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MEDIA TRAINING 

A capacitação de fontes e porta-vozes é um dos instrumentos da assessoria de 

comunicação, principalmente em sua atuação como assessoria de imprensa. 

Aperfeiçoar o assessorado a compreender como funciona o trabalho jornalístico, 

atender adequadamente as demandas da mídia, ser proativo e aproveitar as 

oportunidades para transmitir mensagens de maneira eficiente e com ela influenciar os 

interessados tornou-se uma das estratégias prioritárias para as assessorias de 

comunicação. É um trabalho de preparação, acompanhamento e avaliação para 

entrevistas que ajuda fontes a entenderem melhor o trabalho da comunicação e como 

se posicionar diante das entrevistas.  

O mídia training é um treinamento que busca preparar e capacitar porta-vozes para 

compreenderem melhor a dinâmica da mídia. Assim, esse treinamento ajuda a fortalecer 

uma cultura de comunicação e obter resultados mais efetivos. O mídia training prepara 

para que o entrevistado possa responder informação com mais segurança, saiba lidar 

com a linguagem e características dos diferentes tipos de veículo e de se a adaptar a 

cada circunstância. Configura-se um treinamento que é necessário para qualquer 

pessoa que se expõe publicamente e quer desempenhar esse feito com clareza e 

precisão. É importante que sejam abordados no treinamento gestos, olhares, dicção, 

postura e expressão oral e corporal. Tudo isso contribui para que passem informações 

com clareza, precisão e confiança. Seguem alguns pontos listados por Duarte (2011), 

em seu livro Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia: 

- O primeiro ponto do trabalho de capacitação é a escolha dos porta-vozes. A seleção 

adequada pode ser decisiva para o sucesso. 

- O segundo ponto é elencar 3 itens presentes na preparação:  

1- Estimular a expressividade corporal (sinais não verbais), a clareza, a objetividade, a 

firmeza e a precisão na fala, desenvolver a capacidade de improviso, de argumentação 

e de apresentar ideias e informações a públicos específicos. A preparação é a base que 

dá segurança para atender com qualidade o jornalista e oferecer melhores chances de 

o entrevistado se sair bem. É preciso frisar que fontes e porta-vozes precisam ser bem 

escolhidos e treinados.  
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REQUISITOS BÁSICOS DE UM PORTA-VOZ: 

 

(imagem extraída do livro Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, 

de Jorge Duarte) 

De acordo com Duarte, a capacitação ajuda as fontes a atender os jornalistas, pode 

incluir a elaboração de mensagens-chave e formas de abordar o assunto, fornecimento 

de subsídios (perguntas & respostas, briefing, documentos de posição, sínteses), algum 

tipo de simulação e orientações específicas. Exercícios de expressão oral e corporal 

fazem parte do treinamento e podem contribuir para um melhor desempenho da fonte 

no momento da entrevista. Esse trabalho (de expressão oral e corporal) é composto por 

técnicas que ajudam o media training a desenvolver a postura de porta voz. Os 

exercícios são importantes para serem praticados antes da exposição em público, para 

o momento de uma coletiva de imprensa, entrevista ou qualquer outra forma de 

exposição na mídia. É importante a fonte estar bem preparada e com segurança para 

transmitir de maneira eficiente as ideias de seu setor/área ou mesmo da instituição 

como um todo.  O ideal é que seja uma fala mais natural, em estilo de conversa, porém 

dotada de argumentação, conceitos e explicação clara.  

 

MENSAGENS-CHAVE 

Mensagens-chave são conceitos ou afirmações determinadas previamente para 

posicionamento público e que a fonte enfatizará durante a entrevista, buscando 

esclarecer, conhecer ou destacar. O recomendável são, no máximo, três e costumam 
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ser definidas com a equipe de comunicação. As mensagens devem ser claras, 

relevantes, consistentes, memorizáveis e concisas. Elas são preparadas previamente 

para serem inseridas e compreendidas no contexto da entrevista. Devem ser baseadas 

na preocupação ou necessidade de informação do público e costumam ser resumidas 

em palavras-chave e definidas com o auxílio de informações de suporte (frases de 

efeito, argumentos, fatos, dados, casos, exemplos, detalhes adicionais), utilizadas 

segundo a oportunidade para esclarecer, enfatizar, destacar o que se deseja. 

