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RESUMO 

 

O presente estudo busca compreender as estratégias utilizadas pelo apresentador na condução 

do programa Conversa com Bial no período do mês de agosto de 2018.  Temos como 

pergunta norteadora: De que forma Pedro Bial conduz as entrevistas ao considerar o papel do 

jornalista como mediador de conteúdos de interesse público? Para isso, foi necessário 

identificar as características comuns entre as conversas, assim como entender a abordagem 

dada a cada uma delas; e refletir sobre o modo de condução dos diálogos. O estudo de caso é 

a metodologia aplicada nesta pesquisa, pois apenas ela pode incluir casos únicos ou múltiplos 

e contribui para que se perceba de que forma as situações ocorrem. Os autores que dão aporte 

teórico: Aronchi de Souza (2004), Medina (1986), Barbeiro e Lima (2005), Emerim (2017), 

Vidal (2010). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando um novo produto surge na grade da programação de uma emissora é 

inevitável que desperte a atenção para o que está por vir. O programa Conversa com Bial não 

é novo no que diz respeito ao segmento apresentado no horário da emissora, mas 

diferentemente dos demais TalkShows, ele propõe o que o nome já adianta, uma conversa. 

Assuntos interessantes à sociedade repletos de informações e discussões aliados ao 

entretenimento.  

Então, a partir da definição das estratégias utilizadas na condução de um diálogo em 

um programa de entrevista, será possível analisar as características do apresentador, Pedro 

Bial, enquanto interlocutor do programa Conversa com Bial. Para isso, foi definido como o 

problema desta pesquisa o seguinte recorte: Como Pedro Bial conduz as entrevistas ao 

considerar o papel do jornalista como mediador de conteúdos de interesse público? Para esta 

finalidade será preciso compreender as estratégias usadas para a condução do programa. Desta 

maneira. A partir disto, identificar as características comuns entre as entrevistas para 

distinguir a abordagem a cada um dos convidados e refletir sobre o modo de direcionar os 

questionamentos. Esses são os pontos norteadores para esta pesquisa. 

 A escolha do tema veio da necessidade de sanar dúvidas e curiosidades da 

pesquisadora no que diz respeito às estratégias utilizadas pelo jornalista. Após comandar por 

17 anos a apresentação do reality show Big Brother Brasil, Pedro Bial retorna às raízes do 

jornalismo acompanhado de décadas de experiência em reportagens, textos e memoráveis 

aberturas. Neste espaço, o jornalista escuta ideias e, por vezes, multiplica opiniões. Por tratar 

de diferentes temas interessantes à sociedade, o programa é definido pela emissora como a 

união entre jornalismo e entretenimento. 

Em busca de pesquisas que contemplassem o mesmo objeto empírico e também 

questões acerca do referencial teórico, foi constatado que ainda não existem trabalhos que 

façam uso do mesmo corpus de pesquisa. Nas buscas foram encontradas investigações que 

apontam a relação do jornalismo com o entretenimento e suas características. O primeiro 

título: ‘A migração de grandes nomes do telejornalismo para o entretenimento e a 

credibilidade do jornalista’, realizado por Luísa Stoduto Ervilha (2017), discute o impacto 

causado quando grandes nomes do telejornalismo migram para o entretenimento. 

Outra pesquisa, chamada: ‘Telejornais, Telenovelas e Reality Shows: as narrativas 

como entretenimento informativo’, de Leonardo Grasso Leomil (2005). A partir do estudo o 

autor buscou entender quais tipos de narrativas são utilizadas em telejornais, telenovelas e 
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realitys shows. Leomil (2005) também pesquisou sobre como Pedro Bial, sendo apresentador 

do Big Brother Brasil, trouxe mais força aos enunciados do programa. 

 Já o estudo: ‘A “voz dos mídia” no Minha Periferia: Analisando imagens, falas e 

performance’, produzido por Denise Figueiredo B do Prado (2008) investiga por meio dos 

episódios do quadro Minha Periferia, exibido no Fantástico, durante o ano de 2007. A autora 

pesquisa de que forma a chamada “voz dos mídias” se torna perceptível na figura da 

apresentadora em questão, Regina Casé, e de que forma suas intenções são dirigidas ao 

público, por meio da fala, da imagem e dos gestos para que resultem no sentido que se 

pretende obter. 

O jornalista Pedro Bial tem um novo desafio em sua carreira à frente de um talkshow. 

Neste momento ele responde a uma demanda de conteúdos diversificados, mas sempre aliado 

ao seu já conhecido bom texto. Esta é a primeira vez em que ele conecta as duas áreas, 

jornalismo e entretenimento. Estudar a abordagem dos diálogos conduzidos por um 

profissional com larga experiência e vasto entendimento cultural pode ser enriquecedor para 

pesquisas do meio comunicacional. 

A fim de procurarmos estruturação teórica para entendermos o objeto empírico em 

questão, nos cercamos de ideias e conceitos de alguns autores que pesquisam o meio 

comunicacional. Os fundamentos essenciais que norteiam esta pesquisa se baseiam em 

autores que buscam elucidar formas de comunicar, entreter e entrevistar.  

Para isso, utilizamos Emerim (2017) para falar sobre as formas de estruturação 

discursivas dos programas televisivos e telejornalísticos. Aronchi de Souza (2004) nos auxilia 

a compreender as categorias, gêneros e formatos existentes em um produto televisivo que 

junto com Dejavite (2007) definem o Infotenimento e sua importância na televisão. 

Abordamos a questão referente aos assuntos de interesse público e de interesse do 

público definidos também por Vidal (2010) e Dalmonte (2012). Adiante, Medina (1986) e 

Barbeiro e Lima (2005) esclarecem sobre o ato de entrevistar. Outros autores também 

auxiliaram na construção do referencial teórico, Pereira Júnior (2005), Gomes (2009), 

Cardoso (2015), discorrem sobre o conceito de Infotenimento, entretenimento e estabelecem o 

formato Talkshow.  

Nesta pesquisa também buscamos produzir um referencial teórico que sirva como base 

para as análises aqui propostas. E no que trata da parte investigativa e exploratória da 

pesquisa definimos primeiramente três programas distintos, descrevemos e em seguida 

analisamos. A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi o Estudo de Caso, 

que se baseou nos conceitos de Godoy (1995) e Yin (2015). 
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Mesmo as três entrevistas tratarem de assuntos diferentes, escolhidos desta forma 

propositalmente para assim entendermos que a forma de mediação entre elas é bem parecida, 

pois o jornalista sempre proporciona espaço para os entrevistados falarem. Outra percepção 

clara é que o entrevistador se coloca no lugar do outro para compreender o seu ponto de vista. 

Bial não tem um perfil característico de coagir o convidado, mas o questiona é de maneira 

direta com contextualização do assunto em questão, quase sempre emitindo opiniões que 

acrescentem ao assunto. 
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2 TELEVISÃO 

  

A televisão trouxe ao jornalismo inúmeras possibilidades de diferentes narrativas. O 

telejornalismo, por sua vez, apresenta conteúdos que alcançam diversos segmentos da 

sociedade e cumpre o papel como moderador dos acontecimentos e dos fatos. 

 

Pela sua função de mediação, ao trazer os fatos do mundo para a intimidade, para 

dentro da casa do cidadão, como se ali acontecessem, o telejornalismo cria um 

espaço específico de vivência que marca a passagem entre o exterior e o interior e, 

ao mesmo tempo, derruba a fronteira entre o público e o particular ou privado. 

(EMERIM, 2017, p.119). 

 

Uma importante aliada da comunicação à televisão já tem como marca, além de 

informar e entreter, o papel de acompanhante por estabelecer vínculo com o telespectador, de 

acordo com cada programa. Emerim (2017) cita algumas categorias importantes para melhor 

compreensão sobre o telejornalismo. 

 

A estrutura: a forma de estruturação discursiva que tende a repetir-se nos programas 

televisivos telejornalísticos com vistas a facilitar sua produção e tornar o seu 

formato conhecido, possibilitando o estabelecimento de vínculos com seus 

telespectadores. Chamadas internas e externas: a forma mais habitual de divulgação 

dos programas televisivos. Cenário: os enquadres com que a televisão trabalha, 

conhecidos como settings ou cenários, constituem-se em um espaço definido e 

preparado, adequado às necessidades de seu processo produtivo. O cenário é um dos 

elementos que permite a pronta identificação do programa por parte do público 

telespectador. Os atores sociais e discursivos e suas funções: a produção televisiva 

opera pela transformação de atores sociais, midiáticos ou não, em atores discursivos, 

isto é, em atores dos textos televisivos telejornalísticos. (EMERIM, 2017, p. 123). 

  

 

Desta forma, também é preciso ressaltar que assim como o cenário, nos casos 

existentes, a forma como o programa jornalístico apresenta as notícias, sejam elas por meio de 

reportagens ao vivo ou externas gravadas, afeta na maneira como o conteúdo informativo será 

recebido e compreendido pelo público. Pereira Júnior (2005) entende a televisão como uma 

indústria cultural que está em um lugar notório e participa de maneira decisiva na composição 

da identidade e do desenvolvimento econômico de um país. 

De acordo com o portal Memória Globo, a televisão iniciou no ano de 1950 no Brasil. 

No ano seguinte, o fundador da Rede Globo, Roberto Marinho pediu a concessão de canal que 

foi aprovada e concedida no ano de 1957, durante o governo de Getúlio Vargas. Em 1965 foi 

ao ar no canal 4 da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente a emissora está em 98% dos 
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municípios brasileiros. Pereira Júnior (2005) afirma que a emissora detém 80% da audiência 

nacional. 

O Relatório Final Pesquisa Brasileira de Mídia - PBM 20161, publicado em 2017, a 

Rede Globo é o canal de televisão mais assistido pelos brasileiros, mencionado como primeira 

opção 56%. Quando a pesquisa questiona em que meio de comunicação as pessoas se 

informam mais sobre o que acontece no Brasil, 63% responderam como primeira opção a 

televisão, 26% a internet, 7% o rádio e 3% o jornal. 

Desta forma, é possível perceber que a televisão, mesmo com o advento da internet, com a 

competitividade do rádio e do impresso, não deixou de ser um dos meios de comunicação 

mais queridos dos brasileiros. No que diz respeito ao ponto de vista mercantil, a televisão é 

“fundamentalmente um meio de entretenimento e informação e só secundariamente um que 

diz respeito ao meio cultural e educativo” (PEREIRA JÚNIOR, 2005, p.39). 

A produção de conteúdo jornalístico e a disseminação da informação passam por uma 

etapa crucial durante a elaboração, a observação da realidade em que estamos inseridos e das 

relações que se constituem entre sujeitos e o mundo. Emerim (2017) explica que é necessário 

perceber os modos de formação do jornalismo. “Para compreender qualquer produto do 

jornalismo é necessário entender seu percurso formativo, quer dizer, a natureza de seu 

processo de feitura, de produção.” (EMERIM, 2017, p.115). Ao assimilar este caminho é 

preciso ressaltar que o jornalismo é o misto do que se aprende teoricamente, com o que o 

exercício da função demonstra a partir das inúmeras probabilidades de aperfeiçoamento dos 

métodos, resultados e capacitação do profissional que exerce jornalismo. 

 

2.1 CATEGORIAS, GÊNEROS E FORMATOS 

 

Para Aronchi de Souza (2004), os programas televisivos precisam ser separados por 

categorias para que se possam identificar os gêneros a que cada um corresponde. O autor 

explica que a categoria dá conta de diversas classificações e determina vários elementos. 

Sendo assim, a divisão dos programas em categorias introduz o processo de reconhecimento 

do produto que segue o conceito industrial assumido pelo mercado de produção. “Em suma, 

qualquer que seja a categoria de um programa de televisão, ele deve sempre entreter e pode 

também informar. Pode ser informativo, mas deve também ser de entretenimento.” 

                                                 

1Link disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-

de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view>.  Acesso em: novembro de 2018. 
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(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 39).        

  

Aronchi de Souza (2004) ressalta que existem três categorias que compreendem a 

maioria dos gêneros: o entretenimento, o informativo e o educativo.  Mesmo definindo estas 

três, o autor deixa claro que existem produções que não se encaixam nestas categorias, como 

as chamadas de “especiais”, sendo elas inéditas e exclusivas, normalmente apresentadas como 

diferenciadas e de gêneros diversos. Estas produções especiais geralmente estão ligadas a 

programas dos gêneros religiosos, políticos e de Teleshopping. Na categoria informativa 

temos os gêneros: documentários, programa de entrevistas, debate e telejornal. 

 

2.1.1 Infotenimento 

 

Gutmann, Santos e Gomes (2008) entendem que o Infotenimento é uma categoria de 

programas televisivos que misturam estratégias utilizadas no jornalismo e o ato de entreter, a 

fim de prender a atenção do público. A expressão Infotainment tem origem na língua inglesa e 

é formada a partir da união de duas expressões, a informação e o entretenimento. Para os 

autores, o uso desta categoria ocorre devido ao grande uso de recursos narrativos, 

audiovisuais e dramáticos pelo jornalismo que são característicos. Eles entendem que a 

associação entre informação e entretenimento é o resultado de um processo de 

comercialização do jornalismo com o propósito de captar mais público. 

Dejavite (2007) explica que desde o final do século XX foi criada uma nova 

nomenclatura para que se possa definir melhor o conteúdo de entretenimento no jornalismo, o 

Infotenimento, e sua força ficou maior quando passou a ser utilizado por profissionais e 

acadêmicos da área da comunicação. A pesquisadora afirma que o jornalismo de 

Infotenimento é o espaço designado às matérias que visam informar e entreter. Um exemplo, 

são os assuntos que tratam sobre estilo de vida e as chamadas notícias de interesse humano, as 

quais envolvem o público. “Esse termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a intenção 

editorial do papel de entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos que atende às 

necessidades de informação do receptor de hoje. Enfim, manifesta aquele conteúdo que 

informa com diversão.” (DEJAVITE, 2007 p. 2). 

A autora diz que não existe uma fronteira nítida entre o jornalismo e o entretenimento 

e que a sobreposição deles, nos dias de hoje, é quase que inevitável. O papel de informar e 

formar a opinião pública, ou do público, sempre foi de responsabilidade do jornalismo, 

invariavelmente com base na verdade. Dejavite (2007) aponta que o entretenimento 
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encaminhou-se a explorar a ficção, chamar a atenção e divertir as pessoas. Nele a mesma 

matéria pode muito bem informar, entretendo ou entreter por meio da informação. Para ela 

não existe um limite ético que separa jornalismo e o entreter. Um exemplo explícito disso são 

as revistas especializadas em celebridades, conteúdo que contenta a curiosidade das pessoas. 

“Esse tipo de conteúdo satisfaz nossas curiosidades, estimulam nossas aspirações, 

possibilitam extravasar nossas frustrações e nutrem nossa imaginação.” (DEJAVITE, 2007 

p.3). 

Entendido que existe um caráter híbrido no conceito jornalismo de Infotenimento, a 

autora demonstra que é possível dizer que a definição encontra alguns conceitos pré-

estabelecidos como o dito conteúdo sério e o não sério. O conteúdo sério é aquela matéria que 

aprofunda, investiga crítica, transmite informações novas e tem por finalidade o ponto de 

reflexão. O segundo, o não sério, é o que somente diverte, tem humor, atrai o receptor por 

trazer assuntos mais amenos, light, o que, para muitos, não traz nada de novo, apenas algo 

velho com outra roupagem que ajuda promover ideologias, como a do consumo e a do 

mercado. (DEJAVITE, 2007, p.3) 

 

O público (com os seus novos princípios de receber a informação) exige que a 

notícia – independente do meio em que estiver inserida – informe, distraia e também 

lhe traga uma formação sobre o assunto publicado. Se as informações jornalísticas 

não tiverem essas características, não vão chamar a atenção da audiência. Agora, a 

notícia tem que ser light. A audiência está acostumada, principalmente depois do 

sucesso da televisão e agora com a internet, a aceitar a notícia de melhor montagem 

cênica. (DEJAVITE, 2007. p.4). 

  

Outro estudo realizado por Dejavite (2008) entende que para o público o 

entretenimento é basicamente aquilo que entretém, sendo aquela matéria que o informa e o 

diverte ao mesmo tempo. Percebeu-se que é um equívoco pensar que para atingir um público 

de classe A e B, considerados assim mais intelectuais, é necessário veicular apenas conteúdos 

tidos como mais sérios, como os de política e economia. 

O receptor, com os novos princípios de receber a informação, exige que a notícia na 

atualidade – independentemente do meio em que estiver inserida – informe, distraia e também 

lhe traga uma formação sobre o assunto publicado. Esse tipo de conteúdo tem sido 

denominado notícia light. Se as informações jornalísticas não tiverem essas características, 

não vão chamar a atenção da audiência. (DEJAVITE, 2006, p.42). 

A notícia light é de fácil entendimento, de grande circulação e busca divertir. A autora 

compreende que isso nada mais é do que a solicitação feita pelo receptor daquilo que deseja 

encontrar na informação. Para ela, é preciso que se tenha uma matéria em que o conteúdo 
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satisfaça necessidades, interesses e ao mesmo tempo informe e distraia para propor que o 

telespectador possa vivenciar o fato.  Então, é possível dizer que o jornalismo de 

Infotenimento manifesta, hoje, a intenção editorial que busca satisfazer essa necessidade do 

receptor. 

Gomes (2009) diz que assim como o conteúdo popular, chamado por ela para definir 

um tipo de conteúdo com o mesmo objetivo, o Infotenimento pode ser motivado pelo 

processo que ela chama de “processo de comercialização”. Isto nada mais é do que a busca 

por melhores pontos de audiência e a concorrência acirrada. Ambos de maneira negativa, pois 

são, por vezes, considerados como o que distrai, tornando-se o que rouba a atenção do 

telespectador. Em alguns momentos toma o espaço de assuntos importantes da agenda do 

jornalismo, como os de política, saúde, economia e afins.  A autora ainda ressalta que existe 

uma diversidade de programas compreendidos como Infotenimento, tais como: talkshow, 

reality e documentários. 

 

São exemplos de infotainment: programas de investigação sobre crimes; programas 

que dramatizam a vida cotidiana; programas que conjugam o debate de assuntos da 

atualidade com recursos do entretenimento; programas que têm como conteúdo as 

várias formas de entretenimento; programas que não são jornalísticos, mas que 

adotam estratégias do jornalismo para ampliar seu capital simbólico; programas de 

softjournalism, ou seja, programas jornalísticos que esvaziam seus conteúdos de 

política, política internacional, economia e aumentam os de celebridade, crimes, 

saúde e beleza. (GOMES, 2009, p.10). 

 

A utilização de itens que atraem a atenção como: meios de transmissão de sons e 

imagens, o modo de condução mais aprazível, o uso de falas mais pessoais e subjetivas, como 

em um bate-papo, a idealização dos apresentadores como figuras notáveis e o uso de diversas 

referências de produção artística e cultural, como os que Gomes (2009) diz: “declamação ou 

citação de textos literários ou a citação - em especial a visual - de cenas e personagens do 

cinema” são alguns dos recursos mais citados. Isso reafirma que a principal intenção dos 

meios de comunicação que fazem uso do Infotenimento é atrair a atenção do telespectador 

 

A rigor, é uma característica da produção midiática contemporânea e não configura 

uma estratégia comunicativa específica. Infotainment, nesse sentido, seria um não 

gênero: ele serve para classificar rapidamente os produtos televisivos que não se 

enquadram muito claramente em nenhum dos gêneros televisivos que conhecemos. 

(GOMES, 2009, p. 11). 

 

É possível entender então que a união do jornalismo com o entretenimento veio para 

contribuir com os conteúdos jornalísticos e fazer com que alguns temas se tornassem mais 
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interessantes aos olhos do público. Cardoso (2015) percebe que desde o surgimento da 

televisão ela é dominada pelo entretenimento e aos poucos conta com uma acentuada 

interação com o jornalismo. “Essa reconfiguração do espaço dedicado à notícia na tevê pode 

ser um indicativo de busca pela manutenção da audiência, que hoje se tornou mais exigente e 

seletiva.” (CARDOSO, 2015 p. 15). Desde então se abriu um espaço para que o telespectador 

interaja de forma afetiva com o processo de produzir uma notícia, assim, a compreensão da 

audiência fica mais fácil. Pode-se entender que a televisão encontrou uma forma de unir, 

muitas vezes em um mesmo formato, assuntos de interesse-público e de interesse do público. 

  

2.1.2 Entrevista 

 

A entrevista é um gênero da categoria informação vinculado aos programas 

jornalísticos ou aos de entretenimento. Este formato pode ser realizado em estúdio ou em 

externas, sejam elas gravadas ou transmitidas ao vivo. Aronchi de Souza (2004) comenta que 

determinados programas do gênero contêm reportagens para exemplificar certos temas. 

 Medina (1986) afirma que o ato da entrevista não pode ser entendido como uma 

simples técnica utilizada a fim de obter respostas.  É necessário que exista uma relação entre o 

entrevistado e o entrevistador na qual é definida como diálogo. “Se quisermos aplacar a 

consciência profissional do jornalista, discute-se a técnica da entrevista; se quisermos 

trabalhar pela comunicação humana, proponha-se o diálogo.” (MEDINA, 1986, p.5). A 

técnica utilizada no ato da entrevista tem de ser a que possibilite a interação social e a 

interpretação da informação. A autora ressalta também, no que diz respeito os modos de 

entrevistar, que fica claro para quem está assistindo, ouvindo ou lendo uma entrevista quando 

o conteúdo da mesma transmite alguma emoção. Tanto pelas respostas dos entrevistados, 

quanto nas perguntas do entrevistador. A experiência de vida, o conceito, a dúvida ou o juízo 

de valor do entrevistado transforma-se numa pequena ou grande história que decola do 

indivíduo que a narra para se consubstanciar em muitas interpretações. “A audiência recebe os 

impulsos do entrevistado, que passam pela motivação desencadeada pelo entrevistador e vai 

se humanizar, generalizar no grande rio da comunicação anônima.” (MEDINA, 1986, p.6). 

 Isso só acontece se a entrevista alcança o nível do diálogo interativo. Quando se fala 

da entrevista dirigida, por algum questionário pré-estabelecido, é possível compreender que o 

resultado disso pode decepcionar o receptor. Isso ocorre porque a falta do diálogo na 

entrevista fica evidente a qualquer um. “O diálogo é democrático; o monólogo é autoritário.” 

(MEDINA, 1986, p.7). 
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Para corroborar com algumas ideias de Medina, Barbeiro e Lima (2005) entendem que 

diferente da entrevista apresentada no impresso, as transmitidas em televisão possibilitam que 

a intimidade do entrevistado seja exibida. 

  

Os gestos, o olhar, o tom de voz, o modo de se vestir, a mudança no semblante 

influenciam o telespectador e a própria ação do entrevistador, que ao adquirir 

experiência consegue tirar do entrevistado mais do que ele gostaria de dizer.Boas 

entrevistas são as que revelam conhecimentos, esclarecem fatos e marcam opiniões. 

(BARBEIRO E LIMA, 2005, p.85).  

  

 

Desta forma, é possível que o entrevistador extraia mais do que aquilo que estava 

previsto no roteiro e traga ao espectador novas informações, fatos e acontecimentos. Barbeiro 

e Lima (2005) expõem algumas orientações comuns às transmissões das notícias em 

televisão: É necessário que a entrevista tenha início, meio e fim. O tempo a ser utilizado e as 

perguntas devem ser definidos previamente para que o ato da entrevista não sirva para algum 

tipo de promoção pessoal do entrevistado.  O tamanho da pergunta merece atenção para que 

ela não acabe por responder o questionamento do entrevistador, ou seja, rasa demais para que 

o entrevistado possa respondê-la e o público entender do que se trata o assunto. Pensando no 

público, o entrevistador deve primeiramente perguntar o que julga ser mais relevante sobre a 

pauta. 

