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TEXTO GERADOR I
O Texto Gerador I é uma entrevista com o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno.

ENTREVISTA COM RONALDO FENÔMENO
O ex-jogador comenta os planos para futuro e fala sobre o dia a dia com a família.
Texto: Amanda Araújo/ Entrevista: Michele Marreira / Colaboradora
Engana-se quem pensa que Ronaldo está descansando e curtindo a aposentadoria. O
ex-jogador comemora a boa fase como empresário e confessa estar trabalhando como nunca:
“estou gostando, trabalhando e produzindo muito!” Mesmo sem tempo, Ronaldo ainda tem o
sonho de voltar a estudar e quem sabe, passar um tempo fora do país. Além dos planos para
o futuro, o jogador comenta sobre a família e como divide as tarefas com a esposa, Bia
Antony. Confira o bate-papo:
Guia da TV: Você sente muita saudade dos campos?
Ronaldo: “Saudade sim, de alguns momentos, mas tenho acompanhado bem o futebol.
Por enquanto estou bem sem jogar.”
Guia da TV: Como está a vida de empresário?
Ronaldo: “Ótimo! Estou gostando, trabalhando e produzindo muito! Está indo muito
bem. Recentemente comemoramos uma forte parceria com uma marca na qual nós criamos o
slogan também.”
Guia da TV: É verdade que você vai estudar Marketing Esportivo no exterior?
Ronaldo: “Tinha esse plano, mas vou ter que adiar. Tem acontecido muitas coisas
boas na minha vida. Havia pensado em ficar um ano e meio na Inglaterra.”
Guia da TV: Você está empresariado o jogador Neymar?
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Ronaldo: “A gente trabalha a imagem dele de forma cooperada com o Santos. Temos
feito bons negócios para ele. Claro que algumas escolhas são muito pessoais, do próprio do
jogador. Ele é um bom menino, uma grande personalidade.”
Guia da TV: Com filhos pequenos você tem tempo para curtir a noite com sua esposa
Bia Antony?
Ronaldo: “A gente se reveza por causa das crianças. Curtimos o carnaval de
Salvador, foi minha primeira vez e foi gostoso.”
Guia da TV: Seu filho Ronald gosta muito de música. Se ele quiser seguir carreira,
você o apoiaria?
Ronaldo: “A juventude está mesmo precoce. O Ronald gosta muito de tecnologia e
música. Ele fez até uma festa matinê com amigos da escola, meninos da idade dele. Ele tem
bom gosto para música, mas tem que focar nos estudos.”
Guia da TV: Como é para um típico carioca se adaptar à ‘terra da garoa’?
Ronaldo: “Está sendo ótimo, estou adorando São Paulo.”
Guia da TV: Há momentos que deseja passar despercebido?
Ronaldo: “Eu tenho meus momentos com minha família. Mas sair na rua às vezes é
difícil.” (risos)
Guia da TV: Os flashes dos fotógrafos e o assédio da imprensa te incomodam?
Ronaldo: “Já estou acostumado, mas tantos flashes é louco né?”
Fonte: http://papofeminino.uol.com.br/revistas/guia-da-tv/entrevista-com-ronaldo-fenomeno/
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ATIVIDADE DE LEITURA
QUESTÃO 1
A entrevista é um tipo de texto jornalístico que consiste em perguntas e respostas,
onde perguntas são feitas pelo entrevistador que podemos chamar de locutor e respondidas
por um interlocutor. Sendo assim, responda as perguntas abaixo:
Quais os traços que diferenciam a fala do entrevistado a fala do entrevistador?

Habilidade trabalhada
Diferenciar as falas do entrevistado e do entrevistador numa entrevista.
Resposta comentada
No gênero entrevista a distinção entre o entrevistado e o entrevistador é fundamental,
na entrevista acima as falas do entrevistador estão em negrito se destacando a do
entrevistado ,além do nome de cada um deles antes da fala do entrevistado ou do
entrevistador.

QUESTÃO 2
Levando em consideração que o entrevistado é um ex-jogador de futebol muito
famoso e com muito prestígio, responda:
a) A que público(s) se destina essa entrevista ?
b) Qual a importância dessa entrevista para o entrevistado ?

Habilidade trabalhada
Reconhecer e identificar a que público se destina uma entrevista e a importância dela
para o entrevistado e para o público dele.
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Resposta comentada
Numa entrevista, o entrevistador deve saber a que público ela agradaria, o público a
que se destina o texto acima são as pessoas que gostam de futebol ou que se interessam pela
vida do Ex-jogador famoso. Em relação às informações para Ronaldo é interessante pelo fato
de mostrar que ele estar em plena atividade, não jogando bola, mas em outras funções.

TEXTO GERADOR II
O Texto Gerador II traz uma entrevista à apresentadora Astrid Fontenelle que e passou
por problemas de saúde seríssimos, mas deu a volta por cima.

