquiteto...tem uma professora arquiteta... tem odontólogos... nós 

temos bioquímicos agora estamos sem...mas nós temos/ já trabalhamos com uma 

psicóloga...tá... tá trabalhando conosco... e... é um campo/ JÁ trabalhamos com a 

professora da equipe dos mananciais...e sim... esta disciplina...esta... esta atividade... ela 

é... ela é... interdisciplinar... e ela tem campo pra DIferentes profissionais do meio 

acadêmico... agora... ela tem se destacado por ter pessoas aqui da saúde afinal é uma 

disciplina...DA saúde... mas nós /quão bom seria se a gente tivesse 

antropólogos...sociólogos  trabalhando com a gente... 

J: e envolvendo outros campos de trabalho né...muito obrigada professora... 
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ENTREVISTA 9 

 

Data: 24/06/2007      Duração: 22:07 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistado: P 

 

J: o senhor é formado em jornalismo ou é formado em:em 

P:              [sou formado...fiz jornalismo 

(incompreensível) 

J: como foi essa trajetória...como que começou esse interesse por 

jornalismo(incompreensível) 

P: não...o interesse por jornalismo foi por acaso 

J:                     [por acaso 

P: eu realmente eu não queria ser jornalista...quando eu comecei a:a me envolver 

com a/o curso...eu comecei a ter um pouco mais de afinidade...com o rádio...comecei 

a estagiar logo  no começo... 

J: [aonde? 

P: logo no terceiro período comecei a estagiar na Rádio Cabugi...e ai fui 

desenvolvendo um GOSto maior que...(incompreensível)...a gente chega numa 

determinada faixa de idade...de adolescente para decidir seus futuros profissionais...e 

ai a gente/eu particularmente não sabia...a gente não era trabalhado/eu não fui 

trabalhado pra isso entendeu...então venho de uma família muito numerosa...cada um 

com seus interesses pessoais...então eu não tinha uma identiDAde com meus 

irmãos...com meus pais...de uma família de ONze...e:e cada um tem uma forma 

diferente entendeu...então pra mim foi:i por acaso...fiz vestibular...fui 

aprovado...comecei a:a fazer o curso...comecei a me identificar...comecei a estagiar 

em rádios...depois fui pra televisão...passei 

J:          [aonde? 

P: eu comecei na Rádio Cabugi... 

J:                                    [estagiou aonde na TV? 

P: na tv...estagiei na tv durante três meses e em seguida para rádio...Rádio 

Tropical...que era Rádio Tropical que hoje nem existe né ...Rádio Tropical AM...e ai 

quando chegou a televisão em 1984...a TV Tropical...então eu fui convidado pra 

TAMbém trabalhar na TV Tropical...ai fiquei nos dois...rádio e tv...é tanto que 

minha escola efetivamente em comunicação é em rádio...e:e depois eu fiquei com 

uma paixão muito grande pela televisão também...então rádio e televisão 

J:                      

[telejornal...trabalhava no telejornal? 

P: quem eu...não...eu trabalhei dentro do jornalismo...tanto no rádio...eu apresentava 

o noticiário radiofônico...e fazia o diário de hora em hora...em 

rádio...televisão...participava de todas as 

coisas...reportagem...pauteiro...editor...é:é...diretor de jornalismo...tinha de tudo um 

pouco né...durante quaTORze anos  

J: essa parte artística veio logo depois que se formou em jornalismo 

P: não...essa parte artística foi já em 1984...eu sentia uma vontade de voltar para a 

universidade...então eu tava completamente inserido no mercado de trabalho...e ai eu 

queria fazer alguma coisa diferente entendeu...e:e optei por educação artística pelo 

fato de gostar de arte também...pelo fato de ser também uma atividade 

volúvel...então fiz licenciatura em música/educação artística com habilitação em 
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música...mas definitivamente nunca atuei como professor DE música...embora 

também goste muito do/meu trabalho foi na área de musicoteraPIA...eu fiz um 

trabalho lá no:o centro de reeducação infantil...o CRI...gostei iMENsamente e até por 

essa razão começou a despertar em mim também essa vocaÇÃO ou este interesse 

pela sala de aula...pela 

J:     [ah...até então não era professor né? 

P: não...não era professor...e:e ai comecei a desenvolver essa vonTAde de atuar em 

sala de aula...porque nas disciplinas lá no curso de educação artística como era 

licenciatura a gente tinha muitas disciplinas voltadas para a diDÁtica...para a 

educaÇÃO...e ai eu comecei a ver a relação muito mais próxima com a sala de 

aula...com aluno...então a primeira vez que me chamaram de professor...eu senti 

realmente uma emoção...ai eu disse deve/acho que tem alguma coisa por ai...ai decidi 

então voltar efetivamente a academia fazendo mestrado...ai tive que deixar também 

com um certo/uma certa angústia todo o meu trabalho na trajetória de jornalista  

J: ((incompreensível)) 

