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 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Anúncio do zoornal I

Troca-se galho d’árvore
novo em folha, vista pra mata
por um cacho de banana
da terra, nanica ou prata.

CAPARELLI, S.

Infere-se desse texto que quem faz a proposta da troca é um

A) cachorro.
B) homem.
C) leão.
D) macaco.
E) pássaro.
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 CONTEÚDO: ENTREVISTA [revisão]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Características e elementos composicionais do gênero

entrevista
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um

texto.
D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
 ATIVIDADE PARA CASA
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Entrevista é uma conversação entre duas ou mais pessoas (o entrevistador e o

entrevistado) em que perguntas são feitas pelo entrevistador para obter informação do

entrevistado. Geralmente veem-se pessoas concedendo entrevistas aos veículos de

comunicação (rádio ou televisão), de forma presencial, ou seja, ao vivo. No entanto, há

entrevistas que são transcritas para a linguagem escrita, como é o caso da ocorrência em

jornais impressos ou revistas. A entrevista é um gênero textual cuja finalidade é informar.

Há sempre uma interação entre o entrevistador e o entrevistado, com cujo objetivo deste é

relatar experiências e conhecimentos acerca de um determinado assunto de acordo com os

questionamentos previamente elaborados por aquele.

CONCEITO
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A entrevista é um gênero textual oral jornalístico que tem por finalidade colher

opiniões de pessoas a respeito de um assunto ou de fatos em evidencia no momento em

que ela é realizada; pode também divulgar informações sobre a vida pessoal e

profissional de uma pessoa de renome no meio artístico, cultural, cientifico, político ou

religioso.

FINALIDADE DA ENTREVISTA
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 marca-se pela interação oral, em geral, entre duas pessoas;
 em geral, é informativa, veiculada, sobretudo, por meio de jornais, revistas,

internet, televisão, rádio, dentre outros;
 o ENTREVISTADOR é o responsável por fazer perguntas, e o ENTREVISTADO (ou

entrevistados) as responde;
 presença de discurso direto;
 transcrição fidedigna das palavras do ENTREVISTADOR e do ENTREVISTADO; logo,

pode haver muitas marcas de oralidade bem como observações (geralmente
entre parênteses) que descrevem as ações de ambos, por exemplo: (risos).

 apesar de muitas vezes haver formalidade, devido a ser um gênero oral, há uma
mescla entre o registro padrão e o não padrão.

CARACTERÍSTICAS DA ENTREVISTA
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 Essencial para a difusão do conhecimento.

 Ajuda a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez

propõe um debate sobre determinado tema;

FUNÇÕES DA ENTREVISTA
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ESTRUTURA DA ENTREVISTA

 TEMA

 TÍTULO

 APRESENTAÇÃO

 ROTEIRO [PERGUNTAS]

 RESPOSTAS

 REVISÃO
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TIPOS DE ENTREVISTA

Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida:

 a entrevista jornalística;

 entrevista de emprego;

 entrevista psicológica;

 a entrevista social;

 outras.

Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a

NOTÍCIA e a REPORTAGEM.
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EXEMPLO DE ENTREVISTA

O historiador que previu uma grave crise em 2020 e adverte sobre período perigoso da
História
Ángel Bermúdez - @angelbermudez
Da BBC News Mundo -28 junho 2020

Há mais de 20 anos, Neil Howe previu que os Estados Unidos viveriam uma crise que
chegaria a seu clímax no ano de 2020. Sua previsão não foi feita olhando para uma bola de cristal,
mas sim com base em uma polêmica teoria que esse historiador, economista e demógrafo
desenvolveu na década de 1990 junto a seu colega William Strauss.

