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GÊNERO TEXTUAL – ENTREVISTA 

A Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, 

pelos meios de comunicação: jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. 

Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção: entrevista jornalística, entrevista de 

emprego, entrevista psicológica, dentre outras. 

A Entrevista é um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas , ou 

seja, o entrevistador ou entrevistadora, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, que responde 

às perguntas. 

 

             Proposta 1 – Você vai entrevistar uma pessoa mais velha de sua família para saber como foi a 

infância dela, que mudanças percebem entre o modo como as crianças se divertiam antigamente e como se 

divertem hoje. 

              Siga o roteiro abaixo. 

             O entrevistado pode não revelar espontaneamente detalhes. Nesse caso, faça perguntas que 

ampliem as respostas; 

 1 – O (A) senhor(a) pode falar um pouco sobre como eram as brincadeiras de que mais gostava? 

 2 – Com quem o(a) senhor(a) costumava brincar? 

 3 – Na sua opinião, as brincadeiras da sua infância eram mais divertidas de que as de hoje? Por quê? 

 4 – Há mais alguma coisa que o senhor(a) gostaria de acrescentar? 

 5 – Registre as perguntas no caderno. 

 6 – Informe ao entrevistado o objetivo da entrevista. 

 7 – Registre o nome completo e a idade do entrevistado. 

 8 – No momento da entrevista, faça uma pergunta por vez, mantenha um clima de respeito com o entrevistado 

e com os fatos relatados. 

 9 – Verifique a possibilidade de o entrevistado fornecer fotos de quando era criança ou objetos que lembram 

a infância dele. 

 10 – No fim da conversa, agradeça a atenção do entrevistado e diga-lhe que a contribuição dele foi muito 

importante. 

11 – Transcreva a entrevista, ou seja, passe o texto oral para a forma escrita. 

12 – Responda às questões da página 291 do livro Porta Aberta (Unidade 3), avaliando o processo e a 

produção final. 

 

                                                                  Saudade. 

 

                                                                 Profª Marciene Procópio 



         

 

  