P: por completo...eu estava na Tv cabugi que eu trabalhei lá durante um ano...então 

quando eu fui aprovado no mestrado...eu fiz mestrado em educação...eu fui 

contemplado com a bolsa...então ele pediu dedicação exclusiva...ai o que 

aconteceu...eu tive que deixar a empresa...tive que deixar a atividade jornalística para 

me dedicar excessivamente ao meu trabalho de pesquisa...então comecei a pesquisar 

a área de leitura e literatura...que também é outra paixão que eu construí já na 

academia...então com o meu mestrado em educação...até já por essa aproximação 

que eu estava com a academia...com sala de aula...então eu comecei a:a evocar 

determinadas características que eu passei a me identificar como:o a questão 

didática...a interação com o aluno 

J: houve uma preocupação né...maior 

P: sim...sim...principalmente porque eu estava numa linha de pesquisa que era a 

leitura e a literatura infantil no caso...leitura e literatura infantil...ai comecei a:a 

desenvolver uma atividade...que é/o meu projeto era o contador de histórias na 

formação do leitor...ou seja...o professor se apropriar das funções do contador de 

histórias para tenTAR catalisar a atenção dos alunos...que ainda é uma problemática 

muito grande...e eu trabalhei com alunos de quinta série...que são os alunos numa 

fase de transição MUito complicada...MUito difícil...onde há um índice de evasão 

eNORme/muito grande...e ai comecei a ficar cada vez mais próximo do:o/DA 

educação...então eu disse...bom...meu caminho é por ai...eu acho que é por ai 

mesmo...terminei o mestrado...fiz seleção pro doutorado...ingressei logo no 

doutorado com a mesma temática...leitura e literatura 

J:    [infantil também 

P: é...infantil...e ai comecei a:a ver que o professor utilizando-se das funções do 

contador de historias e independentemente de faixa etária ou de nível de escolaridade 

ele pode PERmitir os alunos...permitir entre aspas ai...a gostar de leitura e 

literatura...então a gente procurou trazer a idéia que a contação de histórias não está 

atrelada especificamente a:a por exemplo a criança...lógico...todos nós gostamos de 

ouvir aquilo que outras pessoas têm para nos contar...para nos dizer...então contar 

histórias e ouvir histórias é uma atividade que independe de faixa etária...são 

crianças...jovens...adultos e idosos...todos nós gostamos de ouvir histórias porque 

isso é uma natureza arquetípica...vem de geração em geração...desde as sociedades 

mais arcaicas...mais primitivas...que se conta história e  que se...é:é...criou histórias 

como uma forma de se disciplinar...uma forma de ensinamento e etc 

J: e como foi que o senhor entrou para o departamento de comunicação? 
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P: ai tá...terminei o doutorado e ai surgiu o concurso...concurso para 

comunicação...como eu tinha já/ minha formação era toda em comunicação...naquele 

tempo eu fazia a:a seleção né...eu fiz a/o concurso...fui aprovado...e:e...ai voltei...isso 

em 2002...terminei meu doutorado em 2001...e em 2002 já ingressei...e ai fui ser 

professor de rádio jornalismo que é minha/foi minha grande escola e:e disciplinas 

teóricas também como comunicação comparada...teoria da comunicação 

J: e quais são os trabalhos no momento assim na base de pesquisa? 

P: na base de pesquisa...então ai...em 2002...eu e o professora Rosana que não está 

mais conosco...ela foi transferida para a UFPB...nós estamos construindo a base da 

teoria da comunicação que se liga PARA comentar um outro interesse que 

transcende inclusive as considerações mais PRÁticas da academia...de nosso curso 

especificamente... que é proporcionar espaços de discussão e reflexão teóricas para 

que os alunos possam efetivamente se questionar...problematizar o 

cotidiano...problematizar o fenômeno da comunicação/fenômeno midiático...e tirar 

partido dessa situação...porque o curso de comunicação existe como um curso muito 

PRÁtico...muito prático e:e eu acho que a gente tem que dosar...ele não pode ser  

muito teórico também...mas também não pode ser essencialmente prático...então a 

gente tem que juntar esses dois termos nessa perspectiva...ai construímos a base da 

pesquisa da educação que se liga... agregamos os alunos de iniciação 

científica...começamos a desenvolver trabalho...o primeiro trabalho que já está 

concluído...nós realizamos/foi um projeto de memória...e esse projeto foi um projeto 

muito interessante pra a gente de pesquisa porque nós não temos MUIta história do 

rádio potiguar...e ai nós temos a rádio Poti que foi fundada em 1941...nós temos 

POUca/nós temos QUAse neNHUma informação sobre a rádio Poti...e ai 

começamos a desenvolver um projeto de pesquisa no sentido de reconstituir a era 

ouro/a era de ouro do rádio potiguar...e ai fizemos estudo de caso com a rádio 

Poti...nós trabalhamos de 1941 a 1955...recuperamos fotos...entrevistamos 

profissionais que trabalharam no período...isso:o então resultou num relatório de 

pesquisa MUIto interessante...nós apresentamos já em conGREssos 

J: é... foi apresentado no seminário de memória 

P: foi...inclusive nós ganhamos prêmios com esse traBAlho...nós transportamos esse 

produto...ou seja...reunimos essas informações do sujeito adotando o método da 

história oral...editamos bem o vídeo...o vídeo foi contemplado também com 

premiações de INTERCOM...então tudo ISSO veio a:a despertar nos alunos um 

OUtro interesse que não é somente o interesse de saber por exemplo desenvolver 

técnicas de redação...desenvolver por exemplo um:um bom trabalho em televisão ou 

em rádio...mas uma outra perspectiva que é o que faz diferencial entre os meus 

alunos...que é a pesquisa...então você agregando/adicionando no seu currículo 

alguma atividade de iniciação científica no campo da pesquisa é o que vai fazer 

diferencial quando você for atuar no mercado de trabalho...porque aqui por exemplo  

todos os alunos têm esse interesse de parTIR para a prática...querem saber como é 

que faz... logo no primeiro período já tem um interesse... 