Os autores prosseguem afirmando que o ato da entrevista não pode ser apenas um 

bate-papo, mas que o entrevistado deve falar ao telespectador e não só ao jornalista, no qual 

deve estar preparado caso a direção da entrevista mude. Determinadas respostas podem mudar 

o rumo da entrevista e abrir possibilidades para um tema novo e relevante para aproveitar o 

que for deixado nas entrelinhas. Caso alguma resposta não pareça clara o suficiente, é 

importante pedir para que o entrevistado explique melhor o que disse. 

Para eles não são todos entrevistados que requerem muito tempo de conversa e toda 

pessoa que estiver sendo entrevistada deve ser tratada com respeito e cordialidade, 

perguntando, se necessário for, como deve ser pronunciado seu sobrenome, por exemplo. É 

preciso ter cuidado com as perguntas vistas como óbvias. Independente do tempo que durar a 

entrevista, é necessário estar atento para que o entrevistado não fuja de nenhuma pergunta, 

respostas como: Sim, não e talvez devem ser mais exploradas. “Uma conversa informal ajuda 

a tranquilizar o entrevistado. Tente convencê-lo da importância da sua informação para o 

público.” (BARBEIRO e LIMA, 2005, p.86). Desta forma, é interessante que haja uma fala 

com o entrevistado antes do início de um programa ao vivo ou da gravação dele. Um exemplo 
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é se a conversa for em outro idioma. Neste caso, se o entrevistador não tiver o domínio 

completo da língua, a presença de um tradutor é indispensável. 

Barbeiro e Lima (2005) destacam que a entrevista não é um debate. “É necessário 

tomar cuidado para que um bate-boca não confunda o telespectador. Ela não é um confronto 

de opiniões entre jornalista e entrevistado.” (BARBEIRO e LIMA, 2005, p.87). Para que uma 

entrevista seja de qualidade não é obrigatório que ela seja realizada por um jornalista, mas 

também por artistas, humoristas e apresentadores que possuam habilidades suficientes para 

conduzi-las. 

Toda entrevista tem limites, a intimidade do entrevistado deve ser preservada, de 

acordo com a ética profissional. 

 

Conduzir uma entrevista de forma vigorosa, especialmente com um personagem 

liso, não é maltratar o entrevistado nem ofendê-lo. A entrevista é uma ação de mão 

dupla, onde nem sempre se consegue acuar o entrevistado e quem pensa em dar 

pancadas é bom estar preparado para recebê-las também. É importante nunca perder 

o sangue frio. A entrevista é um verdadeiro duelo jornalístico com o entrevistado. 

(BARBEIRO e LIMA, 2005, p. 88). 

  

O jornalista tem o compromisso com a ética e a verdade. O entrevistado, por vezes, 

pode impor que não se fale em certo tema. “Negocie com ele. Você tem a responsabilidade de 

perguntar o que o público quer saber e ele tem o direito de dizer se quer ou não responder a 

alguma pergunta.” (BARBEIRO e LIMA 2005, p.88). Sendo assim, mostrar a entrevista antes 

de ir ao ar não é uma opção, mas se alguma dúvida ficar é sempre importante lembrar que 

existe o lead e que suas perguntas são imprescindíveis para se inteirar de algum assunto.  

Olhar nos olhos de quem fala, estar atento às expressões e reações é uma característica da 

figura do entrevistado.  

Questões técnicas são explicadas pelos autores como a da perspectiva da câmera que 

deve ser de 50 a 75 mm acima da linha da visão do entrevistado. Particularmente, nas 

entrevistas televisivas deve se ter cautela com a comunicação silenciosa. “Saber usar o 

silêncio é exercer o poder.” (BARBEIRO E LIMA, 2005, p.88). 

A postura e o comportamento do entrevistador devem estar baseados em algumas 

premissas como, sobriedade ao vestir-se e discrição ao gesticular. “O entrevistador não pode 

se fazer mais importante que o entrevistado ou que a própria notícia.” (EMERIM, 2008, p.13). 

Ele não deve transmitir sua opinião. Desta forma, é preciso ter cuidado com os movimentos 

com a cabeça, por exemplo, concordando ou não com quem fala, pois isso pode comprometer 

a qualidade da entrevista.  
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Emerim (2012) cita o Manual de telejornalismo da Rede Globo, criado em 1984, para 

ilustrar alguns exemplos. Segundo ela o manual previne para que se tenha cautela quando o 

entrevistado seja alguém por quem o entrevistador tenha admiração. 

 

No momento da entrevista, as emoções particulares devem ser deixadas de lado, em 

benefício de uma postura profissional. As conclusões e opniões são tarefas 

reservadas aos telespectadores, e não aos entrevistadores.  (EMERIM, 2012, p.13). 

  

Para que se alcance uma boa entrevista é preciso que a condução seja clara. É 

indispensável que sua composição seja previamente programada com a ajuda de um roteiro. 

Os questionamentos não devem ser os óbvios e muito menos de tom agressivo e carecem 

fazer relação com o tema da entrevista. Assim, estar preparado e conhecer o tema em pauta é 

essencial. 

Emerim (2012) também complementa os autores ressaltando que o ato da entrevista 

passou a ter mais importância e se disseminou de maneira mais ampla entre as mídias. Em 

razão desta proliferação, foram desenvolvidas regras direcionadas aos modos de abordagem 

ao realizar uma entrevista para ajudar o entrevistador a conduzir de maneira mais clara, 

precisa e com a postura correta para que se possa entender as respostas e fazer novas 

perguntas aos entrevistados. “Tais regras que organizam o como fazer do entrevistador e 

ajudam-no na realização da entrevista, não garantem, entretanto, que os objetivos da 

entrevista sejam alcançados.” (EMERIM, 2012, p.12) 

 Já Medina (1986) define que a entrevista é uma técnica que oportuniza a interação 

social e possibilita que a informação seja partilhada de maneira democrática. Todos os 

membros que fazem o ato da entrevista acontecer acabam interagindo, dividindo 

conhecimento e acrescentando para o saber do outro. A autora classifica o ato da entrevista 

em dois grupos, os que buscam espetacularizar assuntos e os que procuram entender o 

humano. A entrevista jornalística é uma técnica de captação de informações, que explora o 

que o entrevistado tem de mais característico. 

A autora também explica que, para falar do início de uma entrevista, é preciso estar 

atento a uma etapa importante do processo, a pauta, ela é o ponto de partida. Para uma pauta 

ser válida e render uma boa entrevista, é necessário levar em consideração um aspecto muito 

importante, o interesse humano. Ela destaca outro ponto ligado à pauta, a escolha das fontes. 

Isso parte de uma pesquisa de campo, seleção de informações e de dados pessoais. Medina 

(1986) esclarece que ainda mais importante que a pauta e a seleção de informações está a 

figura do comunicador, que deve ser o representante da sociedade. “[...] Ele tem que se 
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esforçar não para satisfazer a própria curiosidade, mas o que presente, a audiência quer 

saber.” (MEDINA, 1968, p. 38). 

Em relação ao contexto histórico desta técnica, Silva (2012) afirma que o formato 

entrevista é relativamente novo, mas mesmo assim sua presença já faz parte da grade do 

telejornalismo brasileiro, mesmo contando com poucos estudos referentes ao seu processo de 

formação. 

 

A discussão está focada no final dos anos 1970, quando, em função do 

enfraquecimento da ditadura militar, programas de entrevistas políticas se 

multiplicaram no fluxo televisivo, dando visibilidade especial aos políticos de 

esquerda, antes exilados e cassados pelo regime. (SILVA, 2012, p.168). 

  

Desde então, os programas de entrevistas começaram a surgir com formatos renovados 

e como uma maneira barata e politicamente atuante para a época de recente redemocratização. 

A autora explica que neste momento foram fixadas certas características: a contestação, o 

interesse público, a participação e a aproximação com a política, como vetores para o 

desenvolvimento dos programas de entrevistas. “... denota uma relação transparente entre 

democracia, liberdade de expressão e programa de entrevista, como se fossem derivados 

naturais um do outro, ocultando disputas na definição do que é um programa de entrevistas 

autêntico segundo os princípios do jornalismo.” (SILVA, 2012, p.169).  Essa rivalidade 

ocorreu devido à necessidade do campo jornalístico se autenticar no espaço televisivo, visto 

até então como preferencial do entretenimento. 

A partir de uma abordagem histórica dos programas de entrevista, a autora ressalta que 

nos anos 1970 se configurou o subgênero: entrevistas contestadoras versus entrevistas 

amenas. “Essa dicotomia foi provocada pela reedição do programa Pinga Fogo, pela TV Tupi. 

Em sua primeira fase, no início dos anos 1960, Pinga Fogo caracterizava-se como um 

programa tenso, polêmico e profundo.” (SILVA, 2012, p. 169).  Mas já na segunda fase, em 

1978, tornou-se gentil e amistoso em relação aos entrevistados que eram quase sempre 

representantes políticos se distanciando das expectativas a respeito do jornalismo. 

Silva (2012) entende que foi criada uma postura contestadora como dispositivo para 

obtenção de informações e esclarecimentos. Ela destaca que “num momento específico da 

história do telejornalismo, a contestação era a marca textual mais evidente para a distinção de 

programas de entrevistas e outras formas de diálogo espalhadas pela programação televisiva.” 

(SILVA, 2012, p.171). Sendo assim, é possível, portanto, estabelecer que um programa de 

entrevista seja um produto televisivo concentrado no diálogo e que tem por objetivo 
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informações em profundidade e o desempenho contestador do entrevistador, “... a 

contestação, a temática voltada para o campo político e a sustentação de valores de vigilância 

e interesse público são as marcas que configuram o que hoje reconhecemos como programa 

de entrevista.” (SILVA, 2012, p. 178), salienta a autora. 

Emerim (2017) explica que a entrevista é uma configuração de desempenho do 

jornalista a qual surgiu junto com o advento da televisão brasileira. 

 

Oriunda das práticas mais fundamentais do jornalismo, ela se reconfigura em 

diferentes gêneros e formatos, inicialmente, reproduzindo os apresentadores nos 

programas de rádio (suporte fundamental das primeiras produções televisivas) para, 

ao longo do tempo, ganhar características específicas do meio televisual. (EMERIM, 

2017, p.12). 

 

E diferente do TalkShow, um programa de entrevista não permite que o entrevistado e 

o apresentador transitem pelo cenário, por exemplo. Neste caso é usual que os dois estejam 

sentados para que a conversa possa ser mais longa e tenha mais seriedade.  Mesmo sendo um 

gênero informativo, a entrevista pode estar presente em diferentes formatos televisivos, não só 

nos telejornais. 

O apresentador pode sim pressionar seu entrevistado a fim de obter as respostas que 

procura, assim, não existe a necessidade de deixá-lo à vontade.  O tema das entrevistas pode 

passar desde a vida pessoal, opiniões ou até posição política. 

O cenário está normalmente definido por uma mesa onde o apresentador senta e recebe 

seus convidados, o que proporciona mais conforto para que a conversa seja mais agradável e 

atinja o objetivo pretendido. Mesmo sendo possível que uma entrevista seja realizada em pé, o 

autor não considera que ela seja boa para o formato, pois, desta forma, ocorreria de maneira 

mais acelerada. 

O autor classifica os gêneros da categoria entretenimento da seguinte forma: 

Auditório, colunismo social, desenho animado, culinária, docudrama, esportivo, filme, game 

show, humorístico, infantil, interativo, musical, novela, quiz show, reality show, revista, série, 

série brasileira, sitcom, variedades, western e por fim o que mais interessa para este trabalho o 

TalkShow. 

 

2.1.3  TalkShow 

 

O termo Talkshow pode ser definido como uma forma que a televisão encontrou para 

transmitir uma conversa com dois componentes que dão a cara do programa com traços de 
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causalidade e espontaneidade. O formato agrupa algumas características dos outros gêneros, 

intimidade emocional e uma pitada de bom humor. Aronchi de Souza (2004) considera que a 

versatilidade do programa possibilita passar de um musical para temas jornalísticos ou da 

política para o esporte. No que se refere ao formato do Talkshow, o auditório é utilizado para 

causar um clima descontraído. “O gênero pode contar com os formatos de auditório, musical e 

até humor. Porém, o ingrediente principal é o formato entrevista, dando tempo para o 

entrevistado expor suas ideias.” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.138). É como se uníssemos 

entrevista e espetáculos musicais e/ou artísticos. 

No que diz respeito aos gêneros da categoria informação, Aronchi de Souza (2004) 

cita o debate como o que conta com apenas um apresentador e número diversificado de 

entrevistados. O documentário aparece como quem traz consigo temas importantes a serem 

debatidos e o telejornal é definido como repleto de informações, apresentado por um ou mais 

jornalista. Ele também discorre sobre a entrevista, que para esta pesquisa é o gênero que mais 

interessa. Assim, é possível entender que a categoria entrevista pode estar junto do formato de 

outras categorias que também são de caráter informativo. O autor ressalta que programas 

como De Frente com Gabi, de Marília Gabriela transmitido pelo SBT, um dos exemplos de 

programas do gênero entrevista que mais deixam claras as diferenças com os programas 

denominados como Talkshow. 

Quando existe descontração e intimidade, pode haver uma redefinição do gênero 

entrevista. Com tais elementos, o gênero se aproxima do classificado como Talkshow. “Os 

dois se aproximam, mas com diferença que demarcam o território do jornalismo e o do show. 

No gênero entrevista, o entrevistado é o foco e não há show comandado pelo jornalista 

apresentador.” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.147). 

Já o formato é definido pelas configurações específicas de cada programa “em 

televisão, vários formatos constituem um gênero de programa, e os gêneros agrupados 

formam uma categoria” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.45). Então, é possível entender que 

o formato pode ser resumido como as singularidades de um programa televisivo. 

Mesmo com a diferenciação dos programas de entrevistas jornalísticas e os que 

misturam show e entrevistas, por vezes de cunho jornalísticos e por vezes não, é relevante que 

se entenda a diferença dos assuntos tratados como de interesse do público, ou seja, de 

interesse específico, ou de interesse público, assuntos pertinentes a toda sociedade. O 

programa que esta pesquisa analisa faz o uso das duas categorias. 
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3 INTERESSE PÚBLICO E INTERESSE DO PÚBLICO 

 

Para que se possa compreender a diferença entre os conteúdos de interesse público e os 

de interesse do público buscou-se perceber o que é cada um deles. Vidal (2010) entende o 

conteúdo de interesse público como aquele que colabora com o desenvolvimento intelectual e 

ético do cidadão. Composto por assuntos que gerem reflexões e auxiliem na tomada de 

decisões de assuntos políticos, de saúde pública, segurança e todos os outros temas comuns à 

sociedade. “Em suma, a notícia de interesse público tem agregado ao seu valor-notícia um 

valor de cidadania. É o valor que possibilita ao cidadão ter integração e participação na vida 

em sociedade.” (VIDAL, 2010, p.4). 

A autora define categorias para os assuntos de interesse público: Ciência e Tecnologia; 

Cultura; Economia e Trabalho; Educação; Governo e Poder; Meio ambiente; Saúde; Social; e 

Utilidade. Então é possível entender que o restante dos temas apresentados em jornais e 

programas televisivos jornalísticos como: “Beleza; Curiosidade; Dramaticidade; Esportes e 

Lazer; Notoriedade; e Polícia, são os de interesse do público, escolhidos a partir dos nichos 

que o programa pretende alcançar.” (VIDAL, 2010, p.4). 

Ela explica que, por vezes, o espectador ou o leitor procuram pelos assuntos de 

interesse do público para fugirem das notícias do cotidiano da sociedade, a fim de 

encontrarem temas que exploram o entretenimento. 

 

Desde os primeiros tempos, quando ainda não havia a consolidação da imprensa, 

com atividade e função jornalística, já existia público. E esse, por sua parte, já sabia 

quais informações lhe interessavam. Em um primeiro momento, eram tanto as 

cotações de mercadorias e os atos governamentais quanto os fatos da vida privada, o 

que fazia parte das dores de uma sociedade. (VIDAL, 2010, p.9). 

  

A vontade de saber o que acontece com figuras famosas, fatos inusitados ou até 

mesmo assuntos tidos como sem importância, para alguns gostos são os que despertam maior 

interesse do público em geral. O conteúdo apresentado possuiu características populares de 

dramaticidade que são de interesse do receptor. 

Os assuntos de interesse público e o interesse do público geram um impasse no 

jornalismo entre informar ou comunicar com informações consideradas dispensáveis, mas que 

chamam a atenção e produzem audiência. 
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Não há razão para criticar a imprensa, a mídia de modo geral, também não se pode 

culpar o leitor por se interessar por fatos e acontecimentos que pouco ou em nada 

contribuem para o desenvolvimento humano e social. Tampouco podem se 

responsabilizar os jornalistas, produtores das notícias. Há de se trabalhar na 

convergência do interesse e da importância das informações. (VIDAL, 2010, p.12). 

  

Gomes (2011) garante que o interesse público é um dos mais importantes valores 

jornalísticos e que é ele quem regula a prática profissional e “a ele se recorre para argumentar 

a favor da própria legitimidade do jornalismo.” (GOMES, 2011, p.22). 

 O responsável pela produção da notícia ou do conteúdo tem o papel de unir assuntos 

mais importantes com as técnicas narrativas, de maneira que aguce a atenção do receptor para 

os assuntos de interesse público. O direcionamento das informações se dá a partir do trato que 

o jornalista dá ao conteúdo, pois é seu papel também fazer com que o público compreenda e 

se interesse por essas notícias da mesma forma que pelas demais. 

Para definirmos interesse público não basta apenas afirmar que se trata de tudo aquilo 

que interessa ao público de maneira geral, porque se fosse apenas isso o jornalismo abordaria 

apenas assuntos de importância social e “jamais falaria de moda, beleza, alimentos saudáveis, 

tampouco falaria das tendências na criação de caprinos”, como afirma Dalmonte (2012, 

p.359). 

Wolf (2003) entende que cada indivíduo representa um escopo para os meios de 

comunicação, mas se todo o cidadão fosse o ingrediente decisivo do conhecimento comum, 

não existiriam motivos para a falta de informação de algumas pessoas. 

 

Escassez de interesse e de motivação para certos temas, dificuldades de acesso à 

informação em si, apatia social ou outras causas ainda podem estar na origem dessa 

situação: Esses diversos fatores estão provavelmente correlacionados entre si. Se 

aqueles que mostram interesse por certo argumento acabam por se desinteressar 

após terem sidos expostos a ele, os que se mostram desinteressados e desinformados 

agem assim porque nunca foram expostos à informação relativa. (WOLF, 2003, 

p.21). 

  

O autor entende que quanto mais o cidadão for exposto a certos temas, mais vai querer 

se informar sobre eles, “o sucesso de uma campanha de informação  depende do interesse que 

o público demonstra em relação ao argumento...” (WOLF, 2003, p.21). E quanto mais esse 

argumento for exposto a ele, mais interesse ele adquire. 

Wolf (2003) comenta que existem critérios referentes ao público e que em boa parte 

dos casos os profissionais de jornalismo conhecem pouco o alvo, mesmo com as pesquisas 

existentes que buscam delimitar o perfil do público. É também necessário que sejam 

produzidos programas informativos, ao invés de só tentar contentar o público. “Por outro, 
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lado, a referência e o apelo às necessidades, às exigências e dos destinatários são constantes, e 

nas próprias rotinas de produção estão encarnadas assunções implícitas sobre o público.” 

(WOLF, 2003, p.222). 

A partir do surgimento de um novo jornalismo os meios absorveram a concepção de 

que cabe ao veículo encher o “jornal com notícias que poderiam interessar aos leitores.” 

(TRAQUINA, 2004, p.56). 

Já Dalmonte (2012) ressalta que é possível afirmar, em relação a os assuntos ditos 

como de interesse público, que mesmo com o pretexto de investigar fatos, nem o jornalista ou 

o veículo para o qual ele trabalha possuem o direito de fazer uso de artifícios ilícitos em nome 

da busca pela verdade. 

O autor explica que “o jornalismo contribui com a publicização de assuntos relevantes 

para a opinião pública, marcando um importante lugar de observação das ações que tenham 

repercussão na coletividade, como a instância política”. (DALMONTE, 2012, p.352). Mesmo 

assim, não se podem captar informações a qualquer preço em nome do interesse público, pois 

o jornalismo é para ele um espaço de “organização discursiva acerca do mundo.” (p.352). 

Uma troca de deveres pode acontecer nestes casos, o jornalista realizar um trabalho que seria 

da polícia em nome do jornalismo de investigação. 

  No Brasil, a competência para a investigação de crimes é de legitimidade das polícias 

Civil e Federal e do Ministério Público. É a lei quem determina como, quando e de que forma 

essas instituições, que fazem parte do corpo do estado, poderão e deverão atuar. 

Dalmonte (2012) ainda destaca que a atuação do jornalista deve ser como a de outra 

pessoa comum no que diz respeito ao cumprimento das leis. É preciso ter cautela ao entrar na 

privacidade do outro, mesmo que seja em nome do tal interesse público, por exemplo, para 

que não se culpe alguém de maneira equivocada.  E o Código Penal é válido para todos, desta 

forma afirmar o algo de maneira errônea pode resultar em um ato calunioso. 
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4 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa se utiliza de uma abordagem qualitativa e faz uso do método de 

Estudo de Caso. Desta forma, é possível entender que, conforme Godoy (1995), a abordagem 

qualitativa possibilita a afinidade entre o sujeito e o objeto a ser analisado, desde que ambos 

sejam da mesma natureza. Este tipo de pesquisa não busca medir, enumerar e nem analisar de 

forma numérica dos dados obtidos, mas sim a aquisição dos dados descritivos, sejam eles 

sobre pessoas, locais ou até processos participativos. Assim, possibilita que o pesquisador 

entenda os acontecimentos pelas lentes dos indivíduos participantes do cenário em estudo.    

Dentro das Ciências Sociais, existe Estudo de Caso, segundo Yin (2015) que é um 

método em que as principais questões da pesquisa são o “como?” e o “por quê?”, na qual o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos comportamentais estudados. O 

foco do estudo são fenômenos atuais da sociedade. O Estudo de Caso pode incluir casos 

únicos ou múltiplos e busca entender a forma como eles acontecem. 

 

4.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Apresentado por Pedro Bial e com o formato Talkshow, o Conversa com Bial está no 

ar desde 2017, sempre após o Jornal da Globo, de segunda a sexta-feira. O programa conta 

com entrevistas de temas variados, uma banda, diversidade de convidados e ocupando o 

espaço que antes era do Jô Soares 

 É inegável que o Programa do Jô já tinha cativado seu público após 16 anos no ar, 

mas o Conversa com Bial chegou para atender a uma nova demanda em que as entrevistas são 

mais do que uma simples técnica de captação de informações, e sim, uma conversa 

descontraída. Podemos considerar que é repleto de conteúdos adicionais em que o 

entrevistador alcança mais do que está previsto no roteiro e usa a sensibilidade para absorver 

novas informações a partir das reações do entrevistado. O apresentador quem assina a redação 

final do programa, por isso, ele pode acrescentar shows e performances no decorrer da 

entrevista. 

O apresentador também é jornalista e escritor. Pedro Bial possui uma carreira já 

consolidada na Rede Globo, após ser um dos mais importantes correspondentes internacionais 

da emissora. Também esteve à frente do Fantástico no ano de 1996 e permaneceu 16 anos a 

frente do reality show Big Brother Brasil. Por último, apresentou outro Talkshow de debates 
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por dois anos, o Na Moral na qual debatia assuntos sérios, informou e divertiu os 

telespectadores e a plateia, porém a entrevista era em profundidade.   

   

4.2 CORPUS DE ESTUDO 

 

As análises aqui realizadas se dão a partir da decupagem de três entrevistas escolhidas 

no mês de agosto e uma exibição por semana. Após entendermos que os programas não 

seguem um critério que determine o tema tratado em cada dia da semana, determinamos que 

os produtos analisados devessem ser distintos, tanto na forma de apresentação, quanto nos 

temas abordados.  

