
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

  Textos informativos e/ou opinativos 

  Presença do entrevistador e do 

entrevistado 
  Linguagem dialógica e oral 

  Marca do discurso direto e da 

subjetividade 
  Mescla da linguagem formal e 

informal 

 

 

É um gênero textual com 

função geralmente informativa, 

marcado pela oralidade e 

interação entre duas pessoas, 

veiculado, sobretudo, pelos 

meios de comunicação: jornais, 

revistas, internet, televisão, 

rádio, dentre outros. 

Individual: é agendada previamente e o 

entrevistado é informado com antecedência 

sobre o tema, além de ser realizada por 

apenas um jornalista. 

Rotina: depende das notícias factuais e 

tem curto prazo de validade para ser 

divulgada. É realizada com personagens que 
estiveram presentes em situações como 

assaltos, enchentes, acidentes, entre outros 

acontecimentos. 

Em Grupo: conhecida como coletiva 

de imprensa, é realizada com diversos 

jornalistas simultaneamente, que se revezam 

para fazer as perguntas a um ou mais 

entrevistados. 

Exclusiva: é a entrevista concedida 

apenas a um veículo, que fará a divulgação 

em primeira mão. 

  

Dirigida: É aquela que visa buscar 

informações sobre uma determinada 

experiência vivida pelo entrevistado, não possui 

um roteiro de perguntas pré-estabelecido e se 

desenrola durante a conversa a partir do que 

está sendo dito pelo entrevistado. 

Não Dirigida: É aquela preparada 

previamente, por meio de um roteiro, com 

perguntas determinadas e o entrevistador 

tentará conduzir o diálogo de modo a obter a 

informação desejada sobre o tema. 

Pesquisa: é realizada com 

especialistas de determinado assunto 

que acrescentarão informações a uma 

reportagem ou artigos. 

Personalidade: retrata um perfil 

de uma pessoa pública com 

informações sobre história de vida, 
infância, hábitos e outras 

curiosidades. 

Opinativa é realizada com 

pessoas que possuem conhecimento 

aprofundado sobre determinado 

assunto, que tenham capacidade 

crítica para debater determinado 
assunto. 

Tema: Sobre o que a entrevista vai 

falar. 

Roteiro: Pesquisa, análise e estudo do 

tema; elaboração de perguntas. 

Título: Delimita o tema e atrai a 

atenção do leitor. 

Apresentação: Pontos de maior 

relevância da entrevista e perfil do 

entrevistado. 

Perguntas e respostas: Proferidas 

consoante o assunto abordado. 

Revisão: Transcrição das falas de 

entrevistador e entrevistado. 

 

 

 


