
 

 

 
 

Site: https://bibliotecaescolaraemc.wordpress.com | E-mail:bibliotecamosteiroecavado@gmail.com 

 

 

 

A ENTREVISTA 

      

 Uma entrevista é uma conversa entre duas pessoas, em que uma faz 

perguntas e a outra responde, normalmente transcrita em discurso direto, ou 

seja, no formato de pergunta-resposta.  

Numa boa entrevista, é necessário explicar, normalmente num texto de 

entrada, quem é a pessoa entrevistada: nome, idade, profissão.  

Quando há espaço, e se for relevante para o assunto que se está a tratar, 

também pode ser interessante saber, por exemplo, que outras coisas essa pessoa 

já fez na vida ou que gostos tem. 

 Normalmente gravam-se as entrevistas, sobretudo se forem longas. Como a 

linguagem oral é diferente da linguagem escrita, o jornalista tem, na maior parte 

das vezes, de editar as respostas do entrevistado, ou seja, de pôr em linguagem 

escrita aquilo que foi dito oralmente:  

 construir frases com princípio, meio e fim, gramaticalmente corretas;  

 não repetir as ideias ou as informações;  

 retirar perguntas que não tiveram respostas interessantes.  

Ao trabalhar o texto,  é fundamental, no entanto, nunca modificar ou 

deturpar  o sentido daquilo que o entrevistado disse.  

 

 

COMO SE PREPARA UMA ENTREVISTA? 

        

 É importante, antes da entrevista: 

• tentar recolher informações sobre a pessoa que se vai entrevistar ou sobre o 

assunto de que se vai tratar; 

• fazer uma lista das perguntas que precisas de fazer às pessoas. Quanto mais 

simples forem as perguntas, mais diretas serão as respostas. 

Numa entrevista , é importante que o entrevistado desenvolva as respostas às 

perguntas que lhe são colocadas. Para tal será mais fácil se forem  utilizadas 
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frases interrogativas como as dos exemplos que se seguem: 

 

 Quando decidiu dedicar-se ao voluntariado? 

 Como arranja tempo para cuidar dos que mais necessitam? 

 Quem são os alunos que requisitam mais livros? 

 Que atividades é que a biblioteca desenvolve ? 

 

Pensa também se vais utilizar uma fotografia da pessoa para ilustrar a 

reportagem. Se sim, pede a um colega teu que te acompanhe e tire as 

fotografias. 

 

DURANTE A ENTREVISTA 

• Está atento às respostas que a pessoa te dá. Apesar de teres uma lista 

das perguntas que lhe queres fazer, aquilo que ela te vai dizendo pode suscitar 

outras perguntas que não estavam programadas. 

• Se não perceberes bem algo que a pessoa te diz, não tenhas vergonha 

de voltar a perguntar. É fundamental perceberes bem tudo o que te dizem. 

• Toma notas das coisas mais importantes que a pessoa te diga, mesmo 

que estejas a usar um gravador. 

• No final, não te esqueças de agradecer ao entrevistado. 

 

 

                

 