 

(imagem extraída do livro Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, 

de Jorge Duarte) 

Acima, um modelo simplificado de guia de mensagens. Neste caso, de acordo com 

Duarte, são estabelecidas 3 mensagens-chave (o máximo, no caso de entrevistas mais 

longas. O ideal é uma). e cada mensagem é apoiada por argumentos e informações 

objetivas. As mensagens são preparadas para cada entrevista a partir do contexto, do 

tema e, particularmente, da necessidade comunicativa daquele momento. Assim, o 

entrevistado define previamente o que é fundamental ser destacado na conversa com o 

entrevistador e prepara-se para deixar esse ponto muito claro por meio de ênfase e 

repetição, como um mantra. A mensagem principal pode ser decorada, mas argumentos 

e informações objetivas não o exigem. Se o entrevistado conhece o assunto (o que é de 

esperar), certamente vai lembrar-se de utilizá-lo conforme as oportunidades surgidas no 

desenvolvimento da conversa.  

Expressões-ponte ou Conectores 

Uma estratégia para o uso de mensagens-chave é responder objetivamente à pergunta 

e utilizar “expressões-ponte” ou “conectores”. Usam-se expressões de ligação como “O 

fato é que...”, “e é importante destacar que...”, “...e além disso...”, “...e devo acrescentar 

que...”, “...destacando que...”, por exemplo, para apresentar a mensagem-chave. Esta 

técnica permite, também, retomar uma questão relevante ou chamar atenção para algo 

que possa não ter ficado claro, sem que se perca a fluência ou soe artificial. Uma 

maneira de apresentar esta lógica é pela fórmula “Pergunta=Resposta + Mensagem”. 

Cabe destacar que esta estratégia não significa deixar de responder. A mensagem 

conecta-se na resposta dada ao jornalista e a complementa.  
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Preparativos 

O media training começa bem antes do dia previsto. Algumas das ações prévias para 

seu sucesso podem ser as seguintes: 

1- Definição precisa dos objetivos: saber o motivo do treinamento e os objetivos a 

curto e médio prazo. 

2- Análise da percepção da fonte pela assessoria: a área de comunicação aponta 

as principais características, pontos fracos e fortes da fonte. 

3- Análise do desempenho verbal: um profissional especializado em fonoaudiologia 

fornece orientações básicas sobre linguagem, fluência, aborda vícios e erros 

comuns. Também orienta sobre a eventual necessidade de tratamento ou 

aperfeiçoamento. 

4- Construção de mensagens-chave: antes do treinamento é importante definir as 

mensagens-chave, embora possam, também, ser estabelecidas ou ajustadas 

durante o próprio treinamento, inclusive por meio de uma oficina.  

 

Conforme escreve Duarte, a assessoria de comunicação tem papel importante na 

preparação do treinamento. O autor afirma que, além do acompanhamento natural do 

planejamento, ela deve contribuir para a elaboração de um diagnóstico situacional sobre 

o trabalho da própria assessoria, sobre as entrevistas anteriores e sobre o treinando. 

Ainda de acordo com o autor, é recomendável a produção de documentos de referência 

sobre os temas das entrevistas, que podem ser: 

- “Perguntas e Respostas” 

- “Position Paper” 

Ou 

- “Briefing” 

Um dos focos principais do treinamento costuma ser na estratégia da mensagem e na 

didática da exposição, ou seja, conteúdo e forma. A forma inclui fala, gestual, 

objetividade, adaptação da mensagem. O conteúdo trata de sínteses, dados, 

argumentos, exemplos e a capacidade de apresentar mensagens-chave com o uso de 

expressões-ponte ou conectores.  

Para a TV, por exemplo, é recomendado que o entrevistado fale didaticamente, seja 

conciso, utilize bem as possibilidades da expressão facial e gestual para fortalecer as 

mensagens. A TV oferece a sensação de imediatismo de urgência, de pressão.  

O programa ou roteiro do treinamento deve ser ajustado a cada situação, 

características, realidade e necessidades do treinando ou da instituição. 