J: ah...muito grande 

P: MUito grande sabe...então aqui por exemplo...TOdos vão pra prática...todos os 

alunos...agora nem todos vão querer fazer pesquisa porque não é/isso é uma coisa 

tão/um clima tão sei lá 

J:      [sem criatividade né? 

P: sem criatividade 

J: então tem bastante gente participando do/da prática né ? 

P: bastante aluno da iniciação científica... 
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J: e me diga uma coisa...esse vídeo memória foi encerrado...porque Júnior me 

falou...que eu sou da turma de Júnior...ele me falou que vai ter esse ano? 

P: não...o vídeo memória é uma linha da base de pesquisa...nós temos quatro 

grupos...uma linha...que é estudo jornalismo/estudos do jornalismo...segundo vídeo 

memória...terceiro mídia e audio visual..e quarto:o...é:é...comunicação em processos 

de mistificaçao que é quando eu trabalho 

J: [então é onde está vídeo memória né? 

P: é...ai tem outros projetos que é estudos jornalísticos...professor itamar está 

na/nessa área de fotografia/está cuidando com a gente... 

J: ah...então junta vários professores? 

P:  vários professores tem a base...que é maior comunicação do que de mídia..e tem 

várias linhas de pesquisa...e eu respondo por uma delas e sou coordenador da base 

também...atualmente né 

J: certo...vamos saber da/ lá do ((incompreensível)) 

P: não...não sou mais...eu não faço mais parte ((incompreensível)) 

J: e eu ouvi alguma coisa sobre o projeto ((incompreensível)) na UFRN...está 

acontecendo 

P: está acontecendo...esse é um outro projeto que está vinculado a outra linha de 

pesquisa também que eu respondo...todas as minhas atividades/eu trabalhei SEMpre 

na minha pós-graduação COM leitura...e ai eu quis abandonar quando vim pra 

comunicação/não quis abandonar...eu entendo que a leitura é um pilar da sustentação 

a por exemplo ao aluno...ao sujeito...ao cidadão...a ampliar seus referenciais de 

mundo...de conhecimento...então partindo desse pressuposto/desse princípio...eu 

queria verificar...comentar também...desenvolver essas potencialidades no aluno de 

comunicação no sentido de verificar...QUE representação o aluno de 

jornalismo/comunicação faz em torno da leitura como uma ferramenta NEceSSÁria 

para que ele possa posteriormente desenvolver textos de qualidade...com 

consistência...que é o que se espera de um bom jornalista né...que saiba escrever 

bem...que saiba se posicionar bem...e a gente parte desse princípio...que a leitura É a 

ferramenta necessária para que isso ocorra...então partindo disso eu então  comecei a 

desenvolver esse projeto...leitura em meio acadêmico no estilo do jornalista...fiz a 

coleta de dados e isso me rendeu o trabalho de pós-doutorado 

J: ah tah 

P: já no pós-doutorado em cima disso...fiz em Portugal...e fiz uma análise 

comparativa dos alunos daqui...uma amostra do Rio Grande do Norte...com os 

alunos de Lisboa...tracei essa paralelo para verificar as interfaces da leitura...garantir 

especificamente...a leitura de uma maneira geral mas eu quero ver/eu queria ver 

especificamente por exemplo que representação de leitura da notícia o aluno de 

jornalismo do Brasil e de Portugal faz para que ele desenvolva uma espécie de 

identidade profissional...ou seja...se esse profissional vai lidar com escrita...com 

profissão de texto e que a gente parte do princípio que para escrever bem é preciso 

ter um repertório...que esse repertório se forma 

J:                                                 [a partir 

P: a partir da leitura...então eu queria verificar essas interFAces que interFErem 

nesse processo de saber fazer da sua formação profissional 

J: e o senhor soube né fazer né ? 

P: ah...eu não sou tão bom em muita coisa  

J: estamos bem... 

P: olha... 

J: bem abaixo né ? 



________________________Oralidade e escrita: a presença do discurso reportado em entrevistas jornalísticas 

_____________________Flávia Elizabeth de Oliveira Gomes/2009-Dissertação de Mestrado-UFRN/PPGEL 
 

P: não...bem abaixo não...estamos próximos...Brasil e Portugal estão muito 

semelhantes nesse aspecto da leitura...em se falando dos alunos de jornalismo 

né...agora verificamos por exemplo que os alunos têm dificuldade de compreensão 

em duas grandes áreas de conhecimento de/DA atividade jornalística que é economia 

E política...verificamos que o rádio é ainda o primo pobre da comunicação...ou 

seja...os alunos de jornalismo pouco...pouco 

J: ninguém quer 

P: e não quer também se embrenhar por essa atividade né...querem muito/se 

identificam muito mais com o  impresso tá...tanto no Brasil quanto em Portugal...não 

lêem sistematicamente...ou seja...a leitura acontece de forma Assitemática...não é 

diariamente...que mais...que mais que nós podemos identificar...ah...tem resultados 

bastante interessantes nesse sentido...que o aluno tem dificuldade de:e acesso ao 

material de leitura...como jornal...revista...livro...por não ter dinheiro e essa 

implicação/e isso tem implicação então no/na sua cotidianização DA leitura...não 

lêem...não lêem de maneira sistemática e que por i:isso:o... é:é...muitos/alguns deles 

recorrem a internet...mas muito esporadicamente 

J: é? 

