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RELATO 

 

Entrevista: relação a dois que mobiliza múltiplos saberes 

Nilsângela Cardoso1 

 

O Seminário Aberto de Jornalismo é um evento que ocorre regularmente no 

âmbito do Grupo de Pesquisa em Jornalismo da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos, na cidade de São Leopoldo-RS. Este ano, na quarta edição, o tema escolhido 

foi A entrevista – nas práticas e nos estudos em jornalismo, que teve como 

objetivo constituir um espaço para debate sobre a entrevista em suas modalidades 

diversas de uso, considerando que a entrevista deve ser entendida como ferramenta 

central de pesquisa, que vem a corresponder a três níveis: epistemológico, 

metodológico, tratamento de dados; como um conjunto de técnicas e um gênero que 

está no coração da processualidade jornalística; como uma relação que mobiliza 

jornalistas e pesquisadores, nas posições de entrevistados e entrevistadores, em 

busca da melhor  maneira de tentar entender as práticas das pessoas. 

O seminário teve início com uma conferência de abertura proferida pela 

profa. Dra. Beatriz Marocco sobre Práticas jornalísticas: perspectivas e questões e 

uma apresentação dos resultados da pesquisa desenvolvida pela equipe de 

pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Jornalismo sobre O controle discursivo 

que toma forma e circula nas praticas jornalísticas, que está centrada na entrevista a 

jornalistas como método predominante para produção de resultados. 

Após a abertura, tiveram início as mesas redondas com temas específicos 

para discussão e debates entre os convidados e participantes. A primeira mesa 

redonda teve como tema Jornalista – entrevistado e entrevistador. Mediada pela 

profa. Dra. Christa Berger (UNISINOS), foram convidados a compor a mesa os 

jornalistas e professores Ms. Eduardo Veras (UNISINOS), Dr. Fábio Henrique 

Pereira (UNB), Dra. Isabel Travancas (UFRJ) e o jornalista e escritor Luiz Cláudio 

Cunha, que não pode comparecer e enviou um texto com suas reflexões sobre o 

tema. O objetivo desta mesa foi promover um debate sobre o jornalista em um duplo 
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papel; como entrevistador no universo das praticas e como entrevistado em 

pesquisas que usam a entrevista. 

A segunda mesa redonda foi intitulada Sujeitos da entrevista: diálogo, 

relação de poder e foi composta pela jornalista e profa. Dra. Daisi Vogel (UFSC), 

pela diretora e produtora audiovisual Liliana Sulzbach, profa. Dra. Miriam 

Chnaiderman (psicanalista e documentarista) e pelo jornalista e escritor Rafael 

Guimaraens e foi mediada pela profa. Dra. Suzana Kilpp (UNISINOS).  

A mesa três discutiu Métodos, estratégias e técnicas, reunindo a 

historiadora Dra. Elisabeth Torresini (FAPA), a doutora em Lingüística Maria Jandyra 

Cavalcanti Cunha (UNB) e a jornalista e escritora Ms. Carla Mühlhaus e teve como 

mediador o prof. Dr. Ronaldo Henn (UNISINOS). Considerando.  

Por último, na mesa redonda intitulada A entrevista para o estudo das 

práticas jornalísticas – questões e elaborações de pesquisa foram reunidas as 

doutorandas Angela Zamin (UNISINOS), Karine Moura Vieira (UNISINOS), Márcia 

Veiga da Silva (UFRGS) e Thais Furtado (UFRGS), que têm participado das 

entrevistas realizadas no âmbito da pesquisa O controle discursivo que toma forma e 

circula nas praticas jornalísticas. A mesa foi mediada pela profa. Dra. Beatriz 

Marocco (UNISINOS), organizadora do evento e coordenadora da pesquisa. 

De um modo geral, a programação foi organizada no sentido de possibilitar 

momentos não apenas de relatos de experiência, mas, também, de um espaço de 

debates que possibilitasse a construção e produção do conhecimento, uma vez que 

foram reunidos pesquisadores, professores e profissionais que fazem uso da 

entrevista. 

