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Dando uma entrevista como especialista 
em um programa de Ciências Naturais 
Começando: 
Entrem em acordo quanto à escolha de um debate público atual sobre um tema relacionado à sua 

área de especialidade, como mudanças climáticas ou alimentos causadores de câncer. Leiam 

ambos alguns artigos on-line, incluindo comentários de usuários. Façam uma lista de opiniões 

comuns e considerações frequentemente feitas sobre o assunto. Troquem suas listas e pesquisem 

o significado de palavras desconhecidas. 

 

Figura 1 

Atividade 1: 
Dramatização: simulem uma entrevista na televisão. Um/Uma de vocês será o apresentador/a 

apresentadora; o outro, um/uma especialista no assunto. O apresentador/A apresentadora 

introduz o tema e entrevista o/a especialista no assunto. O/A especialista fornece informações 

sobre o tema e explica fatos ou apresenta resultados de pesquisas atuais. 

Apresentador/Apresentadora do programa 
 
Introduzindo o tema: 
 
Nosso tema de hoje é... 
Vamos falar sobre... 
Hoje vamos nos ocupar com... 
Afirma-se que... 
Pesquisas recentes indicam que... 
A descoberta de/da/do... causa grande 
preocupação. 
  
Perguntas: 
 
Os espectadores estão preocupados com... 
Essa preocupação é justa? 

Especialista 
 
Resposta afirmativa: 
 
Posso confirmar que... 
Estas são reflexões legítimas. 
Sem dúvida. 
 
Esclarecendo um mal-entendido: 
 
Eu diria de outra forma. 
Há poucos indícios de (+ substantivo ou 
oração iniciada pela conjunção integrante 
que). 
Este aspecto está sendo um pouco 
exagerado/superestimado. 
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O senhor/A senhora poderia nos esclarecer 
se...? 
Quão certo é que...? 
Há avaliações unânimes de... 
Novas pesquisas poderiam refutar (+ 
substantivo ou oração como complemento) 
Como os pesquisadores/as pesquisadoras 
chegaram à conclusão de que...? 
 
Pedindo esclarecimento: 
 
O senhor/A senhora poderia dar um exemplo 
disso? 
O que isso significa de maneira concreta? 
Que efeitos isto tem sobre...? 
Por que isso é importante? 
Dito de outra maneira: ... 
Para simplificar:.../Dizendo de modo mais 
fácil:...  
Em outras palavras:... 

Seria necessário considerar também o outro 
lado.  
Isso não significa necessariamente que... 
Isso é verdade até certo ponto. 
 
Esclarecendo um ponto: 
 
Penso que deveríamos dar mais atenção ao 
seguinte aspecto: 
O que quis dizer é o seguinte:... 
Olhemos o todo agora por outra perspectiva:... 
 
 
 
 

 

Atividade 2: 
Discutam o tema com um representante dos grupos em questão ou com um lobista, como, por 

exemplo, um negacionista das mudanças climáticas. Um/Uma de vocês fará o papel de lobista; o 

outro/a outra, de especialista. 

Fonte 
Figura 1 https://www.flickr.com/photos/geraldbrazell/6892866040 
  
  

 

 

 

 

 