P: é...esporadicamente...lêem notícias...lêem notícias na internet 

J: nisso resultou o:o pós-doutorado? 

P:        [ai fui pro pós-doutorado...um ano na universidade ? de 

Portugal... 

J: professor...eu queria lembrar pro senhor que tem um/você tem um artigo 

recentemente publicado... 

P: tenho 

J: eu queria que o senhor falasse um pouquinho das/dos últimos trabalhos publicados 

P: olha...eu publiquei recentemente um livro...Além da notícia...esse livro foi fruto 

da/das nossas pesquisas...da base da pesquisa de comunicação e mídia e que nós 

temos artigos de alunos de iniciação científica e meus ex-alunos de pós-graduação e 

de professores né...como professora Olga...professor ? de Portugal que hoje é uma 

referência internacional...professor Jorge Rei que esteve conosco  também 

aqui...então nós fizemos uma coletânea...organizamos o ?...e surgiu o Além da 

notícia...então foi isso....já é meu segundo livro...eu também fui escritor de literatura 

infantil 

J é...não...eu não sabia 

P: tenho cinco livros publicados...infanto-juvenis 

J: é? 

P: é...e:e dois livros em fase...um que é fruto da minha dissertação de 

mestrado...chama-se A voz que vem de longe...o contador de histórias na formação 

do leitor...e esse segundo...Além da notícia... 

J: e os infanto-juvenis? 

P: e os infanto-juvenis não...eu lancei o primeiro em 1991 e foi um a cada 

ano...91...92...93...94...95 

J: dá para dizer os títulos? 

P: sim...em 91 A montanha/A casa de brinquedos...92...A montanha das 

virtudes...93...Histórias de criança...94...Da minha janela a vida mais bela...95...A 

casa da velha... e ainda hoje 

J:       [parou foi essas? 

P:            [eu parei...parei porque 

J:                [não pensa mais ? 
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P: não...eu penso sim...porque eu tenho uma afinidade também muito grande por 

literatura infanto-juvenil/literatura infantil...gosto muito de escrever para 

criança...acho que também é um pilão...pelo fato de eu me preocupar com a questão 

da leitura e no processo de formação do leitor...acredito que a gente tem que 

concentrar muito as nossas atenções na criança porque/a minha pesquisa também 

tem indicado que por exemplo o adolescente chega no ensino fundamental/ensino 

médio sem saber ler e sem desenvolver suas práticas de leitura...e o mais 

grave...chega na universidade sem desenvolver essas mesmas práticas 

J: ou seja... é um hábito que tem que criar do berço né? 

P: verdade...quanto mais cedo melhor...então...eu tenho enveredado muito por essa 

área...então dá pra perceber que eu gosto de tanta coisa 

J: é...o senhor já lecionou na teoria da educação? 

P: não....estudos da linguagem  

J: estudos da linguagem é...ah sim 

P: PPGEL...eu ensinei/a minha linha de pesquisa lá é linguagem em práticas 

sociais...lá eu trabalho/eu procuro interface entre curso da mídia...estudo da 

linguagem...mais voltado para a questão do curso da mídia mesmo...ou 

seja...televisão...jornal...impresso...trabalho muito com impressos... 

J: está com muitos orientandos? 

P: estou com três orientandos...dois do mestrado e um doutorado 

J: ((incompreensível)) 

P: ((incompreensível))...é que é o colóquio internacional que vamos fazer em 

outubro...é:é ...colóquio internacional comunicação...história e:e política...para trazer 

alguns colegas aí de fora...nós vamos trazer um professor da França...professor ? da 

Universidade de ? já confirmou...professor ? da Universidade de Santiago de 

Compostela...e a professora Sílvia Correia da Universidade de ? Lisboa...e daqui do 

Brasil...da USP nós estamos trazendo:o professor Paulo ?... e da UFPB...professora 

Olga...e professor Pedro Nunes...então/e todos os pesquisadores da nossa base de 

pesquisa e da ?...também que é outra base de pesquisa da  ?...ai vamos realizar nesses 

dias 9...10 e 11 de outubro no auditório da reitoria 

J: confirmado já? 

P: confirmadíssimo...e ai a gente então pretende socializar experiências...trocar 

idéias com esse colóquio...o colóquio se configura nessa oportunidade de transmitir 

para a sociedade...divulgar para a sociedade o resultado de nossas pesquisas...porque 

de outro modo a gente voltaria sempre a olhar para o umbigo e isso não é 

interessante...a gente tem que abrir as portas da universidade para a sociedade 

verificar  o que é que efetivamente nós estamos produzindo...e isso é uma 

prerrogativa que compete à TODA instituição de ensino superior e muito mais...às 

bases de pesquisa...porque se efetivamente nós estamos produzindo 

conhecimento...esse conhecimento precisa alcançar o público...precisa alcançar a 

comunidade universitária...mas a sociedade de uma forma geral 

J: é interessante que haja né essa troca de experiências 

P: ah...sem dúvida 

J: que nisso renova cá e renova lá...lá leva conhecimento daqui...troca experiência 

né? 

P: isso...isso 

J: ok...então eu acho que é isso...((risos))...obrigada tá.. 
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ENTREVISTA 10 

 

Data: 27/06/2007      Duração: 29:16 minutos 

Entrevistadora: J 

Entrevistado: P 

 

J: o senhor já conhece né a coluna? 

P: conheço 

J: tá sempre lendo? 

