




CONCEITOS

Língua Portuguesa

• O gênero entrevista.

• Adequação vocabular.

Biologia

• Desequilíbrio ambiental.

• Ecossistemas.

• Extrativismo sustentável.

Geografia

• Integração nacional (acomodação e assimilação cultural).

• Os meios de comunicação, formas imateriais de organização do espaço geográfico.

MATERIAIS

• Caderno de anotações.

• Lápis ou caneta.

• Caderno de desenho.

• Lápis ou pincéis de pintura, ou gravador e máquina fotográfica.

• Fita cassete.

• Filme fotográfico ou câmera de vídeo.

• Fita de vídeo.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Esta atividade interdisciplinar tem o objetivo de explorar a entrevista como um gênero

lingüístico que propicia a expressão diferenciada do conhecimento, das artes, da vida

cotidiana, etc. O trabalho pode ser realizado em qualquer momento em que as disciplinas

envolvidas estejam tratando dos temas relacionados.

Exibindo o vídeo por inteiro para a classe, um dos professores inicia a atividade. Em

seguida, reúne os alunos em grupos de trabalho de até cinco membros. Repassa o

vídeo, mas somente os trechos escolhidos. Cada uma dessas partes deve começar com

uma resposta do biólogo Paulo Vanzolini, como, por exemplo, em: 46s; 1min5s; 1min44s;
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2min43s; 3min5s; 4min13s; 5min27s; 5min59s; 6min36s; 7min34s; 9min38s; 10min16s;

10min48s; 13min6s; 13min49s; 14min50s; 16min48s; 17min35s.

A cada trecho, os grupos devem procurar identificar a pergunta que Paulo Vanzolini

parece estar respondendo naquele momento de seu depoimento (as perguntas

encontram-se em off, por isso elas devem ser supostas).

O professor anota no quadro-negro as perguntas sugeridas pelos grupos. A classe como

um todo deve, então, comparar, discutir e escolher as que forem julgadas mais próximas

das que de fato devem ter sido feitas ao entrevistado durante a filmagem.

Ao terminar a aula, o professor incentiva cada grupo a escolher uma pessoa importante

ou de prestígio de sua cidade para realizar uma entrevista, utilizando as mesmas perguntas

que, segundo seu julgamento, foram dirigidas a Paulo Vanzolini.

Em aulas subseqüentes, o professor de Língua Portuguesa auxilia na redação final das

perguntas, de acordo com a norma culta. Cabe ainda ao professor de Língua Portuguesa

ajudar o aluno na linguagem adequada a cada entrevistado. Os professores de Biologia

e Geografia fornecem subsídios sobre os temas abordados por Vanzolini, e que vieram a

integrar as perguntas (região Amazônica; atividade de pesquisa na Amazônia;

transformações ocorridas na Amazônia; extrativismo madeireiro e não madeireiro e seus

efeitos sobre a floresta; origem do colonizador da Amazônia, preponderantemente

nordestino, seus traços culturais e influências que sofre da radiodifusão; questão indígena;

criação de parques indígenas; povo do Nordeste e sua adaptação ao semi-árido;

estrutura agrária da região; irradiação da cultura nordestina para São Paulo; expansão

do consumismo, do horror que é estarmos virando-nos para Miami, etc.).

Um dos professores deve encarregar-se de orientar os grupos quanto ao modo de eles

abordarem e convidarem a personagem escolhida para a entrevista. Deve também

discutir como cada equipe fará o registro da entrevista (anotando, gravando ou filmando).

O professor pode motivar os alunos a realizarem também um registro imagético da

entrevista, utilizando máquina fotográfica ou desenho.

Realizada a entrevista, um dos professores repassa o vídeo, um trecho de cada vez,

para que os grupos possam rever o depoimento de Paulo Vanzolini e compará-lo com o

do próprio entrevistado.

O professor deve motivar os alunos a relacionar não apenas o que foi dito, mas a

forma de expressão como um todo, ou seja, a postura, os gestos, o olhar, a
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personalidade manifesta, os trejeitos que parecem ou não associados à sua atuação

profissional, etc.

Os três professores devem assistir a uma exposição das conclusões de cada grupo feita

para a classe. A atividade deve ser finalizada com debate centrado sobre as

características da entrevista como um gênero lingüístico. Nesse gênero, o entrevistado

tende a perder certas formalidades, certas máscaras, o que facilita uma expressão mais

sincera, mais subjetiva, mais personalista (inclusive na expressão lingüística), menos ciosa

das fronteiras das disciplinas, etc. Certas revelações de grande importância para a

experiência do conhecimento (que inclui seus bastidores, suas afeições, etc.) por vezes

só aparecem nas circunstâncias de uma conversa informal, de uma entrevista (que não

é tão informal quanto uma conversa, mas é muito menos formal que outras expressões

de trabalho científico, por exemplo).

