
 

 

 

 

 

 

 

 

RAUL ROCK 
- entrevistas feitas para o programa 

Pilh@Rock - 
 

 

 

 

 

 

 

Organização: professora Clarice Abdalla, do Departamento de 

Comunicação Social/ Projeto COMUNICAR 

Assistente: Luciana Pereira, aluna do Departamento de 

Comunicação Social 



 2

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

Introdução ----------------------------------------------------------------------- 3 

(por André Marcelo Soares) 

 

Entrevista com Kika Seixas ---------------------------------------------------------- 5 

(por Clarice Abdalla e Leonardo Moura) 

 

Entrevista com Paulo Coelho --------------------------------------------------------- 10 

(por Luciana Pereira) 

 

Entrevista com Tárik de Souza ------------------------------------------------------- 11 

(por Joana Calmon)  

 

Entrevista com Maurício Valladares ------------------------------------------------- 15 

(por Felipe Gomberg e Eduardo de Souza) 

 

Entrevista com Toni Marques -------------------------------------------------------- 25 

(por Alessandra Amaral, Elaine Gomes e Luciana Pereira) 

 

Entrevista com Jerry Adriani ---------------------------------------------------------- 34 

(por Rodrigo Breves) 

 

 

 



 10 

Depoimento de Paulo Coelho 

 

Paulo Coelho definitivamente não é um escritor de meio termos. É impossível  

gostar mais ou menos de suas obras, que já venderam mais de 20 milhões de cópias. 

Mas, sendo a favor ou contra, o fato é que ele está entre um dos 15 autores mais 

vendidos em todo mundo. Seus livros estão traduzidos em quase quarenta  línguas e 

são best-sellers em dezenas de países. O mais famoso, “O Alquimista”, se tornou 

fenômeno literário e ganhou fãs famosos, como a cantora Madonna.  

Durante a sua carreira de jornalista, compositor, autor de teatro e diretor, 

além de escritor, é claro, Paulo Coelho já compôs para os maiores nome da MPB, 

como Elis Regina e Rita Lee. A parceria com Raul Seixas foi sem dúvida um fato 

marcante em sua vida. 

Raul e Paulo se conheceram em 1973 quando Paulo era redator de uma revista 

chamada A Pomba. Raul publicou um artigo sobre discos voadores na revista e a 

partir deste contato, começa a parceria com o escritor. 

Os dois não trabalham juntos muito tempo,  apenas três anos. Mas isso não 

impediu que  fizessem mais de sessenta composições que marcaram a época, como 

“AL CAPONE” e “GITA”. 

Durante a Bienal do Livro de 99, Paulo Coelho participou do Café Literário, 

uma série de palestras que reuniu profissionais da literatura. Foi lá que Paulo falou 

sobre Raul em depoimento exclusivo para o Pilh@. 

 

Paulo Coelho: Eu já escrevi um livro sobre o Raul, mas não levei ele até o final. Mas 

pretendo  escrever ainda sobre o Raul e ele foi muito importante porque foi a época em que 

eu aprendi a escrever com simplicidade. Ele me ajudou muito. 

 

 Luciana Pereira: Paulo Coelho disse ainda que ser escritor foi sempre o seu sonho. 

Apesar de não ter tido apoio da família, Paulo tinha a convicção de que ia conseguir. 

Pois é, mesmo passando por vários caminhos antes de encontrar o da literatura, ele 

conseguiu. O resultado você pode conferir em seus polêmicos, mas reconhecidos 

livros. Luciana Pereira para o Pilh@. 




