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Mônica Mourão

H á que se ter coragem  
p ara  deixar-se 
desven dar, perm itir 
que derrubem  a 
m áscara  para  que, 
então, se p o ssa  
v islum brar o hom em  
que existe além  da 
im agem  pública. A 
prin cíp io  relutante,
Jo ão  In ácio  Júnior, 
figu ra  con h ecida de 
todos os cearen ses que 
acom pan h am  sua 
trajetória de quase  30 
an os com o
com unicador, aceitou  o 
desafio . Ao longo da 
conversa, a im p ostação  
da voz e a preocupação  
com  a esco lha precisa  
das palavras vão dando 
lugar a um Jo ão  Inácio  
m ais à vontade.

Nas linhas e entrelinhas 
dessa entrevista, pode-se 
descobrir quem é, afinal, o 
homem do domingo na TV 
Diário, o criador das Tigresas, 
o seu Gereba do rádio, o 
vocalista da Banda Malícia e 
o ex-âncora do Jornal do 
Dez. Pai de família, homem 
vaidoso, dedicado, temente a 
Cristo, João Inácio cai em 
contradições, mas não se faz 
de rogado — responde sem 
medo. Medo ele não tem de 
nada, só de viajar de avião. 
Mas lembra que temeu sim 
durante o mergulho espiritual 
que fez em busca da verdade. 
Conversas com espíritos 
recebidos por médiuns, 
tentativas de contato com

seres de naves espaciais, 
mensagens que chegavam 
por intermédio de 
desconhecidos. Depois dessa 
saga que quase o fez perder 
a sanidade, João  Inácio 
encontrou sua verdade em 
Jesus. Isso anos atrás.

Antes, foi um menino 
que brincava de radialista. 
Cresceu e virou adolescente 
inquieto, rebelde até. Adulto, 
foi homem de muitas 
mulheres. O João Inácio de 
hoje não gosta de falar no 
assunto — preocupa-se em 
nao dar mau exemplo para o 
público. E  as Tigresas? — 
perguntará você. Sao bons 
exemplos para as crianças, 
que estão em casa dia de 
domingo? Ele responde, em 
tom de brincadeira, que “os 
meninos goooostam!” .

João Inácio assume que 
as moças cujos atributos 
físicos sao explicitamente 
mostrados pelos câmeras da 
TV Diário estão ali para atrair 
o público, ganhar a audiência 
e aumentar os pontos do 
Ibope. Mas assume também 
que a atuação das dgresas não 
condiz com suas crenças. 
Pretende reduzir a sensualidade 
do João Inácio Show aos 
poucos, num movimento 
contrário ao que fez anos 
antes, quando começou a 
trabalhar em rádio e teve de 
passar por um processo de 
popularização. Era isso ou perder 
o emprego.

Homem com H, ele 
teimou para trabalhar com 
comunicação. A família era 
rigorosa, os pais queriam que 
o filho fosse médico ou 
militar. Determinado, João fez 
um teste escon d id o  na

Ceará Rádio Clube e 
ficou  su rpreso  e 
orgulhoso com o resultado 
positivo. Seus pais não 
sentiram o mesmo. Sem 
apoio e com pouco 
dinheiro, João Inácio insistiu 
e conseguiu — em pouco 
tempo era um sucesso em 
Fortaleza. Animava festas, 
causava frisson  entre as 
garotas e foi até chamado 
para trabalhar na TV Ceará, 
do conglomerado Diários 
Associados. De lá, passou 
para a TV Verdes Mares, 
afiliada da Rede G lobo, 
permanecendo vinte e dois 
anos à, frente do sisudo 
Jorn al do D ez, bem 
diferente de suas outras 
atuações, como de vocalista 
da Banda Malícia. Estar um 
dia transmitindo notícias no 
horário nobre da televisão e, 
no outro, em cima de um 
palco — em meio ao rebolado 
dc moças trajando roupas 
mínimas — não era problema 
para ele. Trocava de papéis 
sem constrangimento.

João Inácio Júnior, que 
tanto expõe a vida de artistas 
e personalidades em seu 
program a, faz reserva 
quanto à sua. Já  se sentiu 
bastante incomodado com 
as histórias que circulam a 
seu respeito. Hoje, dá de 
ombros e até brinca com os 
estereótipos criados em torno 
dele. Sao ossos do ofício. Num 
misto de vaidade e confiança, 
aceitou que sua vida fosse 
desvendada por estudantes de 
Comunicação Social, faculdade 
que nunca chegou a cursar. E 
não teme assumir sua postura, 
suas atitudes e convicções. E 
cabra macho, sim senhor.
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Caiira mactic sim senhor

Aline: Jo ã o  In ácio , um a co isa  
q u e  a g e n te  n o to u  q u e  é 
marcante na sua vida, através das 
pessoas que a gente entrevistou, 
é que você se dedica muito aos 
seus filhos. A gente queria saber 
com o é e ssa  relação.

João  Inácio Jr.: Eu acho que filho 
é um grande presente de Deus. A 
relação dos pais com os filhos, no 
meu modo dc ver, é uma coisa que 
tem que ser cuidada a cada instante, 
a cada dia, a cada hora. Envolve 
uma grande responsabilidade, uma 
grave responsabilidade e uma, 
uma... Hoje eu tô com uma dificul
dade im ensa de encontrar as 
palavras corretas pra definir as coi
sas, exatamente em função do meu 
problema de saúde. (Ele falou, antes 
de começar a entrevista, que estava gripa
do, com dor de cabeça e torcicolo). Mas 
eu considero filho um grande pre
sente de Deus e criar filho é um 
grande privilégio e uma grave res
ponsabilidade. Eu acho maravilhoso 
filho, acho muito bonito. Com os pro
blemas, com as alegrias, com as 
felicidades, vale a pena.

Felipe: E  você, com o pai, com o 
você os educa? O que você se 
preocupa em passar pra eles dos 
seus valores?

J I :  Olha, eu não sou especialista em 
educação de filhos, vou falar do que 
eu penso. Ninguém é perfeito. Je 
sus Cristo já disse que perfeito só 
Deus, mas a gente tem que procu
rar o aprim oram ento e, se 
conseguirmos chegar perto da per
feição, ótimo. Então, a... Como é a 
pergunta mesmo?

Felipe: Com o é que você educa 
seu s filh os? Q u a is  os valores 
que você tenta p a ssa r  pra eles?

J I :  Em  primeiro lugar, eu tento 
passar pra eles o sentimento de pro
teção, enquanto são jovens, porque 
eu tenho (uma) filha de 23 anos e

tenho um filho de cinco meses. Fa
lei do mais novo e da mais velha. E 
tenho uma filha de 10 anos e tenho 
outra filha de três anos. Na ordem 
cronológica: 23 anos, 10 anos, três 
anos e nove meses e cinco meses. E  
cada filho meu é uma história dife
rente, porque... a... (pausa) Eu tive 
alguns relacionamentos na minha 
vida, e não são todos (os filhos) com 
uma mãe só. Então, cada filho é uma 
história diferente, é uma realidade 
diferente, é um local diferente, é 
uma história diferente. Então, eu 
tento transmitir pra todos, primei
ro, que eu sou pai e que eles são meus 
filhos. E  que isso envolve muita res
ponsabilidade, envolve algo 
superior a todos nós, porque eu 
acho que aquilo foi Deus que nos 
uniu. Essa história de ser pai e ser 
filho, isso é uma providência divi
na. Que eles são meus filhos, que 
eu sou pai deles, e que nós temos 
que ter muita responsabilidade um 
com o outro. Que nós devemos... 
E... Viver em paz, cada um respei
tando o espaço do outro, que nós 
devemos nos ajudar, que nós deve
mos ser unidos e que essa nossa 
relação é uma coisa extremamente 
im portante e que ela deve ser 
lindíssima. Que nada deve intervir 
no nosso relacionamento. Isso en
volve eu respeitar a individualidade 
de cada um dos meus filhos e espe
ro que eles respeitem a minha. Eu 
sou o tipo do pai que espera me
nos do que dá, porque eu acho que 
a responsabilidade maior é dos pais. 
Isso não quer dizer que meus filhos 
têm, porque eu tento ser um bom 
pai, que eles têm que ser um suces
so na vida. Não, eles vao ser. Nao 
precisam, porque está determinado 
por Deus pra eles, não é verdade? 
E u  acho que o relacionamento 
pai-filhos é algo que deve ser cul
tivado a cada instante mesmo, para 
que possa haver felicidade entre 
os pais e os filhos.

M ônica: Com o é que você culti
va isso , você e stá  sem pre em

con tato  com  e le s, você m ora 
com  algum  deles?

JI : Moro, eu só não moro com uma 
filha minha, porque ela não mora 
no Brasil (a filha Ariane, de 10 anos, 
mora com a mãe nos Estados Unidos) e 
que eu perdi o contato físico por 
um ano. E  aí o meu contato é mui
to por telefone e, quando ela vem 
aqui no Brasil, passa um tempo co
migo, férias comigo. E  é muito 
bonito quando a gente tá junto.

Felipe: A sua filha m ais velha, ela 
faz jornalism o não é? A Brena 
Késia. Você deu algum a orien
tação na escolha dela?

JI : Não, ela escolheu livre, e eu fico 
feliz porque ela escolheu essa 
profissão. Já  vi alguns pais dizerem 
que não gostariam que os filhos 
seguissem sua mesma profissão. Eu 
já vi algumas pessoas dizerem isso. 
Isso não é comum, claro, é raro. Pai 
(dieçer): “Eu não gostaria que meu 
filho ou minha filha seguisse a minha 
profissão” . Eu fiquei muito feliz, 
mas eu não tive nenhuma influência. 
Quer dizer, devo ter tido alguma 
influência mas eu não tive assim 
nenhuma influência direta. Tive, 
acho que tive alguma influência 
direta, porque ela vê o pai, convive 
e tal. Mas eu não tive... (quero dî er) 
quando a gente tenta influenciar 
com palavra... Uma interferência 
verbal, vamos dizer assim. “ Escolha 
isso, é bom isso” . Não, eu sempre 
achei que ela devia escolher realmente. 
E  me surpreendi quando ela se 
inscreveu no vestibular pra jornalismo.

L u c ia n a : N a  e sc o lh a  d a  su a  
profissão , você teve influência 
dos seus pais?

JI : Nao, de forma nenhuma, inclu
sive meus pais foram contra a mi
nha profissão. A minha mãe queria 
que eu fosse médico e meu pai queria 
que eu fosse militar, porque meu pai 
é militar do exército. Eu tô falando

5 4



João InáCiO Jr. Cnlira macho sim senhor

assiin meio tonto, eu acho que eu 
estou meio estranho, mas... Eu sou 
um pouco mais natural, é porque 
eu não tô podendo nem me me
xer, e também a minha cabeça....

Felipe: Tudo bem , pode deixar, 
a gente já entendeu...

Lorena: E  com o era essa  sua re
lação com  os seus pais? Q uais 
eram os valores que eles p a ssa 
vam pra você e com o era a edu
cação que eles te davam ?

JI : À minha mãe não queria que eu 
fosse radialista ou trabalhasse em 
qualquer profissão ligada a esse se
tor de televisão, de rádio, jornal, 
porque ela achava que estava muito 
ligado ao ramo artístico e ela via nos 
artistas pessoas, em grande parte, 
pervertidas pelas drogas, pelos inú
meros casamentos. Minha mae é 
uma mulher de 71 anos, meu pai 
tem 73. Ou c 73, 71 ou 74, 72. En
tão eles são de uma religiosidade 
extremamente exacerbada, eles são 
de uma outra época, em que o ca
samento era um só. Casou, tem que 
ir pro resto da vida. E  aí ela via nos 
artistas uma vida desregrada. Ela via, 
porque essa nossa profissão é mui
to ligada à televisão, ao jornal, é 
muito ligada às artes, à gente famosa 
e, às vezes, a gente próprio fica, né? E 
ela achava que isso podia corromper 
aquilo que ela me ensinou, aquela tra
jetória de vida que ela pensou pra 
mim. Então imaginou alguma coisa 
mais distante desse mundo. Ela que
ria que eu fosse um medico, meu pai 
queria que eu fosse um oficial do 
exército, porque ele é. Meu pai não 
exigia muito. Ele dava assim a idéia, 
de vez em quando, ele falava que 
seria bom eu seguir a carreira dele. 
Minha mae nào, ela achava que eu 
tinha que ser médico mesmo.

F e lip e : E n tã o , pela  con d ição  
dele, em nenhum m omento hou
ve um a im posição assim : “ Você 
vai ser m ilitar” ?

JI : Não, imposição não. Mas a mi
nha mãe era muito dominadora, a 
minha mãe tem a personalidade 
muito forte, então ficava muito pa
tente que eia queria que eu fosse 
daquela profissão. E  da não via com 
bons olhos eu seguir a profissão que 
eu sigo, tanto é que... Eu fiz téstes e 
comecei a trabalhar escondido. De
pois é que ela: “ O que c isso?”  Eu 
disse: “ É já tô” (quando ela descobriu 
que ele tava trabalhando no rádio). En
tão eles me pression... Minha mãe e 
meu pai me pressionaram de diver
sas formas pra eu sair. Como? Eu 
ganhava muito pouco no início, en
tão, deixaram de me dar mesada e 
tal... Isso... Mas não, nào me impe
diu. Eu sempre tive (uma) vontade mui
to forte, eu sempre soube o que cu quis, 
eu ia fundo mesmo e fui. Então... Por 
favor, repita a sua pergunta.

Lorena: Então, com o é que era 
sua relação com  seus pais?

J I :  A minha relação com os meus 
pais foi uma relação boa. Eu te
nho excelentes pais, agradeço sem 
pre a Deus, porque tenho exce
lentes pais. A relação numa deter
minada fase da minha vida foi um 
pouco difícil, porque eu pensava 
diferente, muito diferente deles, eu 
fiz algumas coisas que eles não 
aprovavam. Isso  na minha ado
lescência. Então eu tive alguns pro
blemas de relacionamento com os 
meus pais, mas são grandes fãs 
(hoje) e agradeço a Deus.

Felipe: Você era um  ado lescen 
te inquieto?

J I :  Inquieto. O s meus pais, por 
exemplo... O meu pai não fum a
va, m eu pai não b eb ia , e eu 
achava que isso era fundam en
tal pra eu descobrir a vida. E n 
tão, tive que fumar, tive que be
ber. N ão, nunca me embriagar. 
Beber uma cervejinha, uma b es
teira e sair com  os am igos, ir 
pra festas... Coisa que todo ado

lescente faz, sim ples, comum. H  
M as que, pra mim, era uma 
gran de aventura, p o is  eu era 
proibido.

C am ille : Você fo i o ad o le sce n 
te reb e ld e , a s s im ?

J I :  N a minha casa, eu fui. Bem 
rebelde.

C am ille : A ovelha n eg ra ...

J . I :  Muito rebelde (rindo de si mes
mo). N a minha casa, na minha 
casa. N ão  fui aquele maluco que 
causava problem a a ninguém, na 
minha casa. Porque, você sabe, 
pais tradicionais com  um filho 
muito revolucionário, então...

D e llan o : C om o e les reag iam  
a e s s a  su a  p o stu ra ?