Conforme a escolha, o primeiro analisado foi o do dia 7 de agosto com participação da 

cantora Fafá de Belém. O seguinte, no dia 16 do mesmo mês, com o escritor Andrew 

Solomon, gravado em Nova York, e com Marcello Zorzanelli e Contardo Callegaris, em que 

os dois últimos interagem no estúdio com a entrevista gravada. E a última escolha foi o dia 

23, com o jornalista Bruno Paes Manso, a socióloga Camila Nunes Dias, coronel da reserva 

da Polícia Militar de São Paulo José Vicente da Silva Filho e um ex-detento da prisão 

Alexandre Rodrigues da Silva. 

As categorias de análises que conduzem esta pesquisa são criadas por Emerim (2012) 

e citadas por Nunes (2017), mas adaptadas para esta análise e não seguem a mesma ordem, 

pois cada programa se desenvolve de uma forma: 

- Identificar cada programa: Data da transmissão; Duração total; Número de 

intervalos comerciais e Tema. 

-  Análise individual. Como se dá o desenvolvimento de cada programa. 

- Cenário e modo de abertura/apresentação do (s) convidado (s). 

- Temáticas: Se a abordagem dada a cada entrevista segue os mesmos caminhos. 

-  Contextualização: Relação dos temas tratados com a temporalidade dos 

acontecimentos no período das entrevistas. 

- Tempo: Ao vivo, gravado, ou com interferências.  
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5 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Neste momento, apresentamos as análises dos três programas selecionados, no qual foi 

escolhido um em cada semana do mês de agosto de 2018.  Os dias 7, 16 e 23, 

respectivamente. A escolha se deu devido à diversidade dos temas abordados nas entrevistas 

e a diferença no modo de condução e apresentação das mesmas, como apresentaremos a 

seguir. Assim foi possível observarmos os aspectos aqui pretendidos.   

 

1º programa2, dia 7 de agosto de 2018. 

Todo dedicado à cantora Fafá de Belém.  

 

Tempo e identificação: Com duração de 46 minutos e 41 segundos, classificação 

indicativa de 12 anos e um intervalo comercial, o primeiro programa analisado é uma 

entrevista com a cantora Fafá de Belém, exibido no dia 7 de agosto de 2018. Na grade de 

programação da emissora, o Conversa com Bial sempre começa após o Jornal da Globo e 

pode variar o horário de início. O formato é gravado, mas os cortes leves trazem a sensação 

de ser uma entrevista ao vivo.  

 Tema: A convidada para a conversa da noite é uma cantora brasileira conhecida 

internacionalmente. Fafá de Belém é apresentada desde a abertura como alguém querida pelo 

público e pelo jornalista que irá entrevistá-la. Alguns autores que apresentamos ao decorrer 

desta pesquisa, como Emerim, Dejavite e Aronchi de Souza, nos auxiliam a entender como o 

programa e as entrevistas se dão de maneira estruturada.  

Cenário: Bial inicia o programa em pé, a frente de um cenário composto por imagens 

abstratas predominantes nas cores azuis e amarelas, e uma foto de Fafá mais jovem com 

vestimentas de sereia dentro de uma concha. Também é composto por uma bancada com 

papéis, canetas, tablet, duas poltronas, uma mesa de apoio entre elas e dois copos de água 

para a convidada, o que é curioso, pois só uma pessoa foi entrevistada. Para entendermos 

mais sobre a composição de um cenário, ressaltamos o que Aronchi de Souza (2004) diz a 

respeito. Para o autor, um programa de entrevista deve ser normalmente elaborado com uma 

mesa, onde o entrevistador irá receber seus convidados. Neste caso, é composto por mais do 

                                                 

2  Os programas podem ser assistidos na íntegra pelo lik: <https://globoplay.globo.com/conversa-com-

bial/p/10086/>.  
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que isso. Vale ressaltar que a imagem transmitida no telão no decorrer da entrevista era 

sempre a mesma, uma fotografia da convidada. 

 Em plano médio ele faz a abertura em 1min e 2 segundos. O texto escrito por Bial 

introduz sobre quem será o entrevistado da noite. Repleto de graça, informações e 

gesticulações, o entrevistador contextualiza um pouco sobre a infância de Fafá e a apresenta 

para os telespectadores.  

 Desenvolvimento: A convidada já inicia cantando, junto da banda do programa. A 

música escolhida tem como título ‘Foi Assim’, de Renato e Ronaldo Corrêa. Neste momento, 

a câmera se divide entre planos gerais do palco, da plateia e detalhes do rosto da cantora. Ao 

final da música, Bial vai ao encontro de Fafá no palco, a abraça e comenta em tom de graça o 

modo como a cantora segurava o microfone ao se apresentar. De maneira informal, ele a 

encaminha para sentar e vai até sua cadeira atrás da bancada. Durante o caminho, eles 

conversam sobre as influências musicais da artista. Contrariando o que alguns autores como 

Barbeiro e Lima (2005) colocam sobre a postura adequada que o entrevistador deve ter, sem 

realizar grandes movimentos e muito menos andar pelo cenário.  

  Aos 4 minutos e 30 segundos o nome Fafá de Belém aparece no canto direito da tela, 

em plano médio.  Enquanto a convidada continua dissertando sobre seus influenciadores 

musicais, Bial interage o tempo todo, gesticulando e comenta sobre as personalidades por ela 

citadas. Antes mesmo de que o jornalista pudesse introduzir uma próxima pergunta, a 

convidada começou a contar sobre como sua tia cantava bem e as dificuldades que enfrentou. 

Neste momento, ele ouve atento e solta alguns “ahã”. Aos 6 minutos e 8 segundos Bial deixa 

de só ouvir e comenta “Isso tudo só poderia dar em Fafá de Belém”, e logo encaixa uma 

pergunta sobre como ela começou a cantar. Até então o jornalista não leu nenhum roteiro. 

Durante alguns relatos o entrevistador até ri.  

No que diz respeito ao modo como Bial se porta e se apresenta no desenvolvimento do 

programa, identificamos diferenças entre o que acontece nesta entrevista para o que 

novamente dizem Barbeiro e Lima (2005) quando afirma que o entrevistador deve portar-se 

de maneira discreta e gesticular pouco.  

Contextualização: Nos 7 minutos e 30 segundos, Bial pergunta sobre uma das 

inspirações da cantora, que ele havia perguntado na abertura do programa. Enquanto ela 

responde, imagens da atriz aparecem e os dois gargalham após fala da cantora, o que foge do 

que seria uma postura ideal para um entrevistador, conforme apontam Barbeiro e Lima 

(2005). Eles seguem conversando sobre a infância e as inspirações da artista. Aos 8 minutos e 

20 segundos assistem juntos a primeira entrevista que Bial fez com Fafá quando ainda era 
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repórter, em 1983. Quando a imagem volta para o estúdio, o entrevistador faz mais alguns 

comentários pessoais que deixam claro que ele sabe muito da história da entrevistada, o que 

enriquece a entrevista.  Emerim (2012) nos ajuda a compreender a importância de ter um 

roteiro previamente definido, mesmo que os caminhos da entrevista mudem, o que fica 

explícito neste caso, além de o entrevistador conduzir o programa de maneira clara.    

 O jornalista só olha para o roteiro, no tablet, quando é para lembrar o nome do pai da 

filha de Fafá, aos 10 minutos de conversa. Então, começa a perguntar sobre os 

relacionamentos que a cantora teve e a forma como ela lida com a exposição disso. Enquanto 

ela fala, o jornalista balança a cabeça concordando.  Nestes próximos minutos, a entrevista 

tem um tom de graça. Quando Bial fala: “Mas você já deu declarações muito íntimas, quando 

diz que não gosta de dormir de conchinha… Onde está seu romantismo?” e ainda completa 

dando sua opinião “Eu também não gosto!”, quando a cantora diz não gostar de expor seus 

casos.  Os planos de câmera alternam a todo o momento, entre fechados3 e gerais4. 

 O entrevistador não contém as gargalhadas durante a fala da convidada, e aproveitou 

a deixa para perguntar se ela dedicava para alguém suas canções românticas. Ele ri e se mexe 

bastante enquanto ouve Fafá responder. Aqui, observamos o que Aronchi de Souza (2004) 

entende por redefinição do gênero entrevista, que é quando existe descontração e intimidade, 

demonstrando o formato de Talkshow.  

Nos 12 minutos e 32 segundos assistem um clipe de uma das canções da artista. A 

imagem volta em plano aberto e alguém da plateia se manifesta, Bial diz: “Você quer saber 

quem pegou quem? Não posso perguntar isso.” ele diz em tom de brincadeira.  Aronchi de 

Souza (2004) explica que no gênero entrevista, o entrevistado é quem é o foco e não deve 

existir show administrado pelo entrevistador.   Aqui percebemos o que Medina (1986) destaca 

ser importante, a formulação prévia da pauta e a seleção de informações pessoais do 

entrevistado.  

Aos 14 minutos e 2 segundos o jornalista parece voltar ao roteiro planejado para a 

entrevista, mesmo sem ler nada. Ele diz: “Bom, essa coisa da paixão também leva a fé, a 

religiosidade, que é uma marca de Belém e sua, né? A mulher que cantou para três papas, 

acho que isso é recorde mundial. Primeiro como surgiu o convite para cantar e abraçar o 

                                                 

3 Plano fechado é um tipo de plano visual com angulo fechado, em que a câmera está próxima ao objeto ou 

pessoa, de maneira que ele ocupe todo cenário.  
 
4 Plano Geral é um tipo de plano visual com angulo aberto, onde aparece o todo. Ambas informações podem 

serem consultados no link: < http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. 
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papa João Paulo II?” A convidada responde e relata como foi. O jornalista usa brechas da 

fala dela para inserir novas perguntas e comentar sobre os episódios contados.  Nos 16 

minutos e 51 segundos, eles assistem ao vídeo que ela relata. Bial comenta sobre o Sírio de 

Nazaré.  E nos 19 minutos e 16 segundos da entrevista, Fafá canta Ave Maria a capela com a 

plateia. Aproveitando a deixa, o jornalista questiona se durante o sírio rola um catolicismo 

profano e demonstra novamente saber o que iria ouvir. Nos 21 minutos e 31 segundos, o 

jornalista imita um bêbado falando para ilustrar o que a entrevistada contava. Nesta 

entrevista, percebemos existir aquilo que Medina (1986) salienta em que o ato de entrevistar 

não pode ser uma simples técnica para capturar informações, mas é preciso que exista uma 

ligação entre quem entrevista e quem está sendo entrevistado, o que é delineado como um 

diálogo.  

No tempo de 21 minutos e 44 segundos, o entrevistador comenta sobre os dogmas da 

igreja católica, coloca em pauta o aborto e perguntar para a entrevistada como ela encara a 

questão, assunto de relevância social. Fafá se diz favorável e justifica que nenhuma mulher 

aborta porque quer, é necessário em alguns casos, enquanto o jornalista escuta atentamente, 

olha para o tablet e pergunta se ela diz isso por experiência própria e ela responde que sim. 

Mesmo Fafá não sendo nenhuma autoridade para falar sobre o assunto, sua opinião é 

relevante devido ao número de pessoas que a seguem.  

 No minuto 24 da entrevista, o jornalista prossegue falando de descriminalização, mas 

das drogas e questiona a artista sobre o tema. Eles comentam sobre o assunto e corroboram 

em alguns pontos. Bial procura usar das experiências pessoais da entrevistada, comenta com 

ela sobre as décadas de 70 e 80 e o uso de drogas na época. Os dois comentam sobre o 

perigo do crime organizado.  

Temática: Posteriormente, aos 26 minutos e 50 segundos, a entrevista troca de rumo e 

parte para as percepções políticas da convidada. O jornalista questiona Fafá sobre como foi 

ser a musa das Diretas Já. Eles comentam sobre a situação política da época, a atuação e a 

artista comenta indignada sobre a corrupção, ele ouve atento e concorda com a cabeça. 

Aronchi de Souza (2004) explica que alguns programas do gênero podem contar reportagens 

que exemplifiquem o que está sendo falado, o que acontece nos 30 minutos e 12 segundos, 

quando eles assistem ao vídeo em que Fafá canta o hino nacional que seria exibido na posse 

do presidente Tancredo Neves. Trinta segundos depois a imagem volta para eles, o 

entrevistador aproveita o momento para perguntar sobre outro hino, como é chamada a 

música do Boi Garantido e Bial pede para que ela cante uma de suas canções mais 

conhecidas, vermelho. O jornalista diz: “Mas antes tem que ter um aviso para aquele pessoal 
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que fica vendo pêlo ideológico em qualquer ovo vermelho, esse vermelho aqui é do boi 

garantido de Parintins, né!? ” Enquanto a entrevistada canta, Bial dedilha no ritmo da 

música sobre a bancada e balança o corpo de um lado para o outro. Ao final da música eles 

comemoram. 

 Neste momento há um corte leve e a entrevistada está sentada novamente. Fafá 

gargalha alto. Bial aproveita para comentar sobre sua risada, fala da sua participação em um 

programa de humor e a questionada se ela ainda atuaria como atriz. O que nos faz perceber 

novamente o quanto o entrevistador está inteirado sobre o roteiro, pois a chamada para o 

vídeo ocorre sem percebemos explicitamente que já estava programado. A artista responde 

que sim e comenta sobre suas experiências fora da música. A pedido de Bial, ela canta a 

música Abandonada junto com a banda do programa. Ao fim da música, aos 38 minutos e 

35 segundos, corta para o intervalo, toca a vinheta e os créditos. 

O segundo e último bloco inicia com a convidada e a banda cantando a canção 

Emoriô. Quando a artista termina de cantar, Bial a busca para a poltrona e diz “Sob as 

bênçãos de oxalá, estamos de volta.” Fazendo alusão à música cantada. Conforme Aronchi 

de Souza (2004), o formato Talkshow é versátil e por isso possibilita que o mediador passe 

de uma conversa jornalística com o entrevistado até um musical, o que é demonstrado neste 

caso. 

 Ocorre um corte leve e já os dois sentados, o jornalista questiona sobre o dvd gravado 

em Portugal pela cantora e o repertório que ela escolheu. Fafá conta os detalhes e fala das 

músicas de Chico Buarque que cantou. O jornalista comenta sobre um CD somente de 

músicas de Chico que Fafá gravou em 2004. A convidada finaliza dizendo que o novo 

projeto é rock e romântico. Bial complementa: “Se é rock e é romântico, é Lulu Santos. 

Canta Lulu para a gente?!”. Ele se levanta e o programa encerra com a artista cantando Toda 

Forma de Amor e aos 46 minutos os créditos começam a aparecer no canto direito da tela. A 

imagem final é de um plano geral com todos aplaudindo a cantora, inclusive Bial, que se 

aproxima.   

Entendemos que, ao longo da entrevista, Bial trata de temáticas vistas como de 

interesse público, definidos por Vidal (2010) como aqueles assuntos que colaboram para o 

desenvolvimento intelectual e ético do sujeito, da mesma forma quando Bial questiona Fafá 

de Belém sobre aborto, drogas e a situação política do país. E os de interesse do público, 

aqueles que possam ser do interesse pessoal do telespectador, quando Fafá de Belém é 

questionada sobre os novos projetos pessoais e carreira. Assim, foi possível percebermos 

que nesta entrevista os dois tipos de conteúdos estavam em pauta. Então é possível afirmar 
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que o jornalista não deixa de atuar como mediador de assuntos interessantes à sociedade, 

mesmo que o programa tenha sido todo dedicado a uma única artista.    

Comprovando ter estudado muito sobre a vida da entrevistada, o apresentador a trata 

de maneira íntima, sem deixar de ser delicado, porém demonstra o afeto que sente por ela. 

No que diz respeito a estrutura do programa, fica claro que existe um roteiro de apoio, mas 

isso não engessa o entrevistador, pois aproveita deixas da convidada a todo o momento. As 

olhadas para o roteiro são rápidas, o que reforça a ideia de que ele realmente sabe muito 

sobre a artista. 

Definido como talkshow, o programa Conversa com Bial está dentro do gênero da 

categoria entretenimento. Fica explícito, mais uma vez, quando a convidada realiza três 

apresentações musicais ao longo da entrevista. Espontânea e de maneira informal, a 

entrevista com a cantora vai ao encontro daquilo que Aronchi de Souza (2004) destaca ao 

afirmar que o formato dos programas podem aglutinar características de outros gêneros e 

que há possibilidade de passar de um assunto sério até assuntos leves e descontraídos. 

Como, por exemplo, quando o entrevistador questiona a convidada sobre aborto e após a 

convida para cantar. Foi possível observar a fusão de dois gêneros, entrevista e TalkShow. 

“Os dois se aproximam, mas com diferença que demarcam o território do jornalismo e do 

show.” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 147).  

 

 

Cantora Fafá de Belém no programa Conversa com Bial. 

 

2° programa, 16 de agosto de 2018. 

Debate sobre depressão com Andrew Solomon, escritor, Marcello Zorzanelli, jornalista e 

Contardo Callegaris, psicanalista. 
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Tempo e identificação: Com duração total de 41 minutos, classificação indicativa de 

12 anos, o segundo programa analisado é uma entrevista com o escritor Andrew Solomon, o 

jornalista Marcello Zorzanelli e o psicanalista Contardo Callegaris para falarem sobre 

depressão a partir do livro: O demônio do Meio-Dia. Exibido no dia 16 de Agosto de 2018, o 

programa iniciou após o Jornal da Globo. Com formato gravado, esta edição conta com dois 

dos entrevistados no estúdio e o autor do livro em uma externa gravada em Nova Iorque. 

O programa inicia com Bial no estúdio. Em pé, ele diz que o escritor os recebeu em 

Nova Iorque e aos 28 segundos começam as imagens do avião da cidade, cobrindo o Off5  em 

que apresenta Andrew Solomon e seu livro. No primeiro minuto, o jornalista aparece 

caminhando em direção à casa do entrevistado. As imagens dão a impressão de terem sido 

gravadas com a câmera na mão. Ao longo do trajeto, ele comenta sobre a neve, frio e traz 

alguns dados como: O Brasil é o país com mais casos de pressão e o campeão de ansiedade, 

dados estes que vão nortear a entrevista.  

Aos 2 minutos e 20 segundos, Bial chega à casa do entrevistado e é recebido na porta 

por ele. Os dois comentam descontraídos sobre o frio enquanto aparecem imagens com os 

detalhes da decoração da casa de Andrew. Nos 3 minutos de programa a imagem volta para o 

estúdio com a plateia aplaudindo.  

Cenário: Sentado em um cenário composto por uma mesa com tablet, livros, papéis, 

duas poltronas, uma mesinha de apoio e no telão imagens de escadas em tons de amarelo e 

marrom.  

Tema: Bial apresenta os outros dois convidados, o psicanalista Contardo Callegaris e 

o jornalista Marcello Zorzanelli. Bial fala que eles vão acompanhar a conversa com o escritor. 

Com o livro na mão, o jornalista questiona, aos 3 minutos e 38 segundos, Contardo sobre 

como ele conheceu a obra de Andrew. O Psicanalista disserta sobre o livro e sua influência 

para quem o lê dizendo: “O livro é uma espécie de bíblia da depressão”. Bial concorda e 

complementa: “ É verdade, porque ainda combina esse caráter de testemunho pessoal com 

algo cientificamente bem embasado, aí é imbatível”. Em seguida apresenta Marcello 

Zorzanelli e o pergunta sobre a importância da leitura do livro para ele. O convidado responde 

que conheceu o livro quando foi diagnosticado com depressão.  As imagens alternam entre 

plano fechado e aberto enquanto o convidado fala.  

                                                 

5 Locução coberta por  imagens. 
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Aos 5 minutos e 35 segundos a imagem corta para a entrevista em Nova Iorque, onde 

Bial e Andrew estão sentados um de frente para o outro na casa do escritor.  A entrevista é 

toda realizada em inglês e Bial não faz uso de tradutor, é ele mesmo quem faz as perguntas.  

Desenvolvimento: A primeira pergunta é: “Do que você mais se orgulha, em termos 

de realizações, em termos do que o livro trouxe para você e outros?” O entrevistado responde 

que: “Eu queria acabar com a ideia de que a depressão é uma doença moderna e de classe 

média. Ela existe em outras culturas, outros períodos históricos e em outras classes.” Neste 

momento as imagens alternam entre a fala do escritor e Bial balançando a cabeça enquanto o 

escuta. Andrew continua falando sobre depressão, seu interesse em estudar sobre e as 

diferentes pessoas que são atingidas pela doença. O entrevistador não o interrompe e as 

imagens alternam entre planos fechados no entrevistado e planos gerais. 

Nesta edição do programa fica claro que mesmo sendo definido como Talkshow, o 

objeto aqui analisado foca na entrevista, pois neste caso, foi tratado de um tema delicado e de 

interesse público, como a depressão e outras doenças relacionadas. Isso acontece porque o 

tema da entrevista não possibilita que ocorram shows ou espetáculos, como explica Aronchi 

de Souza (2004).   

Contextualização: Com 7 minutos e 56 segundos, o jornalista questiona se a 

depressão e a ansiedade são irmãs gêmeas e o escritor afirma que uma pode ser consequência 

da outra. Logo, Bial o questiona, aparentemente sem olhar no roteiro, sobre sua opinião 

referente a possibilidade de existirem remédios que inibam emoções e se isso seria 

considerado um avanço ou não. Aos 9 minutos e 41 segundos, Andrew diz que é contra os 

remédios para isso e explica que é importante que as pessoas não sejam nem felizes e nem 

tristes o tempo todo. Mais uma vez demonstra o que Vidal (2010) define como conteúdo de 

interesse público, pois pode colaborar para o desenvolvimento do cidadão por ser um assunto 

que contempla saúde pública.  

O programa volta para o estúdio, aos 10 minutos, com Bial comentando sobre a 

importância de distinguir tristeza de depressão e pergunta ao Contardo sobre a patologização 

da tristeza, vendo-a como doença. O psicanalista responde que é preciso ter cuidado com o 

tempo que as pessoas tomam antidepressivos e Bial esboça algumas expressões de que 

concorda com ele.   

Temática: Em seguida, o jornalista repercute algumas falas de Andrew com os 

convidados do estúdio e pede para que eles comentem suas opiniões sobre as grandes figuras 

da história que foram diagnosticadas com depressão. No minuto 13, Bial comenta que 

percebeu a reação de Marcelo concordando quando Andrew diz que fugir da depressão é pior: 
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“Vi que você concordou enfaticamente.” Marcelo conta que relutou tomar antidepressivos. 

Bial o interrompe e pergunta se ele acredita que os remédios o prejudicaria  intelectualmente. 

O entrevistado responde que sim e fala da importância de aceitar a doença e melhorar o 

relacionamento com o “sofrimento inerente que é viver”. 

Aos 15 minutos e 32 segundos. o jornalista faz com que o psicanalista comente sobre 

o que Marcelo disse, o que proporciona que os três conversem juntos. A imagem alterna entre 

eles o tempo todo e Bial muda de posição diversas vezes na cadeira para melhor ver quem 

está falando. Neste momento, o mediador faz com que a entrevista se transforme em um 

debate, como ressalta Aronchi de Souza (2004), quando diz que o gênero conta com um 

entrevistador e um número diversificado de entrevistados.  

Nos 17 minutos e 30 segundos, o jornalista lê no tablet dados para complementar a 

conversa. “A organização Mundial da Saúde fala de 11 milhões e meio de brasileiros sofrendo 

de depressão, o que corresponderia a quase 6% da população. Enquanto no mundo a 

prevalência é de 4,4%.” Em seguida, chama o vídeo em que Andrew fala do ponto de vista 

das políticas públicas para tratar a doença.  

Novamente com o escritor, Bial introduz a pergunta dizendo que o Brasil é o país com 

os maiores números de depressão e que os pobres sofrem mais com isso, porque a depressão 

era uma doença que só os ricos poderiam ter, pois não era diagnosticada em pessoas de 

classes baixas por não serem valorizadas. E questiona: “Como deveria ser uma política 

pública para tratar da depressão nas classes mais baixas?” O escritor disserta sobre o assunto e 

comenta que remédios nem sempre são a melhor opção. Neste momento, Bial interrompe e 

pergunta se ele faz uso de comprimidos. Andrew responde que ainda faz uso de remédios e o 

entrevistador logo acrescenta: “Você precisará tomá-los por toda sua vida?” Andrew responde 

novamente que já tentou parar e os resultados disso não foram bons. “Preferi ter uma vida boa 

com remédios do que uma agonia sem sentido sem eles.”  

