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A Psicologia da Mídia 

Um Guia Pratico 

 

Por Chris Delboni 
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Introdução 

»  Duas lições mais 
importantes na hora 
de falar com a 
imprensa: 

 
§  Você tem total controle 

das respostas (não das 
perguntas)  

 
§  Respeite muito a cadeira 

do diretor (isso quer dizer 
o ego do repórter)  
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Como manter o controle da 
entrevista? 

✦ Respeite o ego do 
repórter pois ele pode 
destruir sua carreira 

✦ Conheça a fundo sua 
mensagem 

✦ Pratique sua linguagem 
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Resumo da Opera: 

✦ Se não tiver a 
mensagem muito 
clara, o repórter 
acaba com você 

✦ Se não tiver a 
linguagem correta, 
o repórter acaba 
com você 
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Só há uma forma 
para ser eficiente 

✦ Praticar 
✦ Praticar 
✦ Praticar 
 
E é isso que vamos 

fazer aqui hoje… 
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Lições básicas para uma boa 
entrevista 

✦ Nunca: 
 
✦ Mentir 
✦ Baixar a 

guarda 
✦ Perder o 

controle 

✦ Sempre: 
✦ Manipular as 

respostas a seu favor, 
com dignidade 

✦ Relaxar e sorrir 
✦  Escutar atentamente 
✦ Ser simpático 
✦ Ser honesto 
✦ Ser sábio e cauteloso 
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A Mensagem 

✦ Definir três prioridades: 

1.  
2.  
3.  
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Os pontos principais da 
mensagem devem ser: 
✦ claros (fácil de compreender) 
✦ concisos (10 segundos) 
✦ fortes (polemica controlada 

vende) 
✦ concretos (use exemplos e deixe o 

abstrato para artistas e filósofos) 
✦ criativos (noticia é noticia.. 

entrega de bandeja a manchete 
para o repórter -- sem que ele 
perceba) 
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Três pontos: 
✦ Reescreva usando: 
✦ Frases chamativas 
✦ Exemplos 
 
Lembre-se:  
 Claro, concreto, 
criativo, conciso, 
forte 

Pratica: 
 
1. 
2. 
3 
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Técnicas de entrevista 

✦ Escute atentamente  
✦ Não perca o foco da 

mensagem  
✦ Repita sempre que 

possível a (s) mensagem 
(ns), alternando 
exemplos e frases fortes 
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Imprensa escrita 

•  Uma das mais complexas e difíceis: repórteres são 
mais espertos e preocupados com conteúdo 

 
•  Se você não conhece a fundo o tópico, se prepare para 

um desastre 

•  Opções: 
–  Fone 
–  E-mail 
–  Chat 
–  Pessoalmente 



12 

Radio 
•  Sorria… O tom de voz 

entrega nitidamente 
seu estado de espírito 
(nervosismo, irritação 
ou insegurança) 

•  Fale de pé (você 
respira e pensa 
melhor) 

 
•  Opções: 

– Telefone 
– Pessoalmente 
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TV (“show time”) 
     Imagem é tudo! 

•  Use cores pastel 
•  Não vista: 

•  branco, preto ou vermelho 
•  roupas com listras  
•  brincos escandalosos 

•  Olhe para o repórter, não para câmera 
•  Finge que não há câmera nenhuma e relaxe 

(ninguém consegue de verdade mas com o tempo 
fica mais fácil) 

•  Não olhe para cima (você parece perdido).  Olhe 
para baixo (soa inteligente) 

•  Única opção: pessoalmente 
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Dicas gerais (fazer) 

✦  Beber água e molhar os lábios antes da 
entrevista 

✦  Se dar um tempo para respirar fundo 
antes de encontrar o repórter 

✦  Humor natural e discreto ajuda antes, 
durante e depois da entrevista 

✦  Se mostrar confiante (mesmo que não 
esteja) 

✦  Olhar constantemente nos olhos do 
repórter 

✦  Sempre que possível, praticar (filmar suas 
respostas simuladas; ou gravar; ou se 
nada disso for possível, praticar em frente 
um espelho) 
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Dicas gerais (NÃO fazer) 
✦ Não tomar refrigerante ou 

café 
✦ Não demonstrar 

insegurança ou dizer que 
esta nervoso 

✦ Nunca dizer, “boa 
pergunta” (você ofende o 
ego do repórter) 

✦ Não puxar o saco do 
repórter.  (Humildade 
funciona melhor) 
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Como escapar de certas 
situações 

✦  Mantenha sempre um copo de água do lado.  
Se não souber a resposta, tome um gole e 
pareça pensativo. 

