Entrevista com Luan Santana: ele é o cara!
Amigos, fama, amores... Luan Santana abre o jogo sobre tudo
Aula
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A Entrevista

A Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa,
veiculado sobretudo pelos meios de comunicação: jornais, revistas, internet,
televisão, rádio, dentre outros.
Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida: a
entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista
social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por
exemplo, a notícia e a reportagem.

CARACTERÍSTICAS






Textos informativos e/ou opinativos
Presença do entrevistador e do entrevistado
Linguagem dialógica e oral
Marca do discurso direto e da subjetividade
Mescla da linguagem formal e informal

PRODUÇÃO DE ENTREVISTA
Para produzir uma entrevista fique atento às seguintes etapas:
Escolha do Tema: a entrevista pode ser um texto em que você vá utilizar
para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo, para conhecer melhor o
trabalho de outra pessoa. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo
livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista.
Elaboração de Roteiro: Feito a escolha do tema e do entrevistado, é muito
importante a elaboração de um roteiro para o entrevistador não se perca na
entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a
entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas a partir
das respostas do entrevistador.
Título: Se necessário, coloque um título na entrevista. Ele norteará melhor
o objetivo delimitando o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura.
Por exemplo: Senhor Ernesto fala sobre uma vida dedicada ao trabalho.
Revisão: A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta
ter as ideias e apresenta-las de maneira incorreta, ou seja, um texto que não faça
sentido para o leitor.

Você é o garoto dos sonhos de milhões de
adolescentes. Qual é a garota dos seus
sonhos?
Acho que é uma menina que, primeiro,
combine comigo e que entenda o meu trabalho
acima de tudo, porque é um trabalho incomum,
então é difícil achar uma pessoa. Tem que ser
alguém meio que singular também porque ela
vai viver a vida que eu levo. Acho que a
principal coisa é entender o meu trabalho.
Você está experimentando um sucesso
enorme, que muitos artistas mais velhos
nem conseguem atingir. Dá pra manter os
pés no chão?
Dá. Eu acho que é próprio da minha natureza
isso aí, por eu ter nascido em Campo Grande,
MS. E minha família sempre me orientava,
então eu fui crescendo com isso, fui
aprendendo com os meus pais e acho que a
educação que eles me deram é humildade
acima de tudo.
Como funciona o processo de composição
pra você, o que o inspira?
Na verdade, eu não sei dizer o que me inspira.
Eu passo para a música histórias que
aconteceram comigo, mas, na maioria das
vezes, são meus amigos que me contam
coisas, me dão os temas, e eu faço a música a
partir daí.

Suas fãs o defendem com unhas e dentes.
O que você faz para manter esse apego?
Acho que é como se a gente fosse uma família
mesmo. Quando alguém critica ou fala mal,
elas lutam como se fosse com elas próprias. É
um amor totalmente diferente, a gente não via
isso principalmente no meio sertanejo. O meu
objetivo é fazer história na música sertaneja e
eu acho que estou conseguindo. Eu tenho
Twitter, eu uso muito a internet, então, esse
contato é meio que direto. A gente faz
promoções com as fãs, estamos sempre tendo
esse relacionamento, esse contato.
O que você mais gosta de fazer quando tem
um tempo livre?
Eu sou bem caseiro. Gosto de ficar em casa,
de ir ao cinema. Adoro pescar, gosto de
fazenda, essas coisas… Só que para isso você
precisa de muito tempo. Quando eu estou em
casa eu gosto de ficar com a família, fazer um
churrasquinho e reunir os amigos.
Qual a pior parte da fama?
A falta de liberdade. Não dá para sair na rua a
qualquer hora ou ir em qualquer lugar. Ficar
longe da família e dos amigos também é difícil.
[...]
Entrevista de Thaís Coimbra, retirada do site todateen.com.br

01. Você diria que a entrevista de Luan Santana é interessante para todos?
Explique.
02. Elabore um questionário com oito questões para entrevistar um colega de
sua sala. Utilize o tema “Planos para o futuro” e crie questões interessantes.
03. Realize sua entrevista com um colega de sala anotando suas respostas.
04. Após a entrevista revise suas anotações, observando se as respostas
estão bem redigidas, e se estão coerentes.
05. Passe a entrevista a limpo em uma folha à parte e entregue ao professor.

