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RESUMO 

 
Este estudo pretende mostrar como as duas versões nacionais da revista Rolling Stone refletem 

modos distintos de fazer jornalismo cultural, estando elas intimamente relacionadas às 

mentalidades e singularidades das épocas em que foram publicadas. Nos anos 1970, a revista 

pintava o retrato contracultural de uma juventude que vivia o clima opressor imposto pela 

ditadura militar. Com jeito pirata e formato jornal, viveu 36 edições, buscando traduzir os desejos 

de transgressão e liberdade próprios à geração do período. Após um longo hiato, retornou às 

bancas nacionais em outubro de 2006, já reformulada e empresarialmente constituída. Além de 

tentar construir um panorama para o jornalismo cultural e definir uma historiografia da Rolling 

Stone norte-americana, a presente pesquisa procura destacar as diferentes etapas da publicação 

em território nacional de modo a compreender como o título passou de símbolo de uma juventude 

a marca de uma instituição. De pirata a tentativa de vanguarda do establishment. 
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“How does it feel 
How does it feel 

To be on your own 
With no direction home 

Like a complete unknown 
Like a rolling stone?” 

 
Like a rolling stone 

(Bob Dylan) 
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1 INTRODUÇÃO 

“Uma pedra em movimento não cria limo.” Assim diz o provérbio popular que inspirou a 

criação de uma revista no auge da onda contracultural para exprimir anseios e sentimentos de 

uma geração. Fundada em 1967, pelo então jovem Jann Wenner, a Rolling Stone nasceu como 

produto de uma época marcada por contestações de caráter libertário, com reflexos nos campos 

político e comportamental. Frente a um contexto extremamente racionalista e conservador, novas 

maneiras de pensar e agir despontavam como forma de oposição aos valores dominantes, abrindo 

espaço para movimentos pacifistas contra a Guerra do Vietnã e manifestações de apoio às 

minorias. Dentro de tal cenário, a valorização da sexualidade, o rock and roll e o uso de drogas 

sinalizavam a busca por uma identidade que transcendesse esse sistema massificante e tolhedor 

de individualidades. 

Como produto da contracultura, a Rolling Stone encontraria o canal necessário para 

encarnar o espírito juvenil do período ao abordar atitudes e pensamentos relacionados 

principalmente à música. Sua trajetória começa como um pequeno jornal na cidade de São 

Francisco, nos Estados Unidos, e prossegue com a formação empresarial de uma publicação 

sediada em Nova York, capaz de construir um histórico de reportagens e capas marcantes 

assinadas por jornalistas e fotógrafos reconhecidos. A pedra atravessou mais de quatro décadas e 

continua rolando. Hoje, são mais de mil edições, circulação em 30 países e 16 versões 

internacionais1, incluindo o Brasil. 

 No caso brasileiro, o periódico chegou pela primeira vez no início da década de 1970, em 

meio à repressão e à censura política impostas pelo regime militar. Com jeito pirata, a Rolling 

Stone brasileira teve 36 edições publicadas durante 14 meses. No comando, nomes como Luiz 

Carlos Maciel e Ezequiel Neves deglutiam a contracultura norte-americana em matérias que 

passeavam sobre os mais diversos assuntos, desde o fenômeno rock and roll a aspectos 

comportamentais. Sob uma filosofia de despretensão, foi condenada à vida efêmera por 

problemas financeiros e por circular informalmente, sem o reconhecimento do título norte-

americano. Em 2006, mais de 30 anos depois, a revista ganharia novamente o traço verde-

amarelo deparando-se com um panorama bastante distinto do contexto repressor que marcou o 

período militar. Com o slogan “a maior revista de entretenimento do mundo”, a Rolling Stone 

                                                 
1 Atualmente, a Rolling Stone publica versões internacionais nos seguintes países: Alemanha, Argentina, Austrália, 
Brasil, Chile, China, Colômbia, Espanha, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Turquia, Rússia. 
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nacional retornava empresarialmente constituída, com perfil editorial bem definido e pronta para 

disputar mercado com as demais publicações do segmento. 

