
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Prestigiados em emissoras de TV de 
todo o mundo, os programas de 
entrevistas conferem a quem os 
comanda uma espécie de certificado 
de qualidade. Só são alçados a apre-

sentadores desse tipo de atração pessoas que 
acumulam em si as marcas da credibilidade, 
seriedade, uma ponta de firmeza e muito jogo de 
cintura para evitar as saias justas próprias desse 
modelo de programa. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a apresentadora Oprah Winfrey já foi 
considerada uma das mulheres mais poderosas 
do mundo, não só pela sua influência mas tam-
bém porque quase ninguém se recusava a con-
ceder entrevistas a ela, inclusive o presidente do 
país, Barack Obama, e o astro pop, Michael 
Jackson, morto em junho de 2009. 

No Brasil, a tradição dos programas de entre-
vistas também existe, tanto que a maior parte 
deles está há vários anos no ar (vejas Box na 
página 40). Mesmo se o gênero parece perto do 
esgotamento, as emissoras mostram que conti-
nuam apostando no formato. O SBT deu à 
Marília Gabriela mais um dia em sua grade. A 
Band bancou um investimento mais ousado. 
Abriu espaço para que o humorista Danilo 
Gentili, da trupe do "CQC", estreasse como 
apresentador do talk show "Agora é Tarde", que 
tem dado ares de que responderá à altura, alcan-
çando média de quatro pontos de audiência. 

Os veteranos permanecem firmes e fortes: Jô 
Soares está na ativa desde 1988 e Marília 
Gabriela, desde 1987. No SBT, Gabi - que 
estreou com um programa semanal exibido aos 
domingos — recentemente galgou mais um 
espaço na emissora, às quartas. "Eu propus fazer 
na quarta-feira à noite, no SBT, a botar pessoas 
não conhecidas, mas com histórias inspiradoras, 
histórias dignificantes", explica a apresentadora 
e jornalista. No entanto, ela afirma que a ideia 
enfrenta certa resistência dos telespectadores. 
"Hoje em dia há um vício brutal na audiência, 
que só quer ver gente famosa falando", explica 
Gabi, que, além do SBT, mantém o "Marília 
Gabriela Entrevista", na GNT. 

C R E D I B I L I D A D E A C U M U L A D A 
Gabi e Jô ainda são, de longe, os grandes ícones 

desse nicho no país e preservam fiéis espectadores. 
"Vejo apresentadores cansados, mas não a credibi-
lidade de seus programas. Jô Soares é um caso 
exemplar do que estou querendo dizer", diz Maurício 
Stycer, repórter e crítico de TV do portal UOL. 

Talvez seja esse o maior patrimônio adquirido 
pelos apresentadores. "A própria figura do Jô é uma 
figura de credibilidade e solidez. Ele procura fazer 
as coisas da melhor maneira possível. Ele não entra 
em enrascadas, em entrevistas que ele não sinta 
firmeza no assunto, na pessoa que está do outro 
lado. Isso é fundamental para defender sua imagem 
e isso reflete no programa. Ele dá valor ao conteú-
do, é sempre o mais importante", atesta Willem 
van Weerelt, diretor do "Programa do Jô". 

A fórmula descrita por Van Weerelt foi sempre 
seguida como um mantra por Jô Soares em todas 
as emissoras pelas quais passou. E a confiança 
adquirida rendeu a ele um feito inédito até então. 
Na década de 1990, a Rede Globo liberou o cantor 
Roberto Carlos (contratado da emissora) para ser 
entrevistado no "Jô Onze e Meia", exibido pelo 
SBT, em uma época em que a concorrência entre 
as duas emissoras era bem mais acirrada. 

Dona de um currículo invejável, Marília 
Gabriela já contabilizou milhares de entrevistas 
ao longo de sua carreira, a ponto de perder a 
conta de quantas já realizou. Para ela, ser curio-
sa, mas respeitosa com seus convidados garan-
tiu-lhe a solidez como entrevistadora. "Eu sou 
legitimamente respeitosa e curiosa. Sou um ser 
humano confiável. Antes de tudo, não julgo 
quem está na minha frente", afirma. A jornalista 
diz, no entanto, que, diante de um "clássico ban-
dido", por exemplo, se permite ser um pouco 
mais direta nas perguntas. 

Mesmo com o prestígio e a legitimidade com 
que os veteranos no formato comandam seus 
programas, a maior parte dos críticos de TV acre-
dita que há a necessidade de inovação nas atra-
ções. "De maneira geral, a TV está muito pouco 
ousada. Não consigo pensar em muitos entrevis-
tadores bons, há muito pudor, e sempre a tenta-
tiva de agradar", opina Cristina Padiglione, edito-
ra de TV de O Estado de S. Paulo. Ela ainda 
arrisca um palpite inédito. "O Chico Pinheiro é 
bom jornalista, bom repórter. O programa 
"Sarau", que ele faz na Globo News é bom e todo 
entremeado por entrevistas. É um cara que fun-
cionaria bem num programa assim". 