O media training também compreende a avaliação de desempenho dos participantes, 

por meio de dinâmicas e exercícios em público, com gravação, para que os erros sejam 

identificados e corrigidos. Isso contribui, também, para que possíveis porta-vozes 

possam superar o medo de conceder entrevistas.  

Os responsáveis por um plano de media training são, em sua maioria, as agências de 

comunicação/ assessoria de imprensa, já que, o porta voz é preparado para falar em 

diferentes situações com a imprensa. Entre as principais estratégias usadas no mercado 

para o media training, entre as assessorias, estão: 
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Estratégias  e  Definições 

Questions and ansewrs (Q and A)- Consiste em possíveis perguntas que as 
assessorias imaginam e acreditam que a imprensa pode fazer para o porta voz com 
orientação das respostas para o profissional. Essas perguntas e respostas são 
pensadas considerando diversas e diferentes tipos de situações com a imprensa, de 
uma situação crise a uma entrevista rotineira. S 

Simulações- As assessorias criam situações embaraçosas, sem o conhecimento do 
porta voz, a fim de avaliar o desempenho, acertos e erros que o mesmo comete. 
Nestas simulações valem até contratação de jornalistas que trabalham na imprensa 
para mostrar mais realismo.   

Análise de entrevistas- Envolve a leitura da assessoria junto ao porta voz das 
entrevistas concedidas. Nestas análises a assessoria orienta em relação aos gestos, 
tiques, postura, nervosismo, tempo de respostas, possíveis nervosismos, etc.   

 (Tabela extraída e adaptada do artigo Propostas para o Media Training Sugestão de 

atividades com base nas técnicas de expressão oral e corporal, de Leslye Revely dos 

Santos e Paula Franceschelli de Aguiar Barros, da Fundação Escola de Comércio 

Álvares Penteado (FECAP), São Paulo, SP; 2011) 

Revely e Franceschelli (2011) também prepararam uma tabela listando exercícios que 

podem ser realizados durante o treinamento: voz, postura e clareza do discurso; e seus 

objetivos: 
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Como já mencionado, é importante que se destaque no texto palavras-chaves e também 

sinalize  pausas e mudanças de ritmos, casando esses elementos com a gestualidade 

e a postura. A voz deve ter uma projeção clara, deve-se evitar vícios e muletas de 

linguagem (também chamados cacoetes de linguagem), que são aqueles expletivos tão 

recorrentes na comunicação diária, exemplos: né (campeão de casos), é, tipo, ah, ãn, 

meio que, tipo assim, e etc. São expressões monossilábicas que são feitas normalmente 

por emissores que estão pensando no que irão falar no momento da exposição e, para 

não ficar no silêncio, acabam soltando essas muletas que podem tirar o foco da 

mensagem, o que pode transmitir insegurança e falta de preparo. Gerundismos usados 

incorretamente, tais como “a gente vai estar verificando” também são condenados.  

Seguem abaixo, dicas de exercício para voz extraídas do artigo de Revely e 

Franceschelli (2011): 

1) Exercício de Respiração: solicitar que pratiquem a respiração pelo diafragma para 

adquirir melhor fôlego, retenção de ar e mais espaço para emissão da voz. É explicado 

o aparelho fonador e como o corpo dá origem ao som. Dessa maneira, o emissor fica 

consciente da importância da voz como ação e seu papel no momento do discurso. O 

microfone é um recurso utilizado nas coletivas e entrevistas na mídia de maneira geral, 

portanto qualquer emissão sem consciência seja tosse, respiro profundo, queixas e etc. 

podem ser captados pela mídia e interpretados como lhes convém. Assim, 

estabelecendo consciência dessa emissão sonora evita ações inconscientes.   

2) Exercício de trava línguas.  

Visando memória, articulação, dicção, volume adequado ao ambiente e clareza na 

exposição de palavras. Frases com algum desafio na pronúncia são ditas pelo 

coordenador e todos repetem em voz alta perante o grupo, depois pequenos grupos e 

ao final são ouvidos individualmente. A experiência de falar algo em grupo requer 

concentração e esforço, levando-os a praticar sua própria voz num determinado 

ambiente em público. Frases de trava línguas são importantes para o emissor exercitar 

os músculos da face, emitir o som claro de cada sílaba, vogal ou consoante que exige 

mais movimento do rosto. Assim, ao falar publicamente o som precisa sair articulado e 

claro para a platéia. É recomendado também que os alunos pratiquem a leitura em voz 

alta, em outros ambientes, a fim de que possam se ouvir e adquirir o hábito da fala mais 

consciente e visível para si mesmo.  

