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Entrevista 

A entrevista pressupõe dois actos: o de entrevistar; e o da transcrição sob a forma de 
perguntas e respostas ou de relato do diálogo estabelecido entre o entrevistador e o 
entrevistado (tratando-se nesse caso de um diálogo espontâneo). Todavia, este diálogo 
deve ser orientado por parte do entrevistador para que o entrevistado não se perca em 
assuntos sobre os quais não foi interpelado.  

Uma boa entrevista deve fazer com que o entrevistado diga algo de novo ou aborde um 
assunto já batido numa nova perspectiva. No fundo, o que importa é que a entrevista 
traga uma mais valia ao conhecimento que o público em geral já dispõe.  

1- Preparação da Entrevista: 

• A entrevista deve ser marcada com antecedência e deve ser confirmada. Se 
for possível, deve ser dito ao entrevistado que assuntos esperamos ver 
abordados. Assim, o entrevistador estabelece, desde já, um fio condutor e evitará 
que o entrevistado pense abordar tudo e mais alguma coisa. (no caso específico 
da nossa entrevista, o professor tratará deste pormenor). 

 
• O local onde decorre a entrevista deve ser pensado. Normalmente, o local 

mais apropriado para uma entrevista é o escritório do entrevistado ou o seu local 
de trabalho. Todavia deve ser um ambiente calmo e até silencioso para que nada 
perturbe o clima da entrevista.  

 

• As perguntas devem ser elaboradas antes e estar, mais ou menos, 
memorizadas para que a conversa com o interlocutor ganhe naturalidade e vida. 
Não se pretende com esta memorização que o entrevistador siga 
escrupulosamente a ordem das perguntas tal e qual as registou no papel. O 
entrevistado pode achar oportuno alterar a ordem das perguntas. Tudo depende 
da conversa e das declarações do entrevistado. Todavia, não deve perder de vista 
tudo o que pretendia perguntar inicialmente.  

 

• O tempo de duração da entrevista depende do ângulo de abordagem dos 
temas. Se partirmos para uma entrevista cujo ângulo é muito aberto, esta poderá 
demorar uma hora. Assim, por medida de precaução, é aconselhável que a 
entrevista seja gravada numa cassete de 90 minutos e que o entrevistador tenha 
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sempre pilhas de reserva. O ideal é também que haja sempre dois gravadores, 
pois poderá acontecer que um não trabalhe por um qualquer imprevisto.  

 

• Há que ter em conta as regras da etiqueta. O entrevistado deve procurar que o 
entrevistador se sinta à vontade. Como tal, deve procurar que a sua indumentária 
constitua um factor de aceitação para o entrevistado. O que é que se quer dizer 
com isto? No fundo, que se deve ir para uma entrevista com a roupa que nos 
parecer mais adequada. Um exemplo, se calhar não será de bom tom ir entrevistar 
um director de laboratório com calças de ganga rasgadas e t-shirt. Todavia se a 
entrevista fosse a um vocalista de uma banda rock esta indumentária podia servir. 
Outro aspecto importante prende-se com o modo como se trata o entrevistado. 
Nunca se deve tratá-lo por tu, embora também não se deva adoptar uma postura 
muito reverencial.  

2 - Realização da Entrevista:  

• É necessário começar por criar um certo ambiente favorável à comunicação. 
Assim, poderá haver um certo diálogo prévio que não tem de ficar gravado. Poderá 
ter a ver com os hobbies do entrevistado, com o dia-a-dia, etc, qualquer coisa que 
faça quebrar o "gelo" que por vezes surge pelo simples facto do entrevistado saber 
que está a falar para um gravador.  

 
• È necessário que o entrevistador utilize o bloco de notas, mesmo se a 

entrevista está sendo gravada. O bloco de notas servirá para apontar, por 
exemplo, pontos-chave da entrevista. Normalmente, quando os entrevistadores 
são experientes tendem a captar praticamente toda a entrevista no bloco e até 
sublinham o que acham mais pertinente. Mas não vos vamos pedir isso. Registem 
apenas o que acham inovador, o que acham mais importante e até o que acham 
que pode suscitar novas perguntas. No fundo, usem o bloco para se orientarem 
durante a entrevista e não com a intenção de registar tudo o que o gravador já 
está a registar. Já agora, para evitar situações aborrecidas, se por ventura, 
durante a entrevista o vosso interlocutor vos disser qualquer coisa com a indicação 
de que é "off the record", devem desligar o gravador e deixar de anotar. Falar "off 
the record" equivale a dizer "Isto não é para publicar" e o entrevistador tem o dever 
de respeitar esse direito do entrevistado. Assim que o "off the record" terminar, a 
entrevista deve prosseguir com o gravador ligado.  

3 - Redacção da entrevista:  

• O mais importante é que o entrevistador não adultere o pensamento do 
entrevistado. Se se aperceber de alguma ideia que não ficou percebida, ao 
transcrever a entrevista para o computador ou para o papel, deve procurar 
esclarecê-la, consultando novamente o entrevistado. Para isso, convém guardar 
sempre os contactos do entrevistado. Se porém, não for possível fazê-lo, o melhor 
é não publicar essa ideia. É sempre preferível não publicar do que publicar errado.  

• Porque é sempre impossível e desnecessário escrever tudo o que o 
entrevistado disse, há que fazer uma selecção e uma reconstrução das 
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respostas. Este trabalho obedece, todavia, a algumas regras, para se evitar que 
posteriormente o entrevistado diga: "eu não disse isso".  

� Podem eliminar-se as respostas repetidas, aquelas em que o entrevistado 
diz o que já disse por outras palavras. Neste caso, mantém-se a resposta 
que nos parecer mais clarificadora e anula-se a outra.  

 
� Devem condensar-se as respostas, retirando-lhes as redundâncias. O 

mesmo deve ser feito em relação às perguntas. Quando houver frases 
muito longas que na escrita se tornam confusas, há que partir as frases.  

 
� As respostas não devem começar pela repetição dos termos da pergunta. 

Por exemplo, se a pergunta for: "Quais as consequências de acção do 
vírus x...?", a resposta não deve ficar registada começando por "As 
consequências da acção do vírus x são....". Do mesmo modo deve evitar-
se que as perguntas comecem por "Na sua opinião....". O leitor depreende 
sempre que está a ler a opinião do entrevistado.  

 
� Por vezes, há marcas de oralidade que na escrita são de mau tom. Devem 

ser cortadas ou substituídas. O mesmo deve ser feito em relação a 
expressões de calão e de gíria.  

 
� Sempre que o entrevistado não responder a uma pergunta ou a deixar 

incompleta pode usar-se as reticências  
 

� As entrevistas podem ser transcritas sobre a forma de diálogo (pergunta-
resposta) ou em estilo narrativo. Neste caso devem ser contadas como se 
se tratassem de histórias. Normalmente as entrevistas em forma de diálogo 
ficam reservadas para assuntos mais melindrosos ou científicos em que se 
torna difícil ao repórter traduzir o que foi dito pelo entrevistado em forma de 
história. Note-se, porém, que as entrevistas em estilo narrativo permitem 
mais facilmente traçar o retrato do entrevistado, descrever as suas 
reacções, bem como o ambiente.  

 
� Como as entrevistas em forma de diálogo não permitem captar estes 

elementos, devem ter uma abertura. As aberturas devem apresentar o 
entrevistado, dizer o seu nome, a sua idade, a sua profissão e focar o 
ponto principal da entrevista, bem como o que a motivou.  
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