Estudando a história dos Estados Unidos a partir de 1584, esses autores encontraram uma
série de padrões que lhes permitiram explicar a evolução histórica americana a partir de
mudanças geracionais. O resultado culminou no livro Generations (Gerações), de 1991, que
deixou uma herança duradoura em personalidades tão díspares como o ex-presidente americano
Bill Clinton e o ex-chefe de estratégia e antigo homem de confiança de Donald Trump, Steve
Bannon. [...]
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EXEMPLO DE ENTREVISTA

BBC - Em seus livros você prevê que em algum momento de 2020 os Estados Unidos teriam

uma grande crise comparável com a Independência ou a Guerra Civil. Esta pandemia de

coronavírus é parecida com essa crise que você esperava?

Neil Howe - O que sugerimos é que a história, não só dos Estados Unidos como também de muitas

outras partes do mundo, sofre o impulso de um ciclo de gerações que se repete. É quase como as

estações do ano. Cada período dura aproximadamente uma geração, uns 20, 22 ou 23 anos, mais

ou menos.

Cada quatro destes períodos - o que chamamos de Quarta Virada - acontece aproximadamente

entre 80 e 90 anos depois do começo dos primeiros três. Isso realmente se alinha muito bem com

as grandes crises cívicas recorrentes na história dos Estados Unidos: a Revolução Gloriosa, a

Revolução Americana, a Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial e a Grande Depressão. E agora

estamos aqui de novo. [...]

Agora, pela nossa forma de ver o futuro, a Quarta Virada provavelmente começou com a grande

crise financeira e a Grande Recessão, que começaram em 2008 e 2009. Então ocorreram grandes

mudanças na atitude das pessoas nos Estados Unidos, como o (a ideia de) globalismo, a

desigualdade de renda e o populismo, etc. Acredito que esse é o começo da segunda metade desta

era, que é o ano de 2020. E como acontece, a crise do confinamento pela pandemia coincide

perfeitamente com o começo do clímax desta era.
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EXEMPLO DE ENTREVISTA

BBC - Vocês falam de quatro tipos distintos de gerações. Pode explicar essa ideia?

Howe - Há quatro tipos diferentes de gerações, o que chamamos de arquétipos. Um para cada virada ou era,
que são esses períodos que duram uns 20 anos. A Primeira Virada se parece mais com a primavera, e é uma
era posterior à crise. Nos Estados Unidos isso aconteceu desde a metade da década de 1940 até o começo
dos anos 1960. Foi um período de instituições fortes e um grande sentido de progresso nacional. Um
momento em que o individualismo, os inconformistas e até as minorias étnicas raciais eram deixados de lado.
Uma era de grande cultura majoritária. E isso foi típico de uma era posterior à crise.

A Segunda Virada é um despertar. É como o verão. [...]
Esse novo crescimento do populismo e do autoritarismo se produz em grande parte do mundo: em 

partes da Europa e, particularmente, no Leste da Europa; no sul e no leste da Ásia.
Se você olha ao redor, vê que isso é assim. Líderes populistas que apelam para a maioria 

etnocêntrica de sua comunidade.
É um período perigoso na história. E creio que desde a Segunda Guerra Mundial, grande parte do 

mundo está em um ciclo generacional muito semelhante. [...]
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EXEMPLO DE ENTREVISTA
BBC - Você cunhou o termo "milênios" quando os primeiros membros desta geração ainda eram
crianças pequenas. O quão grande é a brecha entre o que você esperava deles e como eles são na
realidade?
Howe - Quando você olha para trás sobre como a gente pensava sobre os jovens no final dos anos 80 e
princípio dos 90, acho que previmos corretamente algumas mudanças enormes que pareciam
completamente impossíveis ou improváveis para os demais. Quando começou a década de 1990, a
geração X nem sequer tinha um nome. Doug Coupland finalmente deu um nome a eles em 1992-1993 e
finalmente nos acostumamos com a geração X e todos pensaram que havia uma tendência na juventude
para o niilismo, o cinismo e o aumento da violência. Nós vimos um aumento contínuo da taxa de
criminalidade. Na verdade, ela alcançou seu ponto máximo em 1984 e 1985. [...]
BBC - Você disse que cada idade de ouro começa com uma grande crise. Então suponho que
poderíamos ser otimistas...
Howe - As idades douradas quase sempre se referem a uma época depois de uma crise se resolveu com
êxito e integrou a sociedade em uma nova dinâmica de comunidade. Isso geralmente permite que a
sociedade lance essa era dourada que frequentemente as sociedades lembram como o momento em
que todos esperavam progredir e ter um futuro melhor. Isso, certamente, não é algo que caracteriza os
Estados Unidos hoje.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53183674. Acesso em: 4 jul. 2020.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53183674
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QUESTÃO 1 [ENEM]