 Partindo das especificidades que assinalam cada época, este estudo se propõe a investigar 

como as duas versões nacionais da revista refletem modos distintos de fazer jornalismo cultural e 

reproduzem características inerentes não apenas às circunstâncias em que foram publicadas, 

como também à trajetória da própria matriz norte-americana. Para isso, será necessário delimitar 

algumas perspectivas acerca da imprensa cultural e traçar uma historiografia da Rolling Stone 

americana, a fim de estabelecer diálogos que contribuam para aprofundar o debate. A partir de 

então, será possível voltar-se para as versões brasileiras e ater-se aos horizontes de possibilidades 

que cada uma determina.  

 Inicialmente, pretende-se analisar a complexidade conceitual enfrentada pelo jornalismo 

cultural. Longe de apresentar uma definição única que compreenda a multiplicidade de olhares 

derivadas do termo “cultura”, a proposta será destacar elementos que marcam a imprensa dita 

cultural, examinando como os campos cultura e jornalismo se relacionam. Conforme apontam 

estudiosos, por mais que os estudos sobre o tema tenham avançado, a lacuna conceitual ainda se 

faz presente, sendo reforçada, sobretudo, por interpretações reducionistas calcadas em oposições 

frágeis que reafirmam a visão de cultura como um bem intimamente relacionado às 

manifestações das artes eruditas. Como resultado, a crise de identidade das publicações acaba por 

prejudicar a qualidade dos conteúdos.   

 Com o objetivo de pôr em foco o papel de difusor de ideias próprio ao jornalismo, será 

dedicado espaço, ainda, ao processo de constituição histórica da imprensa cultural com interesse 

voltado para as revistas especializadas, objeto de análise mais geral deste projeto. Neste ponto, a 

dificuldade encontra-se justamente na escassez de material bibliográfico sobre o assunto, uma vez 

que as produções existentes destinam-se, sobretudo, ao estudo dos cadernos culturais dos jornais 

impressos. Busca-se, assim, delimitar um percurso histórico das revistas culturais entrelaçado à 

história do jornalismo cultural e às particularidades do segmento revista. Dotadas de formato 

específico, tais publicações apresentam periodicidade e projeto gráfico-editorial definidos de 

modo a estabelecer uma relação de empatia com o público-leitor. 

 Feitas as considerações iniciais, o próximo capítulo tratará da revista Rolling Stone tendo 

como ponto de partida elementos conjunturais que estimularam seu surgimento. Os Estados 

Unidos da década de 1960 viviam a efervescência dos movimentos juvenis, que enxergavam na 
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subversão aos valores vigentes um meio de promover transformações sociais. Jovens 

defrontavam-se com uma sociedade estruturada na valorização das aparências e no estímulo ao 

consumo. Num cenário de profundas contradições, a segregação racial e o clima anticomunista 

acentuavam o desejo por mudanças. Como poderosas ferramentas de protesto, a radicalização de 

comportamentos, os apelos ao amor livre, o uso de LSD e o rock britânico dos Beatles e dos 

Rolling Stones transfiguravam-se em emblemas da juventude. 

Foi durante o chamado “verão do amor” de 1967, quando o movimento hippie alcançou 

seu auge, que a Rolling Stone nasceu — numa mistura de jornal e revista, inspirada não apenas no 

ditado popular, como também na canção-manifesto de Bob Dylan, “Like a rolling stone”. Mais 

do que narrar a trajetória de uma dama da alta sociedade que se vê falida, a composição de Dylan 

sintetiza os sentimentos de uma juventude errante e sem amarras ao incorporar a sensação de 

desilusão e não pertencimento própria à geração contracultural. Em sintonia com os ideais 

libertários de “Like a rolling stone”, Jann Wenner daria vida à sua “rolling stone” para abordar o 

ambiente revolucionário de seu tempo.  