3) Exercício de coordenação e sincronia entre corpo e voz  

É estabelecido algum movimento corporal e junto com ele pede-se a pronuncia do trava 

língua ou de alguma frase. Assim, o aluno aprende a associar a pronuncia sonora à 

corporal para que seus movimentos e gestualidade se harmonizem e transmitem a maior 

naturalidade possível. Sem emitir voz com um corpo mecânico ou parado, e sem fazer 

gestos demais sem que estes estejam auxiliando sua fala. Um exemplo, é pegar uma 

frase do trava línguas, pedir que façam duas filas uma de frente para a outra, e cada 

aluno ao virar fale a frase para a fila da frente tentando comunicar com a voz alguma 

intenção utilizando também o corpo. Ao final, discutimos em roda quando essa 

comunicação do corpo foi exagerada, soando falsidade e quando foi pequena demais 

gerando um travamento corporal, sem naturalidade. Assim, o aluno vai se soltando a 

ponto de achar individualmente e com trocas coletivas a sua naturalidade e conexão 

corpo e voz.  

As autoras também relacionaram algumas dicas de postura: 
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Com relação à postura, desde o início dos aquecimentos, é pedido que se posicionem 

com pernas paralelas, alinhando pés com a abertura dos ombros, sem deixar o peso 

em uma das pernas, mãos soltas, cabeça na altura do horizonte. Manter a postura ereta 

e relaxada, porém com algumtônus. É preciso que a motivação, a vontade e a 

disposição para transmitir a mensagem sejam perceptíveis. Um bom exercício é 

distribuir frases entre os participantes para que eles transmitam a informação: primeiro 

sem entusiasmo e depois com entusiasmo. Os espectadores querem ver alguém com 

entusiasmo e tônus ao comunicar algo, já que a atitude contrária gera desinteresse e 

falta de vontade no público.  

O olhar é importante para estabelecer contato com o entrevistador e o público, a ponto 

de encará-los e não evitá-los corporalmente. O primeiro contato numa comunicação 

bem estabelecida é no olhar. O olhar ajuda o emissor a ver o outro, compreendê-lo e 

também se mostrar para o outro a fim de que esse o compreenda da melhor forma. A 

fuga do olhar, o olhar vazio, o olhar vago, o olhar no chão ou em outro lugar menos no 

foco com as pessoas pode significar insegurança, falta de preparo, timidez, mentira e 

falta de precisão. 

Com relação a eliminação de gestos e vícios corporais, as autoras recomendam que se 

faça o exercício da Máscara Neutra, que ajuda os participantes a identificarem seus 

tiques e manias involuntárias. Segundo elas, a máscara neutra é um recurso do teatro 

desenvolvido pelo francês Jacques Copeau, no Século XX, para o ator de teatro se 

soltar mais corporalmente e perceber seu corpo, tirando o foco do rosto. Assim, o 

artefato máscara neutra, é um objeto colocado no rosto, branco, sem expressão, onde 

ao colocá-la, não há expressão no rosto, mas somente corporal. Jacques Lecoq (1997) 

desenvolveu o artefato na França anos depois e é muito utilizado até hoje nos 

treinamentos para atores. A máscara neutra é experimentada pelo grupo a ponto de se 

perceberem corporalmente, seus vícios, ansiedades, manias e permitirem o foco no seu 

corpo. Nervosismos com as mãos aparecem, tremedeiras de pernas, necessidade de 

fazer gestos sem precisar. Após experimentarem a máscara, no princípio sem fazer 

movimento algum, mas depois com uma gestualidade solicitada, os alunos relatam 

como foi a experiência percebendo neles próprios vícios e atitudes involuntárias. É 

solicitado então que essa percepção seja presente no momento de expor em público 

onde seus gestos e atitudes precisam ser monitorados e serem o mais conscientes 

possíveis.    

