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(A partir do material do proxecto A escola dos avós: aescoladosavos.wordpress.com) 

A ENTREVISTA 
 
¿Que é unha entrevista? 

 
 
A entrevista é un diálogo planificado no que hai : 

- Entrevistador (dirixe as preguntas buscando obter información relevante) 
- Entrevistado (protagonista; é quen aporta a información) 
 
 
 

Erros habituais  
 
Erros de información 
 
—Pregúntase sobre o que xa se sabe e as respostas comenzan a ser aburridas.  
—Facilítase a resposta con case monosílabos de sí / non, xa que non proporciona un clima 
espontáneo para que o/a entrevistado/a se exprese libremente. 
—Fanse preguntas que no van ao fondo da cuestión, do tema. 
—Formúlase a pregunta de tal maneira que xa a resposta vai implícita en conformidade co 
que o/a entrevistador/a pensa: «¿Non é verdade que...?» 
—A entrevista non ten axilidade nen control. 
Erros de actitudes 
 
—Implícanse xa na pregunta xuizos, censuras e supostos valores morais ou declaracións de 
autoridade de tal forma que o/a entrevistado/a se sente dalgunha maneira ameazado/a se vai 
en contra do que se lle suxire que diga. 
—Fanse preguntas que levan doble fondo e o entrevistado se sente molesto ou non sabe moi 
ben que respostar. 
—Invádese o terreo íntimo da persoa e calquer resposta lle deixa mal. 

 
Nunha boa entrevista… 
 
—Lógrase que a persoa entrevistada conte o que lle pasa a 
ela e non se aproveita o momento para que o periodista 
conte os seus propios apropósitos. 
—Non se xuzga o que dice senon que se acepta que esa é a 
súa opinión. 
—Non se lle dirixe, dicindo o que ten que facer senon que 
se lle pregunta sobre que pensa facer e que camiños vai 
seguir. 
—Non se lle resta importancia ao que dice, utilizando 
ironías,xestos raros ou compasións falsas. 
—Nótase e vese que a persoa protagonista é a entrevistada 
e non a que fai a entrevista. 
—O entrevistador sabe abrir ben o espectro de datos: datas,nomes, persoas, sitios, termos a explicar, situación real 
do tema, onde, cando, como, por que. 
—Recollen ben as súas palabras e, en todo caso, se lle pregunta se é iso o que quere decir. 
—Déixaselle  un tempo para que a persoa entrevistada poida aclarar as súas declaracións ou decir algo novo é 
importante sobre aspectos que non se preguntaron. 
—Fan preguntas e non interrogatorios que comprometen a resposta. 
—Pídese aclaración de respostas e non interpretacións subxectivas por parte do que pregunta. 
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Fases 

 
1. Fixar claramente o tema 

 
2. Identificar os obxectivos: que se busca 

 
3. Número de preguntas e forma 

 
4. Redacción das preguntas 

 
5. Orde ou secuencia na que se van facer 

 
6. Cadro ou esquema para resume de respostas 

 
7. Momento e lugar da entrevista 

 
8. Preparar os instrumentos para anotar as 

respostas 
 

9. Comunicación no grupo dos resultados: cadrosíntese dos resultados 
 

10. Publicación da entrevista.  
 