Em um segundo momento, o capítulo apresenta as modificações sofridas pela publicação 

em meio à incorporação da contracultura pelo sistema ideológico dominante, bem como dá 

destaque aos nomes e atitudes que balizaram seus quarenta e três anos de trajetória. A partir do 

final da década de 1970, a revista converteu-se numa das principais autoridades do segmento, 

atraindo mitos do new journalism e consagrando reportagens famosas. Frente à complexidade de 

sintetizar um período tão vívido de quatro décadas e ter que destacar personagens e atitudes 

considerados significativos, a pesquisa centra-se, principalmente, em depoimentos de figuras que 

participaram da história da Rolling Stone — extraídos de artigos e entrevistas sobre o assunto — 

e no livro Rolling Stone magazine: the uncensored history, de autoria do jornalista Robert 

Draper. O propósito, portanto, é oferecer indicações que apontem para a representatividade do 

título no cenário de revistas culturais, atentando para o fato de que a ausência de determinados 

elementos não implica uma menor importância. 

No quarto capítulo, a pesquisa abordará as duas etapas da revista no Brasil. A princípio, a 

ênfase recaíra sobre o desenvolvimento de uma contracultura nacional como reflexo do 

esvaziamento político das formas de protesto até então desenvolvidas contra o regime militar. 

Dentro desse cenário, o aparecimento de novos modelos de linguagem contribuiu para o 

florescimento de uma imprensa alternativa, que teve entre seus expoentes a figura de Luiz Carlos 
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Maciel — o “guru da contracultura brasileira” e fundador da primeira versão da Rolling Stone 

brasileira. Além de definir o contexto ligado à publicação, o objetivo será apresentar seu projeto 

editorial, periodicidade, enfoques temáticos, filosofia e motivos que provocaram seu fim. Do 

mesmo modo, caberá ressaltar aspectos semelhantes no que concerne à sua versão atual. Nessa 

etapa, conta-se com o auxílio de uma entrevista concedida por e-mail pelo jornalista Joel 

Macedo, que participou do quadro de colaboradores do periódico nos anos 1970. Já, como 

representante do título na atualidade, vale salientar que, apesar dos esforços em contatar a 

assessoria de imprensa da revista, não se obteve resposta. 

Encerrando o capítulo, uma análise comparativa entre três textos procura ilustrar as 

diferentes propostas jornalísticas de cada versão. Uma poesia de Maciel saúda a volta do cantor 

Caetano Veloso ao país após o exílio na Inglaterra, uma resenha assinada por Ezequiel Neves 

analisa o disco “Transa”, de Caetano, e, por fim, uma reportagem do jornalista Marcus Preto traça 

um perfil do cantor, tendo como gancho jornalístico o lançamento do álbum “Cê”. A escolha 

pelas produções deve-se à relevância de nomes como Maciel e Ezequiel Neves para o espírito da 

Rolling Stone nacional nos anos 1970 e, ainda, ao destaque que a matéria de capa sobre Caetano 

recebeu quando foi publicada por mostrar o artista de forma mais provocativa. Antecede a análise 

um breve histórico da carreira do baiano, com ênfase em sua influência no movimento 

tropicalista. 

Vale lembrar, antes de tudo, que as proposições a seguir não devem ser consideradas sob 

um enfoque totalizante, estanque e inflexível. Ao contrário, constituem propostas muito mais 

preocupadas em fomentar o debate, do que em encerrá-lo. Espera-se, sobretudo, ajudar a resgatar 

as experiências que singularizaram o nascimento de uma revista no coração das expressões 

contraculturais e lançar, ao mesmo tempo, olhares para a ressonância futura que tais experiências 

tiveram para a Rolling Stone — e para as edições nacionais. What a long, strange trip it's been. 
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2 JORNALISMO CULTURAL: EM BUSCA DE ALGUNS CONCEITOS  

Buscar uma definição uníssona para o jornalismo cultural constitui tarefa tão difícil 

quanto encontrar uma conceituação que dê conta da complexidade inerente ao termo “cultura”. 