Clareza na fala 

Para se ter clareza no discurso, o conhecimento e o domínio do assunto são 

imprescindíveis. O porta-voz precisa saber com propriedade sobre aquilo que vai ser 

exposto em público.  Expressões como “sem comentários” ou “nada a declarar” devem 

ser totalmente evitadas. Para isso, o Questions and ansewrs (Q and A)-perguntas e 

repostas, mencionado anteriormente, pode ajudar, além de simulações com ensaios de 

conteúdo. É importante pesquisar também sobre o assunto que se vai falar, caso não 

se tenha todas as informações sobre tal. Em perguntas que exijam um posicionamento 

do entrevistado, uma dica interessante para sua reposta é dividi-la em introdução, 

desenvolvimento e conclusão, de forma que fique bem claro para o espectador seu 

posicionamento a respeito de determinado assunto. Porém, é preciso tomar cuidado 

para não estender demais a fala com alongamentos desnecessários.  

Argumentação 
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Ainda de acordo Revely e Franceschelli  (2011) com  relação à  argumentação, são 

apresentados nesse tipo de treinamento estudos de casos de empresas em 

gerenciamento de crise e também casos absurdos para serem trabalhados argumentos 

lógicos numa exposição de problemas. São alguns dos exemplos listados pelas autoras: 

comunicar aos funcionários de uma empresa (público interno) medidas como: demissão 

de funcionários, mudanças drásticas de setor e força de trabalho, corte de despesas, 

mudança de local da empresa para mais longe, substituição completa da diretoria, entre 

outras possíveis situações. Essas medidas são colocadas para os alunos trabalharem 

nos argumentos comunicando da melhor forma essas decisões, de maneira clara e 

objetiva, pensando nas possíveis perguntas dos funcionários e estabelecendo o 

improviso como mais um recurso a ser dominado pelo porta voz.   

Filmagem  

É comum que nesses treinamentos as apresentações sejam filmadas e assistidas, 

posteriormente, pelos participantes em grupo para que, juntos, possam identificar 

possíveis falhas e melhorias no desempenho de cada um.  

Durante a entrevista filmada 

Para finalizar, seguem algumas orientações escritas pelos autores Heródoto Barbeiro e 

Paulo Rodolfo de Lima, no capítulo A Entrevista, do livro Manual de Jornalismo para 

Rádio, TV e Novas Mídias (2013) com a explicação/desdobramento de cada 

desenvolvidos por nós:  

- O entrevistado fala para o espectador e não exclusivamente para o jornalista; (com 

relação ao olhar) 

- As respostas devem ser claras e a entrevista não deve durar mais que o tempo 

necessário; (a importância da clareza e de ser sucinto nas respostas) 

- Os entrevistados falam para o público por intermédio do entrevistador; (não esquecer 

que se está falando com o público também) 

- Não levar para o entrevistador perguntas previamente feitas por você (é condenável 

entre os jornalistas que o entrevistado queira ditar as regras da entrevista, inclusive 

oferecendo as perguntas que serão feitas. Quem faz a pergunta é o jornalista e não o 

entrevistado); 

- O entrevistado tem o direito de dizer se quer ou não responder a alguma pergunta; 

(entrevista não é intimação, o entrevistado não é obrigado a responder o que ele não 

se sente à vontade para falar) 

- A tomada do perfil do entrevistado na tela aparentemente exclui o público do que 

está sendo falado; sendo assim, a perspectiva da câmera deve estar de 50 a 75mm 

acima da linha de visão do entrevistado; (a posição da câmera é fundamental para que 

o público possa ver com clareza o que está sendo mostrado). 
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Apêndice 1 

Abaixo, algumas dicas de vestimenta/traje, voz/dicção, postura/gestual, além de 

conteúdo e linguagem, de acordo com Heródoto Barbeiro (2002): 

Vestimenta/Traje 

 A roupa deve ser discreta a ponto de não desviar a atenção do telespectador 

do conteúdo da entrevista para detalhes como brincos, prendedores de 

gravatas, bottons, gravatas berrantes, etc. 

 Cuidado com roupas femininas extravagantes ou joias brilhantes e em 

profusão. Elas confundem a atenção do telespectador. Use acessórios simples. 