Na entrevista de que foi extraído o fragmento anterior, o médico Drauzio Varella relata

algumas de suas experiências em/presídios brasileiros bem como suas impressões e

julgamentos/acerca do sistema prisional brasileiro. A dinâmica da interlocução, em torno

da qual se centra esse gênero textual, fica evidente em uma série de elementos, entre eles

A. o aproveitamento de um elemento da resposta para a próxima pergunta.

B. as perguntas proferidas nas duas respostas do entrevistado.

C. a seleção de expressões idiomáticas, tais como “enxugando gelo”.

D. a presença de marcas de oralidade nas falas dos interlocutores.

E. a descrição de gestos e trejeitos do entrevistado, notados pelo jornalista.
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NÓS – Um estudo sobre os perennials afirma que a maneira como se envelhece— boa ou
má— depende da maneira como se encara a velhice. Se você é pessimista, envelhece mal
e vive menos, em resumo. Você concorda?
MARINA – Quem envelhece mal é quem não se preparou para isso. Principalmente os
homens, que não conseguem aproveitar a vida depois que deixam de trabalhar. As
mulheres da minha geração têm sempre alguma coisa para fazer. Eu, por exemplo, cozinho.
Planto minhas verduras, hortaliças, na minha segunda casa, em São Francisco Xavier
(interior de São Paulo). Eu acompanho o ciclo da vida. Colho, cozinho, como ou sirvo para
amigos. Adoro fazer isso. Adoro fazer doce com as frutas das minhas árvores e dar as
compotas de presente. Também voltei a bordar, estudar música. E nunca deixei de ler.
Além de conviver com a roça, tem uma coisa muito importante que explica o fato de eu
estar tão bem. Eu não tenho marido (risadas). Me separei aos 50 anos. Sofri pra burro, mas
agora vejo que tive muita sorte. Casamento é uma merda. Absolutamente, eu jamais me
casaria de novo.

Texto para as questões 2 a 4.
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NÓS – Um estudo sobre os perennials afirma que a maneira como se envelhece— boa ou
má— depende da maneira como se encara a velhice. Se você é pessimista, envelhece mal
e vive menos, em resumo. Você concorda?
MARINA – Quem envelhece mal é quem não se preparou para isso. Principalmente os
homens, que não conseguem aproveitar a vida depois que deixam de trabalhar. As
mulheres da minha geração têm sempre alguma coisa para fazer. Eu, por exemplo, cozinho.
Planto minhas verduras, hortaliças, na minha segunda casa, em São Francisco Xavier
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amigos. Adoro fazer isso. Adoro fazer doce com as frutas das minhas árvores e dar as
compotas de presente. Também voltei a bordar, estudar música. E nunca deixei de ler.
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QUESTÃO 2 [ENEM]
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A linguagem empregada pela historiadora

A) marca-se pelo emprego de expressões fora do uso corrente, o que lhe confere a
plena formalidade.
B) apresenta o uso de baixo calão, inadequado para a situação comunicativa de
entrevista.
C) reveste-se de informalidade, sobretudo quando começa a discorrer sobre sua
condição matrimonial.
D) mantém o estilo formal, o que demonstra estar pouco à vontade na situação de
entrevista.
E) expressa a sua ironia, com termos coloquiais, em relação à pergunta confusa a
que foi exposta.

QUESTÃO 2 [ENEM]


