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Entrevista1
A entrevista é um diálogo orientado entre dois interlocutores – o entrevistador e o entrevistado.
Pressupõe três fases: a planificação da entrevista; o ato de entrevistar; e a transcrição.
Uma boa entrevista deve fazer com que o entrevistado diga algo de novo ou aborde um assunto
conhecido, mas apresentando novas perspetivas.
Para poderem integrar esta revista, os entrevistados devem ser especialistas em assuntos de interesse
do ponto de vista científico. Isto exige que o entrevistador prepare cuidadosamente a entrevista,
pesquise sobre os assuntos que vai abordar, o que lhe permitirá orientar bem a entrevista e detetar
aspetos interessantes nos quais não tinha pensado.
Na preparação da entrevista é necessário ter em conta alguns aspetos:
 A entrevista deve ser marcada com antecedência e deve ser confirmada.
 O local onde decorre a entrevista deve ser pensado.
 O tempo de duração da entrevista depende do ângulo de abordagem dos temas.
 O material deve ser preparado com antecedência (gravador, máquina fotográfica)
 As perguntas devem estar, mais ou menos memorizadas, embora a ordem possa ser
alterada e possam surgir ao longo da conversa novas questões.
 Há que ter em conta as regras da etiqueta – isto significa adequar o modo como nos
vestimos ao entrevistado e utilizar as formas de tratamento corretas.
Durante a realização,
Tomar notas do que o entrevistado vai respondendo é importante não só para marcar os
aspetos fundamentais, mas também como modo de orientação ao longo da entrevista
Na transcrição,
 É fundamental não adulterar o pensamento do entrevistado, consultando-o
novamente se for necessário tirar dúvidas.
 Selecionar e reconstruir as respostas,
o Eliminando as que transmitem informação repetida;
o Condensando as respostas de modo a excluir as redundâncias.
o Evitando começar respostas pelos termos da pergunta;
o Eliminando marcas de oralidade e expressões em calão ou gíria;
o Marcando com reticências a ausência de resposta;
 Utilizar a forma de diálogo (pergunta-resposta), que é a mais adequada a assuntos
científicos.
Estrutura
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Abertura
Construir uma abertura, na qual se apresenta o entrevistado – nome, idade, profissão
e outros elementos de interesse - e se justifica o interesse da entrevista. (100-200
palavras)



Corpo da entrevista
Constituído pela sequência de perguntas e ligadas de forma pertinente e coerente.



Encerramento
Pode ser concretizado através de uma resposta do entrevistado ou de um afirmação
do entrevistador
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