Entende-se que tanto na profissão como na academia, trabalhar com 

entrevista(s) não é apenas sair com um gravador e/ou uma câmera em punho, com 

algumas perguntas na cabeça, dialogando com aqueles que cruzam nosso caminho 

e que se disponibilizam a falar um pouco de suas vidas e do que testemunharam2. É 

preciso método para lidar com a técnica, considerando que as informações devem 

ser utilizadas para uma determinada finalidade. Fora deste contexto, a entrevista 

gravada pode reunir apenas falas arquivadas de algum modo, não se tornando meio 

de ampliação de conhecimento. 
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 Neste sentido complexo, vários temas foram pensados, apresentados e 

discutidos nos dois dias do 4º Seminário Aberto de Jornalismo. Poder-se-ia sintetizar 

a discussão em cinco eixos temáticos: 1 Qualidade(s) para ser um bom 

entrevistador; 2 Experiências de entrevista; 3 O que é entrevista e seus tipos, 

interferência das tecnologias e das diferentes mídias; 4 Quais usos são dados para a 

entrevista e suas informações; 5  Aproximações e distanciamentos de como a 

entrevista é lida e utilizada pelas diferentes áreas do conhecimento: Como se faz, 

como eu faço, como se deve fazer. 

Saber perguntar e saber ouvir. Estas são as duas qualidades mais 

importantes para um bom entrevistador. Tais características que devem qualificar um 

entrevistador, seja ele jornalista ou pesquisador, são apresentadas pelos manuais 

de entrevista, assim como foram enfatizados pelos pesquisadores, profissionais e 

professores nas suas falas. Para que a entrevista aconteça, é necessário ter alguém 

que faça a pergunta e um outro que a responda. A troca dos turnos – pergunta e 

resposta – é o ponto fundamental para que a entrevista se constitua enquanto tal. 

Do lado de quem faz a pergunta, alguns elementos são fundamentais. Para 

o jornalista e professor Eduardo Veras, é indispensável a preparação do profissional 

antes de qualquer entrevista, assim como o respeito a algumas sutilezas para que 

se estabeleça um clima de confiança com o entrevistado. Do mesmo modo, o 

jornalista Luis Cláudio Cunha apontou três requisitos que devem ser apreciados para 

que se faça uma boa entrevista. O primeiro consiste na preparação do entrevistado. 

Considera importante que o entrevistador se prepare antes de qualquer entrevista, 

ou seja, é necessário que se faça uma pesquisa sobre a vida ou sobre o assunto 

que vai ser tratado com o entrevistado. O segundo requisito refere-se à precisão das 

perguntas. O roteiro da entrevista deve ser pensado com perguntas breves, claras, 

objetivas e coerentes para que se evitem constrangimentos. E terceiro, a 

compreensão do repórter. O último requisito está diretamente conexo com a relação 

que se estabelece entre aquele que faz a pergunta e aquele que responde, pois é 

importante que se constituam laços de confiança entre as partes. 

O texto produzido pelo jornalista Luis Cláudio Cunha também contemplou os 

requisitos para uma boa entrevista. Segundo Cunha, a pergunta a ser feita deve ser 

muito bem elaborada, pois ela pode suscitar do entrevistado a vontade de falar mais 

sobre o assunto abordado. Ele enfatizou a importância da segunda pergunta, 

referindo-se àquela pergunta em que numa situação em que o entrevistado não 
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responda substancialmente a primeira indagação, a segunda pode ajudar na 

elaboração e construção da informação dada na resposta, pois a entrevista é a base 

do jornalismo e o fundamento do repórter. 

Apesar da obrigatoriedade da preparação do profissional antes da 

realização de qualquer entrevista, é sabido que nem sempre isto é possível. No 

jornalismo, nem sempre há tempo para esse preparo. A pesquisadora Isabel 

Travancas ressaltou que se deve fazer uma diferenciação entre os tipos de 

entrevistas que são realizadas pelos jornalistas e as que são feitas pelos 

pesquisadores das ciências sociais. Para os pesquisadores, as questões se 

apresentam de forma diferenciada quando se referem a entrevistas em 

profundidade. No entanto, reiterou que para fazer esta diferenciação é preciso que 

se entenda a realidade das rotinas produtivas dos jornalistas, constrangidas pelo 

tempo e o tamanho do texto, as dificuldades para se preparar para uma entrevista e 

a lógica da empresa a qual estão inseridos. 