Embora tenha conquistado espaço dentro dos estudos de Comunicação a partir do final da década 

de 1970, esse gênero jornalístico ainda não conseguiu produzir reflexões teóricas suficientes para 

preencher a lacuna conceitual que caracteriza o tema. No caso das pesquisas desenvolvidas, as 

investigações fundamentam-se, sobretudo, na análise dos suplementos culturais dos grandes 

jornais, reservando pouco espaço para as revistas especializadas, objeto de interesse deste estudo. 

Este capítulo propõe-se, portanto, a esclarecer a complexidade conceitual que marca a 

imprensa cultural na contemporaneidade. Em um primeiro momento, o objetivo será delimitar 

algumas definições possíveis para o termo “jornalismo cultural”, investigando como as esferas 

cultura e jornalismo podem coexistir. Feitas tais considerações, será desenvolvido um breve 

panorama histórico sobre o surgimento da imprensa cultural no mundo e no Brasil, com particular 

interesse nas revistas culturais. 

 

2.1 O que é jornalismo cultural? 

Agente formador e, ao mesmo tempo, representante das identidades sociais, o jornalismo 

cultural tem vivido, conforme apontam alguns estudiosos, crises conceituais constantes, 

acentuadas, sobretudo, por oposições reducionistas a que tem sido submetido com certa 

frequência. A partir de meados do século XX, o sentido de cultura foi alterado dentro das 

sociedades, impondo novos desafios à imprensa na área cultural. As indefinições conceituais 

tomaram conta do jornalismo especializado em cultura, que passou a dedicar-se, cada vez mais, à 

segmentação temática, deixando de lado seu poder para misturar assuntos e linguagens.  

De origem latina, a palavra cultura2 deriva do verbo colere, cujo significado pode ser 

desde “cultivar” e “habitar” a “adorar” e “proteger”. No entanto, existem diversas acepções para 

o termo, de modo que alguns pesquisadores preferem falar em “culturas”, no plural. Segundo 

estudos do antropólogo Roque Laraia (1997), o inglês Edward Taylor foi o primeiro a buscar, em 

1871, uma conceituação antropológica para a palavra. A partir da junção entre o vocábulo alemão 

                                                 
2 No livro A idéia de cultura, o inglês Terry Eagleton explica que “cultura” é considerada uma das duas ou três 
palavras mais complexas de sua língua. Segundo ele, um dos significados originais do termo está relacionado a 
“lavoura” ou “cultivo agrícola”. Como exemplo, o autor cita a palavra inglesa coulter, um cognato de cultura que 
significa “relha de arado”. 
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Kultur e o vocábulo francês civilization, Taylor criou o termo culture para designar o conjunto de 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra realização humana dentro 

de uma determinada comunidade. Ainda sob uma perspectiva antropológica, Laraia (1997) 

complementa a definição do inglês ao explicar que a cultura é um processo acumulativo, 

resultante de toda experiência histórica das gerações anteriores. Por isso, segundo o autor, para 

uma compreensão exata do conceito é preciso entender a própria natureza humana.  

Já o também antropólogo Roberto DaMatta (1986) atenta ainda para dois sentidos comuns 

atribuídos ao termo. O primeiro corresponde ao nível de sabedoria e sofisticação de cada 

indivíduo, como se a cultura estivesse associada ao volume de leituras e títulos universitários. 

Nesse caso, o “nível cultural” de cada pessoa serviria de fator discriminatório. Em uma segunda 

acepção, o termo equivale à maneira de viver total de um grupo, um código compartilhado que 

está dentro e fora dos indivíduos. “Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um 

receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, 

estudam e modificam o mundo e a si mesmas.” (DAMATTA, 1986, p. 123) 

A partir dos estudos culturais desenvolvidos pelo pesquisador Raymond Williams, quatro 

sentidos modernos podem ser atribuídos ao vocábulo: cultura pode estar relacionada à disposição 

mental de cada indivíduo, ao estado de desenvolvimento de toda uma sociedade, às produções 

artísticas e, ainda, ao modo de vida total de um grupo. Nas palavras de Williams, cultura 

corresponde a um “sistema de significações mediante o qual necessariamente (se bem que entre 

outros meios) uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada”, de 

forma que tal sistema permite uma acepção tanto antropológica quanto sociológica. 

