
“A entrevista é uma conversa com um

objetivo”, definiram Bingham e Moore em

1924. Em 1988, Lewis Henry Morgan definia

a entrevista como “uma conversa

intencional”. Ainda que estas definições

encontrem o seu contexto no campo da

antropologia, a realidade é que são

perfeitamente adequadas à área da

comunicação. 

Mais. Na área da comunicação devem ser

conceitos base na preparação de uma

entrevista. A definição do objetivo e da

intenção são cruciais na elaboração de uma

proposta de entrevista. Qual é a história que

queremos contar? Qual é o valor, do ponto

de vista da informação, da notícia a que se

pretende dar origem?

Muito mais do que uma “conversa”, uma

entrevista é a oportunidade para transmitir

mensagens-chave, posicionamento, visão

sobre um determinado tema. Em

comunicação, entrevista deve ser sinónimo

de preparação: do tema, das perguntas, das

respostas. Na prática, deve resultar da

resolução do exercício “o que quero

saber?”, por parte do jornalista, e “o que

quero contar?”, por parte do entrevistado. 

Uma boa entrevista informa, esclarece e

entretém. Independentemente do meio em

que é veiculada. E, acima de tudo, deve

considerar o princípio do respeito recíproco

entre jornalista e entrevistado, em plena

consciência de que os interesses podem

nem sempre ser concordantes e que

“palavra dada é palavra registada”.

CONVERSAS QUE FICAM
PARA A HISTÓRIA...

Por norma estão associadas a um

momento tenso ou que marcou um

ponto de viragem com impacto no

quotidiano de um número significativo

de pessoas. É o caso da entrevista de

Margaret Thatcher ao jornal britânico
The Guardian, no início dos idos anos

70, quando anuncia a interrupção da

distribuição de leite gratuito nas escolas

primárias a crianças maiores de sete

anos.

H E N R Y  K I S S I N G E R

Does Anyone Have Questions

for my Answers?
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