


TIPO TEXTUAL:

DESCRITORES:
 D12 - Identificar a finalidade de

textos de diferentes gêneros.
 D4 - Identificar o tema de um

texto
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Função informativa

Veiculado em meios de 
comunicação: 

jornais, revistas, 
internet, televisão, 

rádio, etc.
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 Texto marcado pela oralidade e produzido pela interação 
entre duas pessoas:

ENTREVISTADOR - responsável por fazer perguntas

ENTREVISTADO - quem responde às perguntas.
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Possui uma função social 
muito importante:

Difusão do conhecimento

Formação de opinião 

Posicionamento crítico da 
sociedade
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 Sua principal característica é o discurso direto

ATENÇÃO!

 As palavras do entrevistado e do entrevistador são transcritas de maneira
fidedigna.

 Pode haver marcas de oralidade e observações (geralmente entre
parênteses) que descrevem as ações de ambos

Ex.: Nem sei o que dizer...(risos)
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 Textos informativos e/ou opinativos.

 Presença do entrevistador e do entrevistado.

 Linguagem dialógica e oral.

 Marca do discurso direto e da subjetividade.

 Mescla da linguagem formal e informal.
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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 com mudanças”, 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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https://www.revistaplaneta.com.br/secao/entrevista/
https://www.revistaplaneta.com.br/edicao/edicao-547/
https://www.revistaplaneta.com.br/a-transformacao-comeca-com-mudancas-abdullahi-ahmed-an-naim/


 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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