Há certa convergência prática entre (i) os sentidos antropológico e sociológico de 
cultura como “modo de vida global”, dentro do qual percebe-se, hoje, um 
“sistema de significações” bem definido não só como essencial, mas como 
essencialmente em todas as formas de atividade social e, (ii) o sentido mais 
especializado, ainda que também mais comum, de cultura como atividades 
“artísticas e intelectuais”, embora estas, devido à ênfase em um sistema de 
significações geral, sejam agora definidas de maneira muito mais ampla, de 
modo a incluir não apenas as artes e as formas de produção intelectual 
tradicionais, mas também todas as “práticas significativas” — desde a 
linguagem, passando pelas artes e filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade 
— que agora constituem este campo complexo e necessariamente extenso. 
(WILLIAMS apud FARO, 2006, p. 8)  

O jornalismo cultural, por sua vez, parece ter herdado a dificuldade de conceituação 

inerente ao termo “cultura”. Afinal, se a cultura está em tudo aquilo que é relacionado ao homem, 

o que caracterizaria esse tipo de jornalismo, diferenciando-o de outras vertentes jornalísticas? 
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Num sentido mais restrito, pode-se dizer que o jornalismo cultural tende a ocupar-se das 

produções artísticas de uma determinada sociedade. Sob tal perspectiva, caberia aqui a definição 

dada pelo pesquisador J. S. Faro (2006):  

Por “jornalismo cultural” entende-se aqui a produção noticiosa e analítica 
referente a eventos de natureza artística e editorial pautados por secções, 
suplementos e revistas especializadas nessa área. O conceito de “cultura”, 
portanto, é o conceito genérico usualmente adotado na esfera da produção 
jornalística e inclui o acompanhamento que essa produção faz em torno das 
tendências interpretadoras que se apresentam na mídia através do processo de 
legitimação pública conferida por seu vínculo com problemas emergentes da 
sociedade contemporânea.  (FARO, 2006, p. 1) 

Para este estudo, parece ser mais adequada a definição dada pelo jornalista e pesquisador 

argentino Jorge B. Rivera (2003). Para o autor, o conceito de cultura oscila entre uma concepção 

restrita ― relativa às humanidades clássicas e ao gosto literário artístico ― e uma concepção 

mais abrangente ― ligada ao modo de organização de um povo, a seus costumes e tradições. 

Partindo de tal ideia, o pesquisador sintetiza sua definição para jornalismo cultural: 

Todo jornalismo, definitivamente, é um fenômeno “cultural”, por suas origens, 
objetivos e procedimentos, porém o que se consagrou historicamente com o 
nome de jornalismo cultural foi uma zona muito complexa e heterogênea de 
meios, gêneros e produtos que abordam com propósitos criativos, críticos, 
reprodutivos ou divulgatórios os terrenos das “belas artes”, das “belas letras”, as 
correntes do pensamento, as ciências sociais e humanas, a chamada cultura 
popular e muitos outros aspectos relacionados à produção, circulação e consumo 
de bens simbólicos, sem importar sua origem ou destinação estamental. 
(RIVERA, 2003, p. 19)3 

Para Rivera (2003), fazem parte do campo cultural publicações como revistas literárias de 

pequena circulação, suplementos diários de grande tiragem, publicações especializadas, fanzines, 

revistas de divulgação acadêmica que trabalham com diferentes recortes temáticos, coleções de 

fascículos, entre outras. Dentro desse universo de formatos, o autor explica a melhor forma de se 

trabalhar o jornalismo cultural: 