ASTRID FONTENELLE: “ME SINTO MAIS SAUDÁVEL, JÁ ESTOU NO MANEQUIM
36, COM 49 KG”
Com apoio de Gabriel e Fausto, ela enfrenta o lúpus e curte férias animadas no
Nordeste
Em menos de seis meses, Astrid Fontenelle (51), uma das mais experientes e versáteis
jornalistas da TV brasileira, experimentou sentimentos tão intensos e diversos como o medo
de morrer, a confirmação do amor do marido, Fausto Franco (33), produtor executivo da
banda Chiclete com Banana, o maciço carinho dos fãs conquistado em três décadas
de carreira e o reconhecimento da exigente Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA,
que elegeu seu programa Chegadas e Partidas, no GNT, como o melhor de 2011. À exceção
do prêmio dado à produção que registra momentos de saudade explícita de quem parte ou
chega no Aeroporto de Guarulhos, SP, a enxurrada de sensações se deu após a
apresentadora descobrir, em janeiro, que era portadora de lúpus, doença autoimune que faz
a resistência do organismo aumentar a ponto de danificar órgãos vitais como rins e pulmões.
“Foi tudo intenso, rápido e aterrorizante. Em um curto espaço de tempo ser internada, tomar
remédios fortíssimos, estar na iminência de perder os rins e ter de recorrer à diálise”, conta
ela, sobre a internação de 12 dias no Hospital Israelita Albert Einstein. Astrid agora
toma doses inferiores da medicação, mas já se diz bem mais fortalecida e ganhou peso. “Me
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sinto mais saudável, já estou no manequim 36, com 49kg. O cabelo cresceu diferente,
encaracolado, como aconteceu com o Reynaldo Gianecchini, só que o meu deixei loiro, ao
estilo carneirinho”, comenta, sem perder por um segundo o bom humor, durante as férias em
Fortaleza, ao lado do amado e do maior incentivo para que ela vencesse essa batalha, o filho,
Gabriel Fontenelle, que acaba de completar 4 anos e apagou as velinhas cercado de
coloridos palhaços no Beach Park.
– Passada a descoberta do lúpus, você já retomou a rotina?
– Sim, conseguimos até cumprir uma espécie de tradição da família nesta época, que é
passar duas semanas na minha casa de Salvador e uma em Fortaleza, onde o Franco
trabalha na micareta Fortal. Chamamos de avant première do aniversário de Gabriel, que foi
na segunda-feira, dia 23.
– E as gravações do programa?
– Em agosto vamos para a quarta temporada. O que fiz foi reduzir de quatro para dois
dias de trabalho na semana. Hoje aprendo a fazer uma atividade por dia para não me cansar.
E controlar a ansiedade. Nisso, o Fausto, que é muito calmo e repete o tempo todo que tudo
vai dar certo, me ajuda muito.
– Apesar de o Fausto morar em Salvador e você em São Paulo, ele e Gabriel
convivem bem?
– Super bem. Eles entraram na mesma época na minha vida. De tanto me ouvir
chamar o Fausto de namorado, Gabriel aderiu e às vezes fala alto ‘namorado!’, estou tendo
de controlá-lo. (risos)
– Quais os cuidados necessários com a saúde daqui para frente? Há limitações?
– Gabriel está com 24kg e espichando, nem você conseguiria pegá-lo no colo. (risos)
Mas ele já entende e colabora. Tenho de evitar aglomerações para fugir de gripes, já que
tomo remédio para manter a imunidade baixa. E, principalmente, proteção solar
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máxima. Usar muito filtro e roupas UV, que ainda são pouco comuns no Brasil. E parar de
inventar desculpas para fazer yoga. (risos)
Fonte: http://caras.uol.com.br/noticia/astrid-fontenelle-exalta-vida-e-familia#image0

ATIVIDADE DE LEITURA
QUESTÃO 3
Já identificamos anteriormente os recursos utilizados para diferenciar o entrevistador
do entrevistado, agora compare o texto II ao texto I no que diz respeito a esses recursos de
diferenciação e responda:
Quais as semelhanças e diferenças entre aos recursos de diferenciação? Foram os
mesmos utilizados? Houve alguma diferença?

Habilidade trabalhada
Identificar e diferenciar os recursos que são utilizados para diferenciação do
entrevistado e do entrevistador.
Resposta comentada
Os textos são semelhantes, pois ambos fazem essa diferenciação colocando em negrito a
fala do entrevistador, porém o texto II apresenta travessão, marca do discurso direto.

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL
QUESTÃO 4
Forme uma dupla com seu colega, escolha quem será o entrevistado e o entrevistador
e o para que o trabalho seja bem-sucedido, siga o seguinte plano:
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Façam um roteiro com perguntas breves e objetivas;



A dupla deverá ouvir a gravação para que seja compreendida;



Faça um texto introdutório falando do entrevistado;



Em seguida a conversa deverá ser transcrita, no registro padrão da língua,
eliminando-se as repetições, as interrupções e as hesitações;



As perguntas deverão ser facilmente diferenciadas das respostas;

Habilidade trabalhada
Elaborar uma entrevista.
Comentário
Os alunos deveram colocar em prática tudo o que aprenderam sobre o gênero, um
deles será o entrevistador que entrevistará o seu colega, deverá gravar essa entrevista, fazer
um texto introdutório, pois terá que transcrever a entrevista, com isso o aluno deverá
respeitar a norma padrão, a objetividade e clareza que uma entrevista precisa ter.
Ao final do trabalho os alunos deverão: Demonstrar domínio do que é uma entrevista, a
importância do texto introdutório, aprender a transcrever e a ouvir o outro, pois todos os alunos
da sala entrevistarão e serão entrevistados perante toda a turma uma dupla de cada vez.
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