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Introdução 

Durante a vida, entramos em contato com os mais diversos gêneros textuais, sendo que 
a grande maioria deles nos é apresentada dentro do ambiente escolar. Entretanto, estes não 
devem ser restritos às salas de aula; e sim abordados como parte da vida do estudante. É o que 
acontece com a entrevista que é muito mais do que um gênero jornalístico, mas está presente em 
diversos momentos, sendo uma peça fundamental para a convivência social. 
 Neste artigo, resultado da primeira parte do subprojeto Entrevistas na Internet e na 
mídia Impressa, Radiofônica e Televisiva, procuramos realizar uma análise estrutural da 
entrevista veiculada em meio impresso (revistas e jornais), explorando a função social do 
gênero, as diferenças e semelhanças entre as entrevistas nos dois veículos e como cada parte que 
constitui o gênero interfere na construção de sentido por parte do leitor. 
 A fundamentação teórica foi baseada em textos de Essenfelder (2005) e Medina (2004), 
que tratam de assuntos referentes ao gênero propriamente dito; Koch (2006) e Cunha (2006), 
abordando os processos de construção textual; e Theo Van Leewen (2006), sobre a 
multimodalidade. Para a análise de dados, foram escolhidas duas entrevistas; sendo a primeira 
publicada em uma revista direcionada ao público feminino jovem; e a segunda, no caderno 
cultural de um jornal de grande circulação em Pernambuco.  
 
 
1. A Função Social da Entrevista 
 
 A entrevista não se restringe apenas ao meio jornalístico. Este é um gênero presente nas 
mais diversas atividades do ser humano durante a vida. De acordo com Essenfelder (2005, p. 5),  
 

“O gênero entrevista faz, em realidade, parte da vida de todos nós, e se 
manifesta, talvez com menos glamour, cotidianamente, quando pedimos 
informações sobre um pacote turístico, novo lançamento da indústria 
automotiva ou durante uma sabatina de emprego estamos reeditando, 
informalmente, um conceito mais amplo de entrevista.” 

 
A entrevista jornalística propriamente dita, dependendo da situação e do objetivo a ser 

alcançado, pode adquirir diversas funções sociais. Segundo Soares (2007, p. 6), a entrevista está 
inserida em um continuum entre a fala e a escrita. Isso acontece devido ao planejamento que 
está envolvido na produção do gênero, tanto antes quanto depois da entrevista realizada. E a 
preparação parte tanto do entrevistador, que precisa realizar pesquisas relacionadas ao tema ou a 
pessoa que se pretende entrevistar – Essenfelder (2005) denomina esta etapa como pesquisa de 
pauta, com a qual se podem identificar tópicos que possibilitem a condução do diálogo de 
forma adequada – quanto do entrevistado. A preparação após a realização da entrevista é a 
edição, que aproxima a produção da linguagem escrita, eliminando parte das marcas de 
oralidade, além de informações irrelevantes. 
 O objetivo de uma entrevista pode variar dependendo de diversos fatores, tais como: o 
tipo de publicação, a audiência que se pretende alcançar, quem é o entrevistado, o que se 
                                                 
1 Aluna voluntária do projeto de Iniciação Científica Gêneros orais e escritos: concepções, processos 
cognitivos e implicações pedagógicas, no subprojeto Entrevistas na Internet e na mídia Impressa, 
Radiofônica e Televisiva. 
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pretende obter com a entrevista em questão. Assim, o mesmo gênero pode se desdobrar em 
diversos tipos e gêneros. Segundo Medina (2004) as entrevistas podem ser subdivididas em 
duas tendências: a espetacularização e a compreensão. E, dentro destas tendências, 
encontramos os subgêneros, como o perfil do inusitado, no qual se busca extrair do entrevistado 
o que o que a caracteriza como uma personalidade exótica; o perfil do pitoresco, no qual se 
salienta quase que exclusivamente os traços sensacionalistas, a fofoca; a entrevista conceitual, 
na qual o entrevistador põe sua curiosidade a serviço de conceitos que o entrevistado possui; 
entre outros. 
 A audiência é um dos fatores mais relevantes a nortear os objetivos de uma entrevista. 
Tanto a pesquisa de pauta quanto a edição são realizadas com base nas necessidades do público; 
devendo satisfazer a estes, e não apenas aos interlocutores diretamente envolvidos no processo. 
Para prender a atenção deste ‘terceiro elemento’ na interação, o entrevistado pode investir em 
reformulações ou reorientações temáticas. Essenfelder (2005) afirma que a cenografia das 
entrevistas se assemelha, de alguma forma, aos debates políticos na televisão, no qual o alvo é 
convencer apenas o público. 
 