J I :  Ah, minha mãe me via com 
m uito, m uito m aus olhos. E la 
sofria, porque ela é aquela p es
so a , co m o  eu d is se , 
dom inadora. E n tão , ela go sta  
que as coisas funcionem exata
mente com o ela planejou. Ela 
planejou, quando eu tava den
tro da barriga dela, um mundo 
pra mim, diferente do que ela 
tava vendo se desenhar, e ela se 
preocupava muito com isso.

C am ille : D e c erta  fo rm a você 
n ego u  o qu e e les te p a s sa ra m  
na e d u c aç ão  d o s se u s  filh o s. 
E s s a  q u e stã o  de e sco lh er, de 
d e te rm in a r  a lg u m a s  c o is a s ,  
de in terferir...

J I :  E , cu não interfiro, não. N ão 
interfiro. Mas aquele amor gigan
tesco, que a minha mãe tem pelos 
filhos e que meu pai também tem, 
eu também passo pros meus filhos. 
Até voltar pra história de ser pai, 
mãe. É, de repente, pode ser até que... 
Deus me livre! Eu espero que meus 
filhos sigam  um caminho bom 
de luz e felicidade. E u  oro a
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João ináeieJr.
CaDra macho sim senhor

Deus todos os dias por eles e tento 
ser uma influência positiva na vida 
deles. De repente, podem aconte
cer alguns problemas de percurso 
de vida, né? Mas eu terei feito, com 
fé em Deus, todas as coisas cjue eu 
acho que estão certas. Não que eu 
esteja absolutamente certo, nós so
mos muito falhos, né? A gente pode 
achar que aquilo é o certo e não ser 
correto. E  cada filho tem uma per
sonalidade, cada filho tem uma 
cabeça, sabe?

C a m ille : V ocê tem  um  b om  
re lac io n am e n to  com  as su a s  
ex -m u lh ere s?

J I :  Tenho.

Karoline: Com o foi que, n esse 
am biente fam iliar, você foi se 
interessar pela com unicação?

JI : Eu acho a comunicação a coisa 
mais fascinante que existe. Imagine, 
se não existisse a comunicação na 
Terra, como seria o mundo, hein? 
(pausa). A comunicação é básica, é 
fundamental. E  quase, quase como 
respirar, quase como comer, não é 
a mesma coisa, mas é quase. As pes
soas têm que se comunicar. O ser 
humano teve que se comunicar, o 
conhecimento teve que passar. En
tão, a nossa função é muito impor
tante. Eu sempre vi a comunicação 
como algo belíssimo desde criança, 
eu não sei porque.

M ônica: Você tem recordação de 
algum a coisa que te cham ou a 
atenção, quando você era crian
ça, que você teve vontade de se
guir?

J I :  Eu sempre gostei de ver pes
soas falando. Eu sempre gostei de 
ouvir rádio, sempre gostei de ou
vir telejornal, desde pequeno, cu 
sempre gostei de ler.

Felipe: Você tem algum a referên
cia, algum  nome, algum  radialis

ta que na sua infância você ou
via, que você tenha com o um a 
referência, um a p essoa que você 
adm irava, no cam po da com uni
cação?

JI : Como eu sou filho de oficial do 
exército, a gente mudou muito de 
local. Então, a gente escutava um 
aqui, escutava outro lá. Eu escutei 
sempre muita gente. Escutei pasto
res pregando, escutei padres falan
do, espiritas. Qualquer debate, qual
quer coisa que envolvia a fala, a pa
lavra, a construção de frases, isso 
me fascinava desde pequeno. Não 
sei... E  uma coisa, sabe? E  algo de 
destino, de caminho. Eu nasci pra 
fazer isso aqui. Então desde muito 
tempo, de muito novo, de muito 
pequeno, eu tinha queda por comu
nicação, por ler, por falar, eu sem
pre gostei muito disso. Então, não 
tô diferente do que aquilo que era 
projetado pra mim, tinha que nas
cer, era como uma semente tentan
do germinar. Com todas as dificul
dades que eu tive, todas as dificul
dades que eu tive pra poder desem
penhar essa função. Veja bem, aos 
14 anos, eu ganhei um gravador e eu 
brinquei de entrevistar as pessoas. E 
um tio meu, que era colega de um 
dono de uma estação de televisão, 
ele escutou a minha voz e achou in
teressante a (minha) forma de falar, 
de dizer. Levou lá pro dono da te
levisão. Ele queria me contratar aos 
14 anos como locutor de uma das 
rádios. A minha mãe disse: “ Nem 
fale pro meu filho isso aí!” . E  eu 
nem soube, fui saber disso anos 
depois. Então, você vê, a dificul
dade era muito grande, né? Mas 
aconteceu, tinha que acontecer. 
Quando tem que acontecer, acon
tece mesmo.

Lorena: Voltando pra sua rela
ção familiar, com o era o fato de 
você ser o único irm ão hom em ? 
Você exercia algum a autoridade 
sobre as su as irm ãs? E s s a  sua 
postura rebelde, de certo m odo,

in fluen ciou  a lgu m a c o isa  pra 
elas? Com o é que foi?

JI : Na verdade, é... Somos dois ir
mãos. Eu e um outro irmão. Eu 
tenho um irmão. São três irmãs e 
um irmão. Mas o meu irmão é o 
caçula. E  o mais novo. O mais novo 
dc todos. Não, eu nunca fui de in
fluenciar, assim... Não, cada qual vi
via do seu jeito.

Aline: E  você falou que por cau
sa da profissão do seu pai vocc 
m udava muito de cidade. Como 
era isso  pra você? Tinha um im 
pacto muito grande na sua vida, 
e ssa  história de ficar se m udan
do? Você tinha dificuldade de se 
adaptar?

JI : Não, normal, não, não, não...

D ellano: E  por que você acha 
que não tinha essa  dificuldade?

J I :  Talvez um pequeno espírito 
aventuresco (sic). Conhecer outro 
lugar, conhecer outras pessoas 
(ta/ve%) fosse bom , funcionasse 
legal pra mim. N ão tinha a menor 
dificuldade. Hoje não, eu sou um 
cara de um lugar só, eu não gosto 
de viajar, sair pra longe, eu não 
tenho nenhum a von tad e  de 
conhecer outro país. Eu conheço 
pelo postal, pela televisão, pelas 
revistas, pelo que leio. E u  não 
tenho assim vontade de viajar. Até 
porque tenho um problema com 
altura, não gosto de avião.

Lorena: Foi algum  traum a?

JI : Não, eu não sei. Por exemplo, 
quando eu era criança, nessas viagens, 
eu entrava num avião, viajava (aos) oito, 
nove, dez anos, sem nenhum ripo de 
problema. Aí depois, quando eu co
mecei a trabalhar com televisão, pu
blicidade, eu tinha que viajar pra 
outros estados pra fazer comerci
ais lá. E  aí eu comecei a sentir medo. 
E  só viajava porque eu tinha con-
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trato. Aí, depois de 
algum tempo, quan
do eu não precisava 
mais de contratos, 
comecei a dar certo 
com o p ro fissio n a l 
aqui mesmo, então eu 
nao renovei os con
tratos e não viajo mais 
de avião dc jeito ne
nhum. Por dinheiro 
nenhum. Eu tenho 
m ed... N ão  tenho 
medo de outra coisa, 
não tenho medo de 
velocidade. Aliás, gos
tava muito de veloci
dade. Mas, não tenho 
m edo de... Eu não 
conheço assim coisas 
que eu tenha medo, a 
não ser de altura, de 
avião, uma coisa que 
não esteja fixada no 
chão. Tenho pavor 
mesmo. Nesse ponto, 
eu sou muito frouxo 
(risosj.

M ônica: Você falou, antes, do 
despertar para a com unicação. 
M as antes disso teve algum a pro
fissão que você chegou a exer
cer, a lgu m  trabalho que você 
tenha conseguido?

Felipe: D esde quando seus pais 
com eçaram  a reagir melhor ao 
seu interesse pela com unicação?

J I : ... {pausa.)

Felipe: A partir do que você já, já...

J I :  Nao.

D ellano: Com o ó que você bo
tava pra fora esse gosto pela co
m u n ic a ç ã o , e s s e  la n c e  de 
ingressar m esm o na profissão?

J I :  Eu brincava. Eu brincava de jor
nalista, brincava de radialista, brin
cava de locutor...

K aro lin e : Você fa z ia  e sc o n d i
do d o s se u s  p a is?

J I :  N ão , b rin cav a  com  to d o  
m undo, com  ou tras crianças. 
Era criança, né? Oito, nove, dez 
anos.

JI: Depois que eu já estava firmado.

Sabrina: M as como foi sua primei
ra experiência profissional m es
mo, na área de comunicação?

JI: Foi o seguinte. Eu fui fazer um 
teste na Ceará Rádio Clube, quando 
ela era ainda uma grande emissora. 
Era da rede Tupi ainda. Existia a rede 
Tupi de rádio, isso faz 28 anos e foi 
aqui em Fortaleza, eu fui fazer o teste. 
E, ao fim... Eu nao sei se as pessoas 
envolvidas... Você tá gripada também, 
né? (falando com a Sabrina). Rapaz, eu 
tô com a minha cabeça aqui que eu 
não sei nem o que é que eu tô falando 
aqui, tô vendo vocês longe...

P a tr ic k : T em  u m a á g u a  p ra  
você aí...

JI :  Muito obrigado, obrigado, obri
gado, valeu. Eu não sei se as pesso
as envolvidas n isso  ainda se 
lembram do fato, mas eu me lem
bro. Porque, pra mim, foi muito im
portante. Então fui levado pra fazer 
o teste. Quando eu fiz o teste, a 
pessoa que fez o teste comigo, o 
diretor da rádio (Francisco Gadelha, 
diretor artístico da Ceará Rádio Clu
bena  época), disse assim: “Em  que 
rádio você trabalhava?”  Eu disse: 
“Não, eu nunca trabalhei em rádio, 
é a primeira vez que eu tô falando 
num microfone de rádio” . Eu nao 
tinha nenhuma experiência com rá
dio. Ele, então, disse: “Não acredi
to, você já trabalhou em rádio. Você 
tá aqui de férias, em Fortaleza, e tá 
pregando uma peça na gente” . Eu 
disse: “ N ão!” . A gora, eu fiquei 
muito envaidecido. Caramba! Era 
tudo o que eu queria. Não cabia
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João InáowJr.
Catira mactio sim sanhor

dentro de mim. O cara dizer que 
eu já trabalhava numa rádio, que eu 
o estava enganando. Ele achava que 
eu trabalhava em outro Estado c 
tava vindo aqui fazer uma brinca
deira com ele. Eu não tinha experi
ência, nao tinha feito curso, nada, 
nada. Tinha um gravador, que era 
de rolo naquele tempo, nao era? 
Não eram essas coisas modernas que 
cabem na palma da mão. Um gra
vador desse tamanho (fazendo o ges
to). Com  dois rolos, que muito 
pouca gente tinha. Um amigo meu 
que tinha viajado pros E stados 
Unidos e tinha trazido de lá, por
que aqui nem tinha pra vender isso. 
Amigo do meu pai, que tinha me 
dado de presente. E n tão , pra 
mim, foi muito interessante, e o 
meu primeiro contato foi esse.

Lorena: N a época, você m ora
va aqu i em  Fortaleza?

J I :  Morava aqui.

Mônica: Você tinha quantos anos?

J I :  Dezenove.

Aline: Você fa lou  que seus pais 
c o r ta ram  a m e sa d a , q u an d o  
souberam  que você com eçou a 
tra b a lh a r  aq u i. C om o é qu e 
vocc fazia  pra se susten tar?

J I :  Eu ganhava pouco, mas eu 
sempre fui muito económico. Eu 
sou uma pessoa económica. Eu sei 
viver dentro do que eu... do que é 
possível. Então eu ganhava, por 
exemplo, assim, o salário mínimo é 
hoje 260, né? Talvez eu ganhasse, eu 
não sei bem quanto, mas talvez uns 
500 reais, 400. Eu não sei quanto 
eu ganhava. Ganhava pouco, mas 
eu me sustentava completamente, 
sabe? Porque nem eles moravam 
aqui, eu então tinha que me virar, 
né? Mas eu conseguia.

Aline: Então você veio pra Fortale
za pra trabalhar com comunicação?

J I :  Sem que eles soubessem , eu 
vim. Como se viesse pra estudar 
aqui...

Lorena: E  eles m oravam  onde, 
n essa  época?

J I :  Eles estavam no Piauí, nessa 
época.

K aroline: Você m orava sozinho 
aqui?

J I :  Não, eu ia morar numa pen
são, sei lá, (numa) república, esses 
lugares... Eu ia arranjar um lugar 
pra morar. Eles me davam até uma 
boa mesada. Mas aí, eu tenho uns 
tios aqui, eles então me oferece
ram a casa: “ Não, você tem aqui... 
hum... os seus primos e tal..’5, eu 
achei ótimo, (o meu tio disse:) “ Mas, 
todos os que já têm idade pra tra
balhar, trabalham  e ajudam  na 
casa. Então, o que vocc pagaria lá 
na pensão, você paga aqui” . Eu 
achei ótimo. E , quando eu come
cei a trabalhar, eu paguei com 
todo o prazer, com todo o cari
nho à minha dtia, minha mãe.

L u cian a : Q ual era o estilo dos 
prim eiros p rogram as que você 
com eçou a apresentar?

J I :  Eu comecei apresentando no
ticiário porque eu queria... Eu sem
pre gostei muito de informação, 
eu sempre gostei muito da notí
cia, então, quando eu fui trabalhar 
em rádio, eu não imaginei que ia 
apresentar programa musical ou 
qualquer outra coisa. Eu queria ser 
noticiarista, porque, naquela épo
ca, existia a figura do noticiarista. 
Era aquele locutor que apresenta
va notícia de hora em hora. E xis
tiam  o s co m u n icad o res, que 
faziam os program as, que apre
sentavam os programas e, dentro 
desses programas, existia a figura 
do locutor-noticiarista. Ele entra
va, de uma em uma hora, com o 
noticiário padrão e, de meia em

meia hora, quer dizer, e na hora 
quebrada... Meia em meia hora 
não, de hora em hora fechada, eu 
apresentava o jornal e, nas meias 
horas, eu apresentava utilidade pú
blica, que eram aquelas informa
ções das pessoas que perderam 
documentos, cachorro que desa
pareceu e alguma orientação com 
relação à cidade.

L o ren a : E s s a s  n o tíc ia s , você 
escrevia ou apenas lia?

J I :  Não, cu apenas lia (pausa). Aí, 
com o tempo, em três meses, en
tão, me convidaram pra apresentar 
o programa.

K e lly : Q u a l e ra  o n o m e do 
p ro g ram a?

J I :  Seara, Seara de Sucessos. En
tão, eu achei interessante porque 
o meu diretor... Aquele que me 
colocou no rádio...

L oren a: E ra  um  p rogram a de 
variedades?