P: já vi uma...algumas 

J: pronto... primeiro assim pra começar eu queria que o senhor me contasse da sua 

formação...que eu sei que é em química  

P: é 

J: e que o senhor entrou mais tarde no doutorado...mas aí eu queria que o senhor me 

contasse...assim a trajetória como foi...desde a graduação 

P: é:é...eu fiz a graduação em Ribeirão PREto 

J: hum 

P: eu sou daqueles...daqueles/pessoas que chamam uspintudo...uspintudo significa a 

seguinte coisa 

J: ((risos))  

P: usp em tudo 

J: a:ah...sim...((risos)) 

P: ((risos))...mas...é...eu fiz a graduação na usp em Ribeirão Preto e naquela época o 

curso estava começando...então a gente teve uma/um curso...assim...relativamente 

FRAco...é...não era um nível muito bom...aí eu 

J:       [foi a primeira turma 

P: não..não...foi a quarta turma...mas ainda não tinha laboraTÓrio...tinha muito pouca 

coisa...tanto é que quando a gente tava no primeiro ano a gente começou a fazer greve 

porque não tinha nem sala de aula teÓrica 

J: nossa 

P: então... numa sala entrava pra psicologia...daí entrava pra outra sala era engenharia/ a 

gente teve que... 

J:              [ah...então era/a universidade toda tava  

P: não...o curso nosso...só que tinha o curso de filosofia...tinha começado/ já tinha 

começado e tava com problemas  

J: hum hum 

P: tinha sido reservado um espaço físico pra nós insuficiente...daí nós tivemos que 

tomar algumas providências...uma delas foi fazer uma passeata na ciDAde 

J:   [o senhor é natural de lá ou é 

daqui 

P: não eu sou de uma cidade vizinha que chama Sertãozinho 

J: hum hum 

P: é bem tipo...Natal-Parnamirim 

J: sim 

P: mas nessa época eu já tava terminando/ quando eu entrei no curso eu já tava 

terminando pesquisa 

J: ham ham 

P: e aí...assim que eu terminei o curso...fui trabalhar...né...pra sobreviver e...os cursos 

não estavam regulamentados...houve uma reforma em 69... e assim que a gente 

terminou não tinha curso de pós-graduação ainda... tinha POUcos...e aí tinha um em São 
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Carlos...aí eu fui pra São Carlos pra me inscrever...mas só que eu precisava 

trabalhar...então aí eu fui trabalhar primeiro...um ano/dois anos...pra pagar as 

DÌvidas...etc e tal... 

J: hum 

P: aí que eu comecei a fazer mestrado em 73 em São Carlos 

J: trabalhava como...lecionando? 

L2: é 

J: hum hum 

P: mas...é...depois disso eu fui trabalhar na unicamp...um ano 

J: sim 

P: e aí que eu conheci o professor Gilvan Trigueiro...que foi quem chamou a gente pra 

vir trabalhar aqui 

J: ah do mestrado veio pra cá 

P: não fui pra unicamp... aí eu vim pra cá 

J: sim...em que ano isso 

P: foi em 77...que eu vim pra cá...ele foi/ 77...finzinho de/ 77 

J: então entrou aqui exatamente em 77 né...concurso 

P: não... naquela época não tinha nem gente pra fazer concurso...((risos))...a gente foi 

convidado pra vir pra cá...foi diferente...não tinha gente 

J: o curso daqui também tava começando...não 

P: não...o curso daqui começou em 70..73 por aí 

J: hum 

P: 72... já tinha se formado duas turmas 

J: ah sim 

P: duas turmas 

J: tava bem no início também 

P: tava...aí depois/aí eu consegui sair pra fazer pós-graduação no meio de 73...daqui... aí 

eu fiz doutoramento em São Carlos na usp também...e...depois lógico voltei pra 

cá...foi...é/ aí começou a chegar mais gente também...os próprios professores daqui... 

quando nós fomos contratados...nós fomos contratados para as pessoas daqui poderem 

fazer pós-graduação...então aí eles já começaram a chegar também...aí foi/ o 

departamento de química cresceu bastante em qualidade...o departamento de química...o 

curso de química também cresceu em qualidade 

J:    [o senhor entrou direto no departamento de química 

P: é... 

J: certo...é...no curso de química né 

P: não...o curso de química/a gente dá aula em outros cursos...para outros cursos 

também 

J: quais cursos? 

P: é.. engenharia química 

J: hum 

P: de farmácia...eu particularmente quase não/lecionei pra farmácia uma vez mas 

principalmente 

J: [mas tem essa flexibilidade né 

P: não é...pras engenharias de um modo geral...pra matemática...física...química...o 

departamento de química hoje em dia dá aula pra geografia...pra geologia...é bem 

diversificado 

J: o que relacionar...né...o que tiver relacionado 

P: justamente...é bem diversificado 

J: quais são as disciplinas que o senhor leciona? 
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P: normalmente eu ensino....é...uma disciplina que está relacionada com processos 

químicos...chama ciNÉtica química...estuda processos químicos...é só isso...é...a gente 

tem UMA disciplina pra isso...todos os cursos de química têm...e engenharia química 

tem essa disciplina 

J: humhum...professor quais são as linhas de pesquisa que o senhor trabalha...assim...eu 

tenho aqui anotado corrosão em concreto em dutos...aí eu queria que o senhor falasse 

um pouquinho dessas linhas pra eu poder falar 

P: isso aí é o seguinte...essas linhas de pesquisa são...é...estão relacionadas com a 

disponibilidade que a gente tinha nos laboratórios de pesquisa né...a disponibilidade que 

a gente tinha...então como a gente tinha uma instrumentação que permitisse a gente 

estudar a  corrosão e...algumas pessoas...é...no nosso departamento/uma pessoa no 

nosso departamento já tava nessa área...eu também vi a necessidade de ir pra essa 