2. Principais Elementos de uma Entrevista em Meio Escrito 
 
 Toda entrevista, em qualquer veículo, mantém o princípio do dialogismo, conceito 
célebre nos estudos bakhtinianos, através da estrutura pergunta-resposta, que mantém os papéis 
sociais dos envolvidos na construção do gênero devidamente demarcados: um faz as perguntas e 
o outro as responde. Segundo Cunha (2006), cada um dos participantes do diálogo constrói 
indícios que referem ao status sócio-ideológico da linguagem, isto é, ambas as partes deixam 
transparecer em suas falas índices de suas ideologias, o background social e a imagem que se 
pretende passar ao público. O entrevistador, mais do que representar a si mesmo, tem a missão 
de representar o veículo ao qual pertence. 
 Outro item presente na construção da entrevista é a introdução. Logo depois do título, 
que resume a idéia principal do texto, há o breve parágrafo de introdução, que apresenta o 
assunto ou a personalidade a ser abordada na entrevista.. A função da introdução é inserir o 
leitor no contexto, familiarizá-lo de alguma forma com o assunto a ser tratado. 
 Dentro das perguntas e respostas; e também dos parágrafos de introdução, podemos 
observar alguns elementos que têm a função de introduzir diferentes tópicos, de modo a 
construir/manter o sentido do texto. Tais elementos são, segundo Koch (2006), as estratégias de 
referenciação – a saber: construção ou ativação; reconstrução ou reativação; e a desfocalização 
ou desativação do tópico – modalizadores, articuladores discursivos, entre outros. 
 Os modalizadores costumam aparecer com mais frequência nas introduções e nas 
respostas do que em perguntas. Nos textos introdutórios, isto acontece devido à quantidade de 
informação que deve ser organizada de forma coerente. Nas respostas, especificamente nas mais 
longas, encontramos os articuladores cumprindo função semelhante ao que cumpre na 
introdução. Uma resposta pode se desdobrar de diversas formas, indo para além do que o 
entrevistador pretendia, e é aí que entram os modalizadores. Estes, dependendo da intenção, 
podem se classificar em atenuadores, delimitadores de domínio ou comentadores do 
posicionamento do enunciador ante os outros, apenas mencionando os tipos mais recorrentes. 
 A presença destas respostas mais longas ocorre em determinados tipos de entrevista. 
Um deles, mencionado por Medina (2004) é a entrevista conceitual, na qual o entrevistador 
coloca sua curiosidade e espírito aberto a serviço do conhecimento da fonte entrevistada sobre 
determinado assunto. Outro tipo de entrevista no qual pode haver respostas mais longas é o que 
Medina (2004) chama de perfil do inusitado, um subgênero inserido na espetacularização da 
entrevista, no qual se salienta o lado sensacionalista, a fofoca. 
 O uso dos modalizadores pode ser norteado pelas intenções do locutor ao formular seu 
discurso. Por exemplo, pode usar um atenuador para iniciar a resposta de uma pergunta 
polêmica; ou um delimitador de domínio para evitar um eventual mal entendido. Por trás destas 
intenções, encontra-se a preocupação com a imagem que o entrevistado quer passar ao público 
leitor; e também atender às necessidades deste público, apresentar o que a audiência realmente 
quer ler. 
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 Um terceiro elemento recorrente nas entrevistas de jornais e revistas é a 
multimodalidade, isto é, fotografias, boxes, tipografia e outros elementos não-verbais. Estes 
itens não têm apenas a função de ilustrar, mas também de formar, junto com a parte verbal, a 
visão que o leitor terá do entrevistado. Cores e tipos de letras diversos podem servir para dar 
mais destaque a certas palavras mais importantes. No caso do texto da entrevista, o que é visto 
com mais frequência é o uso do negrito para indicar as perguntas. As cores, por sua vez, são 
mais utilizadas para destacar os títulos e a parte central, ou olho da entrevista; e em 
boxes/infográficos com informações. É importante ressaltar que a multimodalidade se faz muito 
mais presente quando a entrevista é publicada em uma revista. Os elementos multimodais em 
um jornal são mais limitados no que diz respeito a cores, fazendo mais uso dos tipos em negrito 
e itálico para destacar o que é considerado de maior importância, sendo esta mais uma forma de 
se construir o sentido do texto. 
 