J I :  Era um program a m usical, 
musical. E sse programa tinha no
tícia de hora em hora, que eu apre
sentava. Só que, quando eu cheguei 
no programa, o meu diretor me 
convenceu a apresentá-lo. “ Isso  
não é o que você quer, mas cres
ça, acho que vo cê  só  com o 
noticiarista, nao é um lugar muito 
bom. Os grandes trabalhos estão 
(ele quis di%er “aparecerão”)  se você 
firm ar o nom e com o 
comunicador” . Então, aquele de
safio que meu chefe me fez é que 
me motivou. Só que eu propus, 
não existia nenhum tipo de pro
grama no Ceará com informação, 
assim, música -informação, infor
mação-música ou só informação. 
E ram , na verdade, p rogram as 
musicais que, de hora em hora, ti
nham dois ou três m inutos de 
notícia. Então, eu disse: “ Me dei
xe apresentar um formato, uma
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proposta de formato de progra
ma” . Aí eu apresentei: toco duas 
músicas, aí dou quatro informa
ções, eu toco duas músicas e qua
tro in fo rm açõ es. I s so  
“ entremeando” com os comerci
ais. Eie gostou da coisa e aí eu co
mecei a fazer programas assim, e 
fui, tal. Até que, há algum tempo 
atrás, eu tinha três horas inteiras 
sem uma música. Eu mudei, eu fui 
mudando, porque o meu progra
ma vai se metamor-foseando. Por 
exemplo, eu recebi esse livro hoje 
aqui “ Gênero e Comunicação, o 
masculino e o feminino em pro
gramas populares de rádio” . Isso 
aqui é uma tese de mestrado de 
uma mestra, uma professora de 
uma faculdade aqui do Ceará, 
Maria Inês Betsy de Andrade San
tos. Eu já tinha me esquecido, ela 
me entrevistou em 1978 e a tese 
de mestrado dela é baseada em, 
parece que dois programas de rá
dio, não sei, eu não li todo, por
que me esqueci, ela tinha me 
entrevistado. Mas é quase que todo 
baseado em mim e nos meus pro
gram as. Muita coisa já mudou, 
desatualizou, o programa era um 
cm 78. Seis anos, né? (na verdade, 
26) Hoje ele é outro, mais consisten
te, ele cresce conforme o povo vai 
crescendo culturalmente, né? Então...

Dellano: João Inácio, esse form a
to é trazido de outro lugar?

J I :  Eu já unha visto. E sse forma
to eu já tinha visto na Rádio Ban
deirantes, em São Paulo, Rio de 
Janeiro? São Paulo. É , São Paulo.

C am ille: Você se  con sidera um 
pioneiro aqui?

J I :  Com certeza, esse formato de 
programa não existia, fui eu que 
coloquei, muita coisa que eu fiz, 
tanto cm AM quanto em FM, os 
caras estão fazendo hoje por aí. 
E u  nem comento isso, tô falando 
com vocês, não sei nem se devia

comentar, mas muita coisa que eu 
criei, muita coisa que eu coloquei 
aqui, hoje eu vejo em tudo quan
to é programa. Um pouquinho 
num, um pouquinho noutro, fra
ses inteiras que eu criei no rádio...

Aline: Q uando você entrou na 
C eará R ádio C lube, você d isse  
qu e n u n c a  tin h a  tra b a lh ad o  
com  com u n icação , né?

J I :  E  nem com nada. (risos)

A line: E n tão , m as você tinha 
feito a lgu m  curso  técn ico , ti
n ha a lg u m a  fo rm a ç ã o  n e sse  
sentido?

J I :  Não, não tinha formação

Felipe: T inha in teresse?

J I :  Se eu tinha interesse em cres
cer, me aprimorar profissional- 
mente?

Felipe: F orm ação  acadêm ica...

J I :  Claro que tinha sim.

Kelly: Por que não (fez)?

J I :  E uma boa pergunta. Por que 
não? E  o seguinte: eu acho que o 
que me impediu de realmente pro
curar uma form ação acadêmica 
foi (que) as coisas foram dando tão 
certo, as coisas foram acontecen
do num a v e lo cid ad e  tao 
alucinante, que eu não sentia as
sim uma necessidade de.... As res
p o stas ao meu trabalho, tanto 
financeiramente como de popu
laridade, tudo dava certo, tudo o 
que eu tocava virava ouro, ou seja, 
aud iência m uito grande. 
Faturam ento da em presa e meu 
faturamento também, muito além do 
que eu imaginava. A minha popula
ridade crescendo. Eu mc transfor
mei numa personalidade no Estado. 
Então talvez isso foi enchendo a 
minha necessidade.

Sim plícia: E  com unicação é H  
m ais dom  ou form ação?

JI :  Olha, eu acho que... Eu vou dar 
uma olhada no panorama, não vou 
olhar só pra mim. Eu vou olhar pra 
tudo. Não só comunicação, mas todo o 
exercido profissional. A formação é fun
damental. A formação, o aprimoramen- 
to profissional, é óbvio, é um caminho.
Agora, por que algumas pessoas dão 
certo em algumas profissões e outras 
nao? Por que algumas pessoas conse
guem se destacar bem e outras não? Por 
que algumas pessoas são etemas desem
pregadas? Elas são zero à esquerda nas 
suas profissões e outras se destacam tan
to? Eu acredito que tem um dom, cer
to? Agora, o dom, eu entendo, que ele 
não c uma luz, não é só uma luz especial 
que a pessoa, vamos dizer, teria. Mas 
também é um desejo, uma vontade, um 
amor. Esse é o grande dom. E  o desejo, 
a vontade e o amor por uma profissão.
Você pode ser inteligente como for, ter 
um cérebro pnvilegiadíssimo, mas acon
tece que, se você não gostar daquilo que 
você sc propõe a fazer, você não aguenta, 
não suporta, detesta. Então, você não se 
sente bem naquela profissão, você quer 
distância daquilo. Aquela pessoa que che
ga pra trabalhar, já chega atrasada dez 
minutos e, quando tá faltando meia hora 
pra sair, ela já tá imaginando a hora, não 
aguenta maia Esse é o mau profissional, 
esse não vai fazer sucesso nunca. Você 
pode procurar que você não vai achar 
um profissional desses que faça sucesso.
Agora, aquele profissional que terminou 
o horário dele, tá com três horas e ele 
ainda tá ali, bebendo, levitando de pra
zer pelo que tá fazendo, esse vai fazer 
sucesso. Esse é o dom, é o verdadeiro 
dom. E  gostar, é amar o que faz, por
que você se dedica, você se empenha, e 
aí você consegue.

Camille: Você acha que sempre foi 
assim, desde o começo?

JI: Eu sempre fui alucinado pelo que eu 
faço, eu sempre gostei do que faço. Todo 
munda.. Pode perguntar pra qualquer 
um aqui, eu sou louco pelo que eu faço,

João Inácio Ircanra macho sim senhor
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João In
eu gosto  do que eu faço, eu bri
go pra trabalhar.

K aro lin e : V ocê não ach a  que 
o do m , a fo rm açã o  e o apri- 
m oram en to  p o d em  cam in h ar 
ju n to s?

JI : Claro! Eu já até falei isso aqui. 
E  muito importante que haja a 
form ação. Sem form ação nin
guém pode chegar a lugar ne
nhum. Eu tenho uma formação, 
qual formação? E u  não tenho for
mação de terceiro grau, certo, mas 
o exercício da profissão e a mi
nha busca me capacitaram pra fa
zer. O lha, eu tenho um texto, 
desculpem , eu tenho um texto 
bom. Sc eu... Eu tenho um texto 
bom pra caramba. E u  escrevo, 
desculpem, eu escrevo bem, cer
to? Claro que, quando vocês me 
ouvem fazendo um programa que 
é pra atingir todas as camadas so
ciais, eu tô fazendo um programa 
que eu estou m oldando para o 
público disponível para ouvi-lo. 
E u  não vou fazer um programa 
pra não ter Ibope. Fazer um pro
grama intelectualizado, pra eu le
var um pé na bunda da minha 
empresa, ter três pessoas me as
sistindo... Nao, quero ter as pes

soas intelectualizadas me assistin
do, mas quero ter o povão tam
bém. Todas as pessoas. Eu preciso 
ter gente me assisando, pra que eu 
garanta o meu emprego, pra que 
eu garanta o meu bem estar nessa 
vida, né? Então, o programa, ele 
é feito de forma que ele possa in
teressar a todas as pessoas. Eu te
nho ju ízes, desem b argadores, 
professores universitários, tenho 
em presários, eu tenho o povão 
me assistindo. Aí eu traço o per
fil: quem é que, de uma às quatro, 
está realmente disponível assistin
do ao rádio?

Felipe: N e ssa  época da Rádio 
Clube, o perfil do seu público já 
era esse?

J I :  Não, eu comecei com um pú
blico mais elitizado. Eu comecei 
com assuntos mais elitizados. Eu 
não vou dizer elitizados mas, va
mos dizer, mais culturais. O texto 
era um texto não-popular, o tex
to era um texto mais... é... bem ela
borado. Porque é o seguinte, eu 
acho que o texto popular pode ser 
bem elaborado. Você, pra atingir... 
Por exemplo, nós temos o quê? 
Tem que olhar a população brasi
leira. Quem é a população brasi

leira em term os so c ia is , 
socioeconômicos, culturais, 
“ sócio-culturais-econôm i- 
cos” ? Então, você tem que 
traçar o perfil e... Porque a 
comunicação, ela é um ne
gócio também, ela é um tra
balho, não é só um prazer. 
Então, você tem que des
cobrir com o que você vai... 
C om o é que você vai sc 
manter dentro de uma pro
fissão dessa.

M ô n ic a :  E n t ã o ,  v o c ê  
tem  q u e ...

JI :  Desculpe aí (pede desculpas 
para nào ser interrompido). En
tão, então... Tem que traçar o

perfil... Um perfil que você quer 
atingir e trabalhar em cima dele.

Karoline: M as a com unicação é 
um negócio que tam bém  envol
ve interesse público. Você tam 
bém não tá fazendo só por si ou 
só  porque é um  n egócio , m as 
porque existem  pessoas que ou
vem e que dem andam  por uma 
série de inform ações, de coisas...

JI : Hum, hum... Claro, sem a menor 
dúvida, sua colocação é perfeita.

Sabrina: E  com o foi que você 
chegou até... desde com o tudo 
c o m e ç o u  até  a s  d ife re n te s  
especificidades?

JI : Nao... é... é... é, hum, pois não? 
(demonstra nào ter entendido a pergunta)

Sabrina: Como foi que você foi se 
adequando a esse formato?

J I :  Eu tive uma certa dificuldade, 
porque eu era rato de biblioteca. 
Eu lia muito, eu lia tudo. Ciência, 
economia, política, religião, cu lia 
tudo. Eu não gostava de assuntos 
popularescos. Veja onde que eu fui 
me meter! Eu não lia página poli
cial. Eu lia antropologia, eu lia as
tro n o m ia , eu lia p o lítica  
internacional, me fascinava políti
ca internacional. E  gostava de ler 
também sobre celebridades, cele
bridades mesmo. Celebridades da 
política, da arte, da ciência, da 
tecnologia, da televisão e tal. Lia 
muito sobre isso. Então, quando 
eu comecei a fazer o programa, 
eu colocava músicas (pausa) de o 
que a gente chama de “ bom gos
to” , porque bom gosto para um 
pode não ser bom gosto pro ou
tro. E ssa história de bom gosto é 
muito discutível, né? Mas aquelas 
mais... vamos dizer assim, um pou
co mais elevadas. E  os assuntos 
também, a abordagem, os temas. 
Pra você ter uma idéia, eu tinha 
um quadro no meu program a

6 0



João  llláCÍO  I r  Catomnaclio sim senl

chamado, eu não sei se me lembro 
bem se era “Pessoas Sensacionais” , 
“Homens Sensacionais” , “Seres Sen
sacionais” , não sei. Ou era “ espeta
culares” (limpa a garganta). Enfim, 
eu contava a história de um per
sonagem importante. “ Hoje nós 
vam os falar sobre Aleijadinho 
(Antônio Francisco Lisboa, escultor e 
arquiteto mineiro de estilo barroco)” . Aí 
cu botava música, contava a his
tória do Aleijadinho. N o outro dia, 
vam os conhecer L eonardo  da 
Vinci: quem  foi L eon ardo  da 
Vinci? (pintor italiano, autor de obras 
como “M onaLisa”, “A  Última Ceia”, 
entre outras) Mas aí, um dia, o meu 
diretor chegou pra mim: “João...” 
E sse  m esm o que me botou no 
rádio, doutor Francisco Gadelha 
(promotor de Justiça que, no dia da en
trevista, assumiu cargo de procurador 
de Justiça), que hoje vou pra sole
nidade de posse de procurador de 
Justiça, (ele disse:) “João, seu pro
grama é lindo, é maravilhoso, mui
to bonito, muito educativo, muito 
interessante. Mas os seus números 
no Ibope não são expressivos. 
Você vai perder o seu emprego. 
Vocc vai ser um desempregado! 
E  eu, como seu... o homem que 
lhe botei no rádio, eu lamento 
muito, no futuro, olhar pra trás e 
dizer: Rapaz, um rapaz tão jovem, 
tão inteligente e... burro! Porque não 
soube sobreviver dentro do mun
do que ele escolheu” .

Felipe: Com o você reagiu a isso?

JI : Eu fiquei triste pra caramba, bi
cho. Ele disse: “João, nós não mo
ramos na Suíça, onde o povo tem 
uma educação fantástica. Nós mo
ramos no Ceará! Num país de anal
fabetos. Trabalhe para este povo ou 
você será um desempregado, mude 
de profissão” . Cara, aquilo me ma
goou. Não o que ele me falou, me 
magoou a realidade em que eu vi
via. Simplesmente, o público que 
gosta de coisa sofisticada compra a 
revista Exame, assina Discovery (ca

nal de T V  a cabo com programação sobre 
ciência, natureza e história), que eu amo 
assistir a Discover)', é uma das me
lhores televisões do m undo a 
Discovery, entendeu? Mas tem que 
trabalhar para as pessoas. E  aí eu 
comecei a fazer um trabalho de 
popularização da minha pessoa. Foi 
muito difícil, porque eu não sabia.

Luciana: E  em  que consistia esse 
trabalho de popularização?

JI : Ah, eu tive que... Pra você ter 
uma idéia, eu fui até pra feira, pra 
ver os caras, “marcando”  lá, enga
nando os outros, jogando aquele 
jogo, vendendo coisa. O linguajar da 
pessoas, nós moramos num país 
assim...

Sabrina: M as, na época, você ain
da não tinha entrado pra televi
são...

JI :  Já, eu logo com seis meses, com 
oito meses que eu tinha entrado no 
rádio, eu fui pra televisão. Apresen
tar um telejornal chamado “Pano
rama dos Municípios” , informações 
do interior. Pois é! Aí foi um apren
dizado difícil, certo, e que eu então 
comecei a procurar muito e fui en
contrar um meio termo. Aí eu co
mecei a colocar a minha cabeça, que 
Deus me deu, pra funcionar. Eu te
nho audiência nas classes A, B, C, D 
e E. Eu tenho audiência em todas 
as camadas sociais. Tem programas 
aí, de rádio, que se dedicam à classe 
A e B. Se você for ver no meu 
Ibope, eu tenho na classe A e B mais 
do que eles. Por quê? Porque o meu 
programa, ele tem assuntos que in
teressam a todas as pessoas.

Sabrina: N ós estam os falando do 
program a de rádio?