Ainda tratando sobre a entrevista e a qualidade para ser um bom 

entrevistador, o pesquisador Fábio Henrique Pereira sinalizou sobre a utilização da 

entrevista na pesquisa em jornalismo, enfatizando que os dados obtidos na 

entrevista não podem ser tratados como dados objetivos. Ele considerou que a 

entrevista é uma narrativa. E, por ser uma narrativa, é uma construção que se faz 

através da interlocução entre o entrevistador, o entrevistado e o público que tem 

acesso à informação da entrevista repercutida por algum meio. Nesse sentido, 

Pereira entende a entrevista não apenas como palavras gravadas, o dado em si, 

mas, também, os atos, por isso, é indispensável ao pesquisador conhecimento de 

um aporte teórico e metodológico para o tratamento que vai ser feito com os dados 

obtidos numa entrevista. Para ele, os dados da entrevista não podem ser analisados 

como discurso e, muito menos, como um espelho da realidade. Pois, trata-se de 

narrativas construídas por indivíduos e cada um dos entrevistados atribui 

significados diferentes sobre o assunto que é instado a falar.  

Dada à complexidade do que é trabalhar com entrevistas para a obtenção 

de informação para a construção de trabalhos científicos, livros, matérias 

jornalísticas etc., são necessários preparo teórico e metodológico. Quem utiliza os 

dados obtidos numa determinada entrevista, independente da área do conhecimento 

em que está sendo empregada, assim como sua finalidade, sabe que não está 

lidando apenas com informações gravadas e registradas por um equipamento 
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eletrônico, que podem ser transcritas para um papel e publicadas em relatórios de 

pesquisa ou nos meios de comunicação. Sabe-se que os investigadores estão  

lidando também com um conjunto de elementos que não são registrados pela 

parafernália eletrônica ou pelos papéis. Os dados da entrevista devem ser 

entendidos e analisados no seu todo: o lugar, o tempo, os gestos, os silêncios, o 

esquecimento etc. 

Daí a estima pela entrevista face a face. A despeito dos avanços 

tecnológicos hoje disponíveis para a realização de uma entrevista a longa distância 

e espaços diferentes, seja através dos chats, via e-mail, telefone celular, dentro 

outros suportes, foi enfatizado que nenhuma outra forma de entrevista supera 

àquela face to face. Segundo o jornalista Rafael Guimaraens, durante algum tempo 

havia uma espécie de acordo tácito entre os jornalistas de que a entrevista seria 

apenas aquela realizada pessoalmente. De maneira que as informações colhidas 

por telefone, por exemplo, não eram validados pelos critérios noticiosos.  

Para Isabel Travancas, a entrevista é uma interação onde alguns sujeitos 

são “convidados” a participar. Sendo assim, a entrevista realizada através das novas 

tecnologias até pode facilitar o processo de obtenção da informação, porém, mas a 

entrevista face a face é fundamental para o desenvolvimento e obtenção de dados 

para qualquer pesquisa. 

Ainda numa tentativa de entender o que é a entrevista, Isabel Travancas 

afirmou que ela é a escuta do outro. Na definição do Eduardo Veras, ela é um texto 

que se trama a dois. A fala do outro é essencial para muitos pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento. E uma vez que um entrevistado aceita conceder 

uma entrevista é preciso que sejam estabelecidos laços de confiança, bem como ter 

a compreensão de que ele não tem a obrigação de responder a tudo que lhe for 

inquirido. Todo jornalista depende da pergunta e de uma resposta, afirma Luis 

Cláudio Cunha. Todavia, respeitar e entender o silêncio e as lágrimas, saber o 

momento de ligar e/ou desligar o gravador ou a câmera, são qualidades inerentes a 

um bom entrevistador, reitera Isabel Travancas. 

Durante algum tempo, entendia-se que o uso de entrevistas para a 

obtenção de informação era apenas papel dos jornalistas. E este se colocava 

apenas no lugar de entrevistador. Quando colocado no lugar daquele que responde, 

se evidenciam algumas dificuldades. Na mesa dedicada ao tema Jornalista – 

entrevistado e entrevistador foi dito que quando o jornalista se encontra na posição 
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de entrevistado, de fonte, geralmente, apresenta um texto pronto, oficial, um 

discurso que já está acostumado a dizer. Assim, entrevistas realizadas com 

jornalistas, políticos e intelectuais são sempre as mais difíceis de serem feitas, assim 

como são aquelas que requerem mais preparo do entrevistador , seja no domínio da 

técnica, seja na habilidade de fazer a pergunta e refazê-la quando necessário para 

ter resposta(s) daquilo que foi questionado.  

As formas de uso de uma entrevista pelos pesquisadores podem ser muitas, 

podendo variar de acordo com os seus interesses, inquietações e/ou desejos. 

Assim, o documentário tem se apresentado como uma possibilidade de construção 

de documento que reúne ao mesmo tempo voz e imagem de pessoas “anônimas” e 

dispostas a relatarem diferentes tipos de experiências de vida e que fogem do 

interesse ficcional do cinema, por exemplo. 