área...então eu tive alunos por exemplo que...dois.../no mestrado eu tive alguns alunos 

de engenharia civil...no doutoramento também  

J: hum 

P: e aí algumas pessoas de outras área também...de engenharia mecânica...acabaram 

vindo fazer o mestrado/o doutoramento também em corrosão de conCREto... na verdade 

é o seguinte... é do aço que tá vindo do concreto...isso tudo por causa da condições de 

Natal né...tem a umidade...tem...é 

J: a chamada maresia? 

P: a maresia...que aceleram processos corrosivos...e como temos bastante 

construções...é...em regiões próximas/construções que eu digo altas né...de valor 

econômico grande...e... próximos do litoral né...não estamos tão próximos né... mas que 

sofrem processos da maresia... então a gente também pesquisa nessa área...conseguimos 

formar um monte de gente... 

J: tem algum projeto sendo desenvolvido nessa área 

P: não...agora não...agora eu já acabei...agora eu já tô... 

J: mas já teve... 

P: sim...tenho bastante projetos 

J: nessa área de corrosão 

P: é...nessa área de corrosão 

J: qual o mais recente assim 

P: não...não é tudo (...) 

J: ah sim 

P: então algum por exemplo eu fazia alguma modificação...eu fazia o tratamento da 

superfície do aço...como...vou pintar...vou fazer um depósito de titânio...depois o 

outro...o outro é mudando as condições de acidez do concreto para ver influências...o 

outro é criar por exemplo/ aproveitar materiais da região para colocar no concreto e ver 

o tanto que ele influencia nos processos corrosivos...material que tá 

sendo...digamos...é...são deJEtos... é...digamos lixo...né...por exemplo pó de pedra de 

brita...tem empresa que na região produz pó de pedra britada...e nesse processo ela 

produz um pó e isso aí é deixado em qualquer lugar...então eu tenho uma menina/uma 

aluna que fez doutoramento nesse assunto...que substituiu o cimento...parte do cimento 

pelo/por esse pó  

J: é recente? 

P: é...do final de 2006 

J: é recente 

P: é 

J: e essas linhas têm a ver com seus trabalhos de mestrado e doutorado 
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P: têm...têm outros trabalhos que eu não orientei mas eu participo de pesquisa né...com 

outros grupos...na verdade eu mesmo tinha um laboratório...laboratório você 

sabe..né...eu trabalhei com interação com outras pessoas...laboratórios...então tem 

bastante trabalhos na área de decomposição do sólido...tipo você pega um polímero que 

é sólido...aí tecnicamente vai aquecendo e vai se decompondo e você controlando a 

massa dele e você começa a desconfiar do que tá acontecendo...muda alguma 

coisinha...muda a quantidade...muda o tamanho do grão...muda o jeito como a 

temperatura varia... 

J: hum hum  

P: e aí você vai fazendo propostas e vai tentando descobrir o que tá acontecendo...a sua 

proposta tem que coincidir um pouco com os dados experimentais né...de preferência 

descobrir o que tá acontecendo lá...então tem esse tipo de trabalho...tem o trabalho 

também com é...com corrosão...é...eu tenho uma interação grande com o grupo da 

professora Tereza Neuma que trabalha com a tecnologia de tensioativos...eu tenho 

interação forte com isso daí...e são usados...são todos os materiais preparados no 

laboratório dela...são usados para medir processos corrosivos 

J: e projetos que tão acontecendo hoje... 

P: é...então...pronto...eu tô numa fase agora de encerrar a carreira na ufrn... 

J: então tá encerrando projetos 

P: é...já encerrei os projetos...os alunos todos já saíram... 

J: então me fala aí do mais recente assim que o senhor fez 

P: os mais recentes são esses que eu tenho... 

J:                                                 [eu tenho um aqui mas não sei se é esse que me 

passaram aqui...estudo do comportamento eletroquímico do alumínio e ligas de 

alumínio...isso é seu 

P: não não...esse não...esse eu/a gente tentou fazer um projeto com isso aí...mas não 

funcionou o projeto 

J: então me fala aí do:o... 

P: os projetos mais recentes são os que estão relacionados com o aço...com o aço 

comum...então a gente por exemplo tem aqui um duto da Petrobrás....eu vou colocar...eu 

vou passar aqui nesse duto...eu vou passar óleo...aí é...esse petróleo que sai lá da 

Petrobrás...pra ele poder ser extraído...o pessoal injeta água do mar...então ele sai com 

bastante água...misturada com água salgada...quando ele vai atravessar o duto ele corroe 

todo o duto...é um processo né que tem atrito mecânico...e além disso tem 

cloreto...então como fazer para minimizar esse processo corrosivo...então nesse 

petróleo...nesse material que sai lá do poço devem ser colocados os tensioativos que são 

sintetizados no laboratório da professora Teresa Neuma entendeu... 

J: entendi 

P:...aí então nesse caso a gente faz os testes de laboratório...os testes são só de 

laboratório...a gente não faz/nós não temos nenhum/ainda..../tem os que tão sendo 

usados mas foram sugeridos pela Petrobrás...a Petrobrás sugeriu e a gente fez 

parcialmente 

J: então tem essa parceria né? 