J I :  Rádio. Porque ele tem assun
tos que interessam a todas as pes
soas. Por .xemplo, se eu falar “ O 
Fábio Júnior (cantor de música ro
mântica brasileira) fez um...” . Não,

não vou citar esse cara aqui... é... H  
Alguns assuntos, aqueles real
mente chamam muito a atenção... 
Por exemplo: (ele imposta a vo% como 
se estivesse apresentando o programa de 
rádio) “ H á uma coisa nas suas 
mãos, que talvez você não saiba 
e, quando você souber, você vai 
ficar im pressionado, im pressio
nada, caso nao saiba. Aguarde 
um pouquinho que eu vou lhe 
contar. Eu tô falando das suas 
m ãos, das m ãos que convivem 
com você há quantos anos? E 
que vão viver na sua mão a vida 
inteira. Mas você não sabe... Tal
vez, talvez você não saiba que 
essa coisa acontece com  você. E  
nos seu pés. Relação m ão-pés” . 
Então, eu acho muito raro uma 
pessoa não ficar esperando um 
pouquinho pra escutar isso. E 
um assunto do meu programa. O 
quê que é? Então, eu vou dizer pra 
vocês pra m atar a curiosidade 
(pausa). Várias pessoas sabem, mas 
eu sei que grande parte não sabe. 
As unhas das mãos, elas crescem 
mais rápido do que as unhas dos 
pés. Vocês já notaram isso, mas 
talvez não tenham... Vocês cortam 
muito mais (as unhas) das mãos do 
que (as) dos pés, porque elas cres
cem mais rápido. E  as unhas da 
m ão direita crescem  m ais do 
que as da mão esquerda, vocês 
sabiam ? E  fato. Pode cortar e 
esperar, então é muito curioso. 
Então o meu programa é feito de 
informação, isso é uma in form a
ção, com o é que eu diria? N ão 
é só uma curiosidade de in for
m ação científica, inform ação da 
nossa... do nosso  corpo, né? E  
do dia-a-dia. Por exem plo, no 
dia em que foi divulgado que o 
M aluf (Paulo M aluf ex-prefeito de 
São Paulo, acusado de possuir contas 
secretas no exterior, com saldos f a 
bulosos), num dia só, depositou 345 
milhões de, agora não me lembro 
se foram reais ou dólares, numa das 
suas vinte contas, roubados da pre
feitura de São Paulo. Trezentos e
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quarenta e c in co  m ilhões! 
(impostando a vof): “Vou dizer uma 
bomba do M aluf que é lamentá
vel, lastimável, mas é uma bomba 
do tamanho do mundo...” . E  o 
cara tá no segundo lugar pra pre
feitura de Sao Paulo! V ocê vê 
como brasileiro é, né? Empatado 
com Marta Suplicy (prefeita de Sao 
Paulo, eleita pelo PT). Um cara que 
tá super comprovado que é um 
dos maiores ladrões do Brasil.

Luciana: Quais são seus critéri
os para escolher as inform ações 
que vão entrar no ar no progra
ma? É  só curiosidade?

J I :  Não, a gente tem muita infor
mação, orientação médica, notícia 
policial, notícia científica, todas as 
informações que possam fazer uma 
gama de notícias que interessem às 
pessoas e que sirvam pra elas tam
bém. Então, se você prestar aten
ção, o programa tem brincadeira, 
tem diversão. Eu me refiro, eu es
tou me referindo sempre ao pro
grama de rádio.

Cam ilie: João Inácio, com o você 
conseguiu  conciliar esse estilo 
m ais popular do rádio com  um 
apresentador m ais sério na tele
v isão  (durante 22 anos, Jo ã o  
Inácio fo i apresentador do Jor
nal do Dez, pela  TV Verdes Ma
res, afiliada da Rede Globo)?

J I :  Q uando eu apresentava o 
telejornal?

Cam ilie: Ah-ham.

J I :  As pessoas se admiravam. Como 
cu era no rádio, na televisão c no 
show, que eu cantava também (João 
Inádo fo i vocalista da banda de Forró 
'‘Banda M alícia”) , tudo diferente. 
Há pessoas que não conseguem, elas 
desenvolvem um estilo, elas nao 
conseguem sair daquilo. Graças a 
Deus, eu saí. Acho que aí (foi) esfor
ço, um pouquinho de dom.

Camilie: Mas você teve um cer
to medo de acabar prejudicando 
uma das coisas e estava pronto 
pra abrir mão dc uma delas, se 
fosse preciso?

J I :  Não, eu não tinha medo de 
prejudicar, eu sabia que um dia eu 
ia abrir mão da apresentação do 
telejornal formal, naquele padrão. 
E  eu pedi pra sair, pra me dedi
car... Saí do show, que eu cantava, 
e saí também da apresentação do 
telejornal, pra me dedicar à TV  
Diário (onde atualmente ele apresenta 
o programa de variedades 'João Inácio 
Show”). E  vocês vêem que eu gosto 
tanto de informação, que no meu 
programa de televisão tem um 
telejornalzinho dentro, apresenta
do pela Cláudia Leite, que vocês 
devem conhecer, ela é estudante 
de Comunicação, na Unifor (Uni
versidade de Fortaleza). Ah, vocês são 
da Federal, né? Então veja bem. 
O meu program a de televisão, 
programa João Inácio Show, que 
tem as Tigresas, todo bloco co
meça com as Tigresas dançando, 
aí eu chamo duas notícias e passo 
pra Cláudia, que é uma apresen
tadora formal, que lê duas notíci
as. Todo bloco começa assim. E , 
mais na frente, no meio, a gente tá 
tirando aquelas informações que 
chegam na hora pra dar também...

Sabrina: Agora, só uma co isa , 
você falou que com eçou  o pro
gram a, com eçou  a sua carreira 
no rádio falando co isas, abor
dando tem as m ais sérios, an 
tropologia, econ om ia, política  
in tern acion al e daí passou, de
pois que so u b e que isso  não 
dava Ibop e, passou para as no
tícias m ais “pop ulares” . Você 
com eçou  a gostar d isso? Por
que você disse que foi um ch o 
q u e ... H o je  você g o s ta , você 
aprendeu a gostar?

J I :  (fa% sinal que sim) Na defesa do 
meu emprego, na defesa da mi

nha carreira profissional, eu tive 
que gostar e, hoje, sou absoluta
mente adaptado. Amo o que faço, 
mas amo de paixão (fala com tom 
incisivo). Agradeço todos os dias a 
Deus, porque eu trabalho numa 
coisa que eu gosto, até, como al
guém já disse, isso aqui não é in
venção minha. “Eu brinco e os 
caras ainda me pagam pra brin
car, porque o meu trabalho é uma 
diversão”. Quando eu digo brin
co, não é que eu trate com desres
peito ou com  desprezo o meu 
trabalho não. E  porque eu acho que 
o meu trabalho é tão divertido, que 
eu vejo como uma festa, sempre.

L orena: E  o jorn al na T V  era 
mais uma obrigação m esm o, que 
você falou que sabia que, um dia, 
ia ter que largar o da T V ?

JI : Eu gostava também.

F e lip e : T eve d ific u ld a d e  de 
adaptação?

J I :  Nao. Ah, eu tive que aprender 
né? Porque não existia laborató
rio para um cara chegar e apre
sentar um telejornal. O cara tem 
uma imagem boa, uma voz boa, 
“vamos ver se dá certo” . Fiz, sa
bia que não fazia perfeito no co
meço e fui procurando acertar e 
ta l... N o dia que eu saí do 
telejornal... (fui) o primeiro apre
sentador de telejornal desta casa a 
fazer o seu texto de despedida, 
porque a despedida era assim: sai 
hoje, hoje você não vê mais. On
tem (foi a) última vez, acabou. Eu 
não. Eu pedi pra sair, pedi pra fa
zer o meu texto, do tamanho que 
eu quisesse, de despedida, e me 
despedi. Eu nao tinha visto isso nem 
na Globo. Depois eu vi na Globo 
lá na... Eu não sei se eles tiveram a 
idéia ou andaram sabendo que eu 
fiz, mas eu fiz meu texto de despe
dida, eu fiz o meu texto (enfaticamen
te). “Estou saindo, depois de 22 
anos, muitas pessoas cresceram...”.
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Foi comovente, muita gente... Ain
da hoje eu recebo carta de pesso
as... Porque eu fiz parte das vidas... 
Quem tem mais de 22 anos aqui? 
(algumaspessoas levantam o braço) Pou
ca gente. Eu passei vinte e dois anos 
no telejornal.

M ô n ic a : E ,  p ra  v o cê , foi 
com ovente?

J I :  Foi. Eu que pedi pra sair, mas 
eu senti que foi comovente, por
que... Depois de 22 anos apresen
tando o telejornal, pessoas que 
nasceram, cresceram, pessoas se ca
saram, pessoas tiveram filhos, ou
tros tiveram netos. Nao estou 
dizendo aqui que pessoas casaram, 
tiveram netos, estou dizendo que, 
quem já tinha uma certa idade, um 
dia casou, teve netos. Então, eu 
acompanhei todos os dias, no ho
rário de maior audiência na televi
são, eu entrava na casa das pessoas, 
que eu era familiar no lar das pes
soas. De repente, eu me despedi 
com um texto daquela form a... 
Quer dizer... foi, foi. (pausa) Eu posso 
até depois mostrar pra vocês, eu 
tenho ate gravado. A televisão gra
vou e me mandou. O  pessoal fez 
uma festa quando eu saí, foi uma 
coisa comovente... (a equipe de produ
ção tentou conseguir a fita , mas a Verdes 
M ares informou que fo i extraviada no 
mesmo dia)

Felip e : Com o a Verdes M ares 
via a sua cond ição  de m em bro 
da banda M alícia  e de apresen
tador da T V ?

J I :  Olha, a empresa... A empresa 
sempre teve muito carinho por 
mim, e eu tive muito carinho pela 
empresa. A minha popularidade 
era tanta, tamanha que... Ah, essas 
coisas eram perdoadas. A Globo 
não permitiria. E  eu era da Rede 
G lobo, nós somos Rede G lobo 
aqui. Eu não sou mais da Rede 
Globo, mas eu sou de uma em
presa que participa da Rede G lo

bo. Canal 10 é Rede Globo, é afi
liada da Rede Globo, então... te
ria que obedecer. Mas, mas os 
meus chefes nao queriam, (eles di- 
%iam:) “Pode fazer seu show, pode 
cantar, pode fazer o que quiser'’.

Karoline: Qual foi a notícia que 
você deu na TV  que mais te emo
cionou? Porque você passar 22 
anos à frente de uni telejornal, 
é ... V ocê en cara  todo tipo de 
notícia. Qual foi a que te mais 
em ocionou?

J I :  E ... (ri de si mesmo) Duas. Duas 
notícias que me em ocionaram  
profundamente. A morte de um 
tio meu, que eu não sabia que tava 
no telejornal e eu fui pego de sur
presa, sem saber que ele tinha 
morrido, e a minha despedida do 
telejornal. Quer dizer, como notí
cia, também foi muito em ocio
nante. O  fato... Eu nao sei se isso 
aconteceu com algum apresenta
dor no Brasil, mas aconteceu co
m igo. E  eu sem p re... Todo 
apresentador (pausa) olha, lê o 
tele jornal, passa uma vista no 
telejornal antes de apresentá-lo. 
Isso é lógico, óbvio. Eu não sei 
como, nem porque, a última pá
gina do telejornal, ela pregou, gru
dou... V ocê já viu uma página 
quando uma fo lha  fica  bem  
co lad in ha na outra? F ico u  
coladinha com a outra. E  aí, eu 
passei o telejornal todinho, cheguei 
na última (página), sem saber que 
tinha uma outra aqui, atrás (gesti
culando). Ela veio colada, eu peguei 
ju ntas. Q uando eu fui ler o 
telejornal, passei a última página, 
eu vi que no te le p ro m ... ou 
teleprompter (equipamento do estú
dio de televisão onde passam  os textos 
que o apresen tador lê  durante o 
telejornal), tava lá mais uma infor
mação. Aí eu: “É  o último adeus 
do professor pá-pá-pá, pá-pá- 
pá...” . E  era o meu tio, cara! E  o 
cara morreu, tinha morrido na
quela noite. E  os alunos, que ele

J030 InáCiO if. Cahra macho sim senhor

era professor da faculdade, tal... I  
Eu, caramba! E  eu, eu, eu... eu 
fiquei assim chocadíssimo, porque 
eu não podia co m en tar no 
telejornal formal, como aqueles da 
Globo: “Ai, é meu do, tal, tal. Ai, 
deixa eu respirar!”. Não podia fa
lar isso, né? Tum-tum-tum, tum- 
tum-tum, aí eu fiquei assim, foi 
realmente terrível pra mim.

Sabrina: Como foi que você en
trou no mundo da m úsica?

J I :  E  o seguinte: quando eu come
cei a trabalhar em rádio e televisão 
aqui em Fortaleza, era muito jovem...
Tinha (pausa) dezenove anos. Claro, 
quando a gente é jovem, a gente tem 
muito mais beleza do que um ho
mem de quase 50, né? 47 (idade dele).
Então, ah, eu tinha uma boa figura, 
assim. E  não existiam tantos novos 
apresentadores locais. Eram pou
cos. E  quis Deus que eu fizesse 
muito sucesso, foi uma coisa muito 
rápida, muito rápida, eu já não po
dia mais andar na rua, tinha que an
dar com segurança, não podia ir no 
Centro da cidade, eu dnha...

Sabrina: Com quantos anos?

J I :  Logo. Comecei lá na Rede Tupi 
(emissora de televisão do grupo Diários 
A ssociad os, do jo r n a lis ta  A ss is  
Cbateaubriand), que era a antiga TV 
Ceará, canal dois, que era rede 
Tupi aqui em Fortaleza (limpando a 
garganta). E  aí, com  pouco tem
po, com  dois anos, eu vim pra cá.
Eu vim pra cá no quarto convite.
Eles me convidavam, e eu achava 
que não sabia (o) suficiente pra vir 
pra essa empresa. E  eu botava um 
preço do tamanho do mundo, mais 
do que o diretor ganhava, pra não 
vir. Pra não dizerem assim: “Não, 
ele não vem porque não quer!” .
Eu sabia que um dia eu vinha pra 
cá, mas no quarto convite... Que 
Deus dirige a minha vida mesmo, 
né? Eu ser convidado e não querer 
vir, porque achava que não tava
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João InáGhMr.
Cabra macho sun senhor

pronto. Mas eu nào disse pra eles 
isso. Pedi muito dinheiro exatamente 
pra negociação nào fluir, nao acon
tecer... Aí, no quarto convite, eu senti 
que tava na hora e vim. Como é 
que foi a tua pergunta do...

C am ille: Com o é que você en
trou na band a...