 Evite também prendedores de gravata, abotoadura brilhante, braceletes, enfim, 

objetos que podem tirar a atenção do telespectador do que você vai falar.  

 O ideal é que os homens estejam sempre de paletó e gravata; mulheres, com 

roupas discretas, sugerimos um tailleur (pronúncia: talhêr). Obviamente, 

pessoas que são identificadas com outros trajes, como uniformes, ou hábitos, 

devem usá-los. 

 Listras finas ou padrões em xadrez podem ativar uma vibração visual eletrônica 

que os técnicos chamam de “batimento”. Por isso, não é recomendado. 

 O penteado deve ser atual, mas não deve ser exótico, chamativo, 

anticonvencional, sob pena de despertar a curiosidade do telespectador, que 

comenta o estilo, o cabelereiro, a cor e dificulta a atenção sobre o que está 

sendo dito pelo entrevistado.  

 É conveniente chegar ao estúdio barbeado. Facilita a maquiagem e permite 

uma visão mais clara do rosto.  

 As mulheres são bem-vindas com sua maquiagem do dia a dia, mas deve ser 

retocada, se possível, bem antes da entrevista.  

 O uso do pó é uma exigência técnica para que as pessoas não “brilhem” no ar, 

ou seja, provoquem reflexos.  

Voz/Dicção 

 Uma boa dicção é indispensável para ajudar a prender a atenção do 

telespectador sobre o tema da entrevista.  

 Por isso, as pessoas que não conseguem falar de forma compreensível e 

agradável devem fazer sessões de fonoaudiologia. Uma voz forte e agradável 

ajuda a montar uma imagem positiva das pessoas.  

 O ideal é relaxar a voz para que ela tenha melhor amplitude. 

 É preciso manter a calma. Não precisa exagerar, basta aparentar tranquilidade.  

 Lembre-se que o microfone é sensível. Basta falar normalmente. 

 Não fique na ânsia de falar muito e rapidamente para aproveitar o tempo. É 

contra produtivo.  
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 Alguns programas de televisão muitas vezes não convidam determinadas 

pessoas por causa da dificuldade de fala. Temem que o público não entenda o 

que está sendo dito e mude de canal.  

 A boa postura do corpo e o controle da respiração também contribuem para 

uma boa voz na televisão.  

 Cuidado com o cafezinho doce. Pode dar coceira na goela e atrapalhar. 

 Cuidado com o tom de voz. Há um ideal para cada situação, portanto, o tom 

usado para comentar uma festa ou uma conquista da empresa não é o mesmo 

que se usa para falar de acidentes, aumento de preços, etc.  

 Não feche os olhos ao pronunciar palavras difíceis. 

 Algumas deficiências podem ser corrigidas com vários exercícios, como leitura 

em voz alta ou, em alguns casos, com a ajuda de um fonoaudiólogo. 

 Faça exercícios em casa com o microfone do karaokê ou com uma hand cam e 

grave sua voz e imagem.  

 

Postura/Gestual 

 Mantenha sempre uma postura ereta na cadeira do entrevistado. Descontrair 

não significa deixar o ombro tomar conta da telinha e passar uma impressão de 

desânimo. Não ria demasiadamente. 

 Jamais ponha a mão no microfone. Mesmo se for o microfone manual do 

repórter. Jamais segure o microfone junto com o repórter. É função dele, não 

sua.  

 Verifique se a cadeira está na altura de suas pernas e procure não encostar no 

espaldar. Não vire a cadeira giratória de um lado para o outro.  

 Se lhe oferecerem uma poltrona, procure ficar o mais equilibrado possível, não 

se apavore da maciez para se jogar para um lado ou outro. Procure sempre o 

prumo. Poltronas induzem pessoas a se esticarem e no ar parece que estão 

deitadas.  

 Sente na ponta do paletó para não ficar uma “corcunda” no seu ombro. 

 Acomode-se confortavelmente na cadeira, solte os músculos, fique calmo e 

respire devagar. Não permita a aceleração da respiração, pois além de 

provocar suor, ajuda a intranquilizar a pessoa. Mantenha a coluna ereta. 

 Fique relaxado e seguro. Você é o especialista sobre o tema que vai ser 

abordado. Se o local for uma bancada, apoie a mão na mesa, porém sem ficar 

crispando os dedos ou rodando o anel.  