A imagem volta para o estúdio aos 20 minutos e 53 segundos sem que Bial pergunte 

nada Marcelo inicia dizendo que a palavra mais forte que foi dita pelo escritor foi a “sem 

sentido” e continua comentando sem ser interrompido. Quando Marcelo para de falar, Bial 

questiona Contardo se no Brasil existem políticas públicas para tratar da depressão e de outros 

transtornos mentais. O psicanalista responde que sim e comenta sobre os Centros de Atenção 

Psicossocial (Caps) de São Paulo, mas ressalta que é preciso que as pessoas cheguem até lá.  

Bial complementa dizendo que é preciso informação e questiona se é correto afirmar que a 

depressão tem aumentado. Contardo responde que ninguém é feliz o tempo todo e fala de 

maneira engraçada sobre como as pessoas tentam se demonstrar felizes em fotografias 
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atualmente e que nos anos 1950 as pessoas não sorriam nas fotos. Bial aproveita a deixa e 

chama imagens da época no telão. Os três gargalham e o psicanalista continua dissertando 

sobre os motivos de provar felicidade. Mesmo com alguns momentos de descontração o foco 

da conversa não se perde.  

Nos 23 minutos e 53 segundos, Bial chama o vídeo do Andrew novamente em que 

eles falam do livro mais recente do autor Lugares Distantes, mas antes contextualiza sobre a 

obra. O vídeo inicia com Bial questionando Andrew sobre seu sonho de ser estrangeiro, de 

sempre ter um lugar aonde ir. E ele responde que sempre se sentiu um pouco desconfortável 

com sua cultura e que se sentia reconfortado quando pensava que poderia ir a outro lugar.  O 

jornalista interrompe e pergunta se isso acontecia devido a ele ser judeu ou homossexual. Ele 

responde que não.  

Novamente é notório que o entrevistador tenha estudado sobre o convidado. Bial o 

questiona sobre sua reação quando ainda criança soube do Holocausto e procurou um lugar 

para ir como possível solução para aquele problema. Andrew conta como soube disso em uma 

conversa com seu pai e o que para ele era só as pessoas trocarem de lugar que tudo estaria 

bem.  

Com 26 minutos e 41 segundos, o jornalista questiona sobre o livro novo de Andrew 

“Você defende que viajar é um imperativo moral para unir culturas diferentes e que nada 

substitui o contato cara a cara.” O escritor concorda e afirma que toda pessoa deveria passar 

pelo menos duas semanas em outra cultura antes dos 30 anos de idade e que isso as 

enriqueceria.  

Bial lê no tablet sobre um capítulo em que o escritor fala sobre a cidade do Rio de 

Janeiro e questiona o que ele pensa ter dado de errado na cidade. Ele comenta sobre os 

capítulos do livro e finaliza dizendo que o rio é um lugar melhor, porque teve sua esperança 

esmagada, melhor do que se nunca tivesse tido esperança alguma.  

Aos 20 minutos e 29 segundos, um corte leve acontece e a imagem volta para o 

estúdio com Bial repetindo a última frase de Andrew, instigando os convidados a comentar 

sobre. Os três comentam sobre o que faz sentido ou não na fala do escritor. Bial concorda em 

alguns aspectos e justifica o motivo. Neste momento emite a própria opinião pessoal. Para 

isso, Medina (1986) salienta que a entrevista é uma técnica que oportuniza interação social e 

possibilita que a informação seja distribuída de maneira democrática, quando afirma que 

todos os que fazem com que a entrevista aconteça acabam por interagir, dividem e 

acrescentam conhecimentos.   
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Sem perguntas direcionadas, os três comentam sobre os modos de viajar e de como 

isso afeta cada pessoa. Marcelo relata como foi quando saiu do Espírito Santo e foi morar em 

São Paulo. Aos 31 minutos e 20 segundos, Bial mostra e comenta sobre outra obra literária, o 

Longe da Árvore. Após chama o vídeo em que inicia e questiona a respeito do próximo livro 

do escritor.  Andrew conta um pouco do próximo livro que abordará o tema paternidade. O 

jornalista pergunta se a nova obra tem relação com a última. 

No tempo de 34 minutos e 8 segundos a imagem volta ao estúdio e Bial pergunta 

sobre o que Contardo escreveu sobre a última obra de Andrew. O psicanalista comenta sobre 

o livro e sobre as transformações culturais.  

Bial chama o intervalo aos 36 minutos e comenta o que Andrew vai falar sobre o amor 

ser um aliado contra a depressão. A plateia aplaude e a imagem fecha na banda do programa. 

A vinheta inicia.   

O programa volta, Bial apresenta os convidados brevemente e também relembra o que 

já foi conversado até então. No canto da tela aparecem os endereços das redes sociais do 

programa. Em seguida, o jornalista questiona “Vocês acreditam, sem romantismo barato, no 

amor como terapia?” Proporciona novamente interação entre os convidados. Contardo começa 

respondendo que não justifica. Bial o interrompe duas vezes quando ele fala de 

relacionamento e Marcelo entra na conversa afirmando que acredita no conceito da palavra 

amor. Bial questiona se, no caso dele, o amor o ajudou quando ele estava ou está em crise 

depressiva. Ele demora a responder e o entrevistador responde por ele dizendo não. Os dois 

riem e Marcelo explica que sem dúvidas ajuda. O mediador possibilita a todo tempo que os 

convidados usem de suas experiências pessoais para elucidar informações, tanto os dois no 

estúdio quanto Andrew.  

Chamando o último vídeo com Andrew, Bial comenta sobre o amor do autor e do pai. 

O apresentador indaga sobre de que forma o sentimento serve como antidepressivo. O escritor 

relata que o amor é a energia contra a doença. Aos 40 minutos, Bial o agradece pela entrevista 

e deseja tudo de bom para ele e sua família. O vídeo acaba com imagens das fotos de Andrew, 

o marido e os filhos.   

Pela última vez, a imagem volta para o estúdio sob aplausos e Bial agradece com 

palavras de carinho a participação dos convidados e da plateia. O programa encerra com mais 

palmas do público e a banda tocando uma música instrumental, os créditos sobem a direita.  

Em plano geral, Bial levanta e abraça os convidados.  

O jornalista se apresentou novamente com roupas de cores sóbrias e, como na última 

entrevista, interagiu bastante com os entrevistados, porém sem muitas gargalhadas e 
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piadinhas. Desta vez, demonstrou uma postura mais contida e sóbria como elucida Emerim 

(2012) quando afirma que o entrevistador não deve ser mais notável que o entrevistado ou até 

mesmo a notícia. 

 

 

Jornalista Pedro Bial entrevista Marcelo e Contardo. 

 

3° Programa, 23 de agosto de 2018. 

Entrevista com o jornalista Bruno Paes Manso, a socióloga Camila Nunes Dias, o coronel da 

reserva da Polícia Militar de São Paulo José Vicente da Silva Filho e um ex-detento da prisão 

Alexandre Rodrigues da Silva para compreender de quem é a responsabilidade pela queda do 

número de Homicídios na cidade. 

Tempo e identificação: Com duração total de 45 minutos, classificação indicativa de 

12 anos e um intervalo comercial, o terceiro programa analisado é uma entrevista com o 

jornalista Bruno Paes Manso, a socióloga Camila Nunes Dias, o coronel da reserva da Polícia 

Militar de São Paulo José Vicente da Silva Filho e um ex-detento Alexandre Rodrigues da 

Silva para falarem sobre quem seria o responsável pela queda dos índices de homicídio em 

São Paulo. 

Tema: Exibido no dia 23 de agosto de 2018, o programa iniciou após o Jornal da 

Globo. Com formato gravado, esta edição contou com quatro entrevistados, sendo que os dois 

primeiros, autores do livro: A guerra: A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasi, 

participaram do início ao fim, um Coronel da reserva e um ex-detento para debateram sobre o 

poder das facções, criminalidade e o papel do estado.  

Cenário: Bial abre o programa sentado na mesma bancada dos demais, repleta de 

papéis, um tablet, livros e um copo de água. Ao fundo as imagens do telão fazem referência a 

uma cidade com prédios e ruas, todas em preto e branco, com um céu em verde. 
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 No texto de abertura fala sobre os 25 anos de criação do PCC, o primeiro Comando 

da Capital. Logo, é seguido por uma reportagem antiga em que a facção foi notícia. Aos 51 

segundos, a imagem volta para Bial e ele segue falando sobre a forma que o estado encontrou 

para lutar contra isso e o encarceramento em massa que foi resultado dos últimos anos.  Nesta 

edição, as entrevistas acontecem como Aronchi de Souza (2004) diz ser usual, com todos 

sentados.  

Temática: Aparentando ler o teleprompter6, o jornalista traz dados como: o recorde 

histórico de 63 mil e 800 homicídios marcado no Brasil em 2017 e o número de 29 mil 

filiados que o PCC tem nos dias atuais. Em seguida, apresenta os dois primeiros 

entrevistados, o jornalista Bruno Paes Manso e a socióloga Camila Nunes Dias, autores do 

livro: A guerra: A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil.  

  Neste momento a câmera abre. Com um tom mais sério, Bial não levanta para 

cumprimentá-los e após a apresentação já lança a primeira pergunta: “Como foi o primeiro 

contato de vocês com o mundo do crime?” e a direciona primeiro à Camila.  Aos 3 minutos e 

26 segundos, após ela concluir a resposta, o jornalista questiona Bruno sobre sua 

aproximação.  Os cortes de câmera se dividem entre planos fechados em quem fala e planos 

gerais. Nos 4 minutos e 43 segundos, Bial interrompe Bruno e questiona o que além das 

estatísticas de homicídios estarem caindo levaram eles a escreverem o livro, neste momento 

com a obra nas mãos. Os convidados começam a responder e Bial interfere algumas vezes 

complementando a frase de Bruno. O entrevistador diz: “O Bruno parece descrever a 

expansão de uma empresa” e é interrompido por Camila que segue o raciocínio do que disse 

Bial. 

O entrevistador corre o dedo no tablet, olha levemente e faz uma nova observação 

referente ao livro. Enquanto ele fala sobre um organograma que contém no livro, o mesmo 

aparece na tela, e o jornalista questiona Camila sobre cada conexão que aparece na tela. Bial 

mexe a cabeça como quem concorda várias vezes. Bruno começa a comentar sobre a relação 

do PCC com o sistema prisional.  

Aos 9 minutos e 57 segundos, o entrevistador comenta sobre o uso da linguagem 

religiosa pelos integrantes da facção e aproveita para chamar um vídeo em que aparece um 

integrante sendo batizado. O vídeo tem 40 segundos e é uma reprodução da internet. A 

imagem volta para o estúdio. Bial aponta para o telão e pergunta se é verdade que o PCC 

                                                 

6 O teleprompter é um equipamento acoplado às câmeras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo apresentador. 

É a forma mais prática de expor os textos para os apresentadores, especialmente em segmentos longos. 
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acelerou o ritmo desses batismos. Enquanto Bruno responde, Bial concorda com a cabeça e 

desliza o dedo no tablet novamente.  

Durante os 11 minutos e 39 segundos de entrevista, o jornalista comenta sobre como 

age o crime organizado e chama a gravação de um tribunal do crime. Quando a gravação 

termina, Bial pergunta sobre como os tribunais são feitos. Camila detalha como isso funciona 

e o entrevistador aproveita para perguntar: “Mas tem dono o PCC?” Conforme Bruno 

responde, Bial comenta.  

Desenvolvimento: Nitidamente lendo no tablet, aos 14 minutos e 32 segundos, Bial 

conta como o PCC começou e chama uma reportagem feita pelo repórter Caco Barcellos, 

nove dias após o massacre do Carandiru. A imagem volta ao estúdio e o jornalista questiona 

sobre como a chacina moldou a ideologia do PCC. Enquanto Camila responde, Bial menciona 

o estatuto do PCC e demonstra ter estudado sobre o assunto.  

Aos 17 minutos e 20 segundos, o entrevistador espera os convidados concluírem e 

comenta: “Desde o massacre em 1992, até 14 depois, o estado negou a existência do PCC, até 

que a cidade de São Paulo viveu um final de semana de terror.” Aponta para o telão e chama 

uma reportagem transmitida no Fantástico em 2006. E volta com dados da época e olha para o 

tablet. O jornalista acrescenta dados para enriquecer a conversa e o público com mais 

informações. Isso vai de encontro ao que afirma Wolf (2003), quando diz serem necessários 

que sejam produzidos mais programas informativos, ao invés de só tentar contentar os 

interesses do público.  

Contextualização: O diálogo é conduzido da mesma forma que nas entrevistas 

anteriores. Bial volta a tratar de assuntos de interesse público e o que consideramos Talkshow 

fica em segundo plano, pois dá espaço apenas ao lugar de reflexão e debate, sem shows ou 

performances como na entrevista com Fafá de Belém.   

Após os três comentarem os dados, o jornalista questiona sobre o sistema 

penitenciário federal e acrescenta que este é o mais seguro do país. Camila explica que o 

sistema é muito caro. Bial a interrompe algumas vezes e acrescenta informações.  

Nos 20 minutos e 20 segundos, o entrevistador chama mais uma reportagem 

apresentada no Jornal Nacional e no Fantástico em 2017 para ilustrar nacionalização do PCC 

e as guerras entre facções nos presídios. Quando o vídeo termina, o jornalista ressalta: “Parece 

que de lá pra cá, a guerra entre facções se moveu de dentro das prisões para as quebradas… 

Nos estados do nordeste e do norte do país que efeitos…?” Camila responde e Bruno continua 

de forma natural, sem que seja perguntado sobre nada. Neste momento o jornalista demonstra 

novamente estar inteirado sobre o tema, pois não lê nada.    
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Após Bruno encerrar, Bial, aos 23 minutos e 13 segundos, propõe: “Vamos trazer um 

outro olhar agora para essa conversa, um olhar autorizado, diretamente envolvido, o da 

polícia. A gente vai receber o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex-

secretário de segurança pública, José Vicente da Silva Filho”. O jornalista se levanta, aplaude 

e vai de encontro ao novo participante da entrevista. A banda toca uma música apenas 

instrumental e Bial o encaminha para a poltrona, se senta novamente, agradece o convidado o 

trata sempre como coronel. Imediatamente insere José na conversa e contextualiza que é 

atribuído ao PCC o número de homicídios na cidade de São Paulo ter reduzido. E o questiona: 

“Como você reage a esta tese?” José responde e comenta como a polícia atua para que isso 

aconteça. Bial escuta atento e com uma das mãos no rosto.  Quando a entrevista chega aos 25 

minutos e 34 segundos, o Jornalista interrompe José e questiona: “O senhor está dizendo 

então que a facção não tem esse poderio todo que se atribui a ela?” O entrevistado responde 

que não e justifica. Percebemos neste momento o que Barbeiro e Lima (2005) evidencia 

referente à algumas respostas podem mudar o curso da conversa e possibilitar novos recortes 

e temas de relevância, a partir do que possa ter escapado das palavras do entrevistado.  

Assim, percebemos outra característica comum nas três entrevistas, enquanto os 

convidados falam o jornalista os escuta e observa atentamente, para, então, em alguns casos 

retirar informações que não estavam previstas no roteiro.  

Contrapondo as opiniões, Bial questiona Camila: “Você tem evidências, como 

pesquisadora e socióloga, de que o PCC contribuiu para a redução do crime?” Ela responde 

que sim e explica que para matar alguns traficantes precisam do aval do PCC. Novamente o 

jornalista se refere a José como coronel e questiona se ele reconhece que existem áreas da 

cidade e do estado de São Paulo que são controladas pela facção. José nega e comenta a 

existência de dados que afirmam serem nove mil e 333 membros do PCC em presídios de 

todo país e afirma que estes números não são confiáveis e questiona Bial: “Quem fez a 

contagem?” Neste momento, o apresentador repete a pergunta de José para Camila e Bruno, a 

fim de contrapor novamente a informação.  Bruno responde que é o Ministério Público e José 

o rebate, sem que o entrevistador interfira.  Os planos de imagens revezam entre fechados em 

quem está falando e gerais. Camila entra na discussão sobre os números do PCC e o jornalista 

não interrompe.  Próximo do fim, nos 30 minutos e 39 segundos, o jornalista fomenta o 

debate questionando José no que ele concorda sobre a opinião de Bruno e Camila  sobre os 

erros no combate ao crime e a política de encarceramento em massa.  
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O jornalista escuta sem interromper e logo questiona sem olhar diretamente para 

algum deles: “Que alternativas vocês identificam no combate ao poder do crime organizado?” 

Bruno responde e José contrapõe.  

Nos 33 minutos e 20 segundos parece haver um corte leve em que a imagem vai direto 

para o entrevistador e ele pergunta: “Nos últimos anos as suas opiniões têm se aproximado, as 

de vocês como estudiosos e pesquisadores do assunto, e a do coronel como policial?” O 

entrevistador realiza a pergunta de maneira geral, gesticula e aponta para os convidados. 

Camila responde imediatamente dizendo que conhece os argumentos do coronel, e Bial 

acrescenta: “Vocês se conhecem bem, né?!”. 

Novamente trazendo informações externas, o entrevistador lê no tablet para o coronel, 

o que um preso que faz parte do PCC fala sobre o sistema prisional em uma ligação 

interceptada. “O sistema prisional é uma máquina de fazer PCC, nisso o senhor concorda?” 

Ele responde que não e que os presos mentem. 

Nos 37 minutos e 9 segundos, o entrevistador volta a agir como mediador do debate e 

pergunta o que os policiais devem fazer quando um policial morre. Camila começa a 

responder e Bial a interrompe para comentar um fato ocorrido em Nova York, a morte de um 

policial que parou a corporação. Ele comenta revoltado: “Aqui nós temos um massacre de 

policiais e parece que a gente está dormente. Gente, eles são a linha de frente da democracia! 

Como vai ser?” Indo contra o que afirmam Medina (1986) e Barbeiro e Lima (2005), quando 

destaca que o jornalista não deve expor suas opiniões próprias e sim dar espaço somente para 

o entrevistado expor suas ideias. 

Camila comenta uma sequência de mortes de policiais em 2012. E o jornalista passa a 

palavra para José. Por fim, com 39 minutos e 10 segundos, Bial agradece a participação de 

José, anuncia o intervalo e diz que no próximo bloco terá um ex-detento para dar outra 

perspectiva do crime organizado. Corta para os créditos e para a vinheta do intervalo 

comercial. 

O programa volta e no último bloco o jornalista apresenta rapidamente os convidados, 

já com Alexandre Rodrigues da Silva sentado junto a eles. A primeira pergunta de Bial foi se 

o ex-detento foi filiado ao PCC enquanto estava preso e se ele percebeu o crescimento da 

facção na prisão. O entrevistado responde que não e relata algumas coisas que vivenciou. O 

jornalista o escuta enquanto pega o livro nas mãos e vai o ajudando a completar as frases. 

Enquanto Alexandre relata o que acontecia no Carandiru, Bial interrompe: “Na base do olho 

por olho, batendo, matando, como é que eles se afirmaram?”. Diferente de quando os demais 

entrevistados falavam, enquanto e ex-detento relatava o que viu e viveu na prisão o 
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entrevistador balbuciava alguns “uhum”. E por fim, questiona como Alexandre conseguiu a 

liberdade, já sabendo a resposta. “Você se converteu?”. Segue perguntando o que o ex-detento 

faz hoje em dia e brinca que ele está vestido de advogado. Com o livro, novamente nas mãos, 

Bial agradece a presença de todos e encerra o programa. A imagem vai para um plano geral, a 

banda toca e os créditos sobem.  

Percebemos que a forma como ele recebe seus convidados nem sempre é a mesma. Por 

vezes em pé os recebe na entrada, quando o tema é mais descontraído, como no caso da 

cantora Fafá de Belém e sentado quando o assunto é mais sério, nas outras duas entrevistas. 

Quando o assunto é mais sério, por exemplo, no segundo programa em que Bial 

transformou a entrevista em um debate. A abertura foi séria, repleta de dados importantes e 

informações pertinentes à conversa que iniciaria. Reportagens e vídeos relacionados ao 

assunto ilustravam o debate a todo tempo. Bial sempre trazia a discussão ao que estava sendo 

assistido nos vídeos. No caso da entrevista com a cantora Fafá de Belém, a conversa começou 

mais descontraída e o jornalista  estava muito bem informado sobre a vida da artista. Assuntos 

históricos e delicados dos quais Fafá vivenciou, foram citados de maneira direta, mas sem 

deixá-la desconfortável. Um exemplo foi quando ele relatou que precisou abortar o primeiro 

filho. A partir disto, Bial colocou em pauta a opinião da artista sobre o tema, tanto nos dias de 

hoje, quanto no tempo que em a mesma passou por isso, deixando-a falar sem interrupções.  

 

Pedro Bial entrevista jornalista Bruno Paes e socióloga Camila Dias 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa buscou compreender como o ato da entrevista ocorre por meio do estudo 

de caso realizado com o programa Conversa com Bial, a partir da análise de três entrevistas 

distintas do mês de agosto de 2018. Sendo assim, o objetivo principal do trabalho foi entender 
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de que forma o jornalista Pedro Bial conduz as entrevistas sem deixar de considerar seu papel 

como mediador de assuntos de interesse público. Para tanto, foi preciso desvendar as 

estratégias das quais ele faz uso e identificar características comuns em cada entrevista nos 

possibilitando refletir os modos que o entrevistador conduz os diálogos.  

Como problema de pesquisa tivemos a seguinte questão: Como Pedro Bial  media as 

entrevistas ao considerar o papel do jornalista diante de conteúdos de interesse público? Para 

isso, foi necessário identificar as características comuns entre as entrevistas, entender a 

abordagem determinada a cada uma delas e refletir sobre o modo de condução dos diálogos. 

O Estudo de Caso é a metodologia utilizada nesta pesquisa, pois apenas ela pode incluir casos 

únicos ou múltiplos e contribui para que se perceba de que forma as situações ocorrem. 

Foram realizadas decupagens de três vídeos. O primeiro com a cantora Fafá de Belém, 

o segundo com o escritor Andrew Solomon, com Marcello Zorzanelli e com o psicanalista 

Contardo Callegaris, e o último o jornalista Bruno Paes Manso, a socióloga Camila Nunes 

Dias, o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo José Vicente da Silva Filho e o ex-

detento Alexandre Rodrigues da Silva. A partir disso, empregamos alguns critérios de análise 

de cada programa. 

Os resultados obtidos a partir da investigação tiveram valores significativos, pois por 

meio da reprodução e decupagem dos vídeos com as entrevistas, percebemos que Pedro Bial 

faz uso de alguns critérios para melhor conduzir as entrevistas, transformando-as, por vezes, 

em diálogos. Mesmo o programa contando com uma equipe completa de produção 

jornalística, fica evidente que, por ser um o redator, Bial está completamente imerso na pauta 

tratada.  A longa carreira no telejornalismo cria bagagem para que o entrevistador sempre 

esteja acompanhado de informações que ilustram as conversas. Ele não só está bem inteirado 

no que diz respeito à pauta que será debatida, mas sobre também quem irá debater. O roteiro 

lhe serve apenas como apoio e não o torna refém de segui-lo. Justamente por estar a par dos 

assuntos, ele consegue transitar por diversos temas sem perder o foco da entrevista. 

 O trabalho foi de suma importância para que a pesquisadora entenda como se forma o 

campo jornalístico na televisão. Desta forma, investigar as maneiras de abordagem para 

transformar o ato da entrevista em um diálogo de fácil entendimento e com a possibilidade de 

aproximar diversas temáticas dentro de uma mesma conversa. Isso faz com que o jornalista 

traga percepções e informações diferenciadas que agregam ainda mais para o telespectador.  