J I :  Sim, aí então eu comecei a fa
zer sucesso muito rápido, quando

digamos, um artista, às vezes, de 
fora, para o João  Inácio Júnior 
apresentar. E  eu descobri, com 
surpresa, que eu estava me trans
formando numa atração maior do 
que a atração anunciada da noite. 
Porque eles me anunciavam: “Fu
lano de tal estará cantando no clu
be tal. Apresentação: João Inácio 
Júnior” . E  muita gente ia pra me 
ver. E  aí pronto, eles começaram 
a me contratar, inventavam coisas,

eu vim pra cá, e a televisão me 
mostrava a toda hora, que é uma 
vitrine fantástica, nc? Muito jovem, 
tal, c aí, c... Eu nao podia mais an
dar na rua e onde eu chegava, 
multidão e tal. Então, as pessoas 
que... Nao existia essa banda de 
artistas, aqui. As pessoas que pro
moviam festa queriam que cu fos
se como uma atração, então eles 
inventavam qualquer coisa pra eu 
apresentar. Só que... Contratavam,

ripo: “Não, por que tu não canra 
uma música?” . “Nada, eu não que
ro cantar, não!” . “Então, faz o se
guinte: faz um pedacinho do teu 
programa aqui, faz quinze minu
tos de programa” . Então, tinha 
uma festa e, no meio, eu entrava, 
aí fazia brincadeira, chamava a pla
teia, sorteio... quem acertasse uma 
coisa... Tipo (o que) eu fazia no rá
dio. E  era um sucesso. Aí pronto, 
eu comecei a ganhar dinheiro as

sim, apresentando. Mas aí, mas 
sempre tinha um corinho: “Can
ta, canta, canta!” . Aquele coro pe
dindo que eu cantasse. Aí, um dia, 
eu me meti a cantar uma música. 
Sempre tinha banda, a banda me 
acompanhou. Cantei terrivelmen
te mal, porque eu nào me lembra
va da letra. Mas o povo cantava 
comigo e eu... fui levando. E  aí 
(pausa longa) empresários de outras 
festas, de outros clubes, que esta
vam naquele pra ver (disseram :) 
“Ah, você vai ter que cantar no 
meu também, na minha festa” . E  
exigiu e começou e foi... Foi as
sim que começou.

M ô n ica : V ocê falou, anterior- 
m ente, que seus pais não que
ria m  q u e  v o c ê  e n tr a s s e  na 
co m u n icação , porque era vida 
dc artista e tal... E  quando você 
entrou na m ú sica , com o foi a 
reação deles? E le s  não g o sta 
ram tam bém ?

JI: Não, eles nao gostavam também nao.

D ellano: E  quando foi que eles 
com eçaram  a aceitar dc novo? 
(risos)

J I :  (ele fic a  um bom tempo em silêncio) 
E  o seguinte: por eu nao ter tido... 
Eu me considero uma pessoa ex
tremamente honesta. Eu me con
sidero uma pessoa honesta, eu me 
considero uma pessoa séria, eu me 
considero uma pessoa de bem. E  
digo sem medo de errar: eu con
fio no que eu tô dizendo (outro si
lêncio). Agora... Os meus pais têm 
um perfil... que eles acham que as 
pessoas devem ter (silencio total). 
Um perfil mais... assim, por exem
plo: separações... Isso, pra eles, era 
o fim. Casamento é um só, tem 
que se ajeitar... Você, você nao con
quistou? Vocês não se conquista
ram? Quando a coisa tá ruim, por 
que vocês não se reconquistam? E  
muito interessante a visão deles. O 
amor deles é lindo, fantástico,
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emocionante. Mas, eu sou de uma 
geração diferente, né? Eu sou de 
uma geração... geração... mais per
to da de vocês e nao é... Meu pen
samento nao é aquele. E  os meus 
pais, então, é... Ainda não me 
vêem como eles imaginavam. E n
tendeu? E  é assim... (ficapensativo)

L u cian a : Você ach a que deve 
ter d ecepcionad o seus pais?

J I :  Um pouco.

L uciana: E  a relação de vocês, 
hoje em  dia, com o c que é?

J I :  Muito bonita, eu amo meus 
pais. Eu beijo o meu... eu, eu, eu, 
eu sento a minha mãe no colo... 
Eu beijo o meu pai... eu beijo mui
to o meu pai... eu amo ele, muito. 
Eu acho eles fabu... Eles são dois 
seres maravilhosos, iluminados. Eu 
tive muita sorte em tê-los... (elepára 
p or alguns momentos e fica  com lágri
mas nos olhos)

Karoline: O fato de você ser radi
alista e estar trabalhando em  TV, 
aí com eçar essa carreira na músi
ca, isso não mexeu com  a sua vai
dade?

J I :  Não, desculpe, eu... falhei aqui... 
pergunta de novo.

Karoline: T á  certo...

Felipe: Você quer uma água?

J I :  Nao (sorrindo para a turma)... E  
que a gente tem tão pouco tempo 
de refletir assim, né? Que, quando 
a gente reflete um pouquinho, se 
emociona. Mas diz...

Karoline: E , assim ... Você teve 
uma carreira muito eclética: ra
dialista, (apresentador de) tele
v isão . F azer essa  ca rre ira  na 
m úsica, isso m exeu com  a sua 
vaidade? O assédio das fãs, o 
dinheiro que tava entrando...

J I :  Não, eu nunca fui... Eu nunca 
tive, eu nunca fui convencido. Tá, 
no começo! Quando eu comecei, 
porque eu sou uma pessoa hones
ta, isso aí eu acho que todos nós 
devemos perseguir: a honestida
de. Nao, eu nunca, eu nunca fui 
impressionado. Eu vi tanta gente 
que não tinha 10% do sucesso que 
eu tinha, ou que eu tenho, e serem 
tão shiiiiiii (ele fa% um gesto de uma 
pessoa inflada), tão bobas essas pes
soas, tão... Não todo mundo, eu 
vi pessoas que têm até mais su
cesso que eu e sao tao simples. A 
simplicidade é muito importante. 
O meu pai é uma pessoa muito 
simples, ele me ensinou que... que... 
a vaidade é uma grande bobagem! 
Eu tenho uma vaidade, sim eu te
nho vaidade de, assim... de ser um 
bom profissional, dc ser uma pes
soa decente. Eu acho que essa vai
dade todo mundo deve ter.

Felipe: E  essa sua reflexão, você 
acha que você deve ao m om en
to em  que você com eçou a ado
tar uma postura m ais próxim a, 
uma ligação m aior com  D eus, 
quando você com eçou a desen
volver uma espiritualidade m ai
or na sua vida?

J I :  Repete.

F elip e : A ssim , essa  sua re fle 
xão de que você fala, essa re
flexão que você tem sobre esses 
v alores, na re lação  com  seus 
pais... Você se tornou uma pes
soa m ais próxim a dos seus pais, 
você dá muito valor à sua fam í
lia. Com o é que eu poderia di
zer... Isso  se deve ao fato  de 
que você com eçou a adotar uma 
proxim idade m aior com  D eus?

J I :  Eu sempre, eu sempre... As
sim, quando eu, quando eu che
guei numa certa idade, certa idade, 
jovem ainda... Eu sempre vi a fa
mília... Eu acho que isso é um va
lor que cu herdei dos meus pais

João Inácio Jr.Cabra
mesmo. Eu sempre vi a família 
com o uma coisa muito bela, 
muito bonita. Eu acho lindo quan
do eu vejo os irmãos se dando 
bem, pais e filhos se dando bem, 
construindo algo bonito. As difi
culdades existem. Mas elas têm 
que ser suplantadas, tem que ha
ver boa vontade por parte das 
pessoas, dos integrantes daquela 
família, para suplantar os proble
mas, superar, as pessoas supera
rem os problemas. Eu sempre vi 
isso, é uma coisa minha, é uma 
coisa que eu herdei dos meus pais 
e talvez esteja no meu gene, na 
minha espiritualidade, é uma coi
sa que... Mas essa minha proximida
de com Deus aguçou, realçou isso, 
aguçou.

L o ren a : E ss a  proxim id ad e sc 
deu em  algum  m om ento. Teve 
algum  m om ento em  que você 
percebeu isso, essa proximidade, 
algo especial?

J I :  Teve. E  o seguinte: eu já falei... 
quem foram as que vieram da pri
meira vez? Você, não foi? Você... 
(apontando para A line e para Kelly, que 

fizeram  a pré- entrevista) E  o seguinte: 
eu vou citar o exemplo exatamente 
que eu dei pra elas aqui. Eu sempre 
fui uma pessoa muito bem resolvi
da na vida, muito confiante, de bem 
demais com a vida. Eu amo muito a 
vida, amo demais (pausa). (Era) equili
brado, feliz, pensem num cara feliz! 
(pausa). Porém, eu não me ligava mui
to, assim, nas coisas espirituais. Eu sem
pre tive um respeito muito grande por 
Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito 
Santo, pelas coisas sagradas, eu sem
pre tive esse, esse... essa coisa assim 
de respeitar. Mas eu nao frequentava 
uma igreja... Eu não, eu não lia li
vros religiosos, sabe? Eu não procu
rava descobrir se eu tinha alguma missão 
nessa terra, se eu tinha vindo pra cá só 
pra fazer festa e curtir e envelhe
cer e morrer. Criar meus filhos e 
ter meus amigos... mas se eu tinha 
alguma coisa além disso, se teria
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João In
Cabra rnacbc sim sentar

uma coisa além disso... Nunca tinha 
pensado. Porém, eu... um dia... co
mecei a receber algumas pessoas 
que cruzaram o meu caminho. E  dis
seram palavras que começaram a me 
despertar para algo além dos olhos.

Karoline: Que pessoas?

J I :  Pessoas que eu, muitas vezes, não 
conhecia. Porque, eu sendo uma 
pessoa muito conhecida e... Muita 
gente quer chegar perto de você, 
pra falar uma coisa, pra perguntar, 
ou até pra pedir, e algumas pessoas 
que eu entrevistei, vinham no meu 
programa e falavam coisas e depois 
diziam alguma coisa pra mim. Por
que num programa como o meu, 
ele abre espaço para todos, inclusi
ve para as religiões.

Lorena: Que tipo de coisas?

J I :  Veja bem, uma vez, eu peguei 
um táxi e o motorista disse: “Oh, 
que honra, que alegria levar você 
no meu carro... Essa é a segunda 
ou terceira vez que eu lhe levo no 
meu carro. Eu tô muito feliz! Tem 
uma pessoa iluminada, que é um 
homem... um homem muito po
bre, um homem simples. Ele vive 
numa casa muito pobre, mas ele 
é um homem de Deus. E  esse 
hom em  teve umas visões com  
você e tem um recado de Deus 
pra você. E  eu, muito brincalhão, 
disse... Eu contei essa pra vocês 
(rejerindo-se à equipe de produção). “Ah, 
por que esse cara tem uma men
sagem de Deus pra mim c não mc 
trouxe ainda? Se ele tem uma men
sagem do dono da vida, do cria
dor do universo, um recado de 
Deus pra mim, por que esse cara 
ainda não trouxe essa m ensa
gem?”. E  aí, (eu pensei;) eu quero 
conhecer esse cara! “Não, eu dou 
um jeito ..P (disse o taxista). “Pois 
leva ele lá no meu trabalho que eu 
pago a corrida” (respondeu João  
Inácio). “Não, não precisa pagar, 
não”. Eu sei que, de noite, ele

trouxe o homem, o homem teve 
na minha sala e ele falou umas 
coisas que tinham acontecido co 
migo. Não eram palavras-chaves, 
não eram só aquelas palavras que 
eu sei muito bem dizer e você 
pensar que eu sei do seu passado 
todinho. Não! Ele falou coisa pá- 
pá-pá mesmo, que ninguém sabia. 
E  me disse,algumas coisas com 
relação ao meu futuro. Sabe? Que 
eu devia começar a ver além do 
que a minha vista material me 
m ostra. Algo além dos olhos. 
Algo além da percepção física. 
Mas tudo bem... E  outras pesso
as (também o procurararam ). Uma 
vez, eu tava lá na sala, uma pessoa 
bateu na porta, uma senhora (ele 
bate na mesa para fa z er  o som das ba
tidas), e abri. Disse: “Eu só vim 
lhe dar um recado: (pausa) Deus 
tem uma grande, uma grande mis
são na sua vida, um grande pro
pósito” . “Quem é a senhora?” . 
“Não, nao, não, eu vim de muito 
longe, eu vim de muito longe só pra 
lhe dar esse recado”. E  sumiu. E  
outras coisas. Aí eu comecei a pro
curar..

M ônica: Isso há quanto tempo?

J I :  Acho que faz uns... uns catorze 
anos. E  começou assim. De leve, 
mas eu não ligava, não levava mui
to a sério essas coisas. Eu comecei 
a receber gente de muita religião, 
essas pessoas começavam a dar 
entrevista e, depois que davam 
entrevista no meu programa, eu 
começava a puxar assunto de uma 
religião, doutra, doutra, doutra... 
E  vi todo tipo de coisa que você 
possa imaginar. E  aí chega ao pon
to em que eu, é, comecei a procu
rar em várias religiões a verdade, 
onde é que tá a verdade? Porque 
o pessoal dessa religião acha que 
a dele (é a verdadeira)? As pessoas 
dessa religião acham que a religião 
dela é a correta e as outras são 
erradas. Mas as outras pessoas, das 
outras religiões, acham uma coisa

idêntica, que... quer dizer, exata
mente o contrário. Idêntico por 
ser (risos) o contrário. Essas pes
soas dessas outras religiões todas 
acham que as outras estão erradas 
e a dela tá certa. Então tem alguém 
errado. Eu comecei a frequentar 
muitas religiões, eu comecei a pro
curar coisas “extra-sensoriais” . 
Muita maluquice. Fui para religi
ões e seitas e tudo... E  frequenta
va. Porque não era adepto, eu ia 
ver. Participava das reuniões... 
Orava. Cheguei numa reunião em 
que as pessoas... Pra vocc ter uma 
idéia, num sítio aqui, nas imedia
ções de Fortaleza, as pessoas, é... 
Uma reunião de gente importan
te, empresários, advogados, pro
fessores, ardstas, botavam uma luz 
azul (fala enfatizando o U), sentavam 
todos nuns colchonetes, no chão, 
e começavam a se concentrar e 
tal... Passavam os ensinamentos da 
religião, da seita deles e depois elas 
começavam a fazer uma oração, 
cara, para um tal comandante de 
uma nave espacial que estava es
tacionado em algum lugar do es
paço, eles davam as coordenadas. 
(eles diziam :) “O h, comandante fu
lano de tal da nave espacial!” . 
Davam a numeração da nave es
pacial e as coordenadas espaciais 
de onde ela estava, sabe? E, no meio 
dessa história, alguém começava a 
psicografar. Aí, no final, apresen
tava a mensagem do comandante 
Caham e uma senhora tinha a vi
são. (ela disse:) “Olha, quando es
távamos aqui na nossa oração, 
vieram dois seres, baixinhos, as
sim, assim, assim ... saíram pra 
aqui, pra acolá, foram embora...”. 
Uma maluquice total isso aí, né? 
Eu acho uma maluquice total, 
mas... (risos de todos) E  outras reli
giões: católica, evangélica, espiri
ta. Recebi na minha sala atual, aí. 
Rapaz, eu passava o dia todinho 
com espírito, o cara incorporava 
o negócio e dizia: “Eu quero con
versar com  v o cê !” , (ele d iz ia :)  
“Você quer bater um papo comi-
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go, espírito fulano de tal?”, (elefala  
numa vov̂  baixa e grave) “Eu vou 
conversar com você”, (eu disse:) 
“Pois nào. Vamos conversar, eu 
quero passar o dia com você, que
ro saber tudo daí, do outro lado, 
como é que é?’\

Lorena: Você recebeu ou...

