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TEXTO GERADOR I
O Texto Gerador I é um resumo sobre as principais características de uma entrevista.

A entrevista e suas características.
A ENTREVISTA é um texto muito utilizado na comunicação social que serve para a
transcrição do diálogo entre um entrevistador e um entrevistado.
Antes de iniciar qualquer entrevista, é necessário selecionar:
- O tema
- Os objetivos da entrevista
- A pessoa a entrevistar
Guião de entrevista
Para facilitar a condução da entrevista, deve construir-se um guião que respeite
alguns procedimentos:
- Elaborar perguntas de acordo com o tema, os objetivos da entrevista, as expectativas
do entrevistador e de possíveis leitores, ouvintes ou espectadores.
- Construir perguntas variadas (mais abertas – O que pensa de…? – ou mais
fechadas - Gosta de…?, evitando influenciar respostas e procurando alternativas para
eventuais fugas ao tema)
- Adequar as perguntas ao entrevistado ( personalidade, nível etário, nível sociocultural…) e à situação ( momento lugar ).
- Selecionar um vocabulário claro, acessível e rigoroso.
- Estabelecer o número de perguntas e proceder à sua ordenação.
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Texto da entrevista
Ao passar o texto a limpo, é importante ter em conta:
- A pontuação.
- A ortografia.
-A apresentação gráfica.
Disponível em: http://linguaportuguesa9ano.wordpress.com/2010/03/19/a-entrevista-e-suascaractersticas/, Acesso em: 16 de novembro de 2012

TEXTO GERADOR II
ENTREVISTA FEITA NA REVISTA QUEM COM O JOGADOR KAKÁ
O meia-atacante Kaká topou o desafio lançado pela repórter Lia Lehr e respondeu às
perguntas dos leitores enviadas ao site de QUEM. Leia mais respostas do jogador de futebol.
O que você menos gosta no mundo do futebol?
(Luiz Fernando Francisco, Itajaí, SC) O que eu menos gosto é a violência nos
estádios. É muito bom poder ver famílias, crianças, jovens e idosos nos estádios. E a
violência faz com que as pessoas se afastem desse espetáculo que é um jogo de futebol.
Como você conheceu sua mulher?
(Kamila Silvestre, Campo Grande, MS) Através dos nossos pais, que se conheceram
antes. Depois trocamos telefone e começamos a nos comunicar, ficamos amigos e passamos a
namorar.
Gostaria de saber se pelo fato de você não se envolver em escândalos nem se
preocupar mais com a fama do que com a carreira (diferentemente de outros jogadores
famosos), mas comprometido com seus ideais, com Deus e com sua família, se faz a
diferença na sua vida profissional?
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(Alinne Gontijo, por e-mail) Faz muita diferença para mim ser fiel aos meus valores.
Não permitir que nada roube aquilo que é a minha certeza e convicção. Isso faz com que eu
seja sempre muito focado na minha profissão. Quando você é feliz na vida pessoal, consegue
com mais facilidade ter bons resultados na vida profissional.
Que profissão seguiria se não fosse jogador?
(Ricardo Sousa, por e-mail) Seria engenheiro como o meu pai.
Você se sente realizado profissionalmente?
(Beatriz da Costa, Rio de Janeiro, RJ) Me sinto muito realizado, mas não satisfeito.
Acredito que tenha muita coisa para conquistar ainda, ou melhor, dobrar tudo aquilo que já
foi conquistado.
O que você acha das kakazetes do Brasil?
(Adriana Lais, Contagem, MG) Tenho um carinho muito especial por elas, porque a
grande maioria torce pelo meu sucesso, e pelo sucesso da minha família.
Já sofreu algum tipo de preconceito, perseguição ou até mesmo provação no mundo
futebolístico, pelo fato de ser evangélico?
(Sabrina Marques , Paulista, PE) Nenhuma. Até porque hoje são muitos osatletas que
são evangélicos. E sempre fui muito respeitado, porque também respeito muito a todos.
O que o casamento mudou em sua vida?
Marcos da Rocha, Santos Dumont (MG) O casamento me fez crescer bastante,
amadurecer em muitas áreas da minha vida. Sempre acreditei que o casamento é uma grande
bênção e tenho vivido isso hoje na minha casa.
Quando você era solteiro, seus amigos faziam muitas brincadeiras pelo fato de você
ser virgem? Como encarava isso?
Antônio Marques, Ouro Preto (MG) Sempre havia brincadeiras em relação a isso, mas
não era uma coisa que me incomodava, pois eu tinha certeza e convicção do que a virgindade
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até o casamento representaria para minha vida espiritual e para minha família. Tenho certeza
de que quem ama consegue esperar.
Quem são seus ídolos na profissão?
Márcio Figueira Souto, Itapira (SP)Meu grande exemplo como jogador sempre foi o
Raí. Quando eu estava crescendo nas categorias de base do São Paulo, o Raí era o grande
nome do time naquela época e, por jogar na mesma posição que ele, eu sempre queria ser o
Raí na hora de jogar bola com os meus amigos
Pretende deixar o futebol um dia e virar pastor?
Billy Bob, Fortaleza (CE) O que eu gosto é de transmitir para as pessoas aquilo que
Deus tem feito na minha vida e que pode fazer na vida delas também. Hoje faço isso através
do futebol. Quem sabe, um dia eu possa fazer isso através de um altar e uma igreja, pois eu
gosto muito de estudar a Bíblia e conhecer sempre mais do poder Dele. Um dia, se Deus
quiser, serei também pastor.
Fonte: Revista Quem

ATIVIDADE DE LEITURA
QUESTÃO 1
A entrevista se caracteriza por ser um diálogo entre um entrevistador, que pergunta, e
um entrevistado, que responde. Pelas respostas, o leitor conhece as opiniões, as ideias e
alguns aspectos da vida pessoal ou profissional da pessoa entrevistada. Considerando as
características de uma entrevista apresentadas no Texto gerador I, escolha uma das
personalidades abaixo e destaque os elementos a considerar em uma entrevista, onde você
seria o entrevistador e a personalidade o entrevistado.
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Taylor Lautner, ator

Dilma Roussef,
presidenta

Neymar, atleta

Fátima Bernardes,
jornalista e
apresentadora

a) Personalidade: _________________________________________
b) Características:
Público-alvo: ___________________________________
Particularidades:
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Perguntas:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
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Habilidade trabalhada
Reconhecer a natureza dialógica da linguagem e os recursos para marcar o locutor e
o interlocutor.
Reposta comentada
Para que o aluno tenha uma melhor compreensão sobre esse assunto, ele deverá
conhecer os elementos da comunicação. Com base na orientação do texto gerador I, o aluno
construirá um roteiro de entrevista de acordo com seu interesse. Ao escolher a personalidade
ele indicará características de sua opção, que se refletirá nos elementos levantados na questão
B. Ao considerar o público-alvo, tipo de mídia que será veiculada a entrevista, tipos de
perguntas, o aluno demonstrará que apreendeu o conteúdo.
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