O melhor jornalismo cultural é aquele que reflete lealmente as problemáticas 
globais de uma época, satisfaz demandas sociais concretas e interpreta 
dinamicamente a criatividade potencial do homem e da sociedade (tal como se 

                                                 
3 “Todo periodismo, en definitiva, es un fenómeno ‘cultural’, por sus orígenes, objetivos e procedimientos, pero se 
ha consagrado historicamente con el nombre de periodismo cultural a una zona muy compleja y heterogénea de 
medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos, crítico, reproductivos o divulgatorios los terrenos 
de las ‘bellas arte’, las ‘bellas letras’, las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada 
cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes 
simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental.” (RIVERA, 2003, p. 19) 
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expressa em campos tão variados como as artes, as ideias, as letras, as crenças, as 
técnicas etc). (RIVERA, 2003, p. 11)4 

 A professora Eliane Basso (2008) oferece uma boa percepção sobre jornalismo cultural, 

em acordo com o pensamento do pesquisador argentino. Segundo ela, esse tipo de jornalismo não 

deve estar relacionado apenas às temáticas tradicionalmente conhecidas como as “sete artes” ou à 

cultura erudita, pois “se por jornalismo cultural fosse entendida apenas a produção de artes, 

deveria chamar-se simplesmente jornalismo de artes”. (BASSO, 2008, p. 69) Basso (2008) 

acredita que é papel do jornalismo especializado em cultura oferecer uma visão mais integradora, 

que contemple os modos de vida, os sistemas de valores, as tradições e crenças. Uma obra deve, 

para tanto, ser apresentada não apenas como produto da indústria cultural, mas também como 

processo cultural, consequência de determinadas circunstâncias sociais e históricas. 

 Em consonância com uma definição que não restrinja o papel do jornalismo cultural às 

pautas meramente artísticas, o professor Sérgio Luiz Gadini (2004) ressalta a necessidade de 

delimitar o que se entende por jornalismo cultural e, ainda, refletir sobre como esse tipo de 

jornalismo vem sendo praticado. Em meio à pluralidade de produtos e serviços que integram a 

produção editorial da cultura contemporânea, o autor atribui a seguinte significação para 

jornalismo cultural: 

Compreende-se por Jornalismo Cultural os mais diversos produtos e discursos 
midiáticos orientados pelas características tradicionais do jornalismo (atualidade, 
universalidade, interesse, proximidade, difusão, objetividade, clareza, dinâmica, 
singularidade etc) que ao pautar assuntos ligados ao campo cultural, instituem, 
refletem/projetam (outros) modos de pensar e viver dos receptores, efetuando 
assim uma forma de produção singular do conhecimento humano no meio social 
onde o mesmo é produzido, circula e é consumido. (GADINI, 2004, p. 1) 

Embora estudiosos acreditem que o bom jornalismo cultural deva integrar, sempre com 

profundidade, as variantes cultura e jornalismo, o panorama atual mostra uma perda de senso 

crítico das publicações especializadas. Gadini (2007) lembra um aspecto cada vez mais crescente 

na cobertura jornalística cultural do país: a redução da abordagem de cultura a um enfoque de 

“lazer fácil”, diversão e passatempo, com estetização dos produtos jornalísticos e descaso dos 

próprios conteúdos. Na promessa de oferecer ao leitor uma mistura de serviço, lazer e 

informação, o jornalismo cultural parece restringir-se a comentários da programação televisiva do 

                                                 
4 “El mejor periodismo cultural es aquel que refleja lealmente las problemáticas globales de una época, satisface 
demandas sociales concretas e interpreta dinámicamente la creatividad potencial del hombre y la sociedad (tal como 
se expresa en campos tan variados como las artes, las ideas, las letras, las creencias, las técnicas etcétera).” 
(RIVERA, 2003, p. 11) 
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dia ou do filme da semana. Aqui, impera a lógica do consumo fácil, cujo lema é, nas palavras de 

Gadini (2007), “filme para descontrair, música para divertir e televisão para não pensar”. Para o 

autor, um dos principais desafios do jornalismo cultural brasileiro contemporâneo é, portanto, 

encontrar formas de abordar a cultura como “um campo de tensões, conflitos e projeções dos 

modos de viver, pensar e agir dos grupos humanos” (GADINI, 2007, p. 8).   