J I :  Nào, cu rcccbi um médium na 
minha sala, e ele recebia o espírito 
lá, que se identificava. Um cara na 
minha sala, recebeu bem uns trin
ta num dia. Eu passei o dia con
v ersand o e o cara tava 
incorporado mesmo. Aquilo não 
era conversa não. E  eu conversei 
com o espírito e perguntei tudo 
pro... Tem espírito mentiroso, tem 
espírito que mente, tem espírito 
qu e... A m aioria , não. Aí fui 
form atando... Eu fiquei quase 
doido, cara! Porque é muita reli
gião, é muita conversa, é muita his
tória, é muita coisa, sabe? E  eu 
comecei a dizer, pô... né? Aí, eu 
tive uma confusão mental terrível, 
porque eu queria saber qual era a 
verdade, não é? Queria saber a 
verdade. Qual é a verdade? Todo 
mundo diz que é dono da verda
de, (porque)  os outros não têm a 
verdade. Alguém tá errado! E aí 
eu senti que eu fui impelido para 
a verdade. Aquele que diz: “Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai senão por 
mim”. Jesus Cristo ensinou tudo 
o que é necessário de se saber. Je 
sus Cristo formatou e deixou cla
ra uma filosofia de vida e Jesus 
C risto ensinou todas as coisas 
básicas, pra que você possa ser 
um cidadão co rreto , coerente, 
seguro nessa (vida) e na que vem 
depois.

L o re n a : E , co n h e ce n d o  todas 
essa s  re lig iõ e s , você a ca b o u  
com  uma cren ça  certa ?  Se im 
põe alg u m a re lig iã o  ou ap e
nas a cre d ita  em  Je su s?  Q u ais 
são as su as cre n ça s?

J I :  A minha religião cham a-se 
Jesus Cristo. E le ensinou tudo. 
Os espiritas kardecistas, eles são 
seguidores de Jesu s C risto: os 
católicos são seguidores de J e 
sus Cristo, os evangélicos são se
guidores de Jesus Cristo. Eu sigo 
diretam ente a ele. Eu vou, um 
dia, numa religião ou noutra, 
m as eu ten h o  m eu 
posicionamento, meu pensamen
to, minhas orações... E u  procu
ro ser... Olha, eu oro a Deus, a 
Jesus C risto, todos os dias, às 
vezes várias vezes durante o dia. 
Por que? Porque eu descobri que 
eu tenho uma missão importante...

K elly : E  q u al é essa  m issão ?

J I :  Ah, é o seguinte. Uma vez 
eu tava conversando com  uma 
pessoa e ela disse: “Ah, sei lá qual 
é minha missão, eu sei lá qual é 
minha m issão...” . Eu nào sou... 
Eu sou é de arregaçar as man
gas e fazer. A missão de todos 
nós que estam os aqui, de todo 
ser humano, é ser um agente de 
tran sform ação  do m undo pra 
uma coisa melhor. C erto? Nós 
tem o s que ter  a ç õ e s .. .  para 
positivarmos qualquer ambiente.

A lin e: E  você levou essa  in 
f lu ê n c ia ,  e s s a  f i l o s o f i a  dc 
v ida, pros seu s p ro g ram as? O 
que m udou?

J I :  M u ito . O m eu p rogram a 
mudou pra caramba. Meu pro
grama, ele nào tinha nada de... 
de, de, de, de (procurando as p a 
la v ra s)  b o n ito , de b e lo . Por 
exemplo, hoje, eu citei que um 
pai matou um filho. Antigam en
te, eu fazia era uma chacota. Ma
lu co , d o id o ... Eu fazia  era 
chacota com isso. H oje, nào. Eu 
dou a in form ação , mas eu la
mento. E  imediatamente eu falo 
alguma coisa sobre a construção 
de uma família, por cjue aquilo 
aconteceu? Às vezes, eu digo:

João Inácio ir. Cabra macbosimseBr

por falta, pelo... pode com e
çar pelo casal que, irrespon
savelmente, se uniu e tá jogando 
gente no mundo com o se fosse 
bicho. Os pais que não têm m o
ral, que nao sabem criar os fi
lhos, que não têm uma reunião 
familiar, os pais que nao tentam 
orientar os filhos bem. Porque 
a culpa não é só dos pais, não. 
Às vezes, tem filho que é pro
blem ático mesmo. Mas, se a pes
soa c o n s tr u ir  uma fam ília  
tentando com  que aquela fam í
lia seja uma família de luz, ten
tar levar D eus, Jesus C risto, o 
Espírito  Santo pra dentro da fa 
mília, fazer oração a Deus com 
a família todo dia e bons exem 
plos... Isso  aí é uma responsabi
lidade muito grande.

M ô n ica : E  v o cê , sua fam ília , 
você ach a  que co n stru iu  isso ?

J I :  Eu acho que tenho.

P a tr ick : Jo ã o  Tnácio , você fa 
lo u , no in íc io  da e n tre v is ta , 
que não tem  m edo de n ad a , a 
não ser de a ltu ra . E  d urante 
esse  seu p ro ce sso  de b u sca  da 
v e r d a d e . . .  V o c ê  n ã o  te v e  
m ed o  d c a lg u m a  c o is a  qu e 
v ocê  sa b ia  que e x iste  d uran 
te esse  p ro cesso ?

J I :  Sim, eu tinha. Eu descobri... 
Foi muito bem colocada, muito 
inteligente o que você colocou. 
Você foi bastante sutil na sua co 
lo c a ç ã o , m as v o cê  fo i bem  
perceprivo. Eu percebi que eu 
nao estava co n stru in d o  nada 
para a minha eternidade, ou seja, 
eu d escobri o seguinte, e tive 
medo disso. Eu descobri o se
guinte, vejam bem, é um racio
c ín io  m uito in teressa n te  que 
vocês podem concordar ou não, 
mas é a realidade, realidade ple
na e pura. Eu descobri que tudo 
não se acaba com  a falência des
se meu corpo, tudo não se aca-
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João In
Catira ma cito sim sentier

ba com a falência do corpo de 
vocês. Um dia, por doença, por 
velhice, por acidente, o corpo de 
vocês não poderá mais sustentar 
a vida. Então, esse corpo perderá 
a sua vitalidade. Morrerá, em ou* 
tras palavras. O corpo, mas você 
não morre, você não morre, eu 
não morro. O que está dentro de 
cada um de nós é um espírito, e o 
espírito somos nós, o seu espírito 
é você. O  seu espírito está olhan
do pra mim, não é o seu corpo 
que tá olhando. Eu, até um dia, 
conversando com  ela aqui (se re

fe re  à A lin e)... E  o seguinte, se 
você perder o seu dedo... Como 
é o teu nome?

Felipe: Felipe.

J I :  Felipe se acaba?

Felipe: Não.

J I :  Você sem o seu dedo, você con
tinua existindo. Portanto, Felipe não 
é o dedo. Se você perder o pé - 
Deus te ajude, nunca te aconteça - 
mas se você perder um pé, Felipe 
pára de existir? Vou pro cúmulo do 
absurdo, se você perder as duas 
pernas - eu conheço uma pessoa, 
que veio me pedir ajuda aqui, que 
não tem as duas pernas, não tem 
um braço e, o outro tá indo, por
que ele tem uma doença... esqueci 
o nome. Se você perdesse, descul
pe, as duas pernas, as duas coxas e 
os dois braços. Felipe, né? Felipe 
deixaria de exisdr? Nao deixaria de 
existir. Portanto, o seu corpo não é 
você. O seu corpo... Aliás, você não 
é seu corpo, você é uma identidade 
física diferente de que você existe, 
mas você c o seu espírito que habi
ta o seu corpo.

L o re n a : Jo ã o  In á c io , de alg u 
m a fo rm a ...

J I :  Deixa eu só terminar isso aqui. 
Então, quando esse corpo não su
portar mais a vida, não suportar

mais a vida, não suportar mais o 
espírito, o espírito sai e vai pra 
uma outra dimensão. Então, você 
não morre, você não vai morrer, 
você sai e vai pra outro lugar. 
Então, você é eterno, aqui nessa 
vida você vai viver, no máximo, 
90 anos, 100, 70. Ninguém sabe 
quantos anos, quando você sair 
daqui, você vai pra uma outra di
mensão, uma outra história, você 
tem que planejar a sua existência 
eterna, não só aqui. Jesus Cristo 
disse: “Mandai tesouros para uma 
outra dimensão” - que Ele resol
veu chamar de céu - “Mandai te
souros pra lá, porque lá a traça 
nao corrói, a ferrugem não cor
rói, o ladrão não rouba, porque 
aqui tudo se acaba”. E  acaba mes
mo! Então, quando a gente for pra 
lá, se a gente não tiver lastro no 
banco espiritual, se não tiver dó
lar - vou usar dólar, porque é a 
moeda mais forte do mundo, o 
euro tá um pouco mais alto, mas 
o que funciona é o dólar mesmo, 
a libra esterlina é mais forte, mas 
o que funciona é o dólar - se não 
m andarm os dólares espirituais 
pro banco de lá, quando chegar
mos lá pelados, como é que vai 
ser? Então, a existência são os be
los frutos do espírito: a bondade, 
a caridade, o amor, o perdão, a 
ajuda ao próximo. Isso é o que 
conta, segundo Jesus Cristo.

Dellano: João Inácio, você falou 
na questão que o trabalho no seu 
programa chegou a mudar m ui
to, mas ainda é muito forte a pre
sença da sensualidade nele, não 
é isso? Como é que você vê isso, 
com  relação a essa sensualidade 
e essa sua religiosidade?

J I :  Algumas pessoas se chocam 
com a sensualidade do programa. 
Eu vejo a sensualidade do pro
grama com o um apelo pra ter 
mais audiência, para segurar mais 
audiência. Numa análise superfi
cial, eu uso esse tema hoje, pode

ser um paradoxo mesmo, falar de 
espiritualidade e mostrar sensua
lidade, certo! A sensualidade, ela 
faz parte da vida de qualquer ser 
humano, em um ou em outro ní
vel, em um ou em outro grau, a 
sensualidade é algo fundamental, 
é bonito, por exemplo. Vocês que 
têm namorado, que têm namora
da, mesmo que vocês sejam cató
licos da renovação carism ática, 
evangélicos da A ssem bléia de 
Deus têm uma sensualidade, por 
mínima que ela seja, né? A sensua
lidade, quem fez foi o próprio 
criador.

C am ille: E  você não considera 
a sensualidade do seu progra
m a um p ou co...

J I :  Excessiva. Eu vou chegar (lá)... 
(ri) Então, a sensualidade do pro
grama ela está um pouco excessiva 
sim, mas com o tempo ela vai mu
dar.

P a tr ick : Com o é que você se 
posiciona no estúdio, em  frente 
às câm eras, com o você se poli
cia? Porque você está muito li
gado às T ig resas. O que você 
cuida pra não fazer, pra não se 
co m p ro m eter com  a im agem  
sensual, pra você não participar 
daquilo de maneira a te associa
rem diretam ente aii, na hora...

J I :  Não! Eu tô associado com 
pletamente.

Karoline: Como é que você m an
tém uma distância?

P a tr ick : O que você nao faz, 
pra v ocê  não se envolver na 
p erform ance, pra você não par
ticipar, pra sua im agem  não fi
car sensual tam bém , não sei se 
você entend eu...

J I :  Entendi. Não, eu não planejei 
não, fazer nada. Eu achei que aque
le meu posicionamento ali, diante
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das câmeras, com relação a elas, 
era o ideal porque, afinal dc con
tas, lindas são elas, né? (ri) Eu tô 
ali só... No contexto da coisa, as 
pessoas me vêem muito associa
do a elas, onde eu chego, alguém 
pergunta: “Cadê as Tigresas?” . 
Onde eu chego. Se eu chegar na 
festa da Sereia de Ouro, que é a 
festa mais chique de Fortaleza, só 
tem milionário e gente da alta (so
ciedade), todo mundo só fala das 
Tigresas. Se eu passar num cantei
ro da co n stru ção  civil: “Jo ã o  
Inácio, cadê as Tigresas?” Elas são 
realmente um sucesso estrondo
so. Agora, a sensualidade delas vai 
diminuir. No programa passado, 
elas já  estavam  com  umas 
faixinhas. O s sh orts delas, os 
shorts não, os biquínis delas, eram 
os m enores biquínis do Brasil, 
eram muito pequenininhos! Qua
se tudo de fora. Só que eu fui au
m entand o, aum entando
devagarinho, já aumentou. }á os 
maios, os biquínis já são normais. 
Fio dental, mas normal. Já  cobre 
a parte da frente inteira e estão 
aumentando de tamanho. E , do
mingo, elas estavam com umas 
faixas, você pode ver amanhã, ter
ça-feira, elas tavam já com umas 
faixas...

A line: M as is s o  foi a p ed id o 
seu?

K elly : M as por que v ocê  fez 
isso?

J I :  Porque, com o tempo, a gente 
vai vestir elas.

P atrick : E  essa sua preocupa
ção em  dim inuir a sensualida
de delas tem alguma relação com 
a transmissão da T V  Diário para 
todo o Brasil?

J I :  Não, não. E  um problema de 
foro íntimo meu. Devagarinho, a 
gente vai vestindo pra não causar 
um choque, porque é...

C am ille : F o i v ocê  
que criou as T ig re
sas e você já era uma 
pessoa religiosa?

J I :  Não (risos). Não, 
cu era  m u n d an o , 
mundano.

C am ille : V ocê g o s
ta  de te r  o se u  
nom e a sso c ia d o  à 
figu ra  d elas?

J I :  Gosto. E u  acho 
que eu tô cumprindo 
o meu papel paulati
namente, eu acho que 
eu estou crescendo 
espiritualmente, pau
latin am en te, numa 
cam inhada que eu 
acho que tá projeta
da pra mim. Eu acho 
que Deus, a mim, a 
você, a todos nós, 
m as... cu acho que 
Deus tem um cami
nho, um caminho prn vot e, um 
caminho pra todos nós, que eu tô 
descobrindo. Ele já tá projetado, 
eu já coloquei na minha cabeça, cu 
acredito que Deus já colocou na 
minha cabeça o que eu vou fazer.

Felipe: E  você perm ite que seus 
filhos pequenos assistam  (às Ti
gresas)?

J I :  Permito, permito.

lns fn^cs mnis sensuais e, como eu 
disse, as Tigresas já estão come
çando a se vestir, devagarinho. 
Não vou dizer que, daqui a três 
meses, elas estejam vestidas, mas es
tão ficando cada vez mais co... Do- 
mingo agora, uns câmeras deram 
uns closes, mostraram assim, de
ram uns closes é... “bundais” (ri
sos de todosJ, mas não foi com a 
minha ordem e, aliás, eu vou ter 
uma reunião com eles, exatamen
te pra diminuírem.

Luciana: Você acha que elas são 
um bom  exemplo? Já  que você 
diz que uma das propostas do 
seu trabalho é p assar valores 
positivos, respeito à fam ília...

J I :  Eu acho o seguinte: as coisas 
existem e elas estão postas. Elas são 
consumidas por quem quer. Eu ofe
reço uma gama de outras coisas que 
não são sensualidade, certo? O meu 
trabalho com as Tigresas, por exem
plo, ele já obedeceu, já passou pe-

C a m il le :  M a s  is s o  s e m p r e  
e x is tiu .

J I :  Não, mas no começo cra de
mais, praticamente ginecológicos 
(risos de todos). Não, diminuiu mui
to, de vez em quando, um câmera 
se anima demais e vai muito perto, 
porém, está ficando mais longe.