P: tem também...eu não sou uma pessoa que tem projeto com a Petrobrás...tive projetos 

até com a onb né...que também foram em grupo....mas o principal responsável pelo 

projeto/eu botei só meu nome lá ((risos)) pra ser aprovado...pra ajudar a aprovar o 

projeto...mas o responsável principal é o professor Djalma...todos do departamento de 

química né...o professor Djalma Ribeiro da Silva...ele tem uma equipe GRANde 

trabalhando com/...é...testando inibidores de corrosão que a Petrobrás sugere...então 
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aGOra que eles estão numa fase de começar a testar os inibidores que estão sintetizados 

no laboratório da ufrn 

J: tá...então pra ver se eu entendi...o senhor trabalha mais então em laboratório 

né...fazendo testes né 

P: é 

J: tá certo...tem um laboratório específico ou não... 

P: não...não tenho laboratório específico...alguns aparelhos estão no laboratório da 

professora Teresa Neuma...atualmente tão todos lá....os meus/a bateria de espaço físico 

que eu tinha com o professor Djalma...a gente é...separou...ele conseguiu um prédio 

novo né...os aparelhos ficaram melhor dispostos naquele prédio...então eles foram pra lá 

J: hum hum...então agora o senhor tá só encerrando os trabalhos...não tem nenhum 

futuro aí...se aparecer algum trabalho 

P: é...têm interações que não acabaram ainda mas que...tô pretendendo ter mais 

compromissos com.../NOvos compromissos com os professores daqui a curto 

prazo...pode ser que a hora que eu tiver em outro laboratório...seja até conveniente...por 

exemplo...é...é....se outro laboratório me der condições de pesquisa eu vou tá 

investindo...eu vou ter interação lógico...têm umas coisas muito boas feitas 

aqui...inovadoras né...realmente o fato de...por exemplo...o fato de tentarem alternativas 

de tensioativos de molécula grande...que tem uma parte orgânica grande...quando você 

vai colocar na água...ele não dissolubiliza...só que a professora...no laboratório da 

professora Teresa Neuma...o pessoal consegue né...mecanismo de fazer emulsões...que a 

gente chama de microemulsões que dissolubilizam essas substâncias que são boas 

inibidoras de corrosão...mas não se dissolubilizam na água...então com essa técnica que 

ela tá usando ela consegue dissolubilizar e fazer funcionar como bons inibidores de 

corrosão... 

J: tá...e o seu pós-doutorado... 

P: é...eu fiquei um ano trabalhando na universidade de Studi em Milão...e depois 

quando eu voltei aqui pra Natal...eu ainda formei uns três ou quatro mestres nessa área 

J: do que tratou exatamente assim esse trabalho... 

P: o trabalho era...esse trabalho era no sentido de produzir eletrodos industriais que 

eram testados em laboratório...a gente pensou pra produção de gases industriais...por 

exemplo...pra produção de cloro...oxigênio né...hidrogênio...era basicamente 

isso...usando substâncias é...digamos assim...BAratas que tinham é...uma capacidade 

catalítica grande...de acelerar o processo industrial né...então...mas só que isso aí foi 

descontinuado né...era um laboratório caro né... a gente não conseguiu...com isso a 

gente desativou essa base de pesquisa 

J: mas isso tá sendo aplicado em algum canto o resultado 

P: não não...não foram.../a gente não chegou assim a ter aplicações industriais com 

isso... 

J: ficou só em fase de testes... 

P: é...ficou em testes...mas o alunos continuaram em outros laboratórios né 

J: qual a importância disso apesar do:o.../de ser tão caro 

P: é porque...algumas coisas pra indústria é...pouco por cento...digamos um por cento 

significa muito dinheiro...então se você melhora um pouquinho o eletrodo faz uma 

diferença em termo de dinheiro grande...inclusive eu só tenho uma aluna que continuou 

nessa linha...o resto todos mudaram...só uma 

J: deve ser difícil até de conseguir recursos/financiamento né 

P: é...não é fácil não...os laboratórios de química são consumistas...então quando você 

compra um reagente puro ele custa caro...pra você conseguir que ele seja puro você 

precisa de bastante técnica e isso acaba sendo caro por causa principalmente disso...da 
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pureza e aí...a hora que você colocou pra reagir ele já não vale mais nada ((risos))...ou 

você aproveita como resultado né...ou daí já não vale mais nada...nesse sentido que é 

consumista...e também a instrumentação é cara...a parte de medir corrosão ainda não é 

tão cara...mas a parte de estudos de superfície é cara...a instrumentação é cara...um 

aparelho custa digamos na faixa de cem mil...quinhentos mil dólares... 

J: nossa 

P: é...muito caro...muito caro 

J: e assim...o material como o senhor tava dizendo não é reutilizado 

P: não não...eu quero fazer um estudo...deixa eu só explicar pra você...só pra você ter 

uma ideia... 

J: tá certo...((risos))...não mencionarei 

P: é...por exemplo...eu quero fazer um estudo de como o tensioativo interage com a 

superfície...e aí você precisa de um eletrodo que reproduza as medidas...se não 

reproduzir não dá pra você fazer nada...então eu vou comprar um eletrodo de 

ouro...ótimo...muito bom...agora como que é esse eletrodo de ouro...ele tem que ser bem 

puro...digamos nove vírgula nove nove por cento de pureza...claro que tem que ter 

pureza...se não começa a ter interação de outras substâncias...aí pronto...tudo o que você 

vai usar é caro...são pequenas coisas...né...eu só dei um exemplo...a parte tecnológica...a 

pesquisa em tecnologia é cara 

J: é...no geral 

P: é...então só pra você ter uma idéia...a Petrobrás financiou algumas coisas ali...quer 

dizer...construiu o prédio...são três andares...construiu o prédio...é projeto da minha 

equipe... 