✦  Se realmente não souber, diga, de forma 
confiante, “vou ter que verificar isso para 
você”, e o faça dentro do prazo estipulado 

✦  Se a pergunta não estiver clara, diga “deixa 
ver se entendi” e repita com suas palavras 

✦  Se o repórter te desafiar, sorria e mantenha 
a calma (ele vai testar seus limites) 

✦  Pergunte o tópico geral da entrevista 
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Para evitar problemas: 

✦  Não seja impaciente com o repórter  
✦  Não entre no jogo de poder (você vai 

perder) 
✦  Não provoque ou desafie o repórter (o 

feitiço vai virar contra o feiticeiro.  Sua 
função é levar a mensagem ate a 
audiência desejada: leitores, ouvintes 
ou telespectadores) 

✦  Nunca tente ver as perguntas antes da 
entrevista nem o artigo antes de ser 
publicado (você vai passar por 
completo amador) 
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Questões mais delicadas 

✦ Seja simpático com o repórter 
mas nunca julgue-o seu amigo 

✦ Nunca confie em um repórter, 
mas também não chegue na 
entrevista defensivo 

✦ Seja claro com o que quer 
dizer quando fala “isso é off” 
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 “Em OFF” 
•  “On the record”: tudo pode ser usado 
 
•  ”Off the record”: a informação obtida 

é sigilosa -- assim como a fonte, e 
não pode ser usada de forma alguma.   
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“no comment” 

§  As pessoas se acham importantes 
quando dizem, “sem comentários” 

 
§  Quando aparece na mídia, “sem 

comentários”, fica subentendido que 
você esta omitindo alguma 
informação. 
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Entrevista exclusiva 

§  Se prometer exclusividade, 
mantenha a palavra 

§  Seja claro o que quer dizer.  
Exclusividade de: 
§  tipo de mídia? (impresso, online, radio, 

tv) 
§  até ser publicado? 
§  o que acontece se alguém furar a 

informação antes? 
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Tópicos da entrevista 

§  Se você fechou um tópico e o repórter 
pergunta algo diferente: 
§  Responde se estiver confiante, mas 

lembra o repórter de sua falha 
§  Se estiver inseguro, tranquilamente 

lembre o repórter do combinado e diz que 
se ainda quiser informação na outra área, 
é só marcar.  Você esta  a disposição.  
Não se irrite nem diga,”sem comentários.” 



23 

Se a mídia comete um erro 
§  Nunca: 

§  entre em 
pânico 

§  ligue para o 
editor/diretor 
ou dono do 
veiculo 

§  grite com o 
repórter  

§  O que fazer: 
§  ligue para o repórter, 

e em bom e calmo 
tom levante a 
questão e sugira a 
correção o quanto 
antes 

§  leve o caso a um 
superior somente em 
situações extremas, 
mas sempre 
mantendo a calma e 
educação 
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 E você ainda achava que tinha 

aquele ego? 
   

 
Não chega perto dos egos jornalísticos. 

Para um repórter, muitas vezes uma   
  entrevista é um jogo de poder. 

Mas você não entra.   
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Lembre-se sempre:  
 Você esta no controle! 

»  O repórter é uma ponte 
 
 

Sua mensagem deve chegar do outro lado:  
 aos leitores, ouvintes ou telespectadores 

 
 
(Mas mantenha sempre em mente o tamanho 

do ego do seu entrevistador) 
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Show-time! 
»  Formar grupos de dois: 

§  Cinco minutos para reformular os três pontos 
principais da mensagem 

§  Cinco minutos para a pré-entrevista (se 
familiarizar com a mensagem um do outro) 

§  Cinco minutos para preparar 5 perguntas 
§  Três minutos para cada entrevista (6 por 

grupo/10 segundos para cada pergunta/30 
segundos por resposta) 

§  Cinco minutos para critica por grupo 

 
 