L u c ia n a : M as v o cê  n ão  tem  
m edo de, vestindo as T ig resa s ,
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dim inuindo os closes “g in eco 
ló g ico s” , dim inuir o Ibop e do 
seu program a?

M ônica: Ou de acontecer o que 
aconteceu na rádio, quando você 
fazia programas mais educativos 
e falaram que você...

J I :  Não.

Karoline: Que você não morava 
na Suíça...

J I :  O inverso do que aconteceu 
lá, né? Que você disse que pode 
acontecer, não é? E  o seguinte, 
eu a ch o  que era  o 
intelectualizado, mais popular e 
eu tô dizendo que quero fazer 
o c o n tr á r io , t ira r  m ais o 
intelectualizado... Bom , eu acho 
que nao, eu acho que nós vamos 
(procurar) form as, caminhos, não 
existe só esse.

Sabrina: E n tã o , a gen te pode 
dizer que o Jo ã o  In á c io  Jú n io r , 
h o je , ele tam bém  tem  um p ou 
co de esp e rte z a . P o rq u e , por 
ex em p lo , você não  co n sid era  
tão le g a l, d ig am o s a ss im , as 
T ig re s a s  do je ito  que e las e s 
tão . E n tã o , a g e n te  pod e d i
z e r  q u e  c u m a  jo g a d a  de 
m a r k e t in g , que você também 
tem um pouco disso...

J I :  No vesti-las um pouco mais, 
é? É  o seguinte, minha resposta 
é o seguinte: As Tigresas são uma 
grande jogada de marketing, cer
to? (pausa) Eu tô paulatinamente 
querendo diminuir a sensualidade 
delas, apesar de eu achar que meus 
programas sempre vão ter moças 
bonitas. E  com uma leve sensuali
dade. Eu acredito que o meu cres
cimento espiritual, ele passa por 
diminuir a sensualidade. Ele passa 
sim. E  Jesus Cristo alimenta o ho
mem de tudo que é necessário 
àquelas pessoas que se dedicam 
com  sinceridade realm cnte a ele.

P atrick : Se você dim inuir m es
mo a sensualidade, se você co 
locar m ais roupa nas T ig resas... 
D igam os que a partir da sem a
na que vem elas tão de short, 
vai rolar um com entário : “Pô, 
o João  Inácio  Jú n io r... tem al
gum a co isa  errada aí... o João  
Inácio  tá m udado...” . Você vai 
a ssu m ir  p u b lic a m e n te  essa s  
suas convicções religiosas e vai 
falar no ar que você acha que Deus 
tem uma missão pra você?

J I :  Não, mas eu já explicito no rá
dio, na televisão. Eu tenho mensa
gem para Jesus Cristo. Saem as 
Tigresas, e eu passo uma mensagem 
de Deus. “Procure mais, aprenda 
mais sobre Jesus Cristo e você 
aprenderá mais sobre Deus”. As 
pessoas que acompanham realmen
te o meu trabalho, já sabem sobre 
essa minha transformação.

Patrick: Tudo bem , eu sabia so
bre isso , m as você, em  algum  
m om ento, vai assum ir: “Deus 
tem uma m issão pra mim aqui, e 
é por isso que eu estou colocan
do a roupa nas T igresas”?

J I :  Nao, não. Isso eu não vou falar. 
Não, simplesmente a gente vai ti
rando devagarinho e, por exem 
plo, essa semana agora, eu recebi 
muito e-mail, mas muito e-mail 
m esm o, uma m ontanha de e- 
mails, querendo que as Tigresas 
voltassem  a ficar com os biquí
nis menores. Mas eu, sem expli
ca çã o  n en h u m a, vou 
au m entand o, au m entand o. E  
quem sabe em seis meses, um 
ano, elas estejam de shortinho. 
Não, eu não vou relacionar com 
o meu crescimento espiritual, mas 
as pessoas vão sentir.

Kelly: João  In ácio , que função 
você acha que tem  em  relação 
ao seu público?

J I :  Que função...

K aro lin e : C om o form ad or de 
opinião.

J I :  Eu acho função de formador 
de opinião m esm o. Eu acho... 
Você quer saber que influência eu 
acho que eu tenho, né? E  o seguin
te: as pessoas que ouvem o pro
grama, tem gente que ouve, há 
pessoas que ouvem, há grupos, há 
vários grupos de pessoas que ou
vem por diversas razoes, e há pes
soas que gostam mesmo, não só 
com relação ao comunicador João 
Inácio Júnior, mas com relação 
aos outros (se refere às outras atra
ções do programa) também. As pes
soas, às vezes, se afeiçoam e ficam 
fãs, admiram, bebem e respiram 
o que aquela pessoa fala e faz. Eu 
acho que as pessoas têm uma in
fluência positiva minha hoje, por
que, além  da in fo rm a çã o , eu 
oriento as pessoas dentro até de 
uma certa espiritualidade.

Patrick: Você sabe que o seu pro
grama é espetáculo, espetáculo 
não tem  função. Espetáculo tem 
que ser divertido, não tem  que 
ser chato. Por exem plo, uma T V  
p ú b lic a  tem  u m a fu n çã o  
educativa. Você realm ente acre
dita que as n otícias que você 
coloca no seu programa têm  essa 
m esm a função que uma notícia 
em uma T V  pública teria? T ipo, 
a notícia científica da unha, você 
acha que cia está  enquadrada 
nesse contexto de função, tipo, 
o m eu program a tem a função 
de dizer isso ou é só uma varie
dade?

J I :  Eu acho é que o conjunto da 
coisa, no final da história, pode ser 
bom pras pessoas, ou seja, nem 
tudo é espiritualidade, nem tudo 
é politicamente, espiritualmcntc 
correto. O que eu quero é que, no 
final das contas, haja uma grande 
parcela de contribuição. E  show, 
é espetáculo , é brin cad eira , é 
escrach o , é escrach am en to , é
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escrachação, não sei como seria a 
expressão correta. Na verdade, é uma 
variedade de muitas coisas, eu que
ro... E  um show, eu quero que as pes
soas assistam, que elas vejam, que me 
empreguem. Quem emprega a gen
te, o grande patrão da gente é o pú
blico. Entendeu? Agora, no meio disso 
tudo, eu procuro passar mensagens 
absolutamente positivas, que sirvam 
realmente para aquelas pessoas e até 
pra vida espiritual. Veja bem, chega
ram pra Jesus Cristo e disseram: “Je
sus Cristo, tu tá andando com 
prostitutas, um cara que bebe com 
ladrão, um cara que era um Maluf, 
naquela época, que era um cobra
dor...” . Não era bem um Maluf, 
porque era um cobrador de im
p ostos, não um adm inistrador 
público. E  eles começaram a odi
ar, porque os caras começavam... 
porque os caras chegavam mes
mo. E ... como é que a gente diz? 
Pega o dinheiro do povo ilicita
mente. Jesus disse: “Eu vim para 
os doentes” . Os médicos, as pes
soas sãs não precisam dc médico, 
quem precisa de médico é quem 
tá doente, então ele foi lá no meio 
daquelas pessoas ruins pra trans
mitir a mensagem dele. Então, 
veja bem, se eu tenho uma men
sagem de Deus e eu quero trans
mitir pras pessoas, se eu quero ser 
o instrumento de Deus nesse pla
neta, eu posso fazer isso no meu 
trabalho. Não precisa falar den
tro da igreja, sendo pastor, padre 
ou líder espirita. Se Deus quiser 
que cu seja isso, ele vai me mos
trar e um dia eu vou ser. Mas eu 
posso estar dentro da minha fun
ção profissional e atingir pessoas 
com a mensagem de Jesus Cristo, 
que dentro de uma igreja as pes
soas não atingiriam, porque tem 
programa evangélico, católico, es
pirita, vários. Na televisão, na 
internet, vários, você vê lá, litera
tura ou programa. Mas acontece 
que as pessoas que vão pra ali já 
são pessoas, já é um publico já 
alvo deles, um público deles. Então

eu tô fazendo aqui uma coisa, tô mos
trando aqui as Tigresas, mostrando 
notícias, mostrando o circo, mostran
do o circo Bolshoi no programa, 
moçada muito bonita, fazia negócio 
com os bambolês e uma série de ou
tras matérias. Mostrei os filmes catás
trofes e pá, imagem. Eu prendo as 
pessoas com aquilo e, de repente, eu 
passo uma mensagem boa. Nem 
tudo é p erfe ito , nem  tudo é 
espiritualidade, eu faço o meu 
programa secular, um programa 
pro meu tempo, pra minha épo
ca, pras pessoas me assistirem. No 
meio, eu passo a mensagem de 
Deus, então essa é a missão. Sao 
as entrelinhas, vamos dizer assim.

Kelly: Como você lida com  as crí
ticas?

J I :  Bem, porque uma pessoa com 
28 anos de comunicação, quando 
você se transforma numa pessoa 
pública, você dá a cara pra bater. 
Sabe disso, né? Então, você tem 
que saber receber as belas críticas, 
sem achar que você é o máximo e 
também tem que saber receber as 
más criticas. As pessoas têm di
reito de fazer alguma crítica ruim, 
você tem todo o direito de não gos
tar do meu programa. É  um direito 
que lhe assiste, legítimo. Então, eu não 
tenho que ficar zangado.

D ellano: Jo ão  In á cio , ela falou 
a respeito das críticas que você 
recebe, m as, ao m esm o tem po, 
você falou que dá a cara a tapa. 
A gente sabe que você é uma 
p e s s o a  b em  r e c o lh id a , q u e 
não se exp õ e ta n to . E  com o 
é que você lid a com  ce rto s  e s 
te r e ó tip o s  ou h is tó r ia s  qu e 
aca b a m  su rgind o da su a p e s
soa?

J I :  Pode citar umas três, sem 
medo.

D e lla n o : A h n ? (todos fica m  
tensos)

J I :  Cite umas três, sem medo. H

K a r o lin e : A h , de d iz e r  q u e 
você tem  caso  co m  as T ig r e 
sa s , que v o cc  u sa  p e ru ca ...

J I :  Que eu sou gay...

K aro lin e : C rio u -se  toda uma 
m ito lo g ia  em  to rn o  do Jo ã o  
In á c io  Jú n io r ...

J I :  Por exem plo, eu vi um dia 
desses, o cara me trouxe um e- 
mail, ele imprimiu de um site, lá 
da Internet de Portugal, falando 
do meu programa. Não, mas o 
cara não falou bem não, o cara 
faiou de algumas coisas que, se 
bem, eu nem citaria aqui, mas o 
cara falou. E le veio para o Cea
rá, ele notou  algum as co isas, 
umas que ele achava muito boas 
e outras que ele não achava mui
to boas e, dentre algumas co i
sas que ele achou no Ceará, o 
cara viu o meu programa. E le 
não fez críticas elogiosas a res
peito do programa, mas o cara 
veio da Europa para o Ceará, 
notou sete coisas, dentre as sete 
coisas que ele notou, a minha. 
Ó tim o, eu fiz foi pregar lá na 
minha sala.

L o r e n a : F a le m  b e m , fa le m  
m a l, m a s fa le m  de m im , é 
is so ?

J I :  Claro, claro, (para e pensa) 
Não 100%, mas eu sei que a gente que 
trabalha... Eu não vou impedir, por 
exemplo, eu tive um caso, eu vivi quatro 
anos com uma pessoa, essa pessoa eu 
conhecia, era uma turista que tinha vin
do pra cá, pra Fortaleza. Então, ela não 
me conhecia, a TV Diário não pegava 
fora ainda, só pegava aqui dentro. En
tão, eu só conhecia essa pessoa aqui e a 
gente começou a se gostar e tivemos 
um... Vivemos aí durante quatro anos. 
Logo que ela me conheceu, nós nos 
apaixonamos um peio outro, eu fi
quei alucinado por ela, e ela ficou
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alucinada por mim. Acontece que, 
um dia, ela veio chorando pra 
mim: “João Inácio, pelo amor de 
Deus, me disseram que você é gay! 
(ele imita a vo% dela chorando, de ma
neira afetada. Risos de todos) Aí eu 
disse: “Lá vem a história de novo. 
Minha filha, eu não sou gay, não” . 
(risos de novo) Ela tava chorando, 
bicho! Tava apaixonada por mim 
e descobriu cjuc o homem lá era 
um veado, aí falam que eu sou 
veado. Isso surgiu numa época em 
que eu tinha um sucesso estron
doso com adolescentes e mulheres 
até 25 anos, era uma coisa impres
sionante! Então eu... Aí os caras 
ficavam com raiva e diziam que 
eu era veado! “ Nao, mas a fulana 
de tal disse que você é e ela pro
va, porque cia sabe onde é que 
você tem um apartamento com 
um cara!” . Mas eu já estou tão 
acostumado com essas histórias 
que eu disse: “Milha filha, isso é 
uma das maiores injustiças que

fazem com um cara, porque eu 
sou doido é por mulher, eu sou 
maluco por mulher” . Então, essa 
história de que eu sou veado não 
tem o menor fundamento, não 
tem o menor cabimento. Isto é 
uma falácia, isto é uma injustiça. 
Pois, se eu fosse veado, eu dizia: 
“A bunda é minha, o que é que 
tem?” , (risos) Qual o problema? Se 
eu fosse...

Felipe: Você disse que é malu
co por mulher, os personagens 
que você  c r ia , com o “ Seu 
Gercba” , serve pro João Inácio ex
pressar o que pensa em relação 
às m ulheres, o que não diria 
com  a id e n tid a d e  de J o a o 
Inácio?

JI : Não, o Gereba é um persona
gem que eu criei observando mes
mo a m ole-cagem , o espírito 
brincalhão do cearense, do nor
destino. (ele retoma a história) Aí

então ela começou a 
chorar. E eu vi que 
ela tava realmente 
preocupada. Eu dis
se: “Vamos fazer o 
seguinte? Você vai 
agora na casa dessa 
com adre com igo, 
que ela disse que co
nhece o prédio, o 
apartamento onde 
eu tenho um caso 
com outro cara. En
tão nós vamos lá nós 
dois!” . Eu não sou 
nada contra quem é, 
bicho, quem é, pro
blema de quem é, 
bicho, todo mundo 
tem direito de viver 
sua vida, mas eu nao 
sou, pô! Agora in
ventaram isso... Eu 
não tava nem ligan
do. Só pra vocês ob
servarem, que ela... 
Eu não tava nem li
gando, porque eu 

sou acostumado com invenções 
desse tipo. Todo ripo de coisa in
ventam, certo? Aí eu disse: “ Olha, 
vamos fazer o seguinte? Agora 
v o cê ...” . Aí uma hora eu 
“ emputei” mesmo, pois ela não 
parava de chorar! Eu disse: “Ago
ra você vai lá comigo, você vai 
mostrar essa mulher e ela vai me 
levar lá e eu vou bater na porta, 
tudo, vou chamar meu marido” . 
(muitos risos de todos) Aí ela: “Se for 
assim...” . Eu disse: “Vamo lá, ago
ra você vai!” . Aí ela não queria 
mais ir, eu disse: “Agora você vai, 
porque senão você vai ficar na 
dúvida. Se essa sua amiga, que ela 
é uma pilantra pra inventar isso, 
porque ela dizer que conhece, se 
ela dissesse: “Alguém me disse” , 
tudo bem, porque qualquer um 
pode inventar a mentira pra ela. 
Eia dizer que conhece, é uma 
pilantra! Vamos lá na casa dela. 
Nós vamos lá e ela vai levar a gen
te lá no meu namorado” . Aí ela
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não foi. “Pois então se você não 
vai é porque você não quer!” . 
“Não, porque eu não quero con
fusão” . “Você não vai porque 
você não quer, agora nunca mais 
fale nessa besteira!” . Viveu quatro 
anos comigo, (pausa) Parou de 
pensar nessa besteira, eu sou 100% 
homem, até meu lado mulher é 
sapatão! Até meu lado mulher c 
sapatão! (com ênfase) Mas eu digo, 
com toda sinceridade, eu não pre
cisava mentir, não precisava inven
tar nada pra ninguém.