APOSTAS 
Em junho deste ano, o humorista Danilo Gentili, 

integrante do "CQC", da Band, abraçou o estilo 
talk show. Na mesma emissora que seu programa 
original, o "Agora É Tarde" agradou e, três meses 
depois, ganhou mais um dia na grade da emissora. 
Antes exibido apenas às quartas e às quintas-A ut
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feiras, agora também pode ser visto às terças. O 
programa já é vice-campeão de audiência na 
emissora, perdendo apenas para o próprio "CQC". 
"A princípio, quando me falaram que ele teria um 
talk show, fiquei meio temerosa, apesar de achá-
lo muito inteligente", admite Keila Jimenez, colu-
nista de "O Outro Canal", da Folha de S.Paulo. 
Gentili tem formação em publicidade, mas, depois 
de enveredar para a comédia, começa a dar os 
primeiros passos em direção ao jornalismo. 

"Ele sabe que depende dos convites. Se ele 
começar a dar raquetada para tudo que é lado, vai 
acabar entrevistando ele mesmo. E ele não vai 
estragar essa oportunidade", reitera Keila. Para os 
especialistas em TV, Danilo Gentili é a grande 
novidade do gênero. "Tenho me surpreendido 
com a aceitação do público e dos convidados. Eles 
confessam que acham o programa divertido, e, às 
vezes, em eventos, alguns me chamam no canto, 
confessam que assistem e gostariam de ir. É o 
trabalho de toda a equipe sendo reconhecido", diz 
o humorista e apresentador. 

O talento, o perfil e o carisma de cada apresen-
tador também são fatores determinantes para o 
sucesso de um programa de entrevistas. O dono 
da bola precisa ter muita técnica, preparação e 
jogo de cintura, além de uma boa pesquisa prévia 
sobre os convidados do dia e habilidade para 
conectar assuntos e aproveitar momentos de 
abertura para perguntas mais delicadas, sendo que 
cada um deles possui particularidades que podem 
(ou não) causar empatia com o público e com os 
convidados. João Gordo, ex-apresentador da MTV 
e, atualmente, membro do programa "Legendários", 
da Rede Record, explica que, para ele, entrevistar 
é algo muito natural. "É como trocar uma ideia 
sem preocupações com gírias ou palavrões, o que 
leva o convidado, por mais reservado que seja, a 
baixar a guarda e relaxar." O ex-vocalista da Ratos 
de Porão já protagonizou situações polêmicas e 
memoráveis, como o dia em que discutiu com o 
ator Dado Dolabella. "Não tenho postura de 
entrevistador, não sou o Jô. Sou gago, tatuado, falo 
gíria e deixo o convidado falar". 

Gentili também aposta na naturalidade, apesar de 
ter amplo respaldo da equipe de roteiristas e pau-
teiros. Para ele, o entrevistador precisa estar dis-
posto a ouvir o visitante. Ele diz também que seu 
programa tem, a priori, a função de entreter. "Esses 
dias mesmo foi no programa um menino pastor, 
que me chamou e me deu uns três foras seguidos. 
A plateia riu da minha cara. Eu nem quis responder 
ou revidar. Preferi ficar sendo o diminuído 

da vez, pois o papel do humor estava cumprido ali: 
a plateia, o elenco, o entrevistado e os telespecta-
dores se divertiram e é isso que busco: que todos se 
divirtam, mesmo que seja às minhas custas". 

O L H O N O O L H O 
O formato também influencia no resultado das 

entrevistas. Enquanto Marília Gabriela adota um 
tradicional e direto cara a cara, Jô Soares faz o esti-
lo talk show, com a presença de uma plateia que 
reage ao quadro, tiradas irreverentes e um sexteto 
de músicos que interage com o apresentador. O 
"Roda-Viva", da TV Cultura, entra em sua nova 
fase e restabelece o cenário de arena, colocando o 
entrevistado no centro do palco. "A rigor, o novo 
formato retoma a característica conceituai do pro-
grama, isto é, um cenário de arena que supõe o 
personagem principal assediado por questiona-
mentos de todo o tipo", argumenta Celso Kinjô, 
gerente de jornalismo do canal. 

Na nova fase, o programa terá Mário Sérgio 
Conti como principal entrevistador e outros seis 
entrevistadores volantes, além de tuiteiros e estu-
dantes universitários que também passam a com-
por a bancada. A atração completa um quarto de 
século e costuma trazer convidados de peso da 
cultura e da política brasileira. Em um dos episó-
dios mais polêmicos, o ex-governador Orestes 
Quércia levantou-se da cadeira quando o jornalista 
Ruy Xavier, do Estadão, indagou-o sobre enrique-
cimento ilícito. Ambos exaltaram-se com fortes 
acusações e o embate beirou a agressão corporal. 

Hebe Camargo — que sempre optou pelo esti-
lo "conversa de sofá", nos quase 25 anos em que 
esteve no SBT — tenta inovar na RedeTV!, com 
um grupo de mulheres convidadas que sabati-
nam um único convidado masculino. Já Serginho 
Groisman conta com a ajuda da jovem plateia 
para questionar os ilustres visitantes, tanto no 
antigo "Programa Livre" (SBT) quanto no atual 
"Altas Horas" (Globo). A interação com os estu-
dantes é bem peculiar a Groisman, que ainda não 
encontrou concorrente à altura. 

Para além dos formatos, os programas de 
entrevistas ainda estão — em sua quase totalida-
de — ligados intimamente à figura de seus capi-
tães. Apesar de haver sempre a necessidade de 
renovação, seja na forma, seja nos personagens, 
a relevância dada ao formato pelas emissoras 
deve garantir que o gênero ainda goze de vida 
longa na televisão brasileira. 

* C o m J é s s i c a O l i v e i r a . 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 273, p. 38-41, nov 2011.