 Nunca se curve para a frente, dá a impressão de agressividade e os ombros se 

encolhem, diminuindo sua imagem na tela.  

 Evite bater na mesa. O som é amplificado e estoura no ar. Se o microfone for 

de pedestal, unidirecional, antes da entrevista pergunte a um técnico qual é a 

distância ideal para falar. Se você aproximar muito, dá “puff”, caso se afaste 



Ascom/Cogepe/Fiocruz 

13 
 

muito, corre o risco de sua voz não ser captada. Jamais bata no microfone para 

saber se ele está funcionando. Isso é problema da técnica.  

 Cuidado com o microfone. Verifique se ele não raspa na sua roupa; o ruído 

pode arruinar a entrevista. Ao fazer gestos, cuidado para não bater no 

microfone de lapela.  

 Beba água antes de a entrevista começar, mesmo que o copo esteja ao 

alcance de sua mão o tempo todo. Ou deixe para o intervalo. Tomar um gole 

entre uma resposta e outra pode levar o entrevistado a tossir, em vez de falar.  

 Se você tem uma caneta estereográfica, deixe- a em casa e no bolso. Não 

fique apertando e soltando a ponta. O tique-taque sai no áudio do vídeo. 

 Deixe suas anotações ao alcance da mão. Papel-toalha também, caso você 

comece a suar com as luzes ou com o clima ou nervosismo.  

 Não faça trejeitos com a boca JAMAIS. Procure reprimir tiques como apertar 

lábios ou molhá-los com a língua.  

 A mímica é outro recurso que precisa ser usado com moderação. Ela é bem-

vinda quando usada como um recurso natural, como usamos no dia a dia.  

 Uns gesticulam mais, outros, menos, mas deve-se conter o exagero apenas 

como uma maneira falsa de atrair a atenção do telespectador.  

 Use a gesticulação normal como se não estivesse no ar. Determinados gestos 

chegam a ridicularizar o entrevistado, como o de pôr e tirar os óculos várias 

vezes. Algumas pessoas, inconscientemente ficam mexendo na pulseira do 

relógio, estalam os dedos, limpam as unhas, puxam as mangas do paletó, etc. 

C 

 Cuidado com o extremo de molhar o dedo na língua para virar páginas de um 

livro ou caderno de anotações. 

 Evite fazer caretas, língua molhando os lábios, mãos no nariz, nos olhos, etc. O 

semblante é a parte mais expressiva na tevê.  

 Ela externa os sentimentos que passam na nossa mente e é um ótimo 

indicador de coerência e sinceridade do que está sendo falado. Não se pode 

passar uma fisionomia de indiferença se o assunto é de alegria ou de tristeza  

 A câmera se posiciona diante do entrevistado na posição frontal. Ela é 

regulável. Observe se ela está um pouco acima da linha dos seus olhos, que é 

a posição correta. Se sentir que tem que baixar a cabeça para olhar na lente, 

pela ao cameraman que levante um pouco a câmera. Não se acanhe, isso é 

normal entre os profissionais de tevê.  

 Pergunte ao entrevistador para onde você deve olhar. Se não obtiver resposta, 

procure olhar diretamente para a lente da câmera. É lá que está o 

telespectador com o qual você quer falar, passar sua mensagem. Olhe 

fixamente para ele, nos seus olhos, representados pela lente. 

 Não se disperse durante a entrevista. Não fique olhando para os lados, nem 

pra outras situações que estejam acontecendo no momento da entrevista, 

perto de você. Procure se concentrar nas perguntas e nas respostas que dará.  
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Conteúdo e Linguagem 

 Se você não sabe quanto tempo vai durar a entrevista, planeje antes quais ideias 

mais importantes cabem no espaço. 

 Coloque-se na posição do telespectador e avalie se o que você fala pode atrair 

a atenção dele.  

 Antes da entrevista, diga ao repórter, com muito jeito, como se pronuncia seu 

nome. Se necessário, repita com delicadeza. Se for o caso, soletre seu nome.  

 Não se preocupe em esconder o seu sotaque. Todo mundo tem um. Sotaques 

regionais devem ser preservados. 