Este estudo pode colaborar para que outros estudantes e pesquisadores de comunicação criem 

novas interpretações a partir do recorte feito aqui. Além disso, pode auxiliá-los na 

compreensão de estratégias de entrevistas. 
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Entendemos que, apesar das três entrevistas tratarem de assuntos diferentes, a forma 

de mediação é bem parecida, pois o jornalista sempre proporciona espaço para os 

entrevistados falarem. Outra questão interessante é que Bial se coloca no lugar do outro para 

compreender o ponto de vista. Seu perfil não é característico de coagir o convidado, mas o 

questiona de maneira direta com contextualização do assunto e emite opinião em alguns 

casos. Os resultados obtidos a partir da investigação tiveram valores significativos para que 

futuros pesquisadores de comunicação observem a partir das análises aqui realizadas as 

formas que um jornalista conduz um programa composto por deferentes tipos de entrevistas 

jornalísticas aliadas ao entretenimento, em alguns casos. Assim acreditamos que foi possível 

alcançar os objetivos propostos pela pesquisa. 

  



50 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARONCHI DE SOUZA, José Carlos. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São 

Paulo: Summus, 2004. 

 

BARBEIRO, Herótodo; LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de Telejornalismo: Os segredos das 

notícias na TV. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

CARDOSO, Ambiara de Melo. A interação na tela da TV: Entretenimento e jornalismo no 

programa Encontro da Rede Globo. Artigo científico apresentado ao  

Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, Campina 

Grande, 2015. Disponível em: 

<http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9871/PDF%20-

%20Ambiara%20de%20Melo%20Cardoso.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 

Abril de 2018. 

 

DALMONTE, Edson. (Org) GOMES, Itania Maria Monte. Análise de Telejornalismo: 

Desafios Teórico-Metodológicos. Vol. Editora: EDUFBA. Salvador, 2012. 

 

DEJAVITE, Fábia Angélica. Infotenimento nos impressos centenários brasileiros. Estudos 

em Jornalismo e Mídia, ano V - n. 1. 2008. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/19846924.2008v5n1p37/10219> 

Acesso em: Maio e Junho de 2018. 

 

DEJAVITE, Fábia Angélica. A notícia light e o jornalismo de infotenimento. In: Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação. 2007. 

 

EMERIM, Cárlida. As entrevistas na notícia de televisão. Florianópolis: Insular, 2012. 

 

EMERIM, Cárlida. Telejornalismo ou jornalismo para as telas: a proposta de um campo de 

estudos. Vol. 14, nº 2. Julho e dezembro de 2017. 

 
. 

ERVILHA, Luísa Stoduto. A migração de grandes nomes do telejornalismo para o 

entretenimento e a credibilidade do jornalista. Brasília, Trabalho apresentado como 

requisito parcial para a obtenção ao grau de Bacharel em Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, 2017. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/19846924.2008v5n1p37/10219
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/19846924.2008v5n1p37/10219


51 

GODOY, Arllda Schimidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. 

Revista de Administração de Empresas. Vol. 35, nº 2, p. 57-63, Mar\Abr, 1995. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n2/a08v35n2.pdf>. Acessado em: Outubro de 2018. 

 

GOMES, Itania Maria Mota. O infotainment na televisão. Grupo de Trabalho Mídia e 

Entretenimento do XVIII Encontro da Compós,PUC-MG, 2009. 

 

GOMES, Itania Maria Mota. (Org). Gêneros televisivos e modos de endereçamento no 

telejornalismo. Salvador. EDUFBA, 2011b. 

 

GUTMANN, Juliana Freire; SANTOS, Tiago EF; GOMES, Itania Maria Mota. Eles estão à 

solta, mas nós estamos correndo atrás. Jornalismo e entretenimento no Custe o que Custar. 

Revista de Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em comunicação, E-

compós. Brasília, Vol. 11, nº 2, 2008.  

 

 

LEOMIL, Leonardo Grasso. Telejornais, Telenovelas e Reality Shows: as narrativas como 

entretenimento informativo. XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 

UERJ,  2005. Disponível em: 

<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/59486120725945162547381185104884998214.pd

f>. Acessado em: Abril de 2018. 

 

MEDINA, Cremilda de Araújo. Entrevista o diálogo possível. São Paulo: Editora Ética, 

1986. 

 

NUNES, Jean Lucas do Carmo. Perguntas e respostas: as técnicas de entrevistas políticas da 

GloboNews. Trabalho de Conclusão de Cruso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2017. Disponível em: < https://doc-14-5c-apps-

viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/dmcjal1atomru9ufbs3qj65jt9qpg475/6l524g

tfhgfsvk02rpdo6r9aupoet7mo/1542386400000/drive/15409926843508152578/ACFrOgBpdG

CqTmo4BbntcpjpS6Vvq1fsCHaOm91w25ddKTigsI_tlMdadYFX9tcynW8YQAc5i7iKwNY

L99lX46UFv3L6BtGRv2xlJi2fWaR3ZgGdUVw7XOBHJUSBJhA=?print=true&nonce=vioo

np8mc0fqq&user=15409926843508152578&hash=ffblqv8j1vug7ne9v386e4no1bj4nq8n>. 

Acesso em: Outubro de 2018. 

 

PEREIRA JUNIOR, Alfredo Vizeu. Decidindo o que é notícia. Os bastidores do 

telejornalismo. Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco, 2005. Disponível em: < 

http://bocc.ubi.pt/pag/vizeu-alfredo-decidindo-noticia-

tese.pdf?fbclid=IwAR3DsZfknYvQ0CaczUxxBpxRcBVDB0cDGw-

pz1E6Qcoa5VPzVwyYSPBLqIU>. Acesso em: Julho de 2018. 

 



52 

PRADO, Denise Figueiredo B. A “voz dos mídia” no Minha Periferia: Analisando 

imagens, falas e performance. Belo Horizonte. Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho 

“Comunicação e Sociedade”, do I Ecomig, PUC-Minas, 2008. 

SILVA, Fernanda Mauricio da. Marcas do passado tecendo o presente: A formação histórica 

dos programas de entrevista no Brasil. In: GOMES, Itânia Maria Mota. (org.) Análise de 

telejornalismo Desafíos teórico-metodológicos. Salvador: Edufba, 2012. 

 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo, porque a notícias são como são. 

Florianópolis: Insular, 2004. 

 

VIDAL, Delcia Maria de Mattos. Notícias de interesse público e de interesse do público: a 

possibilidade de convergência desses interesses. Brasília-DF: UNB, 2010.  

 

WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=EtOyBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=estudo+de+caso+yin&ots=-

k7oksF3vB&sig=Dl8F7F4f9TjHV6Sl6u9F45gyS68#v=onepage&q=estudo%20de%20caso%

20yin&f=false>. Acesso em: Novembro de 2018.  

  

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=EtOyBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=estudo+de+caso+yin&ots=-k7oksF3vB&sig=Dl8F7F4f9TjHV6Sl6u9F45gyS68#v=onepage&q=estudo%20de%20caso%20yin&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=EtOyBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=estudo+de+caso+yin&ots=-k7oksF3vB&sig=Dl8F7F4f9TjHV6Sl6u9F45gyS68#v=onepage&q=estudo%20de%20caso%20yin&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=EtOyBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=estudo+de+caso+yin&ots=-k7oksF3vB&sig=Dl8F7F4f9TjHV6Sl6u9F45gyS68#v=onepage&q=estudo%20de%20caso%20yin&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=EtOyBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=estudo+de+caso+yin&ots=-k7oksF3vB&sig=Dl8F7F4f9TjHV6Sl6u9F45gyS68#v=onepage&q=estudo%20de%20caso%20yin&f=false


53 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 

 

Programa com Fafá de Belém. Dia 7 de agosto de 2018. 

Abertura por Bial: 

É uma história bonita em todos os sentidos, quando Maria de Fátima Palha de Figueiredo era 

uma menininha de 13 anos tinha corpo de moça de 18. Mas o que poderia ser algo bom para a 

autoestima adolescente, para ela era quase um martírio, porque nada que combinasse com sua 

idade cabia nela.  Sutiã para Fatinha, por exemplo, já era tamanho 48 e desse número só tinha 

aquele modelo de vovó, tipo coador de pano. Ela sofria com seus peitões! Até que um dia a 

adolescente viu com 5 metros de altura em uma tela de cinema, os peitões de Sofia Loren. Ah! 

Foi à libertação, a vida da garota mudou para sempre. Bom, o resto desta história deixa ela 

mesma contar. Com vocês completando 62 anos de vida, e 40 de carreira, aplaudam o 

patrimônio nacional Fafá de Belém. 

Fafá canta no palco: Música Foi Assim.  

Fafá: Que banda boa! 

Bial: Gostou da minha banda? 

Fafá: Adorei! 

- A plateia aplaude e ela elogia: Plateia linda! 

Bial: Fafá é das cantoras que colocam o microfone aqui. Isso não tem mais. 

Bial: (Fala enquanto senta) Em geral dizem que um artista, ele é que faz os seus precursores, 

os que vieram antes. Se você fosse nomear as suas precursoras, as que você ouviu e que te 

formaram como cantora. 

Fafá: Ângela Maria, Glória Nei, Maísa, elga... Sarah Vogaman,  Anitta Oudei, barbará. 
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Bial: Bom, todo mundo carne viva, emoção. 

Fafá: Bethania e ai vem Elis. A coisa da cantora. A minha tia, irma da minha mãe, era cantora 

de rádio, escondido do meu avô. Então ela ganhou um concurso, e quando o meu avô 

descobriu tirou ela pelos cabelos. E ela cantava... e ainda canta, a última vez que vi tia Irene 

cantar ela tinha 80 anos e cantava sem falha, sem trêmulo.  Passava da voz de cabeça para o 

vibrato e para a voz de peito como se fala, com a maior tranquilidade. 

-Bial concorda com a cabeça e emite alguns Uhum... 

Fafá: Lá em casa era uma casa que sempre gostou de música. Papai tinha um rabecão em casa, 

rabecão para quem não sabe, era um contrabaixo. E adorava dançar fock strot e mamãe a vida 

inteira cantando. 

- Fafá demonstra como a mãe cantava enquanto passava roupa e costurava. 

Fafá: Eu cresci nesse universo de muita música e sem preconceito. Mamãe era do rádio, das 

canções de rádio. Punhal no peito e sangue no chão. Papai fock strot, meus irmãos mais 

velhos jazz e mpb e eu  meu irmão mais novo éramos mais Roberto Carlos, Beatles. 

Bial: Escola total. Então você teve a escola multivalente. Tinha tudo, só poderia dar em Fafá 

de Belém mesmo.  Você começou a cantar por brincadeira, criança. 

Fafá: Eu comecei a cantar porque queria frequentar a roda dos adultos. 

- Bial fala ao fundo: Ahh tá! 

Fafá: As crianças iam lá para fora brincar de bonecas e eu nunca tive paciência. Eu sou muito 

impaciente, Bial. Sou muito curiosa. 

- Bial ri. 

Bial: Mas aí você se impôs entre os adultos pela sua voz e por saber cantar bem!?. 

Fafá:  Eu ouvia rádio, e ai eu cantava as novidades no sábado como se não tivesse feito nada. 

Enquanto eles se debulhavam nas melodias eu ouvia rádio e todos os festivais.  Passava a 

madrugada toda ouvindo música. E a música pra mim é música. Eu nunca pensei em ser 

cantora, mas a música é a minha amiga mais remota, da minha infância mais remota. Ela me 

ensinou a falar, me ensinou os sentimentos. Foi a companheira que me atropelou e que me 

deu carona pelo resto da vida. 

Bial: Caramba. Agora só me confirma essa lenda que eu mencionei na abertura  do programa, 

da Sofia Loren, foi com ela realmente que você aprendeu a gostar do seu corpo? 

Fafá: Foi. Ela com espartilho e eu pensei yes. Mame que não era boba nem nada costurava 

para mim. 

Bial: Aliás logo no início da sua carreira teve um menino que estava começando na 

reportagem te entrevistou. 

- Ele chama o vídeo e os dois assistem junto com a plateia no telão. 

Bial: (volta para eles à imagem) Linda, linda, linda! Demais. Dizem Fafá que você namorou 

muito. 

Fafá: namorei não. Vamos colocar no presente. 

Bial: Você namora muito, muito namoradeira, 

Fafá: Titia tá viva e linda! 

Bial: Isso não se pode negar. Mas se você dá um google não aparece nenhum namorado dela. 

Só aparece o pai da filha dela a Mariana, o Raul Mascarenhas.  Pq não aparecem os outros 

namorados? 

Fafá: Eu acho que sou duma outra época, o que é privado é privado. Eu sou doida, mas 

existem umas regras pontuais. 

Bial: (interrompe) Mas você já deu uma declaração muito íntima. 

Fafá: Qual? 

Bial: Que não gostava de dormir de conchinha com o namorado. (Fala fazendo carinha) 

Fafá: Odeio. 

Bial: Mas onde está o seu romantismo? (Vira e confessa que também não gosta) 
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Fafá: E quando dá vontade de ir ao banheiro. Fica parecendo uma tranca de carro (ela 

demonstra). 

Bial: (Gargalha) É verdade que todas essas canções românticas que marcaram época na sua 

carreira você sempre dedicava a alguém? Você estava mandando um recado? 

Fafá: Mulher canta para mandar recado, Bial. Quem disser que é diferente mente. 

Bial: Pra alguém especificamente. Então é tudo verdade? 

Fafá: Eu sou mulher de grandes paixões..... Tive um namorado que me fez vender 3 milhões 

de cópias. 

Bial: Esse 3 milhões de cópias dá para você declinar o nome? 

Fafá: Não, nenhum deles. 

Bial: Eu sabia que ela não falaria. (Vira para o telão) Mas os nossos roteiristas valiosos deste 

programa, Marcil Vieira e a Daniele França. Separaram alguns instantes lindos desses 

recados.  Alguns deles aqui na globo, pelos fantásticos da vida. 

-Assistem ao vídeo e comentam. 

Rola uma brincadeira quando alguém da plateia manda bial perguntar se fafa pegou Roberto 

carlos que aparece com ela no clipe. Ela gargalha e diz: Somos todos famosos. 

Bial: Foi legal? 

Fafá: Foi maravilhoso. A gravação foi um espetáculo. 

Bial: Bom, paixão também leva a fé, a religiosidade que é uma marca de Belém e sua 

também, né? A mulher que cantou para seis papas. Eu acho que isso é recorde mundial. 

Primeiro como surgiu o convite para cantar e abraçar o papa João Paulo segundo. 

Fafá: Sou fã dele. Por tudo que fez.  1996 foi um ano muito difícil pra mim, fui ao vaticano e 

na praça pensei que gostaria de abraçar este papa. Um ano depois fui para a Angola e tinham 

recados no meu celular dizendo que o papa queria falar comigo. Primeiro achei que fosse 

aquela história de até o Papa quer falar com você.  HAHAHAHAHAH. E aí surgiu o convite 

para cantar para o papa. 

Bial: Cantou Ave Maria do Vicente Paiva e Jaime.  Sua família deve ter pirado. 

Fafá: Minha família é devota de Fátima. Eu sou Fátima por Fátima. Minha mãe devota de 

perpétuo socorro e nós todos de Nazaré. Nossa senhora é muito próxima do povo do Pará. 

Bial: (Brinca com a reação do papa com o abraço.) Eu acho que toda essa relação com a fé e 

com a religiosidade desse lugar não tem como não ter. 

Assistem mais um vídeo e cantam em coral com a plateia. 

Fafá: A santa é fogo na roupa, para não falar outra coisa aqui. 

Bial: E durante o sírio? Tem algo meio profano também? 

Fafá: Tem o sírio profano e a festa Chiquita. 

Bial: Chiquita é o que? LGBT? 

Fafá: é. O povo da praça se reuniu para saudar a santa bebendo. E sobem todos montados de 

drags e todos por nazá. Ela é a mãe de todos. E ninguém bebe antes da santa passar. 

Bial: (Imita um bêbado fazendo referência a história que a entrevistada conta e logo fica sério) 

Isso tudo só em Belém mesmo.  Mas agora, certos dogmas da igreja católica fica difícil 

seguir, mesmo você tendo fé. Por exemplo, a questão do aborto, tão candente para mulheres e 

uma questão política além de religiosa.Como você encara isso? 

Fafá: Eu encaro que a gente tem que descriminalizar. Porque é o seguinte bial, nenhuma 

mulher faz um aborto porque quer. É doloroso quando ele é necessário por um problema de 

saúde ou alguma coisa…  

Bial interrompe e pergunta: Você diz isso por experiência própria? 

Fafá: Digo porque logo depois que Mariana nasceu eu engravidei e não tinha condição física 

de ter e tivemos que fazer um procedimento e quando eu fiz 42 anos tive um parceiro 

maravilhoso engravidei e fiquei muito feliz porque tinha perdido meu pai a um ano, em 97 e 

98 fiquei grávida. Então aquilo era maravilhoso e eu perdi a criança. Eu fiquei um mês muito 
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mal. Então você imagina uma menina que é estuprada, que não tá programada, que não tem 

condição de ter um filho. Nós temos que conscientizar a prevenção. 

Bial fica atento e diz: Não é questão de ser a favor ou contra o aborto. Ninguém é a favor.  

Fafá: Você tem que cuidar dessas meninas que fazem aborto com agulha de tricô, com 

lavagem de pimenta, com tesoura. A mãe descobre e manda para a aborteira da esquina. Isso é 

uma realidade. Ninguém faz aborto e sai dizendo oi gente (sorrindo), não existe essa 

possibilidade. A mulher não vê desta forma em hipótese alguma. Então, é preciso 

descriminalizar e ter atendimento a essas meninas. Por que o atendimento que nós temos hoje 

na área de ginecologia, para pós aborto, é muito maior do que se houvesse um preventivo e 

um centro de atendimento dessas meninas.  

A plateia aplaude de maneira espontânea.  

Bial: Outra questão candente é o que fazer com as drogas, já que a guerra às drogas se revelou 

um fracasso. A gente continua matando gente. Você é a favor disso de legalizar as drogas? 

Todas? Quais ? 

Fafá: Eu acho que virou um grande comércio e um poder paralelo muito grande. O cigarro e o 

álcool matam tanto quanto e são liberados. A ilegalidade cria um universo paralelo. Todo 

jovem é transgressor. 

Bial: (Balançando a cabeça com quem concorda) Na verdade a curiosidade é a grande porta 

de entrada, não é?   

Fafá: Acho que tem que ter políticas públicas liberando ou não. Fazer como em Amsterdã que 

você tem uma cota que se pode comprar. 

Bial: Portugal que você conhece bem tem uma política de drogas muito corajosa e que parece 

estar tendo ótimos resultados. Ma eu queria mais uma vez ir para sua experiência pessoal, as 

décadas de 70 e 80 assim como a década de 20 foram décadas epidêmicas da cocaína. 

Fafá: (Interrompe) Querido deixa eu te falar uma coisa. Eu fico olhando a gente falando hoje 

que nunca chegou perto, quem viveu 70, 80… 

Bial interrompe: É porque era chique. 

Fafá: Exatamente. Não venha dizer que não teve experiência com nada, com alguma coisa 

teve.  

Bial: Você teve problemas com isso?  

Fafá: Eu tive experiências, sempre fui muito curiosa e experimentei. E não existe esse negócio 

de viciado tem que ser internado. A decisão de parar tem ser sua e da sua alma. Mas para isso 

tem que haver uma campanha de conscientização que não o responsabilize ou culpe mais. Eu 

acho que tem que ter uma política pública de saúde sim.   

Bial: De saúde e não de segurança exatamente.  

Fafá: porque hoje saiu da farmácia e daquele cara que plantava para…  

Bial interrompe e diz: para o crime organizado.  

Fafá: Virou um grande comércio e não se pode fechar os olhos para isso.  

Plateia aplaude e parece haver um corte da imagem.   

Bial: Vamos falar agora de um momento que a Fafá ‘avatarizou’ um desejo de liberdade de 

democracia do brasil todo. ( Parece estar lendo o roteiro). Ela foi a musa da campanha das 

diretas em 84. 

Todos assistem o vídeo em que Fafá canta. 

Bial: Essas imagens, Fafá,  emocionam por vários motivos, mas um deles é meio 

desalentador. Você via neste palanque tantas diferenças unidas. Seria impensável algo 

próximo a isso hoje em dia no Brasil.  

Fafá: Só acredito que quando essas lideranças todas se unirem pensando num novo caminho 

pro povo é que teremos uma solução para este país… (Plateia aplaude). A democracia é a 

convivência entre opiniões contrárias. A democracia é a discussão, a discussão e não a briga. 

E nessa época das diretas e com  o comando de grandes figuras da vida pública, Ulisses, 
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Teotônio, Fernando Henrique, Lula, Montouro. Era um leque, Brizola, vários segmentos 

unidos para fazer a travessia de retorno à democracia. O que eu vejo hoje é uma guerra de 

foices e uma roubalheira que eu não tenho memória de ter visto. Não é possível que não tenha  

agulha e linha para costurar o paciente, quando nós sabemos que dois boeings foram 

incinerados de remédios para o Sus para poder favorecer uma compra sem licitação. Então 

não dá essa insensibilidade, eu não sei se eles não pensam em Deus, se eles não pensam na 

família, nos filhos deles. A conta que o universo vai mandar para eles, porque não é possível. 

É um povo fantástico, feliz, legal, solidário e deles é tirado tudo… Por que não tiram a 

previdência de quem tem muito, porque  o presidente da república eternamente vai ganhar um 

salário? Se ele assumir um dia a presidência ele vai ganhar pensão pro resto da vida. Você 

sabia disso, nè? E essa gente toda precisa de trabalho, precisa de saúde, precisa de segurança, 

precisa de educação. Essa promessa nós não cumprimos, costumo dizer que a gente perdeu aí. 

Nesta última fala da Fafá Bial não a interrompe e apenas concorda com a cabeça.  

Plateia aplaude espontaneamente. 

Bial: E aí em 85 Tancredo foi eleito, eleição indireta, mas aí foi internado na noite anterior, 

ficou 37 dias de agonia, mas aí estava gravado um clip… 

Fafá: O hino nacional. 

Bial: O hino nacional para passar quando tancredo tomasse posse, e acabou passando depois 

da morte dele. Vamos ouvir um trechinho dele.  

Eles assistem ao vídeo. Fafá se emocionou. 

Bial:  Agora tem um outro hino, vamos para uma coisa mais leve,um hino não oficial, o hino 

do boi garantido. 

Fafá: Hino do Benfica.  

Bial: Aé? 

Fafá: Virou o hino paralelo do Benfica. A torcida canta… 

Bial: É mesmo? É o mesmo hino? O vermelho? 

Fafá fala vermelho três vezes em espanhol. 

Bial: Eu vou pedir para você cantar um pouco do vermelho, mas antes tem que ter um aviso 

para aquele pessoal que fica vendo pêlo ideológico em qualquer ovo vermelho, esse vermelho  

aqui é do Boi Garantido de Parintins. 

Fafá: Exatamente. O Boi Garantido de Parintins agora e eu quando ví essa música entrar na 

arena e falei é essa. 

Bial: Ah! Deixa eu ouvir um pouquinho. 

Fafá canta Vermelho acompanhada da plateia. Bial sorri e comemora. Fafá gargalha. 

Bial: Essa risada… Foi desde criança essa risada? 

Fafá: Desde criança! Minha mãe dizia assim: Fátima uma menina não ri assim. E eu digo: 

Mamãe, como é que eu vou rir? Ai papai dizia assim: Vai do teu jeito.    

Fafá: Por causa dessa risada contagiante ele foi muitas vezes convidada a programas de 

humor, inclusive num deles o desafio era ela conseguir se controlar. Olha que delícia.  

Bial chama o vídeo e eles assistem juntos.   

Bial: Você fez trapalhões, já atuou como atriz, já fez novela, musical. Você ainda atuaria? 