Dellano: E s sa s  coisas não lhe 
incomodam?

J I :  Não, não me incomodam, 
porque as pessoas inventam mui
ta coisa, bicho.

Dellano: E  quando começou...

JI : Agora, o seguinte. Pra você ter 
uma idéia, uma vez uma pessoa 
chegou para uma das minhas ex- 
mulheres, ela chegou pra ela e disse 
assim: “ Olha, o teu marido tem 
um filho de sete anos que estuda 
no (colégio) Sete de Setembro” . 
Agora, quem disse pra ela é uma 
pessoa, também amiga, uma pes
soa... Deve ser uma pessoa muito 
séria que falou. E ela, então, ficou 
maluca! E  vivia dizendo que eu ti
nha esse filho. E  eu nunca tive. 
Não, não é verdade. Ela foi na 
escola e foi procurar esse menino. 
Nunca existiu. Então, são muitas 
as conversas que as pessoas inven
tam. E  eu lido bem com a crítica, 
com a crítica especializada, sobre 
o meu trabalho. Mas não essas 
fofocas bobas.

Camille: Você acha que acaba se 
aproveitando d essas  fofocas?  
Porque você, à medida que você 
se mostra recolhido, não des
mente nada e e s sa s  co isa s  
continuam e geram uma certa 
“ figura”  em cima da sua pessoa, 
que acaba...

Lorena: Do personagem.

Camille: Do personagem , que 
acaba  fazendo um marketing  
seu?

J I :  Não existe uma pessoa mui
to fam osa que não tenha um 
bocado de história. É impossí
vel, c não tem como acabar com 
essas histórias. A primeira vez, 
eu tinha quatro meses de rádio. 
Aí uma pessoa foi dizer que eu 
era... bicha. Rapaz, eu fiquei 
muito puto. Vamos lá, eu vou 
bater na cara, não sei o quê. Aí 
depois veio um, veio dois, veio 
trinta, veio mil. Eu vou brigar 
com o mundo inteiro? Paz par
te, faz parte do tipo de profissão 
que escolhi. Por exemplo, o pre
sidente da República é o Lula, 
ele pode impedir que as pesso
as falem o que quiserem dele? 
Impossível.

Dellano: M as, no caso, quan
do chega uma conversa dessa  
pras suas  filhas, isso  lhe in
com oda?

J I :  Rapaz, (quando) a minha fi
lha tinha treze anos, uma colega, 
da escola, pegou minha filha. 
“ Papai... eu quero passar um 
dia” ... (a entrevista foi interrompi
da por uma pessoa que entrou na sala 
em que estávamos entrevistando João 
Inácio Júnior)

Aline: (retomando a história) 
E la  tinha 13 anos...

J I :  13 anos a minha filha, né? Aí 
ela foi pra casa dessa amiguinha, 
e o pai da menina lá “ tomou 
umas” . Era sábado ou domin
go, fim-de-semana. Foi passar o 
dia (com a colega) da escola, gen
te de nível. Mas você sabe que 
tem gente que, quando bebe, 
perde completamente a vergo
nha na cara! Aí o cara começou: 
“ Òooooo, o seu pai é veado!” .

O pai da menina. A minha f i - 1  
lha se revoltou e saiu, né? 
Ligou pra mãe dela ir buscar ela, 
e (a mãe) foi buscar. O, é chato! 
Mas a gente tem que saber que 
são os ossos do ofício.

L o re n a :  Jo ã o  In ác io ,  não é 
um p o u c o  p a r a d o x a l  v ocê  
guardar  a sua intim idade e, 
ao m esm o tempo, expor a in
timidade de pessoas  fam osas?  
Você dá m uitas  notíc ias  f a 
la n d o  s o b r e  c o i s a s  m u ito  
p essoa is  de p e sso a s  fam osas.  
Será que você não acaba  fa 
zendo isso...

Karoline: Fazendo o m esm o  
jogo?

J I :  É  (algumas pessoas riem). É, 
porque... Realmente, por exem
plo , eu não g o sto  de expor 
minha vida. Eu...

F e lip e :  Você acha  que tem  
uma grande responsabilidade  
com o seu nom e? Com rela
ção ao seu público?

J I :  E , porque eu acho até que 
tem tanta gente mais importan
te do que eu, né? E u  me 
resguardo um pouco. Eu acho 
que é muito, assim, da gente que 
entrevista, vocês vão talvez pas
sar por isso. A gente pergunta 
tanto sobre a vida dos outros 
que a gente termina... Né? A 
gente escarafucha tanto a vida 
dos outros, que a gente termina 
escondendo a da gente. Ah, nin
guém precisa saber da minha 
mesmo. Mas é uma coisa meio 
estranha a gente esconder a da 
gente e falar demais da dos ou
tros.

Simplícia: A história da peru
ca é verdadeira?

J I :  Não, é o seguinte, (pausa) Eu 
vou contar pra vocês o fato. O
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João In
Catora macho sim senhor

fato é o seguinte: eu tinha um 
pouco de calvície. Eu nunca fui 
careca. Eu tinha umas entra- 
dinhas aqui e um pouquinho aqui 
(mostrando). Então o que acon
teceu foi o seguinte: um diretor 
nosso chegou pra mim e me dis
se que tinha uma pessoa que 
tava fazendo um tratamento e 
tal... E  eu fui. Quando cheguei 
lá, o cara me apresentou umas 
próteses, (ele disse) “ Rapaz, é o 
seguinte: com o tempo, essa tua 
calvície pode aumentar. Então, 
você precisa usar” . Aí ele me 
apresentou lá um troço que ele 
botou na minha cabeça. Quan
do ele botou, ficou legal, certo? 
Aí, à noite, eu vim fazer o jor
nal, né? E ele começou a insis
tir: “ Faça o teste no jornal, faça 
o teste no jornal!” . Só que eu, 
na minha sala, eu não tinha es
pelho. Eu tava me aprontando 
pro jornal, aí ele foi e botou (a 
prótese) em cima do meu cabelo, 
que eu tinha uma entradinha 
aqui... pouca. Eram duas, três 
(entradas), era pouco. Era em ter
mos de futuro, né? Agora, bur- 
ramcntc, burramente, eu... ele 
montou (ele quis divgr armou). 
Quando ele colocou aquela coi
sa na minha cabeça, eu olhei pro 
relógio, faltavam três minutos 
pra começar o jornal. Aí não ti
nha mais como tirar, porque ele 
adesivou, tinha uns adesivos... 
Então, eu fui e coloquei o ne
gócio na cabeça. Quando eu apa
reci no jornal, ficou ridículo. 
Porque já tinha o meu cabelo, e 
outro cabelo em cima. Bicho, aí 
ficou cabelo demais. Ficou mui
to cabelo mesmo.

Felipe: Qual foi a reação das  
p essoa s?

J I :  Bicho, o pessoal ligou pra 
cá. Que diabo que o João Inácio 
botou  na cabeça? (risos) Ave 
Maria, aí foi muita ligação! Foi 
uma coisa de louco, uma coisa

de louco mesmo! Mas com o 
tempo, depois, mais na frente, 
eu passei a usar uma prótese as
sim... em parte, só nas partes 
(apontando para as partes em que não 
tinha cabelo). Mas não ficou le
gal, ficou feio mesmo. Mas eu 
tenho um cunhado que é cirur
gião plástico. Aí ele disse: “ Ra
paz, por que é que você não faz 
um implante? É  tão pouco!” . 
Então, ele foi implantando aos 
pouquinhos. O implante é de 
pouquinho, né? Então, você tira 
um pedaço daqui e bota aqui, 
né. Então ele fecha. Então, foi 
tirando e completou e pronto. 
Pus um implante apenas nas par
tes que precisavam.

Aline: Você falou que trans
form ou o program a que era 
mais elitista, quando você tra
balhava na Tupi, em um pro
gram a mais popular por causa  
da  a u d iê n c ia .  As T i g r e s a s  
tam bém  foram por ca u sa  da 
audiência. Você acha que vale 
tudo pela audiência?

J I :  Não. Vale muita coisa, mas 
tudo não.

D ellano : Até onde você vai 
pela audiência?

J I :  Até onde? E... Requer uma 
reflexão, peraí. Até onde eu vou 
pela audiência (pausa)... Olha, até 
onde eu sinta que eu não esteja 
rcalmcnte prejudicando as pes
soas. (até) Sentir que eu vou pre
judicar, realmente, que eu vou 
fazer um desserviço a mim, ao 
meu espírito, à minha alma, a 
Deus e à humanidade.

Camille: O que é que você en
tende por prejudicar?

J I : Aquilo que realmente vai tor
nar alguém infeliz, eu vou de
sencam inhar alguém , eu vou 
colocar no caminho errado, eu

vou trazer qualquer tipo de pre
juízo. Prejudicar. Levar qualquer 
tipo de prejuízo à pessoa. Não 
só financeiro, mas emocional e 
também espiritual.

Karoline: Você acha que m o s
trar as T igre sa s  às três horas 
da tarde, num horário em que 
várias crianças estão a ss is t in 
do, porque é dia de domingo,  
não prejudica?

J I :  Os “ m enino” goooostam  
(imitando a vo% que fa % no programa 
de rádio)... (risos) Não, acho que 
não chega a prejudicar não.

Dellano: Você acha que já pre
judicou a lgum a vez?

J I :  As Tigresas?

Dellano: N ão , você já preju
d icou  as p e s s o a s  co m  seu s  
program as antigos?

J I :  Não, alguém pode ter se sen
tido incomodado com alguma 
notícia. Por exemplo: uma famí
lia que tem um estuprador. As 
vezes, a família acha que o cara 
é santo. Meto o pau no rádio. A 
família vai ficar chateada comi
go. Mas eu ajudo, não me sinto 
como tendo prejudicado. Fui 
sincero, falei a verdade. Eu não 
me lembro assim  de ter real
mente prejudicado alguém. Não 
me lembro, pode ter aconteci
do sim. Acredito até que eu te
nha prejudicado. Mas não coisa 
séria. Talvez tenha magoado. As
sim , com o uma brincadeira, 
com uma coisa mal colocada, 
porque vocc sabe que quem fala 
muito, erra muito. Quem fala 
muito, erra muito. Erra muito, 
tanto na construção das palavras, 
na língua vernácula (fala enfatica
mente arrastando o R). As vezes, 
você nem se apercebe que falou 
uma palavra errada. Depois que, 
às vezes, eu gravo o programa
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R evista  E ntrev ista . M uitol  
obrigada.

(ele di^ a si mesmo): ‘‘Caramba, 
como é que eu falei uma pala
vra, como é que eu construí a 
frase desse jeito, como é que eu 
disse isso?” . Um erro, você sabe 
disso, né? E  também erro com 
relação a conceitos, erro com 
relação a posicionamentos...

Luciana: Como você avalia o 
seu trabalho hoje? Você pro
cura não repetir determ in a
dos erros do p a ssad o ?

J I :  Sim, tento...

L u c ia n a :  C om o você avalia  
seu trabalho atualmentc?

J I :  Como eu avalio? Eu avalio 
que o meu trabalho está numa 
transformação muito interessan
te. Eu quero que ele chegue num 
ponto que ele seja melhor em 
todos os sentidos. Melhor em 
retorno financeiro pra mim e 
pra minha empresa, melhor em 
satisfação pessoal, melhor nessa 
ajuda de construção de um mundo 
novo. Porque (por) menor que seja 
a parcela (de público), por exemplo, 
se eu tiver um bom relacionamento 
com ela (apontandopara a turma), com 
você, com qualquer pessoa, for um 
relacionamento de nível bom, que 
eu te influenciar... eu tô ajudando a 
construir um mundo melhor. Por 
menor que seja a influência, se a 
gente... Se você deixar de ser da
ninho, se a pessoa deixar de ser 
influência negativa, por menor in
fluência positiva que ela seja, já é 
uma ajuda de uma construção de 
um mundo melhor. Imagina todo 
mundo fazendo isso, né?

Felipe: E  você se sente bem rea
lizado com o que você fez até 
hoje?

JI: Sim.

Lorena: E  João Inácio tem algu
ma carta na manga ainda? Tem

algum projeto, algum novo for
mato de programa, alguma coi
sa que esteja por vir?

J.I: Muitos, muitos. Mas nos mo
mentos certos surgirão, até porque 
o mundo dá muitas voltas, o mun
do caminha muito. O mundo, o 
mundo tá sempre girando mesmo, 
as coisas tão acontecendo, a evolu
ção é alucinante.

Felipe: Tem alguma idéia con
creta?

JI: Tenho, muita coisa, muita coisa.

Patrick: Pensa em mudar o for
mato de auditório, de variedades 
em geral para um público mais 
segmentado? Jovens?

JI: O público que tá assistindo lá 
ou o público-alvo?

JI: Não, não, nos meus projetos faço 
sempre um programa geral.

Patrick: Quando eu digo, m u
dança  legal: sa ir  do auditório  
e dar entrevis
ta, talk-show.

J I :  Obrigado (a) vocês. Eu que
ria dizer uma palavra final pra 
vocês. N ós som os da mesma 
área. Trabalhamos... Quer dizer, 
vocês já estão trabalhando, né? 
Porque estudar, afinal de contas, 
é um trabalho, é um estudo, é 
uma formação para um trabalho, 
né? Mas é um trabalho, vocês estão 
desenvolvendo um trabalho como 
esse, que estão fazendo aqui. Acre
ditem no que vocês estão se pro
pondo a fazer. Façam com amer. 
Se alguém não tem carinho pelo que 
está fazendo aqui, não perca mais 
tempo, saia! Procure mesmo a coi
sa que você realmente gosta e se de
dique com tenacidade, com esforço, 
com paixão, faça sempre além do 
necessário porque, no mundo 
competitivo, e ele vai ficar cada 
vez m ais com petitivo , só os 
bons terão espaço. Então, amem 
o que vocês vão desempenhar 
como profissão, no futuro. Amem 
muito e se esforcem, porque, com 
certeza, vocês serão mais felizes e 
o mundo terá jornalistas mais 
competentes.

JI: Tudo pode ser e 
tudo pode aconte
cer

Karoline: Bom, 
João Inácio, eu 
g o s t a r ia  de 
a g ra d e c e r  em  
nome de toda a 
turma pela sua  
disponibilidade, 
você ter atendi
do não  só a 
equipe de pro
d u ç ã o ,  m as  
como hoje aqui. 
Agradecer mui
to pela sua par
t ic ip a ç ã o  na

Patrick: Não, o público-alvo.
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