




Entrevista com estudante da #OcupaMendes
30/03/2016
A expectativa é grande para que novas escolas sejam ocupadas no Rio de Janeiro. Por Passa
Palavra

No último dia 23 de março foi iniciada por tempo indeterminado a ocupação do
Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, localizado na Ilha do Governador, na cidade
do Rio de Janeiro. A conjuntura que se apresenta a este movimento é o de uma greve
docente iniciada recentemente, que tem tido grande adesão por conta principalmente das
instabilidades no recebimento de salários decorrente dos alegados problemas financeiros
enfrentados pela administração estadual do Rio de Janeiro.

Assim, apresentamos aos leitores uma brevíssima entrevista com estudante que
participa da ocupação. Por motivos de segurança não identificaremos a pessoa entrevistada.
Esperamos que este pequeno material comece por deslindar alguns aspectos deste
movimento que vai na esteira das ocupações estudantis feitas em Goiás e São Paulo.



Passa Palavra – Como se formou o grupo da ocupação?
Estudante – A partir das manifestações dos professores, em apoio a eles a 
partir de uma assembleia.
PP – Quem está organizando o espaço?
E – Os comitês.
PP – E como está a organização do espaço?
E – Boa, há comitês de atividades como segurança, limpeza, alimentação.
PP – Quais são os principais problemas enfrentados pelos estudantes que
levaram à ocupação da escola?



E – Muita opressão da diretoria, falta de acesso à biblioteca e aos
laboratórios, livros sucateados, falta de material didático como papel, e há um
limite de fotocópias para trabalhos em sala de aula.
PP – Quais são os principais objetivos da ocupação?
E – Melhoria da educação não só no Mendes, infraestrutura em todas as
escolas, pagamento do 13º dos professores, recuo da privatização dos
professores, direito de escolher o diretor e direito de organizar um grêmio.



PP – Por que decidiram ocupar o colégio?
E – Não há apoio da direção da escola, não há apoio da SEEDUC que não quis escutar as
reivindicações dos alunos e logo após a ocupação apareceram para tentar um diálogo.
Só o SEPE [Sindicado dos Professores da Rede Pública] apoia os alunos.
PP – Quais são os principais problemas da escola?
E – Falta de acesso aos laboratórios, falta acesso a biblioteca, sala de dança, falta
professor, há professor dividindo o tempo com matéria do ano anterior quando não
havia aula.
PP – Como tem sido a adesão dos estudantes em geral à ocupação?
E – Há uma resistência por parte de alunos do terceiro ano pela preocupação com o
ENEM. No segundo e primeiro ano há apoio quase integral e o diretor é claramente
contra.
PP – Qual é a posição dos professores e demais funcionários com relação à ocupação?



1. Escolha do Tema

 Pode ser um texto para dar consistência a um outro trabalho
ou conhecer melhor o trabalho de outra pessoa.

 Seja qual for o tema, ele deverá evidenciar-se na entrevista.
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2. Elaboração de Roteiro

 O entrevistador dever tê-lo tenha em mãos na hora da entrevista.

 O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de
perguntas

ATENÇÃO!
- Cuidado para que não fique muito longo
- Tenha outras perguntas em mente.
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3. Título

Entrevista
“A transformação começa commudanças”, Abdullahi Ahmed An-Na’im

Para o professor sudanês-americano, a consolidação dos direitos humanos na
vida das pessoas está intimamente ligada à conscientização e à vontade das
comunidades de colocá-los em prática
N° Edição: 547
Texto: Shiraz Sidhva, para o “Unesco Courier”
27/06/2019
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 Coloque um título na entrevista “seduzindo” o leitor.

 Faça uma introdução (que pode ser curta), informando ao leitor o que
será discutido.

4. Revisão

 Produza um texto com coerência e coesão.
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'A gente se dedicava ao máximo', diz Neymar em entrevista exclusiva
Jogador falou sobre a fratura sofrida, falhas na formação de jogadores,
chance de casamento com Marquezine e apontou destaques da Copa.

Tadeu Schmidt: Neymar, você disse na sua coletiva que a Seleção
Brasileira não jogou como Seleção Brasileira na Copa. Por quê?
Neymar: Não tem um porque, porque jogamos dessa forma, não existe.
Jogamos mal, jogamos regular!
Renata Vasconcellos: Que nota mereceu a Seleção nessa Copa do
Mundo?
Neymar: Eu digo regular, uma nota que passa de ano: um seis, um sete,
no máximo.
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1. Leia a tirinha:
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O texto possui características do gênero textual:

A. Crônica, porque relata fatos do cotidiano, possui poucas personagens e a
linguagem é simples.

B. Entrevista, porque compõe-se de uma introdução e de um diálogo com
perguntas e respostas.

C. Reportagem, porque possui uma linguagem clara e objetiva, tem vários
entrevistados, informa a respeito de um assunto e se aprofunda no tema
abordado.
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