 
 
3. Análise de Dados 

Para melhor exemplificar o que foi versado nos tópicos anteriores, escolhemos duas 
entrevistas; sendo a primeira retirada de uma revista; e a segunda de um jornal. A análise 
seguirá a ordem: introdução; interação entrevistador-entrevistado; multimodalidade. 

Na Entrevista 1, retirada de uma revista voltada para o público feminino jovem, a 
introdução é feita de duas formas: uma delas é através do lead, elemento comum aos textos 
jornalísticos, e cujo conteúdo é reproduzido abaixo: 

 

 
 

 A outra introdução é com o breve texto propriamente dito, que contem informações 
sobre vida e carreira da entrevistada, dispostas da seguinte maneira: 
 
Embora seja uma cantora incrível e de merecido sucesso, a inglesa Amy Winehouse, 24 anos 
[1], rende menos notícia por seu vozeirão (que já lhe trouxe quase U$$ 20 milhões) do que por 
seu comportamento, digamos, esquentadinho. Toda hora ela aparece dando sopapos por aí, 
inclusive no próprio marido, o músico Blake Fielder-Civil, que está preso desde o ano passado 
por... agressão! Sempre que o visita na cadeia, Amy sai com hematomas no pescoço (mordidas 
de amor e/ou de briga). Por isso é de espantar que a jornalista Sylvia Patterson, da agência 
International Feature [2], tenha escapado 100% ilesa dos encontros que teve com a cantora, 
assumidamente agressiva, chapada e a mercê de transtornos alimentares.[3] Leia, a seguir, os 
melhores momentos de uma entrevista feita à prestação – de bar em bar [4] – que mostra o 
cotidiano de uma artista que vive na iminência de perder a alma para as drogas. 

Dentro do texto, podemos identificar informações sobre a origem e a idade da 
entrevistada (1); detalhes sobre sua personalidade (3), informações sobre quem é a 
entrevistadora e a qual agência ela pertence (2) e a indicação de que a entrevista foi editada (4). 
Embora a personalidade entrevistada seja mais conhecida por sua personalidade agressiva, e por 
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estar frequentemente envolvida em escândalos, não é este lado que a entrevista busca. Portanto, 
ela não se encaixa no perfil do inusitado, mencionado por Medina (2004). 

A entrevista em questão possui perguntas geralmente curtas, ao passo que as respostas 
são mais longas. É o que podemos ver nos dois exemplos selecionados: 

 
Como é a sua família? 
Minha mãe, Janis, é uma doce e tímida farmacêutica. O meu pai, Mitch, é um taxista correto. 
Eles se divorciaram quando eu tinha 9 anos. Foi na boa. O meu pai é engraçado. Eu, no 
telefone:”Pai, escuta, nós precisamos arrumar o encanamento...” E ele: “Espera aí, querida, 
acabei de pegar um velhote... Aonde deseja ir, senhor?.. Rua Fleet? Tudo bem, senhor...” Aí 
ele diz baixinho no aparelho: “Gordo escr...” Sou filha do meu pai (risos). Cresci no meio da 
música. Minhas tias tocavam jazz profissionalmente e eu andava no táxi ouvindo Sinatra, os 
Beatles, James Taylor... Aí, descobri o hip hop e a maconha. Cara, odiava isso de ter de fumar 
erva do mato pra ficar chapada... Mas era melhor do que o bagulho industrial, que te ferra a 
longo prazo... Enfim, numa época eu fiquei comportada. Até ganhei bolsas de estudo de uma 
escola particular onde não tinha rapazes. Era uma m... Escolas para mesmo sexo são um saco, 
garotas se masturbando e tal. Aí, fui devidamente expulsa. 
 