Fafá: Claro que sim! Bial, a minha vida caminha para frente, eu tenho 43 anos de carreira com 

muito orgulho. A minha história tenho muito orgulho dela, mas ela não é um baú pra eu ficar 

remexendo o tempo todo e eu sou muito curiosa, eu gosto de caminhar… Por exemplo este 

meu último  CD, O Tamanho Certo para o Meu Sorriso. Eu estava em uma roda de violão em 

Belém, chamei alguns parceiros...Mas essa geração minha as pessoas olham como se tivessem 

que viver só do passado. Então eu não consegui parceiros para fazer. O Zé Pedro foi lá em 

casa e ai falou: Vamos fazer o disco. E nós fizemos em quatro dias, com o Manoel Cordeiro e 

o Felipe Cordeiro fizemos em quatro dias, mais o fabinho que tá ali, fazendo os 

computadores. Fabinho, olha que bonitinho ele… Tímido, tímido… Fabinho trabalha comigo 
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a tanto tempo que já nem sei. Ele é meu braço esquerdo, meu pé direito. E é um baterista de 

Hard Core. Por que eu sou romântica, mas eu sou rock and roll, então ele me entende porque 

ele tem uma banda que faz o mundo e quando ele sai de férias e faz turnê eu quero morrer, 

mas tudo bem eu deixo porque sou uma democrata.  

Bial: A gente acredita. 

Fafá: O meu caminhar é o que me faz ir na caminhada, minha vida está sempre em 

movimento, eu sou hiperativa, nota-se.  

Bial: Mas você para pra  uma coisa que eu sei,  é leitora quanto mais. 

Fafá: Meu pai era um grande leito… 

Bial: Exemplo, né?  

Fafá: E aí tinham uns livros lá em cima que não eram para a nossa idade… 

Bial: E eram nesses que você ia. 

Fafá: Uma vez ele me pegou lendo Gabriela Cravo e Canella e falou: Fátima isso não é para 

sua idade. E eu falei, mas já comecei pai.  

Bial: Agora eu quero saber como acaba… Legal. Eu quero que você me conte um pouquinho 

mais de Portugal, da sua última ida à Portugal, mas antes canta pra gente Abandonada. 

Fafá: Claro! 

Bial: E já que você dá sempre uma mensagem, Abandonada é mensagem para quem?  

Fafá: Nem às paredes confesso.  

Os dois riem, aplaudem e Fafá vai cantar.  

Ocorre um corte para o intervalo comercial e Fafá volta já cantando.  

Bial: Sob as bênçãos de Oxalá estamos de volta.  (EM PÉ) 

Bial: Vem cá, em Portugal agora você aprontou o que? Gravou um dvd? 

Fafá: Eu gravei um dvd que há 33 anos estou em Portugal, eu vou sempre pra lá,  enfim. 

Portugal é muito a extensão da nossa alma, né? Eu me emociono lá, tenho grandes amigos, 

tenho um disco de fada gravado em 91, mas depois não fiz mais nada, e agora fui fazer o 

cassino e gravamos um dvd que vai ter passagens em Portugal. Então eu quero vir desde o 

norte passeando vendo pessoas nas ruas… Gravamos esse dvd  e a gente tá começando a 

mixar pra lançar no final do ano, a gente tá vendo ainda. 

Bial: Pelo que você descreve esse dvd tá uma delícia, mas e o conceito de repertório é 

variado? 

Fafá:Eu sou uma pessoa variada, nè? hahaha.  

Bial: Versátil. 

Fafá: Eu canto Chico, tem um disco do chico que eu amo… 

Bial: Você gravou um disco só de músicas do chico em 2009.  

Fafá: Um poeta brasileiro.  

Bial: E ele gostou a besa, nè? 

Fafá: Ele me ligou um dia e eu fiquei muito emocionada. Atendi e falei pra ele, mas que 

chico? Ele disse o Buarque.  

E eu disse, espera aí que eu vou ali tomar um calmante e um bocado de gim. Quando eu fui 

fazer o repertório de Portugal … E tem um show de rock and roll, Rock and roll mesmo. Eu 

resolvi fazer essa passagem que passa entre filhos da bahia e as coisas românticas e as 

Portuguesas e termino com o rock and roll.Por que como  te falei no princípio eu sou uma 

cantora romântica,mas a minha alma é rock and roll.  

Bial: Então, se é rock e é romântico, vai ter Lulu Santos.  

Fafá: Claro! 

Bial: Fecha cantando Lulu pra gente?! 

Fafá: então vamos embora!  

Fafá encerra o programa cantando Toda Forma de Amo. Bial cantarola ao fundo. O programa 

encerrou sob aplausos. 



59 

 

 

APÊNDICE II. 

Programa sobre depressão. Dia 16 de agosto de 2018. 

Bial abre o programa em pé no estúdio. 

Bial: Que tristeza é essa que se disfarça de tristeza, mas tristeza não é. Que doença é essa que 

resiste a ser tratada como doença? Uma dor que não ousa dizer o seu nome, um demônio que 

traz trevas ao meio dia e torna pesados como chumbo os lençóis e a escova de dentes.  

Bial: (enquanto aparecem imagens da viagem) A obra do jornalista e escritor Andrew 

Solomon trouxe um pouco de alívio e esperança para milhões de pessoas que estão em 

sofrimento. Andrew Solomon nos recebeu em sua linda casa em Nova York.  

Bial: (Fala caminhando pela cidade, enquanto foi à casa do entrevistado.) Nova York caí uma 

neve meio molhadinha , que eles chama de slit, não é nem chuva, nem neve. É  amanhã de 

uma terça-feira e nós estamos indo para a casa do autor de um livro que muitos consideram o 

livro definitivo sobre a depressão, esse mal contemporâneo. O brasil é o quinto país com mais 

casos de depressão e é o campeão de ansiedade. Ele era um jovem de 31 anos em 1994 

quando teve um episódio de depressão gravíssima. E dando seu testemunho para uma revista 

escrevendo um artigo ele percebeu que tinha ali material para um livro e escreveu, O 

Demônio do Meio Dia, o nome dele é Andrew Solomon. Vamos falar com o Andrew, ouvir 

deles as ideias sobre depressão, intolerância, o mundo contemporâneo e para onde vamos.   

Bial chega na porta da casa de Andrew. 

Bial: Olá  

Andrew: Olá! É bom ver vocês. Muito obrigado por virem. 

Bial: Obrigado por nos receber.É muita generosidade sua  

Andrew: É um prazer para mim. É uma temperatura nada brasileira. 

Bial: Brasileiros adoram a neve. Assim muda um pouco. 

Andrew: Aé? 

Bial: eu achava que, para pessoas de qualquer lugar, essa chuva com neve fosse um horror.  

Aparecem imagens com detalhes da decoração da casa de Andrew. 

-- Volta para o estúdio. Todos sentados. 

Bial: Para acompanhar nossa conversa com o Andrew Solomon, estão conosco o psicanalista 

Contardo Calligaris  e o jornalista Marcelo Zozanelli. Contardo é colunista da Folha de São 

Paulo, onde ele escreve, como ele mesmo diz, sobre cultura modernidade e as aventuras do 

espírito contemporâneo. Entre as desventuras do espírito contemporâneo, está a depressão. O 

Demônio do Meio Dia que impacto lhe causou a leitura desse livro? E você conheceu 

primeiro o livro ou o homem? 

Contardo: Primeiro o livro,  achei um livro muito útil, no sentido de saúde pública porque 

tradicionalmente para as pessoas realmente deprimidas ler sobre depressão, tem vários livros 

excelentes no sentido, sobretudo,  se pessoas contando as suas dificuldades com a depressão. 

O livro de Solomon é ótimo porque por um lado é um livro de alguém que foi até o fundo do 

poço, que teve muita dificuldade em sair de lá, não é um livro que conta milagre nenhum,mas 

que fez a depressão um objeto realmente de pesquisa. E leu tudo o que dava para ler, pesquisa 

científica, ensaios e caramba e dá conta disso tudo, então é uma espécie de bíblia dá para 

dizer, da depressão.  

Bial: É verdade. É porque ainda combina esse caráter de testemunho pessoal com algo 

cientificamente bem embasado, aí é imbatível. Já Marcelo Zorzanelli é humorista e um dos 
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fundadores do site Sensacionalista e acaba de estrear um blog para tratar e rir da depressão. 

Para você o Solomon foi importante, a leitura do livro dele, como que …?  

Marcelo? A minha relação com o Solomon foi o seguinte o livro surgiu e começou a fazer 

sucesso, justamente no momento em que eu fui diagnosticado e comecei a aprender sobre 

depressão, mas eu estava um pouco cabreiro de entrar na leitura do livro porque é um 

momento em que você já está saturado daquele assunto e mergulhar nele de novo no meio de 

uma crise, ou perto de uma crise é dolorido demais. Mas com o tempo eu consegui pegar e ler, 

e realmente é, ele se despe de qualquer preconceito, bota a autoestima dele em outro lugar e 

vai para onde tem que ir.  

Imagem volta para a entrevista em NY. 

Bial: Do que você mais se orgulha, em termos de realização, o que o livro trouxe para você e 

outros? 

Andrew: Eu queria acabar com a ideia de que a depressão é uma doença moderna e de classe 

média. Ela existe em outras culturas, outros períodos históricos e em outras classes. Era uma 

postura radical na época. Achava-se que a depressão era um problema que acometia quem não 

tinha problemas. Fiquei interessado nos mecanismos de resiliência. Por que algumas pessoas 

tem o que parece uma depressão insignificante, mas ainda conseguem ter vidas ricas e 

completas?  E por que outras tem o que parece uma depressão leve, mas não conseguem fazer 

nada? Eu queria ver como as pessoas vivem, de forma a ter vidas ricas, apesar da depressão. 

Era um argumento importante e radical, dizer que havia uma interação entre personalidade e 

doença. Algumas pessoas tem personalidades que aguentam. Cheguei a idéia de que pessoas 

com medo da depressão ou com mais medo, porque todos têm medo da depressão, as pessoas 

que mais se esforçam para fugir dela. Ao fugir dela, deixam a depressão pior. As pessoas 

dispostas a analisar a depressão e dizer “eu não queria isso, mas quero entender o que é.” são 

as que conseguem não as ferramentas para nunca mais se deprimir, mas as ferramentas para 

entender que, caso a depressão volte, vão saber o que é e como enfrentá-la. Quando as pessoas 

falam sobre acabar com a depressão é importante destacar que falam sobre acabar com a 

depressão, não a tristeza. A tristeza ainda tem uma vitalidade e um papel importante na 

formação da ligação. Sem a tristeza, não teríamos o amor.  

Bial o deixa falar sem interrupção alguma. 

Bial: A depressão e a ansiedade são irmãs gêmeas? 

Andrew: Elas tendem a correr juntas. A maioria dos deprimidos é ansioso, e a maioria dos 

ansiosos é deprimido. Em parte, a ansiedade é  consequência da depressão. Você fica ansioso 

por achar que não consegue fazer nada. A ansiedade é muito cansativa e desgastante. As 

duas… As duas são situações importantes e autênticas e precisam de… As duas precisam de 

tratamento. É comum achar que se cura a ansiedade ao curar a depressão, ou vice-versa, mas 

são duas coisas separadas, como braços. Você precisa de dois braços, precisa conseguir se 

concentrar. É importante termos sistemas que olhem para a ansiedade e a depressão. A fim de 

tratá-las  como uma coisa só. 

Bial: Para algumas pessoas, chegarmos a uma época em que teremos remédios para evitar e 

eliminar emoções indesejáveis. Quaisquer emoções. Você acha que seria um avanço ou 

temeria algo assim?  

Andrew: Tudo precisa de um equilíbrio. Algumas emoções são essenciais à nossa 

humanidade, como algumas emoções dolorosas. E algumas emoções dolorosas não servem 

para nada. Sempre vai haver quem queira fugir de emoções dolorosas,mesmo que isso façam 

com que percam uma parte da experiência humana. Eu sou contra. É importante que as 

pessoas não fiquem felizes sempre. Se existisse um comprimido que a deixasse você feliz 

depois da morte de um ente querido, isso acabaria com o processo de luto, que é muito 

importante. Estamos muito, muito longe de conseguir fazer isso.  

-Volta para o estúdio. 
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Bial: Muito importante essa distinção entre tristeza e depressão há muitos colegas seus da 

comunidade psíquica que dizem que está havendo uma super patologização da tristeza, vendo 

tristeza como doença.Você concorda? 

Contardo: Totalmente. Não tem ninguém que realmente  seja um clínico e não concorde com 

isso, até porque o último manual diagnóstico estatístico vai um pouco nessa direção tende a 

patologizar emoções, então, emoções que são emoções normais que fazem parte de uma vida, 

e os próprios pacientes, a final de contas o que ele diz é uma realidade. Tem pessoas que vão 

pedir antidepressivo ao seu psiquiatra, normalmente não vai funcionar, mas aí o seu médico 

geral, porque os pais estão envelhecendo eu quero me preparar pra quando eles morrerem eu 

não sentir nada. Mas isso é uma tremenda confusão entre… Pode ser que o número de pessoas 

deprimidas é maior do que o estimado. Eu, por exemplo, sou do tempo que não existia 

depressão, a minha geração era ansiosa.   

Bial: Por que? 

Contardo: Porque nos anos 70 tinham os ansiolíticos, e as companhias farmacêuticas tinham o 

maior interesse em vendê-los. Até porque os antidepressivos de primeira geração eram muito 

menos.  

Bial: Os efeitos colaterais eram terríveis.  

Contardo: Então começaram a dizer que era depressão para qualquer um que não estava se 

sentindo bem. Tô um pouco jururu, então vai lá, ansiedade. E a depressão é um negócio 

imenso, não tô desfazendo a importância de quem sofre issé um. E  é um negócio financeiro 

gigantesco porque quem toma anti depressivo toma durante anos.  

Bial: Antes de querer repercutir algo que eu vi com o Zorzanelle,  durante o vídeo ele fala de 

pessoas de que uma maneira ou outra, vivam ou convivam melhor com a depressão. Eu fiquei 

pensando há grandes depressivos na história que tiveram grandes realizações. 

Contardo: Lincoln. 

Bial: O presidente Lincoln foi um grande depressivo. Aqui, o nosso poeta Vinicius de 

Moraes, eu acho que ele usava o whisky como um antidepressivo, claramente. De fato ele 

deixou uma obra poética extraordinária. O que eu vi na sua reação Zorza, foi quando ele disse 

que fugir da depressão é pior. Você concordou enfaticamente… 

Marcelo: Sim. É a primeira reação, eu não queria tomar antidepressivo, minha mãe me 

carregou até o psiquiatra. Eu estava a praticamente 3 messes sem sair do quarto. Eu acreditava 

que vou ia conseguir de outra forma, que isso vai acabar com a minha mente, que 

intelectualmente não vou ser mais ninguém. Eu tinha 20 anos, olha a pretensão.   

 Bial: Mas você achava então que a depressão ia te enriquecer intelectualmente? 

Marcelo: Eu achava que sim. Que iria acabar com a pureza das minhas ideias se eu tomasse o 

antidepressivo. Que é a maior idiotice que eu já pensei na minha vida. Que poderia ter custado 

a minha vida se eu insistisse mais tempo naquilo. E além de começar um tratamento, um 

processo contínuo de aceitar a doença e saber que ela está aqui e que ela pode não tá aqui 

agora, mas pode estar ali na frente. Com experiência você vai acabar sabendo que quando ela 

começar a se aproximar de você, você pode para a tempestade, para o inverno. E ir atrás das 

suas questões, descobrir  quais são os seus gatilhos, o que na sua história faz você derrapar 

mais fundo no burraco. Ai você vai construindo uma vida mesmo. Eu acho que, de alguma 

forma, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me obriga a tá 

constantemente.. e obriga no sentido de que se eu não fizer isso eu fico extremamente ansioso, 

louco, caótico ou fico deitado na cama vendo desenho animado… 

Bial: Você tá dizendo que obriga você a tá se auto-examinando , se auto-investigando… 

Marcelo: E fazer coisas virtuosas como cuidar do próprio corpo de alguma forma, fazer 

exercícios, interagir com as pessoas, ter uma vida com algum significado. Construir um 

significado para a vida e tentar resolver os problemas, enfim, que todo mundo tem, né?! 
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Inerentes, o sofrimento é inerente. Melhorar o relacionamento com esse sofrimento inerente 

que é viver.  Monstruosidade que é tá vivo, nè?  

Bial: O Zorza que falou da personalidade depressiva  que é algo que ele vai ter que lidar para 

sempre…Em geral é isso mesmo? 

Contardo: Sim, a gente tem uma certa predisposição a… de uma certa forma o cérebro da 

gente é como um pedaço de cerrado que a chuva abriu tubos e quando chove a água tende a se 

encaminhar por onde já se encaminhou. Então, nós todos lidamos um pouco com isso, né?! 

Com a tendência a retomar um caminho contra o qual se trata de lutar.  

Bial concorda com a cabeça.  

 Contardo: Agora é importante dizer que quando o Solomon fala de depressão profunda, 

verdadeiramente profunda, aí é um ponto em que… tem um pouco haver com aquela coisa de 

não sair do quarto, né? Que é onde realmente você não tem mais nenhum tipo de vontade de 

nada, isso é, tanto que o próprio Solomon fala disso, em casos extremos se tirou da gaveta a 

convulsoterapia, ou seja o eletrochoque. Sem nem saber direito pra que serviria, mas se 

verificou que parecia acordar pessoas deste tipo de letargia.  E a depressão profunda é um 

negócio que alguém realmente não sai da cama, não se lava, não fala… 

Marcelo: Faz um ninho, é uma coisa de procurar proteção. Você dorme muito, não é? Eu 

passava, sei lá, 16 horas, dormindo. Emendava um sono no outro. Que era o único lugar 

seguro do mundo, o único que parecia seguro. E aquele ninho tem que tá quente, ele tem que 

tá meio sujo mesmo, meio simbólica… 

Bial (lendo no tablet): Os números pode ser exagerados, mas a Organização Mundial da 

Saúde fala de 11 milhões e meio de brasileiros sofrendo de depressão. O que corresponderia a 

quase seis por cento da população. Enquanto no mundo a prevalência é de 4,4 por cento. 

Bom… é Vamos ouvir… 

Contardo: É surpreendente porque a nossa política é tão animadora… 

Eles riem.  

Bial: É, pois é porque, né?! A depressão é determinada por fatos objetivos sem dúvidas a 

gente é campeão do mundo. Mas agora o Solomon fala da importância de se encarar a doença 

do ponto de vista das políticas públicas.  

Volta para o vídeo. Todos assistem.  

Bial: O Brasil é um dos 5 países com os maiores números de depressão. Tem algo 

especialmente cruel sobre a depressão no Brasil, porque muitas pessoas pobres sofrem da 

depressão, sem nem mesmo serem diagnosticadas. Até pouco tempo atrás a depressão era uma 

doença dos ricos.  

Bial não parece estar lendo nada, sem tablet por perto.  

Bial: Como deveria ser uma política pública para tratar a depressão nas classes mais baixas? 

Andrew: Pessoas… que tem uma vida relativamente boa e que se sentem mal o tempo todo 

sabem que têm depressão. Elas pensam: A forma como eu me sinto não faz sentido, tenho 

uma vida boa, que doença é está? Pessoas com vidas péssimas, que se sentem mal o tempo 

todo, podem não imaginar que estão doentes. Elas acham que se sentem péssimas o tempo 

todo pela dificuldade da vida e não percebem que está não é a causa da depressão. É a 

depressão que deixa a vida difícil. É importante que pessoas nesta situação sejam 

diagnosticadas. É preciso haver exames aleatórios de alguma forma, para que se descubra 

quem sofre de depressão, e ajuda-las a melhorar. É muito importante examinar os pobres e 

descobrir se sofrem de depressão por dois motivos. Primeiro, é o mais humano a se fazer. 

Segundo, se tratarmos os pobres que sofrem de depressão, muitos vão se afastar da violência, 

drogas e disfunção e vão entrar na sociedade funcional  

Bial: Álcool. 

Andrew: Sim, álcool e outras substâncias. Benzodiazepinicos podem ser úteis. Eu tomo 

Benzodiazepinicos e outros remédios. Eles podem ajudar, mas são viciantes. Os efeitos são 
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rápidos e a curto prazo. Mas eu não acho que eles deveriam ser a primeira opção de 

tratamento. 

Bial: Você toma comprimidos toda a manhã?  

Andrew: Sim, toda a manhã, toda a noite. Ainda estou muito medicado. 

Bial: Você precisa tomá-los por toda a sua vida?  

Andrew: Sim. Já tentei para de tomar alguns remédios e os resultados foram catastróficos. 

Levei muito tempo para chegar lá,  mas preferi ter uma vida boa com os remédios do que 

sentir uma agonia sem sentido sem eles.  

Volta para o estúdio. Platéia aplaude. 

Marcelo: A expressão mais forte ali é o sem sentido, né? Sofrimento sem sentido. O 

deprimido ou quem sofre de alguma doença mental, se sente escolhido de uma forma 

negativa. Não tem sentido. Quando ele começa falando e você puxa, era coisa de gente rica, 

minha vida tá ótima e tal, mas porque que… Mas realmente não tem sentido. Por isso que 

uma preocupação, que ele disse ali, ir atrás das pessoas, carentes até, para testar essas pessoas, 

porque elas não vão nem ver a diferença.  

Bial: Contardo, a gente tem política pública no Brasil, para lidar com depressão e outros 

transtornos mentais?  

Contardo: Sim, tem pessoas excelentes. Se você pega os centros de atendimento, os Caps em 

São Paulo, por exemplo, tem pessoas ótimas trabalhando lá. Psicólogos, psiquiatras de 

primeirissima linha. O problema é que é preciso que as pessoas cheguem lá. Então, seria 

preciso talvez de um trabalho de diagnóstico precoce de um trabalho de … 

Bial: Informação.  

Contardo: É, de informação.  

Bial: E essa constatação que a depressão tem aumentado, é correta essa informação? Por que 

que tem aumentado?    

Contardo: Escuta, eu acho que tem uma série de fatores, um deles é como disse antes, uma 

espécie de propaganda da depressão, mas tudo bem, não tenho nada contra. E também o fato 

de que nós somos uma sociedade que realmente vive confrontada com o hiperativo constante 

de sermos muito felizes. Isso é a coisa mais chata do mundo. Vocês olham qualquer retrato 

antes de 1950, ninguém sorri, ninguém sorri num retrato, as pessoas na hora de tirar um 

retrato ficam sérias.  

Bial: Por exemplo, eu acho que a gente tem uns retratos ai. 

Olham as fotos e comentam as expressões faciais das pessoas.  

Contardo: Os retratos são assim, e só a partir de um certo momento que a gente sabe...Ah 

vamos tirar foto (imita um sorriso). É uma obrigação terrível, você tem que ser feliz, que 

mostrar que é feliz e convencer a todo mundo que você é feliz.  

Marcelo: Você acabou de descrever as redes sociais. 

Bial: É! 

Contardo: Era exatamente a minha intenção, não foi por acaso. Isso é um negócio tremendo 

porque quando você na verdade não está feliz, tem muitas razões para isso, Você se sente 

realmente um excluído.  

Bial: É um caminho para a depressão.  

Contardo: Já por si só é um caminho para a depressão.  

Bial: Bom, vamos agora ouvir o Solomon sobre o livro mais recente dele, Lugares Distantes, 

que fala de viagens e esse mundo que a gente vive hoje que ninguém é de nenhum lugar e 

todo mundo é um pouco de todos os lugares. Não é um guia turístico, obviamente, é uma 

tentativa não só de entender o mundo em que vivemos, que é um impulso dele desde menino, 

mas de criar pontes entre as culturas. Vamos deixar ele explicar.  

Assistem ao vídeo. 

Bial: Você tinha esse sonho desde criança de se tornar estrangeiro ou ter outro lugar a onde ir?  
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Andrew: Eu me sentia, de muitas formas, como um estrangeiro na minha cultura e sociedade. 

Era reconfortante pensar em ir a outro lugar onde eu seria um estrangeiro de verdade.  

Bial: Pelo fato de ser Judeu ou pela sua orientação sexual?  