J: eu vi aqui na internet 

P: é verdade...vamos ver quantos de metros quadrados de área construída tem ali...e 

além disso cada projeto tem um BOM financiamento...e além disso construiu o prédio 

pra quê...pra colocar os meninos lá...quem vai pagar a bolsa do aluno... 

J: é...eu acho até que foi o professor Djalma que me disse uma vez que antes tinha um 

problema assim...que faltava bolsa....e agora é completamente ao contrário...sobra 

bolsa...mas em compensação a exigência de alunos qualificados pra isso aumentou 

muito mais porque a responsabilidade é muito maior já que envolve tipo assim...nome 

de empresa grande...muito dinheiro...não sei o quê...ou seja...eles querem tudo 

IMpecável 

P: exatamente 

J: né...assim...nenhum erro...o senhor fora a unicamp e a ufrn trabalhou em algum outro 

lugar? 

P: não...eu trabalhei só no ensino...no ensino médio 

J: lá em São Paulo...? 

P: é...de todos os tipos...em várias cidades e de todos os tipos...de 

particular...estadual...é...supletivo...bem variado 

J: trabalhou em algum curso administrativo aqui na ufrn? 

P: sim...na ufrn eu fui coordenador do curso de química 

J: em que ano...? 

P: foi em 78...79...é...fui chefe do departamento de:e setembro de 88 a setembro de 90... 

J: 88 né...? 

P: é... 88 a setembro de 90...eu também tive funções no/eu fui do consaide também 

J: consaide né... 

P: é consaide...consaide eu fui:i...acho que uns dois anos do consaide...só que eu não 

lembro o ano 

J: tá certo... (  +  )...na pós-graduação...como que o senhor atua... 
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P: não...primeiro eu comecei participando da pós-graduação em mecânica...depois eu 

comecei a participar da pós-graduação em química e praticamente abandonei a 

mecânica...a pós-graduação em engenharia mecânica e comecei a participar da pós-

graduação do programa de ciências e engenharia de materiais 

J: ah...é verdade...que eu tava pesquisando e aí eu fiquei sem entender a pós-graduação 

em engenharia e ciências de materiais...aí tá atuando nas duas né...agora química e 

materiais 

P: é...não não...de química eu já fiz parte...e a última participação minha na pós-

graduação  de ciências e engenharia de materiais vai ser no dia 02...vai ter eleição...aí eu 

vou votar e encerro a participação 

J: tá com alguma orientação... 

P: não não...mais nenhuma orientação 

J: encerrou tudo mesmo 

P: é...é...eu fui fazendo bem direitinho assim...((risos))... 

J: e trabalhos publicados... 

P: eu tenho alguns trabalhos publicados... 

J:                                                [o mais recente assim ou o mais importante...que o 

senhor julgar mais importante... 

P: é...importante eu tenho um sobre essa interação...é...de tensioativos né....tenho um de 

corrosão numa revista:a....é...esqueci o nome da revista...((risos))... 

J: tem no Lattes... 

P: tem no Lattes 

J: lembra o ano pra me olhar... 

P: 2004...acho que foi... 

J: é sobre o quê... 

P: é como que...o comportamento de alguns tensioativos parecidos né...com a 

interface...interface...interface que a gente diz é...eu tenho aqui um sólido...e eu tenho 

aqui um líquido...o tensioativo tá nesse líquido aqui...ou então... 

J:                                                                   [o que é o tensioativo exatamente... 

P:                                                                  [tensioativo é essa moLÈcula que têm 

algumas propriedades determinadas de interagir fortemente com a superfície...então ela 

tá...digamos...eu tenho um sólido aqui...que é um pedaço de aço...e aqui o líquido 

né...que digamos tem uma substância corrosiva...você vai mudando a consistência do 

tensioativo...é grande a influência lá 

J: hum 

P: isso é uma coisa...ou então...nesse mesmo trabalho tem por exemplo a interação do 

tensioativo com uma superfície que tem gás...então ele tá numa solução líquida e ele 

expõe bolhas lá de nitrogênio né...e ver como ele interage com a superfície 

J: tá 

P: tudo através/você faz algumas medidas...depois faz hipótese aqui e ver se ele 

reproduz aquilo que ta sendo medido 

J: é sempre testando né? 

P: isso...é... 

J: mais alguma coisa que o senhor queira colocar assim que eu não tenha perguntado? 

P: não:o...eu formei assim uns 7 doutores...acho que um pouco mais de uma dúzia de 

mestres...trabalhos de conclusão de curso...acho que eu tenho assim umas dezenas...e 

também trabalhos publicados em congressos...tenho umas dezenas... 

J: hum 

P: eu espero não ter usado uma linguagem muito técnica não... 
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J: não professor...deu pra entender...((risos))...qualquer coisa eu ligo pro 

senhor...professor me socorra...((risos))...ok....sua entrevista já vai sair nesse domingo... 

tá bom 

P: obrigada 

J: obrigada.. o senhor.. viu pela disponibilidade...tchau 

 

 

 

 
 
 
 
 