ETAPAS DO TRABALHO

• Exibir o vídeo por inteiro.

• Reunir os alunos em grupos de trabalho de até cinco membros.

• Repassar o vídeo, um trecho de cada vez, para a identificação das perguntas que

norteiam o depoimento do entrevistado.

• Discutir e escolher as perguntas que servirão à entrevista que será realizada pelos

grupos.

• Em cada equipe, definir uma pessoa importante da cidade para ser entrevistada.

• Discutir como será feita a abordagem do entrevistado, e como será feito o registro da

entrevista. Trabalhar a redação final das perguntas, segundo a norma culta. Fornecer

subsídios sobre os temas específicos da Biologia e da Geografia abordados nas

perguntas.

• Os alunos realizam as entrevistas.

• Repassar o vídeo, um trecho a cada vez, para comparação do depoimento de Paulo

Vanzolini com o do entrevistado de cada grupo, levando-se em conta a forma de

expressão como um todo.

• Exposição para a classe das conclusões de cada grupo.

• Debate final sobre as características próprias da entrevista como um gênero

lingüístico.
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AVALIAÇÃO

O produto final desta proposta interdisciplinar é uma nova entrevista produzida pelos

estudantes. Esse novo trabalho deve ser avaliado assim como a produtividade que eles

conseguiram extrair do gênero. Isso pode ser fonte de uma nota geral (nota comum) das

disciplinas envolvidas. Para se chegar a essa nota, deve-se avaliar as diversas fases do

processo, inclusive destacando para os estudantes como decisões anteriores influenciam

as posteriores, e como é bom ter isso claro para realizarem-se reajustes, etc. Insistimos,

nesse caso, que a nota seja conjunta, para que os professores confrontem seus métodos

de avaliação e exercitem o hábito de considerar diversos pontos de vista ao “julgar” o

desempenho, sempre envolto em grande complexidade, de um ator social como é o

estudante. Essa forma um pouco heterodoxa (em conjunto e negociando) serve também

para “dessacralizar” e “desenrijar” hábitos cristalizados de avaliar.

VEJA TAMBÉM

Livros e periódicos

• BROWN, Michelle; BRANDRETH, Gyles. Como entrevistar e ser entrevistado. Rio de Janeiro:

Presença, 1984.

O livro traz, de forma simples, os diferentes tipos de entrevistas e de entrevistados.

Mostra ainda os diversos temas que podem ser abordados.

• CUNHA, Manuela C. da; ALMEIDA, Mauro B. de (orgs.). Enciclopédia da floresta: o Alto

Juruá, práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Companhia das Letras,

2002.

Belíssima obra que reúne práticas e conhecimentos de seringueiros e populações

indígenas do Acre.

• Frutos incertos: extrativismo excessivo ameaça sobrevivência dos castanhais da

Amazônia. Pesquisa Fapesp, São Paulo, n. 95, p. 42, jan. 2004. Disponível em: <http:/

/revistapesquisa.fapesp.br:2222/transform.php?xml=3/2/20031223/20040195/pt/

SEC1_2.xml&xsl=xsl/pt/article.xsl&transf=normal&id=SEC1_2&lang=pt&issue=20040195>.

O artigo ilustra os efeitos negativos do extrativismo.

• INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto. São Paulo: Scipione, 1998.

O livro traz textos atuais e trabalha com muita propriedade a questão da coloquialidade

na Língua Portuguesa.
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• INHERING, Rodolpho Von. Dicionário dos animais do Brasil. Rio de Janeiro: Difel, 2002.

Publicada originalmente em 1940, essa obra continua sendo fonte única sobre a

fauna brasileira.

• LEITE, Marcelo. A floresta Amazônica. São Paulo: Publifolha, 2001.

Excelente abordagem sobre temas candentes da Amazônia, como sua biodiversidade,

seu papel para o equilíbrio climático do planeta e iniciativas bem sucedidas de manejo

sustentável da floresta.

• WAINBERG, Jacques A. Casa grande e senzala com antena parabólica:

telecomunicação e o Brasil. Porto Alegre: Edipucrs, 2001. 265 p.

Nesse trabalho, discute-se o problema da unidade cultural de um país continental e

sua relação com o desenvolvimento das telecomunicações, tema abordado no

documentário.

Páginas na internet

• www.escrituras.com.br

O site traz exemplos de várias entrevistas.

• www.novolhar.org.br

Como adequar a linguagem em seus diferentes aspectos do cotidiano. Nesse site há

textos sensíveis e atuais que ajudarão o aluno em sua escolha vocabular.

• http://carosamigos.terra.com.br/

Nessa revista, acessível pelo site, mensalmente é realizado o que os editores chamam

de “entrevista explosiva”, que é um bom exemplo de como uma entrevista bem

conduzida pode tirar das personalidades elaborações que certamente não

apareceriam pelos meios “normais”.