Andrew: Ser judeu não é uma questão aqui em NY. Foi uma questão para mim no nível 

simbólico, mas não era o fato principal. Não, por conta da minha homossexualidade. Eu me 

sentia diferente das outras crianças.  

Bial: Quando você era criança e soube o Holocausto teve uma reação muito forte e não 

entendeu. Você procurou algum outro lugar para ir?  

Andrew: Sim! 

Bial: É verdade? 

Andrew: É eu tinha uns 6 anos e estava no carro com meu pai. Ele me contou uma história 

com uma referência ao Holocausto e achava que eu conhecia. Eu não conhecia. Eu perguntei 

o que era. Ele explicou, e eu falei que não entendi. Ele tentou explicar, e eu perguntei por que 

fizeram isso? Ele explicou de novo, e quando fiz outra pergunta, ele falou: “Foi um mal 

absoluto.” Com  isso, ele queria encerrar a conversa , mas eu ainda tinha uma pergunta. Eu 

perguntei: “por que os judeus não foram embora quando tudo ficou ruim em tantos lugares?” 

Meu pai respondeu: “Eles não tinham aonde ir.” Quando criança, eu pensava que sempre teria 

aonde ir, que não seria como eles, que só tinham amigos por perto e não tinham para onde 

fugir. Foi uma das motivações da minha vida, como um judeu errante, como alguém que foi 

viajar o mundo para entender e conhecer tantas culturas quanto possível. Assim, se chegasse 

um momento ruim, eu teria amigos na Rússia, na China, na África do Sul, na Austrália, em 

qualquer lugar onde houvesse pessoas. No Brasil também. Assim eu teria onde ir se 

precisasse.  

Bial: Quero discutir seu livro novo “Lugares Distantes”. Corrija-me se eu estiver errado. Você 

defende que viajar é um imperativo moral para unir culturas diferentes e que nada substitui o 

contata cara a cara.  

Andrew: Eu acredito que, se todos no mundo precisassem passar uma semana em outro país 

antes dos 30 anos, não importa o país, nem o que a pessoas fizesse lá, metade dos problemas 

diplomáticos do mundo acabariam. Muitos dos problemas são consequências de uma 

sociedade achar que todos querem o mesmo que ela. Destaco a arrogância americana, de 

achar que todos querem ser os EUA. Em culturas e lugares diferentes, você logo entende que 

as pessoas são diferentes.  Cada um tem prioridades, valores e preocupações. Viajar para 

outros contextos é imperativo. Se você tem dinheiro conheça outro país. Se não tem, vá para 

outra cidade. Se não dá, ande em outro bairro. Vá para um lugar onde as coisas são diferentes. 

Entenda formas diferentes de pensar, sentir e agir, e veja ideias diferentes de como seria o 

mundo perfeito.  

Andrew: Quando eu estava no Rio, fui em dois momentos próximos, senti que havia algum 

progresso, que a cidade estava ficando mais habitável. Que o perigo e o terror estavam 

acabando. É de partir o coração ver o estado da cidade, a ressurgência da violência e o 

colapso. Mesmo assim, O Rio de Janeiro é um lugar melhor por ter tido a esperança esmagada 

do que se não tivesse esperança alguma. É melhor do que nunca ter tido esperança alguma.  

Volta para o estúdio.  

Bial: É uma linda frase, né? É melhor ter uma esperança destruída do que esperança nenhuma. 

Uma frase meio clássica de depressivos, né?       

Todos riem.  

Marcelo: Sim! Se você não tiver esperança e fé, em alguma coisa, uma chama dentro de você, 

fica muito difícil.  

Bial: Eu acho que é bastante controverso dizer que os problemas do mundo melhorariam 

muito se todo mundo antes dos 30 anos de idade passasse duas semanas… (falam algo 

juntos). O que eu acho que faz sentido no que ele diz é o seguinte: Se você não tem dinheiro 
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para viajar para um país diferente, vá para uma cidade diferente, se você não tem vá num 

bairro diferente. Ou seja, vá ao encontro da diferença. Eu acho que isso… 

Contardo: Não é suficiente, né! Por que se você vai, sei lá, para a Índia, para a… Tirar um 

selfie na frente do Taj Mahal, você nem vai ver porque vai estar de costas para tirar o selfie. 

Aí realmente isso não vai adiantar nada. Tem uma arte de viajar, de se misturar, de encontrar 

os outros, se expor ao risco da viagem, que existe e é grande.  

Bial: E quem tem essa arte basta dar uma volta no quarteirão que… 

Contardo: Na verdade sim, está na esquina de casa.  

Marcelo: Eu sou de um lugar mais longe que a Itália, que é o Espírito Santo. E vim morar em 

São Paulo e realmente, a mudança foi completa na minha vida. Você ter que adaptar ao lugar, 

morar mesmo em outro lugar é uma diferença enorme. Eu posso atestar que de São Paulo 

consegui conhecer grande parte do mundo também, com a minha profissão, e sem dúvida,  eu 

não seria a mesma pessoa. 

Bial: O que o Contardo disse antes é que vivemos num mundo de desterrados. Ninguém está 

no lugar de onde veio, ou é filho, ou é neto, saiu de um lugar e vive em outro. Esse é o mundo 

de hoje.  

Bial: O Longe da Árvore foi outra obra  extraordinária dele, também virou referência. É  

sobre famílias e as diferenças entre famílias. Que agora deu origem ao novo projeto dele sobre 

as novas configurações familiares.  

-Vídeo. 

Bial: Eu soube que seu próximo livro vai ser sobre maternidade ou paternidade.  

Andrew: Sobre ser genitor. 

Bial: Ser pai. É um livro derivado de Longe da Árvore?  

Andrew: Longe da árvore é sobre famílias que têm filhos diferentes delas. O livro novo é  

como  diferentes famílias se formam. Tem capítulos sobre genitores solteiros, adoção, lares 

adotivos  e casamento inter- racial, famílias gays e multiparentais. Expandimos a natureza da 

família  nos últimos 25,50 anos, mas não o vocabulário  que usamos para a família. Há a 

necessidade de palavras melhores para tratarmos das relações atuais.  

Bial: Por exemplo, que tipos de mudanças no vocabulário você sugeriria?  

Andrew: As pessoas falam para mim e meu marido: “Qual de vocês é a mãe?” Uma amiga 

minha lésbica disse: quando as pessoas falam isso falamos: “Qual dos dois rachis é o garfo?” 

Existe uma tentativa constante de encaixar no modelo heteronormativo. Uma amiga é mãe 

solteira por opção.  

Volta para o estúdio.  

Bial: Obrigado pela participação de vocês.  

 

APÊNDICE III  

Programa sobre segurança pública. Dia 23 de agosto de 2018. 

Abertura por Bial: 

No dia 31 deste mês, o Brasil verá um aniversário que não dá pra celebrar, os 25 anos de 

criação do PCC, o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa da história do país. 

Vídeo com chamadas noticiosas sobre a facção: “São Paulo vive uma terça-feira fora do 

comum”. “Foram cerca de 300 ataques e 73 rebeliões”. “Ondas de ataques teve origem atrás 

dos muros dos presídios”. “Rebeliões, ataques de bandidos contra policiais, ônibus 

queimados”. “Um novo massacre foi registrado na penitenciária do país”. 

Neste quarto de século, o Estado declarou guerra ao crime organizado. Com o modelo 

baseado no confronto aberto em áreas pobres da cidade e no encarceramento em massa. 

Nunca se prendeu tanto no Brasil. São 600 mil pessoas encarceradas. E nunca se matou tanto 

no Brasil. No ano passado foram 63 mil e 800 homicídios. Um recorde histórico. Enquanto 
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isso, o PCC se nacionalizou, se internacionalizou, entrou em guerra com outras facções, 

espalhou o terror pelo país e chegou, ao que estima serem, 29 mil filiados. Diante deste 

quadro, destes números, fica difícil dizer que nosso modelo de guerra ao crime tá 

funcionando. Quais os motivos desse fracasso? Até onde o PCC pode chegar? O que que a 

gente pode fazer contra essa barbárie? Pra tentar responder à essas e outras perguntas, nós 

recebemos os autores do recém lançado livro A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do 

crime no Brasil. Aplaudam o jornalista Bruno Paes Manso e a socióloga Camila Nunes Dias. 

Bial: Autores do livro, como foi o primeiro contato de vocês com o mundo do crime? Começa 

pelas damas, pela Camila. 

Camila: Bom, eu fiz um trabalho voluntário na casa de detenção no Carandiru. Comecei nos 

anos 2000 e ali eu já pude... era kardecista, dei um curso pros presos lá no Carandiru. Foi meu 

primeiro contato, né, com o mundo da prisão. Ao ver aquela quantidade de igrejas que 

atuavam ali dentro, fiz um projeto de mestrado que eu estudei a conversão de presos das 

religiões, das igrejas evangélicas. Durante o mestrado, que foi em 2003\2004, já ficava muito 

evidente ali o PCC influenciando, inclusive a questão, a relação da religiosidade dos presos. 

Bial: Até mesmo isso? 

Camila: Por exemplo, autorizando se podia ou não ver, ter televisão nas celas, né, dos presos 

evangélicos. Então no doutor, quando eu terminei o mestrado em 2006, foi aquele espaço 

entre o mestrado e doutorado. Em 2006 aconteceu aquilo que foi chamado de “Ataques de 

maio”. 

Bial: O saldo geral. 

Camila: Isso. E aí eu fiz um projeto de pesquisa do doutorado pra tentar entender o PCC e fiz 

o meu doutorado sobre PCC. Enfim, e de lá pra cá, continuo estudando aí, e tentando entender 

como se dá essa expansão e as mudanças que eu entendo que houve nas prisões e no mundo 

do crime. 

Bial: E Bruno, sua aproximação foi como repórter? 

Bruno: Como repórter. Era 99 e eu trabalhava na Veja naquela época e São Paulo vivia o 

recorde de homicídios histórico que foi 1999, e havia muitas chacinas no estado. E aí eu fui 

fazer uma matéria sobre chacina, a gente tentando ver a abordagem e tal, chegamos a ideia de 

perguntas pras pessoas  que praticavam chacinas, o porquê elas matavam. Aí entrei em 

contato com um advogado na época que defendiam essas pessoas, estavam todas em 

liberdade, eram outros tempos naquela época e me falavam horas sobre o que porque 

matavam, quem matavam, quais razões que justificavam e tal. Foi um material muito denso, 

eu escrevi a reportagem, foi uma reportagem muito importante, mas eu fiquei com aquilo na 

cabeça, né, com aquele material impressionante, a convicção de quem merecia morrer, quem 

não merecia, as justificativas, “eu só mato quem merece”, “eu nunca matei nenhum inocente”, 

toda essa conversa eu achava que tinha que ser compreendida. Fui fazer mestrado, fui fazer 

doutorado, achava que os homicídios iam continuar crescendo, porque crescia há 40 anos, só 

que quando comecei a estudar, começaram a cair 18 anos seguidos de queda, né, e aí o PCC 

entrou no radar para tentar entender um pouco do que tava acontecendo. 

Bial: Essa mudança nas estatísticas dos homicídios começarem a cair... Que outras novidades, 

além dessa, levaram vocês a fazerem o livro? Trazendo algo, o que que justificou esse livro, 

de vocês dois se juntarem pra fazerem esse livro agora? 

Bruno: Eu acho que tem um lado da fotografia atual, que a Camila tava acompanhando isso 

muito de perto, que é a chegada do crime paulista nas fronteiras, no mercado atacadista de 

drogas, saindo do varejo, das quebradas, né, como a gente chama, aquele comércio pequeno 

que produz muita violência. 

Bial: Biqueiras em São Paulo, bocas de fumo no Brasil. 

Bruno: As biqueiras, bocas no resto do país. 

Camila: Lojinhas também falam. 
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Bruno: Chegados nos grandes mercados, produtores e distribuidores e a ampliação de uma 

rede de distribuidoras de drogas que passam a alcançar o estado todo, diversos estados do país 

e diversas prisões brasileiras. Então essa fotografia desse mercado de drogas nacional, essa 

chegada do crime na fronteira, dessa criação dessa rede. 

Bial: O Bruno parece descrever a expansão de uma empresa. 

Camila: Se a gente focar o olhar nesse aspecto do mercado de drogas, a economia das drogas, 

de fato se parece com uma empresa. Tem estratégias de expansão, de vendas, de ampliar a 

presença em determinados mercados, até como a gente conta no livro, né. O PCC não tinha 

muita presença significativa em alguns estados e há alguns salves que eles discutem como 

chegar nesses mercados. Não é chegar matando todo mundo, não. É chegar, compor as 

propostas, né, de bons produtos a preços mais baixos. Então eles têm olhar. 

Bial: A lógica empresarial comercial. 

Camila: Sim, uma lógica empresarial. 

Bial: E quando a gente chama de crime organizado, no livro está detalhado esta organização 

com um organograma do partido, do PCC. 

- Imagens do organograma são transmitidas - 

Camila: A sintonia geral final é mais perto de uma cúpula, né, é um colegiado que a maioria 

das pessoas tão presas e que traçam as diretrizes mais gerais. 

Bial: O comando central tá preso, a maioria? 

Camila: Ah, sim! Está preso a grande parte. 

Bial: E essas outras sintonias? 

Camila: É tudo em questões específicas. Sintonia dos Gravatas é... contrata advogados para 

defender, né, os membros da facção. A Sintonia da Ajuda, ela distribui cestas básicas, enfim, 

e outros tipos de ajudas, às vezes uma mensalidade. Às vezes quando um membro do PCC é 

morto de uma ação para o PCC, a família tem uma espécie de uma pensão durante um período 

de tempo. 

Bial: Cadastro é o que? Identificação? 

Camila: Registra os integrantes do PCC, registra quem foi excluído, quem foi punido, quem tá 

suspenso. Então é toda uma movimentação. 

Bial: É uma organização de identidade quase? 

Camila: Eles tentam, né. Isso é muito precário, né, por todas as condições de cerceamento, 

mas o interessante é que eles buscam o tempo todo manter esse registro. 

Bial: Sintonia Financeira é o quê? A tesouraria? 

Camila: É a parte que... a movimentação financeira mesmo. Ela se divide em várias outras e aí 

diz respeito à essas outras subdivisões que de onde vem os recursos que sustentam, que 

movimentam– imagem das subdivisões (consta no livro) 

Bial: O que é a Sintonia da Cebola? 

Camila: A cebola são as mensalidades que os integrantes do PCC tem que pagar. Os 

integrantes soltos precisam pagar que varia de 600 a 900, varia um pouco nessa faixa. – 

gesticulou com as mãos dando sentido de média. 

Bial: Sintonia da Rifa, do Cigarro, do Progresso? O que que são? 

Camila: Rifa são integrantes presos que tem algumas cotas para vender, números de rifas, 

vendas de apartamentos, carros, motos. O Cigarro é de contrabando de cigarros que é 

principalmente pro sistema prisional que isso é vendido. E o Progresso é o tráfico de drogas. 

Bial: É um “pucado” assustador esse nível de organização. Não é tão... É assim, mas não é tão 

organizado. Você fez uma ressalva aí. 

Camila: É, eu acho que a gente consegue visualizar, analisando o PCC, essa estrutura 

funcionando, essa dinâmica funcionando, mas não é uma super organização. Tudo é bastante 

precário assim. Os registros, você vê comunicação em folha, bilhetinho de papel, né, e mais 

com essa precariedade toda funciona. 
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Bruno: Eu acho que tem uma coisa que funciona, que é interessante, que é o próprio ritmo do 

sistema penitenciário. Muita gente entra e sai que tá no crime no sistema penitenciário e 

quando você tá nessa carreira criminal, você imagina passar um tempo na prisão, porque o 

risco de ser preso aqui em São Paulo existe. Quando você for passar no sistema penitenciário, 

90% do sistema é dominado por eles, então você vai ter que prestar contas do seu 

comportamento do lado de fora. Então se você não obedece o PCC sua pena será de um jeito, 

se você obedece vai ser muito melhor. Então você cria um mecanismo de obediência do lado 

de dentro e de fora, nesse entra e sai desse mercado ilegal que acaba funcionando. Então a 

gente produz esse mecanismo que fortalece o crime. Isso é uma coisa que a gente tenta 

mostrar também, como os nossos erros produziram isso também. – Entrevistado faz 

movimento circulares com as mãos identificando ciclo. 

Camila: Ou seja, o próprio estado ajudando a tecer essa rede que cada vez mais ampla e atinge 

áreas e setores que até então não atingia. 

Bial: Cada vez mais. Além da linguagem que eles apelam, até para linguagem religiosa, uma 

espécie de culto, fica evidente num vídeo que a gente tem aqui do batismo de um “irmão” no 

Maranhão. 

- Vídeo do “batismo” para se tornar parte oficialmente do crime – 

Bial: E é verdade que o PCC acelerou o ritmo desses batismos? 

Bruno: Nesse caso, eu acho que é o PCM, Primeiro Comando Maranhense, que não é o PCC, 

mas o PCC sim nos últimos anos ampliou a quantidade de filiados nos outros estados do 

Brasil. Houve uma espécie de Guerra Fria nos presídios, se filiar mais gente pra se defender, 

para evitar qualquer ataque de um grupo rival. Então houve uma grande filiação nos últimos 

3, 4 anos havia 14 mil, poucas pessoas nos outros estados do Brasil que se chegou hoje a 29 

mil, a maioria tá espalhado pelo Brasil, né. 

Bial: O fato é que o crime organizacional faz assistencialismo, como a gente viu, promove 

julgamentos. Vamos escutar agora a gravação de um tribunal do crime. 

 

Bial: É sumário o negócio. Isso tudo é celular? Esses tribunais funcionam tudo a base de 

celular? 

Bruno: Esse caso específico eram vários presídios numa conferência “scool” vamos dizer 

assim. 

Bial: E o acusado tava na rua ouvindo e ele aquiesce sequer tentar argumentar? 

Camila: É, porque é parte, eles partem, esses julgamentos eles são realizados a partir de uma 

noção, uma ética própria que o PCC não criou, que já existia, mas de uma forma muito 

fragmentada. Eu entendo que o PCC se tornou essa ética muito mais homogênea e disseminou 

por vários espaços. Então, um dos princípios básicos é não matar. Então ninguém pode matar 

ninguém se não com a regulação do PCC. Isso funciona muito mais em São Paulo do que em 

outros estados. 

Bial: Mas tem dono o PCC? 

Bruno: Eu acho interessante... Eu acho que não. Isso que é importante... 

Bial: Nem o Marcola? Que falam que o Marcola... 

Bruno: Ele tá num nível hierárquico acima, né. 

Bial: Mas não é o dono. 

Bruno: Mas não é o dono do PCC. Eu acho interessante que essas leis ou essa 

regulamentação, eu acho que o PCC funciona como uma agência reguladora do mercado de 

drogas, isso ele tem esse papel importante, ele não é imposta de cima pra baixo, ela vem de 

uma espécie de um consenso que todo mundo vai ganhar mais dinheiro com o crime se não se 

matar, porque se matar é muito caro. A partir do momento que você não vai ser morto, você 

não precisa matar, todo mundo vai ganhar mais dinheiro. 
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Bial: Importante lembrar que o PCC se originou de uma ação desastrosa de agentes do estado, 

um massacre dos 111 presos do Carandiru que foi o estopim pro nascimento da facção. 

Vamos ver uma reportagem que o Caco Barcellos fez 9 dias depois do massacre. 

-Reprodução da reportagem do jornalista Caco Barcelos- 

Bial: Como é que esse massacre do Carandiru moldou a ideologia do PCC? 

Camila: O massacre, ele foi o estopim para uma parte dos presos de... criar esse discurso e 

dizerem: “Olha, eles vão nos exterminar, nós estamos aqui vulneráveis. O estado, se eles 

quiserem entrar e matar todos nós, eles vão fazer”. 

Bial: Tá no estatuto do PCC, menciona o... 

Bruno: E o coronel que liderou a invasão da tropa de choque foi eleito com o número 111 e aí, 

é... a partir desse momento também se muda a política do governo do estado, se cria a 

secretaria de administração penitenciária, passa-se de 30 e poucos presídios para quase 170 e 

esse aprisionamento começa acontecer a partir daí, então passa-se de 30 e poucos mil presos 

para 230 mil presos em São Paulo. E com essa expansão, principalmente a cidade há 9 horas 

de São Paulo, da capital, indo pro exterior do estado, o PCC passa a ser o grande gestor desse 

mundo novo que tá sendo criado atrás das grades. Foi pensado, 230 mil pessoas, 5 familiares 

por preso, daria mais de 1 milhão de pessoas hoje vivendo nesse dia a dia dos presídios que 

seria a terceira cidade maior do estado de São Paulo. 

Camila: E fora a circulação, né, porque 230 é o retrato de hoje, só que se a gente contar, por 

exemplo, a quem entra e sai, o entra e sai, isso dá 1 milhão de pessoas pelo menos se pensar 

no estado de São Paulo, né. 

Bial: Entre 92, né, que foi o massacre, durante 14 anos o estado negou a existência ou a 

relevância do PCC até que a cidade de São Paulo viveu um fim de semana de terror. 

-Reprodução do vídeo com cenas do que aconteceu em São Paulo. 

Bial: É, esse foi aquele fim de semana que, na verdade um pouco mais que um fim de semana, 

em poucos dias 564 pessoas foram mortas em São Paulo. Aí, incluíram 59 policiais, agentes 

penitenciários, até bombeiros. Houve negociação do governo e o crime organizado e o PCC 

para encerrar a onda de ataques? 

Bruno: Sim, acho que naquele momento houve, né, o próprio governo admitiu, né, na época 

que era o Cláudio Lembo que enviou um avião pra lá e tentou de alguma forma mostrar isso, 

não negou isso. Então ele até, de alguma, conversou com os jornalistas, apresentou isso pra 

imprensa e se negociou com as lideranças prisionais para se parar os ataques, né. 

Camila: Lembrar que ataques do PCC que produziram cerca de 80 mortes, mas que depois a 

polícia militar revidou, executando, né, como até hoje as mães de mais lutam para fazer 

justiça, né. 

Bruno: Movimentos importantes que surgiu nos dias seguinte ao... 

Bial: Cenas de vingança. 

Bruno: Suspeitas, muitas se conseguiu provar 

Camila: Esse número de 500. É que assim, esse número que 500 e poucas pessoas, a maior 

parte ocorreu no revide ou seja, na reação da polícia àquilo que tinha acontecido. 

Bruno: Que vários dos testemunhos apontaram isso, apesar de não ter se aprovado muita 

coisa. 

Bial: Se o comando está no sistema prisional, por que não usar o sistema penitenciário federal 

que é considerado o mais seguro do Brasil? 

Camila: Então, a penitenciária federal, ele tem uma lógica diferente. Ele é muito caro, ele é 

caríssimo, são instalações inspirados na supermax norte-americanas. É uma lógica de punição, 

né, de segregação, porque o preso não tem banho de sol, ele fica 22, 23 horas preso numa cela 

sozinho, sem televisão, sem rádio. Ele é utilizado, digamos, presos considerados líderes de 

organizações criminosas, né. Só que o que a gente observou nesses últimos anos, desde que 

ele foi criado, na verdade o que acabou provocando também o efeito reverso daquilo que ele 
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pretendia. No sistema penitenciário federal, presos de diversos estados se encontraram e 

acabaram... o preso consegue se comunicar de alguma maneira despeito do rigor disciplinar. 

Bial: E aí, nacionalizou? 

Camila: Nacionalizou, criou alianças, criou os conflitos. 

Bial: E isso explica o surgimento de novas facções, mortes? 

Camila: Certamente, sim, os fatores que ajudam a explicar. 

Bial: Uma das consequências da nacionalização do PCC, do crime organizado, foi essa. 

- Reprodução de uma reportagem do Jornal Nacional e Fantástico exibida em 2017 referentes 

a uma rebelião. 

Bial: Isso foi no início de 2017, início do ano passado. E parece que a partir daí essa guerra 

entre facções se moveu de dentro das prisões pras quebradas. Nos estados do nordeste e do 

norte do país que efeitos isso...? 

