
Roda Viva
Entrevista:

Objetivo

Entrevistar um educador para compreender 

suas atribuições, sua rotina, desafios e qual lugar 

sua profissão ocupa em seu projeto de vida.

Por que fazer?

A maioria dos estudantes conhece de forma 

superficial as atribuições das profissões. Por 

isso, o contato direto com profissionais de uma 

área favorece a compreensão de aspectos mais 

relacionados ao dia a dia deles, assim como 

seus desafios e realizações, além de possibilitar 

compreender qual lugar a profissão ocupa em 

seu projeto de vida.

Como fazer?

Após receber o aceite da convidada ou do 

convidado, peça para que ela ou ele envie sua 

biografia profissional, apresentando aspectos 

que contribuam para que os estudantes 

percebam como realizou a escolha profissional e 

construiu sua carreira. Essa etapa é importante 

para a apresentação do convidado para o público 

que vai assistir à entrevista e para a formulação 

das perguntas. 

Para que as dúvidas de um maior número de 

estudantes  sejam contempladas, sugerimos que 

a entrevista ocorra em formato semelhante ao 

do programa de televisão Roda Viva, exibido 

pela TV Cultura. Tal formato conta com a 

participação de um mediador, que pode ser um 

professor ou membro da equipe gestora, e de 

aproximadamente cinco entrevistadores, que 

serão os alunos. A seleção dos entrevistadores 

pode ser feita mediante sorteio ou votação 

da turma, mas é importante que eles desejem 

participar e seja uma escolha democrática. 

Converse com os estudantes sobre as 

perguntas que eles desejam fazer, reforçando a 

importância do respeito ao convidado. Peça para 

que estejam atentos à linguagem e à utilização 

de elementos da biografia do convidado 

para formular perguntas que relacionem sua 

profissão ao seu projeto de vida, como: “Você 

se sente realizado com a sua profissão?”, “Para 

você, como é um dia feliz no trabalho?”. 



Cada entrevistador pode fazer 

aproximadamente duas perguntas, alternando-

as com as dos outros entrevistadores. O 

mediador deve ficar atento ao tempo da 

entrevista, a fim de que todos participem em 

igual medida. 

Os demais estudantes serão convidados 

a assistir à entrevista, contudo, para o seu 

bom andamento, sugerimos que eles sejam 

orientados a não emitir comentários sobre 

as perguntas dos entrevistadores ou sobre 

as suas respostas.

Caso a entrevista seja realizada no formato 

remoto, é interessante fazer a transmissão on-

line para que todos possam assistir a ela. Isso 

pode ser feito mediante a criação de um canal 

no YouTube e o compartilhamento do link 

da entrevista. 

Para conhecer melhor o formato de entrevista 

do programa Roda Viva, assista aos vídeos 

disponíveis no YouTube.

Como organizar os estudantes?

Organize os estudantes e o mediador em 

um semicírculo, dispondo uma cadeira, de 

preferência giratória, em seu centro, para o 

convidado se acomodar. Os demais estudantes 

podem sentar-se em cadeiras no formato de 

plateia para assistir à entrevista. Lembre-se 

de orientar a plateia para que não interfira 

na entrevista. 

No formato remoto, crie uma sala virtual e 

envie o convite para o entrevistado, para os 

entrevistadores e para o mediador acessarem. 

Organize previamente a ordem das perguntas 

e peça para que os participantes mantenham 

seus microfones fechados enquanto não 

estiverem falando, para evitar ruídos ao longo 

da entrevista.

Qual a duração da atividade?

A preparação para a entrevista, que compreende 

o levantamento da biografia do entrevistado 

e a elaboração das perguntas, pode durar 

aproximadamente 60 minutos. A entrevista 

em si também pode apresentar a duração de 

cerca de 60 minutos, considerando o tempo de 

apresentação do convidado e dos participantes, 

da proposição das perguntas e das respostas. 

Sugerimos que a feira conte com mais de uma 

entrevista nesse formato. 

Esta atividade faz parte da revista De olho na carreira; 
download completo em: https://segueosprofes.org.br/.

https://www.youtube.com/c/rodaviva
https://segueosprofes.org.br/