Discutindo sobre como transformar a entrevista em imagem, a psicanalista e 

documentarista Miriam Chnaiderman afirmou que os sujeitos que aceitam participar 

da produção de um documentário são convidados a falarem sobre um fragmento de 

sua vida e que a fala é estabelecida a partir de um diálogo organizado por um jogo 

de perguntas e respostas. Neste caso, também, a entrevista, transformada em 

imagem no documentário, é vista como um encontro de dois ou mais sujeitos com 

interesses particulares. No caso do documentário, este “encontro” ambientado por 

câmeras, luzes e cenários montados, faz com que a maquinaria iguale o diretor e o 

entrevistado. Ambos são produtores e imprimem um sentido político à fala. Contudo, 

sobre este assunto adverte Liliana Sulzbach, a entrevista é um facilitador da 

compreensão da realidade e, por isso mesmo, merece alguns cuidados. 

Pensar a entrevista como um encontro de sujeitos que tem objetivos 

particulares e concretos a atingir, é pensá-la como um diálogo onde existe uma 

relação de poder. Porém, não se trata apenas de definir quem ocupa o topo da 

hierarquia, mas é necessário fazer a distinção entre quem faz a pergunta e quem a 

responde. De acordo com a jornalista e pesquisadora Daisi Vogel, a entrevista é 

uma intercalação de turnos – um pergunta e outro responde – que convida a refletir 

a partir do discurso e da lingüística, como uma conversa, uma conversação. Maria 

Jandyra Cavalcanti Cunha corrobora este pensamento e entende que a entrevista é 

uma seqüência conversacional. A entrevista é uma interação de, pelos menos, dois 

falantes com trocas de turnos em que deve haver uma seqüência de ações 
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coordenadas. É um encontro de duas pessoas com interesses: um que possui a 

informação e outro que a procura. 

Cogitar a entrevista na perspectiva conversacional possibilita compreender 

a linguagem como algo representacional, acrescenta Daisi Vogel. É sabido que os 

dados de uma entrevista não são espelhos da realidade, mas uma representação da 

realidade construída através do discurso, da linguagem. Nesta construção, deve-se 

levar em conta a seleção dos fatos narrados, a subjetividade, o esquecimento e o 

silenciamento. Numa conversa a subjetividade está mais presente. 

Numa entrevista há sempre uma negociação entre os interlocutores. O 

entrevistador tem a difícil tarefa de enfrentar o outro e tirar dele algo que seja útil aos 

seus interesses, ou seja, alguma informação que atenda aos propósitos das 

perguntas da pesquisa, ou aos critérios noticiosos, ou a expectativas do público do 

documentário etc. Daisi Vogel chama a atenção para o terceiro elemento que 

também deve ser pensado na construção de uma entrevista. Haverá sempre alguém 

que terá acesso ao material construído a partir dos dados obtidos numa entrevista, 

e, muitas vezes, tal material é confeccionado a partir dos interesses que se pretende 

alcançar. 

Todavia, conceder uma entrevista não é uma empreitada das mais fáceis. 

Responder a uma série de perguntas provocadas por um outro, quase sempre 

desconhecido, expor sua vida na frente de um conjunto de câmeras e/ou gravadores 

é também considerado uma exposição. O entrevistado vai se desnudando de acordo 

com as perguntas que lhe são feitas. Algumas pessoais, outras agressivas e 

evasivas. Daise Vogel considera que uma entrevista sempre é uma intervenção que 

se faz na vida das pessoas. O sujeito que aceita conceder uma entrevista também 

se priva de sua intimidade e torna-se um personagem de uma história que vai ser 

colocada para a leitura de outros atores sociais. 

O trabalho com entrevista requer o entendimento de método, estratégias e 

técnicas. Entretanto, ainda é evidente a carência de textos que tratam do assunto 

em determinadas áreas de conhecimento. No caso dos estudos em jornalismo, esta 

evidência se apresenta de forma mais sintomática, de maneira que os 

pesquisadores e profissionais desta área precisam recorrer a outras áreas que 

trabalham com a metodologia. Partindo deste pressuposto, o Seminário reuniu 

pesquisadores de outras áreas, como, por exemplo, historiadores, antropólogos, 

psicanalistas. 
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Para a historiadora Elisabeth Torresini, a entrevista tem sido outra 

possibilidade de construção de fontes para os historiadores. Considerando que a 

(re)construção da História só é possível com documentos, com fontes, avalia que a 

quebra dos paradigmas da história proposta desde 1929, com a Escola dos Annales, 

contribuiu para uma diversificação dos temas a serem trabalhados pelos 

historiadores e, por este motivo, houve a necessidade de se buscar outros 

documentos que não fossem apenas os oficiais e os registros escritos. 