O jornalista Teixeira Coelho (2007) confirma a necessidade de mudanças no modo como 

se faz jornalismo cultural hoje no país. Coelho atenta para a diminuição do espaço dedicado à 

reflexão sobre cultura nas publicações — processo ocasionado, segundo ele, pela tola presunção 

dos meios de comunicação de que não há público para isso e que, por conseguinte, deve-se 

reduzir o tamanho dos textos. Segundo ele, é necessário redefinir o quadro de valores culturais da 

sociedade contemporânea para que o repórter saiba claramente o que está fazendo, porque está 

fazendo e onde deseja chegar. Embora ideologias antigas ainda hoje tentem apresentar-se como 

válidas, o jornalista cultural deve buscar valores que estejam em sintonia com as tendências de 

seu tempo e dialoguem com a diversidade cultural, pois o bom jornalista, para Coelho (2007), 

acredita sempre que é preciso pensar diferente e, a partir daí, assumir novos pontos de vista. O 

bom jornalista cultural não se restringe à sua cultura, mas sim abre espaço para a cultura do outro. 

Ao deixar de lado seu caráter reflexivo, o jornalismo cultural parece enveredar-se pelas 

dificuldades conceituais que envolvem os repertórios culturais. Conforme explica o jornalista 

Daniel Piza (2008), o conceito de cultura tem sido associado, na maioria das vezes, ao nível de 

instrução dos indivíduos, criando uma confusão de valores entre as produções da “elite” e as 

produções “populares”. Entendidas como extremos que não se tocam, as manifestações “elitistas” 

são recebidas de forma pejorativa, ao passo que as manifestações “populares” têm seu valor 

exaltado. O estudioso lembra que há um problema em usar o termo “elite” de modo pejorativo, 

pois ser de “elite” significa ter muita qualidade, estar entre as melhores. E, ainda, afirmar que 

somente as manifestações populares tenham alcance imediato frente ao público supõe que as 

criações do mundo erudito não tenham apelo instantâneo, o que, na verdade, é um engano. 

Segundo Piza (2008), as definições precisam ser mais amplas, sem premissas de superioridade ou 

inferioridade, uma vez que a tribalização dos assuntos culturais contribui apenas para afastar o 

leitor de abordagens que julga, erroneamente, muito sérias. 

 A crise vivida pelas publicações culturais, sem dúvida, acarreta uma pasteurização dos 

conteúdos, com perda de capacidade para produzir reflexões críticas. Ao encarar a cultura 
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somente como um bem de consumo, o jornalismo cultural nega sua qualidade principal: 

estimular, por meio da informação, o pensamento crítico do leitor. Perde sua densidade 

investigativa para reafirmar o papel de prestador de serviços, curvando-se a uma natureza 

basicamente econômica. Por isso, para este estudo, julgou-se fundamental traçar uma avaliação 

conceitual sobre o papel do jornalismo na área de cultura, lembrando que esta prática traz consigo 

duas dimensões específicas (jornalismo e cultura), de modo que uma não pode nunca anular a 

outra.  

Assumindo uma perspectiva mais específica, cabe ressaltar, por fim, que as concepções 

trabalhadas aqui podem ― e devem ― ser aplicadas às revistas culturais, objeto de interesse 

desta pesquisa. Como revistas, tais publicações funcionam como espaço de mediação entre leitor 

e jornalista, constroem identificações e estabelecem um diálogo com seu público. Por agregarem 

o título de culturais, carregam ainda a tarefa de ir além, tomando parte no debate. O tópico 

seguinte, portanto, será dedicado à trajetória histórica do jornalismo cultural, com especial 

enfoque às revistas especializadas. Construir recortes históricos servirá para compreender melhor 

como a imprensa na área de cultura configurou-se ao longo dos anos e, de forma mais 

particular, qual o papel desempenhado pelas revistas culturais no interior da vida intelectual das 

sociedades. 