 O conteúdo que você possui deve ser compartilhado de um modo natural, 

autêntico, no tom mais coloquial possível.  

 Dê inflexão nas palavras-chave do assunto sobre o qual você está discorrendo 

para chamar a atenção do telespectador.  

 Não repita duas ou três vezes a mesma frase para dizer a mesma coisa. Se ela 

for clara, direta e didática os telespectadores entenderão na primeira vez.  

 Procure usar uma linguagem que o público entenda. Seja didático.  

 É preferível não decorar as repostas. Você é especialista no assunto, não o 

jornalista. Ele não vai lhe perguntar nada que você não saiba com 

tranquilidade. Ele representa o público leigo que está assistindo ao programa 

 Faça algumas anotações em um bloco. Elas serão úteis se, na hora H, der um 

“branco”. Não se envergonhe de usá-lo no ar.  

 Seja claro em suas palavras. Não se esqueça que sua audiência é 

heterogênea.  

 Números devem ser arredondados. Esqueça os números que vêm depois da 

vírgula, a não ser que sejam imprescindíveis. 

 Uma entrevista com “causos”, “cases” e “historietas” é muito mais gostosa de 

acompanhar do que apenas uma conversa conceitual. 

 Inicie suas respostas com fatos contundentes, interessantes, curiosos, novos e 

de interesse 

 Só use siglas se forem aquelas que até a vovó é capaz de entender, tipo INSS 

ou OTAN. Fora isso, não diga. Se disse, imediatamente explique o que ela 

significa.  

 Não queira dizer mais palavras do que cabe em determinado espaço de tempo. 

É a lei da física da comunicação: não cabe. 

 A conversa deve ser informal e agradável 

 Seja claro e conciso. 

 Não se deixe se envolver pela linguagem técnica da sua profissão. Se tiver que 

usar um termo técnico, explique imediatamente o que ele significa. 
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 Não use baixo calão. Evite também expressões ruins de ouvir, os cacófatos, 

como “imputa, nunca ganha, conforme já... 

 Não se desculpe por não saber falar sobre determinado tema. É melhor dizer 

diretamente o que não sabe e pronto.  

 É bom ficar claro que um gestor, quando dá entrevista, não fala por si mesmo. 

Tudo que ele disser é entendido como a posição da empresa que ele 

representa.  

 Para interromper o entrevistador, espere que ele faça uma pausa, a não ser 

que algo muito grave esteja sendo dito contra você ou contra a instituição que 

você representa.  

 A adjetivação excessiva ou inadequada enfraquece a qualidade e o impacto da 

informação.  

 Substantivos fortes e verbos na voz ativa reforçam a densidade da ideia que se 

está querendo comunicar 

 Evite o uso indiscriminado dos pronomes pessoais: ele; ela. Só diga quando o 

telespectador puder ter certeza do que se trata. 

 Cuidado com a concordância verbal e nominal 

 Evite redundâncias. Ex: “há um ano atrás” 

 Telefones, endereços e e-mails devem ser sempre repetidos para que o 

telespectador possa anotá-los. 

 Em dúvida, procure substituir palavras difíceis por palavras fáceis. Se for 

imprescindível, explique em outras palavras. Seja didático: se precisar, repita a 

explicação.  

 O uso dos pronomes possessivos seu, sua, seus e suas pode causar confusão 

para quem acompanha o noticiário jornalístico.  Melhor usar “dele”.  

 Gírias vulgarizam a entrevista e não devem ser usadas.  

 Evite o uso de mesóclises, porque é de difícil leitura. Prefira próclises, que são 

mais coloquiais, ou seja, em vez de “poder-se-ão”, é melhor “poderá”; em vez 

de machucou-se, se machucou.  

 Gírias vulgarizam a entrevista e não devem ser usadas.  

 Evite o uso de mesóclises, porque é de difícil leitura. Prefira próclises, que são 

mais coloquiais, ou seja, em vez de “poder-se-ão”, é melhor “poderá”; em vez 

de machucou-se, se machucou.  

 Ler palavras no singular é mais fácil do que no plural. Erra-se menos. Plural só 

quando for inevitável.  

 É preferível usar presente e futuro composto no lugar do futuro simples. 