Quando você soube que ia cantar? 
Eu achei que seria escritora. Eu não considerava cantar algo especial e, na verdade, não é... 
Eu era boa em cantar, mas também era boa em costurar. Fiz jornalismo cultural, me aborreci 
e aí virei secretária. Adorava! Mas, comecei a cantar e cá estou. 

Na primeira pergunta transcrita, observamos que a edição buscou manter o máximo 
possível a linguagem coloquial, suprimindo apenas as palavras de baixo calão. Ainda na 
resposta a esta pergunta, há a desfocalização de um tópico e introdução de outro tópico, de 
forma não-ancorada, pois o novo tópico é introduzido sem ligação aparente com o tópico 
anterior, como podemos ver no trecho sublinhado. 

Os elementos multimodais nesta entrevista são, em primeiro plano, as fotografias, que, 
juntamente com o texto introdutório, ajudam o leitor a formar uma primeira opinião sobre a 
entrevistada, e conhecer melhor sua história. A sequência de fotografias dispostas abaixo 
ilustram a segunda página da entrevista e trazem uma série dos diferentes visuais que a cantora 
teve durante sua conturbada carreira até então: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O tipo e a coloração diferenciada da letra aparece apenas no título e no lead, com a 
finalidade de dar destaque e atrair o leitor. 
 A Entrevista 2, por sua vez, foi publicada no caderno de cultura de um jornal de grande 
circulação, não traz propriamente um parágrafo introdutório, e sim uma breve resenha sobre o 
motivo da entrevista, uma fotobiografia da escritora Clarice Lispector. Abaixo, destacamos os 
pontos relevantes do texto: 
Uma menina de origem humilde e estrangeira circulou pelas ruas do Recife e Olinda durante 
parte da infância e adolescência. [5] “Criei-me no Recife, e acho que viver no Nordeste ou 
Norte do Brasil é viver mais intensamente e de perto a verdadeira vida brasileira”, registrou 
anos mais tarde. De tanto amar os livros, queria comê-los como frutas ou abraçá-los como 
amantes. Crescida, publicou mais de 30 livros de ficção com uma criatividade desconcertante 
(além da produção jornalística, composta por crônicas, entrevistas e artigos). [6] A existência 
se tornou sinônimo de escrever. Captou a vida, dura e linda, de uma forma só dela, numa 
narrativa anti-convencional que assusta, encanta e seduz até hoje por suas múltiplas 
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possibilidades de leitura. Um milagre da literatura brasileira. O percurso da ucraniana de 
Tchechelnik Clarice Lispector (1920-1977) – que chegou ao Brasil em março de 1922, 
acompanhada da família que fugia da guerra civil [7] – é traçado de forma magistral no livro 
Clarice Fotobiografia, assinado pela pesquisadora Nádia Batella Gotlib, professora da 
Universidade de São Paulo – USP. [8] 
Reconhecida como uma das maiores especialistas na obra clariceana, Nádia diz que o livro, 
com 656 páginas e 800 imagens, a maioria inédita, [9] “registra momentos desse percurso de 
vida acidentado, marcado por sucessivos deslocamentos, desde a viagem de exílio da família, 
quando nasce a filha caçula, Clarice, que parece continuar sempre à procura de um lugar, com a 
sensação de ‘não pertencer alugar nenhum”. A mais celebrada escritora brasileira (“Sou 
brasileira, naturalizada, quando, por uma questão de meses, poderia ser brasileira nata”, atestou 
a autora de A Paixão segundo G.H.), tem um pouco mais de seu universo nessa fotobiografia, 
no melhor retrato de corpo inteiro já publicado sobre a escritora. O lançamento no Recife será 
na próxima terça-feira, às 19h, na Livraria Cultura. [10] 
 O texto se inicia sem citar nomes, mas relatando um período da infância da biografada 
(5), acionando assim o conhecimento prévio do leitor. Depois, resume sua produção 
bibliográfica (6); menciona a origem e as circunstâncias que provocaram sua mudança (7); 
informa quem é a autora da biografia (8); as dimensões do livro (9) e local e data do lançamento 
na cidade (10). Quanto às estratégias referenciais, não identificamos articuladores 
metadiscursivos relevantes, mas vale ressaltar a desfocalização de um tópico no fim do primeiro 
parágrafo, e introdução de um novo tópico no segundo. Diferente do que ocorre na Entrevista 1, 
a ativação do novo tópico é ancorada, ou seja, “um novo objeto de discurso é introduzido, sob o 
modo do dado, em virtude de algum tipo de associação com elementos presentes no co-texto ou 
no contexto sociocognitivo passível de ser estabelecida por associação e/ou inferenciação” 
(Koch, 2006, pp. 20,21) 
 As perguntas que compõem a entrevista são curtas em extensão, enquanto as respostas 
são sempre longas. Isto se deve ao caráter subjetivo da perguntas, que permitem que a 
entrevistada exponha toda a sua experiência e suas opiniões sobre Clarice Lispector. Portanto, 
esta é uma entrevista que se insere na categoria da entrevista conceitual, mencionada por 
Medina (2004), como podemos observar nos seguintes exemplos: 
A fotobiografia reforça o apelo extra-literário pela autora? 
A minha intenção, ao fazer esse livro, é reforçar não a imagem pela imagem, mas a imagem 
como um dos elementos de construção de uma narrativa de vida que tem a literatura como 
protagonista. Gostaria que essa fotobiografia reforçasse o apelo em direção à literatura de 
Clarice. É bem verdade que Clarice foi uma mulher muito bonita. Mas a beleza de Clarice é 
pouco para defini-la. Ela é muito mais: é, sobretudo, uma mulher de talento e é para essa face 
talentosa de Clarice que pretendo atrair a atenção dos jovens e dos adultos que ainda não leram 
Clarice ou querem saber mais a respeito de Clarice... E de si mesmos. 
 
