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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gênero textual - Entrevista 
 

 

→ Produção – Escrevendo um roteiro de entrevista 
 

      Você estudou o que é uma entrevista e quais 

as suas características. Estudou também que o 

entrevistado e o assunto abordado devem ser 

relevantes para o público-alvo. 

      Chegou a sua vez de criar um roteiro para 

realizar uma entrevista. Para isso, convide uma 

pessoa de seu convívio, para entrevistar sobre 

como eram os brinquedos e as brincadeiras de 

quando ela tinha a sua idade. 

 

 
 

O que vou escrever? 

 

Quem vou entrevistar? 

 

Onde a entrevista será veiculada? 
 

Um roteiro de entrevista 

 

Um familiar 
Será apresentada para os colegas da 

sala durante o encontro online 

 

→ Planejando 

Planeje sua produção com base nas orientações a seguir. 

• Primeiro, escolha a pessoa que você vai entrevistar. Ao convidá-la, é importante esclarecer o 

motivo e o assunto da entrevista, e também comentar que a produção será apresentada aos 

colegas da sala durante o encontro online. 

• Pense nas perguntas que fará ao entrevistado. Elas devem ser relacionadas ao assunto 

brinquedos e brincadeiras da época que ele era criança. 

 

→ Produzindo o roteiro de entrevista 

• Escreva a primeira versão do roteiro da entrevista em um rascunho. 

• Faça um cabeçalho, como o sugerido a seguir. 
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• Escreva as perguntas, curtas e diretas, que considerar mais interessantes e organize o roteiro 

para a entrevista. 

 

→ Realizando a entrevista 
 

Chegou o momento de realizar a sua 

entrevista. Para isso, veja algumas 

orientações. 

 

 

 

• Marque um dia para falar com a pessoa 

entrevistada. 

• No dia marcado, inicie a entrevista 

preenchendo o cabeçalho do seu roteiro. 

• Faça as perguntas do roteiro. Fale uma a 

uma, de forma clara, para que o 

entrevistado compreenda o que você está 

perguntando. 

• Anote as respostas abaixo de cada 

pergunta. 

 

 

• Use um tom respeitoso, uma linguagem informal e 

descontraída, pois o tema é bastante lúdico e a 

pessoa entrevistada tem proximidade com você. 

• Se desejar faça outras perguntas à pessoa, 

conforme as respostas dela. 

Terminada a entrevista, agradeça e se despeça 

cordialmente. 

 

 