Assim, foi a partir da Nova História Cultural que a História Oral e a memória 

passaram a ser valorizadas e legitimadas como fontes para a construção do 

conhecimento científico. Para tal feito, foi necessário se discutir sobre a metodologia, 

a técnicas e as estratégias utilizadas e os princípios éticos em torno dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa: o entrevistador e o entrevistado. De tal modo, ao 

pesquisador e entrevistador é importante o conhecimento do método e da técnica 

que vai ser empregada para o registro da voz humana. 

A entrevista gera uma história do tempo presente, do tempo 

contemporâneo. Logo, só é possível realizar uma entrevista com pessoas que ainda 

estão vivas, em condições (físicas e mentais), e que se dispõe “testemunhar sobre 

acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da 

história contemporânea”. Uma vez gravada uma entrevista, ela ajuda na construção 

e compreensão do objeto investigado e na reconstrução do cenário histórico. Porém, 

esta reconstrução nunca será completa e total ao acontecido no passado, reitera 

Elisabeth Torresini, pois o que é narrado até permite entrar no concreto, mas parte 

de uma imaginação e uma resconstrução da memória pelo sujeito a partir da sua 

vivência e envolvimento com o fato acontecido. Seguindo a mesma linha de 

pensamento, Maria Jandyra Cavalcanti Cunha, acrescenta que um informante nem 

sempre conta tudo sobre o que lhe foi solicitado através de uma pergunta, ou conta 

a partir de si. 

No processo de construção e reconstrução da história, de um documentário, 

ou do acontecimento jornalístico a partir dos fragmentos de memória do(s) 

indivíduo(s) entrevistado(s), é indispensável o método. Maria Jandyra Cavalcanti 

Cunha considera que a entrevista é um evento comunicativo e, por isso, deve seguir 

algumas regras. Dentre elas, podem-se apontar o critério de seleção dos 

entrevistados, os princípios éticos e legais da transcrição e conferência da entrevista 

e papel do pesquisador de assumir a responsabilidade pelas informações que forem 
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publicadas, seja em qual formato for: livros, revistas, artigos científicos, 

documentário, matérias jornalísticas etc. 

De acordo com a jornalista e escritora Carla Mühlhaus, o ato de entrevistar 

não se resume apenas ao de perguntar e ouvir, mas também ao de escrever. De 

todos os dados obtidos numa determinada entrevista, nem tudo é publicado e/ou 

divulgado. Há uma seleção da fala. Uma escolha daquilo que se pretende dar 

visibilidade e recusa do que se quer silenciar. Portanto, não se trata mais apenas da 

versão que os sujeitos deixam em suas falas gravadas e/ou filmadas, mas dos 

desejos implícitos nos textos produzidos pelos pesquisadores. 

Os vários temas discutidos ao longo dos dois dias do 4º Seminário Aberto 

de Jornalismo foram de fundamental importância para suscitar questões 

relacionadas ao tema central A entrevista – nas práticas e nos estudos em 

jornalismo e promover uma discussão no nível epistemológico, teórico e 

metodológico levando em conta os relatos de experiência e a prática dos 

pesquisadores, professores e profissionais que lidam cotidianamente com a 

metodologia da entrevista para a coleta de informação. O momento se constituiu 

num espaço de trocas de conhecimento, de experiências e de construção e revisão 

de saberes. A partir da revisão e promoção de conceitos utilizados, tais pontos 

serviram para que se fizesse uma reflexão crítica sobre a própria prática de cada 

um. Do mesmo modo, os demais assuntos abordados ao longo do seminário foram 

apresentados a partir de uma discussão teórica e metodológica, sendo eles: a 

qualidade de ser um bom entrevistador, o que é a entrevista, os usos e finalidades 

que são dadas às entrevistas realizadas e a percepção de entender a entrevista a 

partir de diferentes pontos de vista, observa-se que nenhum deles se fecha a uma 

definição pronta e acabada. No entendimento de todos, a entrevista contribui para a 

produção do conhecimento. Assim, sabe-se que entrevistar se aprende 

entrevistando e que o conceito de entrevista ainda se encontra em construção. 