Camila: No estado do norte e nordeste você não tem a hegemonia de um grupo como tem aqui 

em São Paulo do PCC. Então, muitos estados, o Ceará, por exemplo, quase todos os outros, o 

Rio Grande do Norte, tem vários desses grupos. Então quando o PCC e o Comando Vermelho 

declararam guerra, isso aconteceu em 2016, em meados do ano, eram dois grupos que eles 

conviviam na mesma penitenciária, nos mesmos espaços também fora da prisão. Quando eles 

rompem, então, é claro, aqueles que eles conviviam, aquilo passa a se tencionar e esse 

alinhamento de facções menores com um ou com o outro, polarizando o cenário nacional. 

Então nos estados em que são muitos grupos, a violência ela é muito maior, porque você não 

tem uma estabilidade, eles ficam competindo entre si por territórios. 

Bruno: É interessante que você tem esse quadro hoje, né, que é São Paulo, o estado menos 

violento do Brasil, o segundo lugar que é, Santa Catarina tem... São Paulo tem 10, Santa 

Catarina tem 16, então São Paulo o estado menos violento do Brasil ao mesmo tempo maior 

mercado consumidor de drogas com grandes distribuidores de uma ampla rede que parte de 

São Paulo e um mercado muito dinâmico de drogas. Quando chega nos outros estados esses 

grupos, eles desequilibram os mercados desses lugares e começa a iniciar uma série de 

confrontos que têm efeitos multiplicadores que a gente viu nesses últimos anos. Então, São 

Paulo que era um dos mais violentos nos anos 90 e os estados do nordeste que era os menos 

violentos, essa posição se inverteu, São Paulo ficou o menos violento, os estados do norte e 

nordeste explodiram. Então essa dinâmica é interessante também. 

Bial: Vamos trazer outro olhar agora pra essa conversa, um olhar autorizado diretamente 

envolvido da polícia. A gente vai receber o coronel da reserva da polícia militar de São Paulo 

e ex secretário de segurança pública José Vicente da Silva Filho. 

Bial: Muito obrigado pela sua presença. Há especialistas em segurança que atribui ao PCC um 

papel relevante na redução de homicídios em São Paulo da própria violência. Não que tenha 

sido um objetivo deles, mas como um efeito colateral. Como você reage a essa tese? 

José: Não tem sentido, né, Bial. Quando o crime aumenta é culpa da polícia e quando cai 

também, né, o medo dos bandidos. O que aconteceu a partir de 97, principalmente quando 

houve o problema com a favela naval, nós tivemos o incidente do Carandiru e depois favela 

naval, a pm começou a empreender uma grande mudança nos seus padrões de trabalho de 

organização. De lá pra cá, a polícia de São Paulo prendeu 2 milhões e 200 mil criminosos, não 

suspeitos, criminosos pelos crimes. Apreendeu 450 mil armas, quase meio milhão. Esse 

esforço todo, base de toda a tecnologia, que foi acrescentada num padrão muito elevado de 

treinamento. As tecnologias que tem a polícia hoje que passou a ser desenvolvida nos últimos 

10 anos principalmente, ela foi determinante, a presença da polícia nos locais de maior 

incidência. Esses locais foram sendo mapeados e há um consenso internacional inclusive de 

que essa estratégia de colocar polícia em lugares de maior incidência, isso se faz através de 

sistemas georeferenciados como se chama. Ou seja, se mapeia onde acontece mais crime é o 

fator decisivo para a queda da violência. Além disso, houve uma queda grande de homicídios, 
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o PCC estaria intermediando. Quedas de roubos de veículos, por exemplo, foram 

extremamente expressivas, interfere também no mercado para reduzir o número de crimes 

contra o patrimônio. 

Bial: O senhor tá dizendo que a facção não tem esse poderio todo que atribui à ela? 

José: Não, para essa finalidade de violência no estado, não tem o menor sentido.  Há 

pesquisas feitas, pesquisadores sérios mostra que mesmo em favelas o máximo que a ação do 

PCC conseguiu fazer foi uma redução de 7%. Algumas pesquisas feitas na Universidade 

Federal de Juiz de Fora mostra, inclusive, que o fator decisivo foi o mapeamento criminal em 

relação da polícia nos locais de maior incidência. São trabalhos sérios, muito bem feitos. 

Bial: Camila, você tem evidências como pesquisadora de que o PCC contribuiu para redução 

do crime? 

Camila: Todo mundo hoje que faz pesquisa etnográficas em quebradas e nas prisões isso é 

límpidas, é muito claro, que ninguém discute, acho que nem o coronel vai discutir que isso 

aconteceu nas prisões. E nas quebradas a lógica é a mesma. Vou dar um exemplo prático, 

antes o cara ficava devendo droga na biqueira e quase que automaticamente o credor ia lá e 

matava aquele que ficou devendo. Hoje o PCC faz a mediação, então, de repente o cara que 

ficou devendo pode prestar um serviço, ele pode pagar de outras maneiras, né, e o cara não 

pode matar, porque pra matar tem que ter o aval do PCC. Eu acho que essa dinâmica levou 

uma reconfiguração na dinâmica criminal em São Paulo. 

Bial: Coronel, o senhor reconhece que há áreas da cidade de São Paulo, do estado de São 

Paulo que são controladas pelo PCC? 

José: Existem áreas que eles tão mais presentes, não existe área controlada, Bial. A favela de 

Paraisópolis, a viatura vai atender a ocorrência dos policiais. Não tem essa história de 

controle. O PCC controla o sistema prisional. Eu falei com o secretário da administração da 

penitenciária de São Paulo ontem, Loreval Gomes que é uma das maiores autoridades do 

mundo em gestão prisional e falou que há dez anos não tem uma unidade prisional controlado 

por bando nenhum. Todas lideranças estão colocadas em 3 presídios, quem aparece, o sistema 

de inteligência detecta pessoas mais influentes, elas são deslocadas para 3 grandes presídios 

de segurança máxima. Tem 23 presídios que tem bloqueador de celular. Vai controlar o crime 

através de papeizinhos passado para o advogado. É o seguinte, existe uma estatística, nós 

temos 9.333 membros do PCC nos presídios. Quem que fez a contagem? E que tem 1.598 

fora. 

Bial: Quem fez a contagem? 

Bruno: O Ministério Público. E na verdade, vou deixar o coronel completar, com certeza, 

mesmo porque a gente concorda em várias coisas, só que só uma coisa, o Loreval até 2001 

negou a existência do PCC quando aconteceu a mega rebelião. Ele tentou durante 10 anos 

praticamente negar a existência do PCC e durante os outros anos que ele vem insistindo, 

mesmo durante os ataques, o discurso dele é que o PCC não existe, é invenção da imprensa, é 

sensacionalismo, os pesquisadores estão tentando dourar a pílula e a gente durante esses 25 

anos fechando os olhos para isso, a coisa tá chegando nessa dimensão. Então a gente quer 

discutir. Será que não? Será que sim? Será que o secretário tá exagerando? Será que não? Essa 

é a nossa proposta. 

José: Veja só, nós temos supostamente 1.598 membros fora dos presídios do PCC. Devemos 

ter 1 milhão e meio de bandidos em atuação permanente no estado de São Paulo diariamente. 

Esses 1.500 teria influência sobre esse 1 milhão e meio? Não faz sentido com a lógica nesse 

processo, Bial. Essas facções, elas são perigosas, elas crescem onde a polícia dá mais 

oportunidade como a gente tá observando no nordeste. O nordeste houve uma péssima gestão 

nos estados e simplesmente se abriu espaço pro crescimento e a multiplicação das facções. 

Bruno: Eu acompanhei inclusive esse avanço tecnológico de trabalho da polícia militar, do 

policiamento em locais por georeferenciamento, hotspots de crime e tudo mais, só que o 
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nosso argumento é que esse processo de guerra cotidiana e de prisões em flagrantes em 

detrimento da investigação da indústria, como é que funciona a indústria. Isso enche as 

prisões, fortalece as lideranças prisionais e você prende o pequeno criminoso e os grandes 

criminosos, onde ele lava dinheiro, onde ele deposita a grana do crime, onde são as rotas, esse 

trabalho de investigação, de inteligência, de polícia civil, de ministério público, de 

compartilhamento de informações, não é feito e a facção se fortaleceu nesses erros. Então 

como os próprios PCCs dizem, eles crescem nas brechas do estados, eles são efeitos colaterais 

dos erros das políticas públicas que a gente não percebe. 

Camila: Não negando tudo isso que o coronel falou, mas o próprio fato da polícia militar 

prender tantas pessoas, tudo isso ajudou. E vale lembrar que esse argumento também, ele não 

explica porque que a despeito da redução de homicídios, a letalidade da polícia militar de São 

Paulo vem crescendo nesses últimos anos todos. A letalidade está uma das mais altas do 

Brasil. 

Bial: Que que você concorda na argumentação deles sobre o combate, os erros no combate ao 

crime, e na decisão da política de encarceramento em massa? 

José: Difícil de entender essa história de política de encarceramento em massa, como se o 

governo tivesse mandando: “Prendam todo mundo que você encontrar pela rua!”. A polícia 

prende quem está cometendo um crime. Como eles foram mapeados por áreas de maior 

incidência, fica muito perto do criminoso. Ela não pode deixar de prender quem esteja 

cometendo o crime. Esse é o problema. O sistema de inteligência, ele tá funcionando. Ano 

passado, a polícia de São Paulo apreendeu 90 toneladas de droga, não foi passando a mão no 

suspeito, isso é inteligência que funciona. É lógico, nós estamos com problema ainda, nós 

temos duas polícias, é um drama brasileiro, de fazer uma melhor integração dessas estruturas, 

esperamos que melhore substancialmente. Há uma outra questão que interfere nesse processo 

todo que foi colocado aqui, Bial, é a falta de uma política nacional em relação ao crime 

organizado. Essa história de que as drogas estão invadindo as fronteiras é coisa de 50 anos, 

não é com o PCC que essa coisa aconteceu. 

Bial: Que alternativas vocês identificam no combate do poder organizado? 

Bruno: O grande atrativo do mercado de drogas é o lucro exorbitante que ele oferece de gente 

pra trabalhar nele. Esse lucro ocorre porque é ilegal, então o mundo caminha, é inevitável, os 

grandes economistas liberais discutem a questão da regulamentação da droga para diminuir o 

lucro, diminuir o incentivo para entrar nesse mercado e a disputa violenta por ele. É uma 

questão importante. Enquanto isso não avançar, a questão é a inteligência financeira, fragilizar 

financeiramente esses grupos, investir em tecnologia de investigação financeira para pegar os 

grandes nomes ligados ao tráfico, ao crime, as rotas, as contas. 

Bial: Dinheiro grande. 

Bruno: Dinheiro grande. 

José: Quando falamos em inteligência, nós falamos em informações. A polícia federal, ela 

mal trabalha com políticas estaduais, Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros 

consumidores, então você não consegue empreender uma série de medidas, tem que 

coordenadas. A polícia federal está aqui no porto de Santos, o ano passado ela conseguiu 

segurar 13 toneladas de cocaína indo pra Europa. Cada quilo, fatura, o traficante, de lucro 30 

mil reais, imagina a quantidade e tá escoando. Então faz um trabalho pontual, mas não se 

entende com as autoridades locais, isso precisaria de uma coordenação. Não há um remédio 

mágico a não ser realmente uma grande gestão dos processos de Inteligência, ou seja, de 

informação e aceitar as medidas. 

Bial: Nos últimos anos, as suas posições tem se aproximado a de vocês dos estudiosos e 

pesquisadores do assunto e a do coronel como policial? – Bial direciona a questão para o 

jornalista e a socióloga. 
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Camila: Na minha visão, acho que o que dificulta, até entendo a visão do coronel, já discuti 

várias outras coisas com o coronel. 

Bial: Vocês se conhecem bem, né? 

Camila: De vários outros momentos. É difícil pra alguém que é 3 da polícia militar ou oficial 

e mesmo alguém do governo reconhecer, falar assim, reconhecer essa questão que a gente 

identifica, o PCC tendo uma importância muito grande na redução dos homicídios, porque é 

uma questão política muito sensível e também a gente nunca conseguiu lidar com isso de uma 

maneira transparente e clara, identificando os problemas que o PCC existe, então vamos 

discutir o que fazer, né, a gente nunca conseguiu, eu falo assim em termos oficiais do estado, 

nunca conseguiu chegar num ponto de discutir claramente. O que eu vejo é sempre a tentativa 

de minimizar, negar e minimizar a existência do PCC, então é difícil encontrar saídas quando 

você não reconhece o problema. 

Bruno: Eu acho que isso é uma coisa que choca as pessoas quando se fala a respeito do papel, 

se o PCC teve um papel de redução de homicídios, porque parece que a gente tá fazendo uma 

espécie de apologia e o que a gente tenta mostrar é que na verdade eles trabalhando com isso 

pra ganhar mais dinheiro no crime, eles conseguiram mais dinheiro no crime, conseguiram 

uma certa relação política com a comunidade onde eles vivem, onde eles vendem a droga, 

onde eles nasceram. Existe uma complexidade nessa realidade que muitas vezes esse discurso: 

é bandido ou não é? O bandido vem carregado com instigue, uma grande quantidade de 

informação que você acha que é um cara que é incapaz de tomar ações contra a política que a 

gente tá aplicando e reagir e crescer nas brechas dessas políticas. Ter criatividade pra ganhar 

mais dinheiro em cima disso e regimentar a gente em torno, então esse tipo de complexidade, 

a gente fecha os olhos para ela, a gente não consegue compreender a complexidade do 

problema. Não é apologia, porque no norte e no nordeste, a gente tá vendo a barbárie que eles 

tão levando, que eles tão ajudando a levar, então não se trata de uma gangue pacificadora que 

muitas vezes tentam quando a gente discute. Esse tema parece que a gente tá fazendo esse tipo 

de discussão. 

Bial: Coronel, a pouco teve um telefone interceptado de um líder do PCC que ele dizia: “O 

sistema prisional é uma máquina de fazer PCC”. Nisso o senhor concorda? 

José: Não. O que a gente tem observado, eles blefam muito, aumentam muito, difícil você 

conversar, até pesquisar com presos, porque eles mentem, aumentam. É uma questão muito 

séria, a polícia ela mal prestigiada, mal apoiada com os péssimos recursos do Brasil, é o 

principal instrumento que a gente tem pra enfrentar todo o tipo de crime. Os mocinhos 

precisam ser prestigiados, como nós temos uma polícia que funciona bem, polícia de São 

Paulo, principalmente a da pm, é uma das melhores do mundo hoje. Um diretor no Microsoft 

falou que a tecnologia embarcada na pm em São Paulo hoje é a maior do mundo, melhor que 

a polícia de Nova York. Enquanto essa polícia tá fazendo treinamento adequado com todos os 

seus quadros de gestão se modernizando, estão fazendo um enfrentamento qualificado do 

crime e estão alcançando resultados. Então, quando nós temos um modelo, que é modelo para 

o resto do país, nós temos Santa Catarina que está indo muito bem também, precisa ser 

modelo a ser mandado pro nosso vizinho aqui, Rio de Janeiro. 

Bial: O senhor tá dizendo também é que, enfim, vários setores da sociedade desde o governo 

estadual a entidades de direitos humanos, não reage com devida ênfase quando os policiais 

morrem? Não há uma solidariedade devida, é isso? 

José: Também! 

Bial: E por que isso? Aí na opinião de todos vocês. 

Camila: Eu quero lembrar que essa guerra, isso que a gente chama de guerra, essa violência 

toda contra esses grupos criminais, elas também revertem na morte num número muito alto de 

policiais mortos, né, sobretudo aqueles que estão nas pontas. 
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Bial: Mas um policial morto em Nova York, acho que foi esse ano ou ano passado, um 

policial morto parou uma corporação, o governo, foi um escândalo. Aqui nós temos um 

massacre de policiais e parece que a gente tá dormente, gente. Eles são a linha de frente da 

democracia, como é que vai ser. 

Camila: É uma banalização! Eu entendo que essa mesma estrutura que a gente está discutindo 

aqui, porque, por exemplo, em 2012 eu lembro que teve uma sequência de execuções de 

policiais que a gente tava discutindo desde o início do ano que era alguma coisa relacionada 

ao PCC e o governo de São Paulo dizia que não, que era latrocínio, ou seja, esse não 

reconhecimento também fragiliza e vulnerabiliza os próprios policiais militares e outros 

policiais que estão na ponta do sistema. 

Bial: Sua voz coronel. 

José: Olha, Bial, a polícia tem uma importância tão grande , infelizmente ela não tem esse 

valor, tem uma cidade que a polícia entrou em greve um dia e invadiram mais de 100 

estabelecimentos, fizeram 25 criminosos, assaltaram 6 bancos e mataram um policial. Um dia 

de greve, isso foi Montreal no Canadá, então foi lá na baixada Fluminense. 

Bial: Nem vitória. 

José: Então, todas as regras parecem que decaem e as pessoas soltam a barbárie, como se 

chama. Por isso que se fala a polícia, acerca do que nós temos a barbárie, nós vamos cuidar 

bem dessa cerca, que ela trabalhe dentro de parâmetros democráticos definitivamente, ela não 

tem o direito de ofender, de agredir, de matar fora daquelas regras ali e essa é importância que 

a sociedade não reconhece e uma hora que ela tem que reconhecer é quando um dos seus 

defensores morrem pela violência que ele está ali tentando impedir que aconteça com os 

cidadãos. O problema é que não é a sociedade só, é que os próprios governos do estado não 

dão essas com dições de trabalho pros seus policiais. 

Bial: Coronel José Vicente muito obrigado pela sua participação. Depois do intervalo a gente 

vai ter ainda outra perspectiva sobre o crime organizado, a de um ex-detento. 

Intervalo 

Bial: Estamos de volta com Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias, autores do livro A 

Guerra, a acessão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Agora entra também na conversa 

um ex-detento que passou 14 anos na prisão, conseguiu a liberdade fazendo a própria defesa e 

hoje está longe do crime. Aplaudam Alexandre Rodrigues da Silva. 

Plateia aplaude 

Alexandre: Obrigado! 

Bial: Alexandre, você foi, quando tava na prisão, filiado ao PCC? 

Alexandre: Não, nunca fui. 

Bial: Você... é... esse fortalecimento do PCC que é descrito nesse livro nos últimos 25 anos ou 

mais, você na cela, você observou esse crescimento, isso era verificado na rotina da prisão? 

Alexandre: Ah sim, eu observei, convivi e ouvi muita coisa lá no presidio, inclusive na 

detenção, eu passei no Carandiru onde teve o massacre e lá tinhas muitas coisas erradas, né. 

Vamos dizer assim, o pessoal vendia muita cela, tinha muita matança também, né, dos 

próprios presos. 

Bial: Você estava lá no Carandiru? 

Alexandre: Estava lá, mas não no massacre. 

Bial: Não no massacre. 

Alexandre: Em 97, 98. 

Bial: Depois... 

Alexandre: Isso. 

Bial: Ainda havia muita... 

Alexandre: Havia membros do PCC, tinha ex sobreviventes do massacre lá quando eu passei 

lá em 98 e a gente observou a facção lá. 
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Bial: Tinha crack dentro do...? 

Alexandre: Tinha. 

Bial: Tinha crack ainda. E aí o que que aconteceu conforme o PCC foi tomando...? 

Alexandre: É, eles foi... a convivência, né, foi vendo certas coisas e foi proibindo. O crack, 

por exemplo, eles proibiram no sistema, né. Proibiram a venda de cela, porque tinha a venda 

de cela, né, detenção, eles começaram a dar uma mudada nas certas coisas que aconteciam 

que eles não concordava e a própria massa aconselhava e uma parte também não concordava. 

Bial: Mas na base da lei olho por olho, batendo, matando. Como é que eles se afirmaram? 

Alexandre: Não, não. Passando determinados salves, né. A partir de hoje não vai poder vender 

mais cela, não vai poder ter mais crack nos presídios em geral, né. E onde vendia cela 

constante era na casa de detenção, então parou com isso aí, parou com as matança no estado 

de São Paulo, dentro do sistema. E eu acompanhava né, as pesquisas, estudando o presídio. 

Acompanhando os noticiários, São Paulo, o sistema penitenciário tinha 80, 90 mortes por mês 

dentro do sistema, os próprios presos matando. E a própria, denominada PCC, facção, proibiu 

essas matança hoje. Hoje não tem mais essas matança dentro do sistema. Isso a gente tá 

falando porque conviveu ali, né, então... 

Bial: Observou... 

Alexandre: Observou isso também. 

Bial: Você ficou 14 anos preso. 

Alexandre: Fiquei 14 anos. 

Bial: Como é que você conseguiu sua liberdade? 

Alexandre: Eu tava na parte jurídica da detenção na judiciária, né, dalí eu fui transferido pro 

interior de São Paulo, passei por vários presídios. A minha própria situação que eu tava, 

minhas condenações né, chegou altas, 70 anos de cadeia, minha pena total. Porque não era só 

um crime, eram vários processos, então eu consegui, eu mesmo... 

Bial: Desculpa perguntar, quais eram seus crimes? 

Alexandre: Ah, eu tinha assalto, homicídios, tinha vários. É que eu não gosto de comentar, 

porque é um passado sujo, vamos dizer assim, eu não gosto de lembrar muito, porque... Pra 

mim, eu peso minha consciência hoje né, por ser uma pessoa hoje diferente daquela que eu 

era no passado, né. 

Bial: Você se converteu? 

Alexandre: Exatamente. Eu me converti dentro do presídio e eu fui morar numa cela da igreja 

e a partir daquele dia eu fui morar, eu senti uma libertação. E até os dias de hoje eu não sinto 

mais aquelas coisas ruim que eu sentia dentro de mim. 

Bial: E aí você estou a ponto de fazer a sua defesa e conseguir se libertar. 

Alezandre: Exatamente. Eu estudei, né. Ali tinha código penal, código civil, eu li muito, 

porque nós tem acesso nas bibliotecas de alguns dos presídios. E ali eu comecei a ler e estudar 

e se aperfeiçoando nos benefícios né. Aí fiz progressão de regime, fiz revisão de pena, 

consegui diminuir minha pena. 

Bial: Hoje você faz o que na vida civil? Você hoje tá quites com a justiça? E o que você faz? 

Alexandre: Quites. Saí da condicional, saí de arraiá, trabalho com gesso hoje, né. 

Bial: Trabalha com gesso? 

Alexandre: É. Eu procurar, porque eu queria fazer direito, né, aí não consegui e fui procurar 

uma vaga de... consegui fazer engenharia civil, tava na área, fiz 1 ano de engenharia, mas 

devido as condições, eu acabei trancando. 

Bial: Se bem que você tá mais vestido de advogado, ein? 

Alexandre: Todo mundo fala, né. 

Bial: Tá vestido na estica aí, me parecendo mais advogado. Escuta, e o seu bairro pra onde 

você voltou, Jardim Ângela, tá mais ou menos violento? 
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Alexandre: Em vista do que era antes, antigamente era mais violento, porque tinha muito 

homicídio, né, década de 97, 95, era considerado os bairro mais violento né, tinha muita 

morte. 

Bial: Olhando o seu caso, o que contribuiu mais pra diminuição da violência? A presença 

policial ou a facção? 

Alexandre: A minha visão, eu vejo os dois lados. Tanto a polícia que cresceu, o policiamento 

que não tinha naquele tempo que nem tem hoje, as bases comunitárias que nem tem na zona 

azul, né, espalhada, e a facção também que hoje não permite matar pessoas determinadas 

crimes que aconteçam, coisas né, passa por eles na periferia e eles não permitem matar, a não 

ser que seja caso bem grave, né, uma situação grave. 

Bial: Alexandre, muito obrigado! Sorte pra você na tua vida. Obrigado pela participação  

Alexandre: Obrigado! 

Bial: Muito obrigado Camila Nunes Dias, Bruno Paes Manso que estão lançando Guerra, a 

acenssão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Obrigado, coronel José Vicente da Silva 

Filho. Por hoje é isso, até a próxima. 

Aplausos e música de encerramento. 

 