Por que ela fisga tantos leitores, 30 anos após sua morte? 
Porque é excelente escritora. Não é por sua beleza física, nem pelo tipo de vida que teve, com 
episódios variados, em diferentes países e cidades. É simplesmente pela capacidade de, como 
boa ficcionista e cronista, traduzir situações da vida de cada um, com suas particularidades, 
todos também iguais enquanto seres humanos – e selvagens – que somos. 
 A multimodalidade nesta entrevista não tem muita força. Os únicos elementos não-
verbais presentes são duas fotografias: uma de Clarice Lispector, em tamanho grande e 
ocupando o lado à direita do texto introdutório; e uma da autora da fotobiografia, no centro da 
entrevista. 
 Existem alguns pontos em comum entre as duas entrevistas analisadas. Em ambas 
podemos observar que o entrevistado tem bastante espaço para expressar suas opiniões, 
enquanto ao entrevistador cabe o papel de nortear a conversação, sugerir tópicos e retomar o 
diálogo quando este é eventualmente interrompido. A diferença básica entre elas se encontra na 
linguagem utilizada – a primeira se caracteriza pela informalidade, enquanto a segunda pela 
linguagem mais formal; e seus objetivos também são completamente diversos, por serem 
voltadas para públicos diferentes. 
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Considerações Finais 
 
 A entrevista, enquanto gênero textual, possui uma dinâmica pautada no dialogismo e no 
interacionismo, no qual cada participante – entrevistador e entrevistado – tem seu papel 
definido. No caso da entrevista jornalística, os papéis destes são claramente influenciados pela 
audiência. Por isso, são realizadas escolhas de ordem tanto linguística quanto extra-linguística 
objetivando a construção/reconstrução de sentidos no texto. 
 Neste artigo, apresentamos os principais elementos que constituem uma entrevista 
escrita, quais as suas funções e como se organizam em torno do propósito comum de informar. 
É importante ressaltar também que o não verbal, a multimodalidade também cumpre papel 
importante na ativação e reativação de sentidos do texto. Sendo, dessa forma, um tópico que 
pode ser explorado em pesquisas futuras. 
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