 

2.2 Recortes históricos 

 Ainda que não guarde uma data precisa de seu surgimento, o jornalismo especializado em 

cultura foi, desde sempre, uma vertente explorada pelas publicações jornalísticas. De modo geral, 

pode-se dizer que o jornalismo dedicado às ideias, valores e artes nasce com a cidade, numa era 

iniciada após o Renascimento, que se caracteriza pela institucionalização da imprensa e pela 

difusão do Humanismo para toda a Europa. É quando os jornais tornam-se parte da vida 

cotidiana5. Publicações diárias, semanais ou bissemanais passam a ser complementadas por 

revistas mensais ou trimestrais e jornais acadêmicos começam a divulgar informações sobre 

novos livros. Conforme explica a professora Geane Alzamora (2009), o nascimento da imprensa 

cultural está relacionado, essencialmente, às seções de variedades do século XVIII e aos 

                                                 
5 De acordo com o historiador inglês Peter Burke (2004), estima-se que 15 milhões de jornais foram vendidos 
durante o ano de 1792 somente na Grã-Bretanha.  
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folhetins6 do século XIX. Enquanto esses últimos introduziram uma visão mais popular de 

cultura, as seções de variedades consagraram o ensaísmo e a crítica de arte como gêneros cada 

vez mais influentes. Para a professora, aí estariam as raízes do experimentalismo e do hibridismo 

de linguagens, características básicas do jornalismo especializado em cultura. 

Peças fundamentais na história do jornalismo cultural, o século XVIII veria nascer ainda 

as primeiras revistas inglesas, consideradas as matrizes do gênero revista como periódico. Se os 

jornais desde sempre configuravam instrumentos em potencial para a atividade, logo as revistas 

se consolidariam como um espaço expressivo para a circulação de novas ideias. Um dos marcos 

do período, a revista diária The Spectator foi criada em 1711 pelos ensaístas ingleses Richard 

Steele e Joseph Addison com o objetivo de trazer a filosofia para fora das instituições acadêmicas 

e levá-la a clubes e assembleias, em mesas de chás e cafés. Assumindo um tom de conversação 

descontraída e, ao mesmo tempo, reflexiva, falava sobre livros, óperas, costumes, festivais de 

música, teatro e política. Em suma, “cobria desde questões morais e estéticas até a última moda 

em luvas”. (BURKE, 2004, p. 79) 

A partir do século XIX, o jornalismo cultural gradativamente se difundiria pelo mundo. O 

acentuado processo de industrialização na Europa e nos Estados Unidos contribuiria de forma 

singular para o aumento do número de publicações, já que a elevação dos índices de escolaridade 

estimulava um crescente interesse por novas idéias, ao passo que os avanços técnicos das gráficas 

ofereciam a possibilidade de divulgá-las. As revistas culturais, por sua vez, começavam a se 

popularizar, assumindo cada vez mais um espaço entre o livro e o jornal.   

 Na virada para o século XX, o crescente papel social adquirido pela imprensa passou a 

anunciar um novo modelo de jornalismo cultural.  O escasso noticiário e o debate sobre livros e 

artes foram, aos poucos, dando lugar à crítica mais breve e participante, a reportagens, entrevistas 

e ao relato de fatos. Mais relacionado a questões humanas, o jornalismo na área de cultura 

começava a se profissionalizar, assumindo sua forma moderna. A partir de então, caberia ainda 

mais às revistas exercer um papel de destaque dentro da imprensa cultural. Enquanto os jornais 

                                                 
6 O folhetim ― do francês feuilleton, folha de livro ― é produto da imprensa francesa da primeira metade do século 
XIX. Inicialmente, o termo designava o espaço de rodapé dos jornais, geralmente na primeira página, destinado ao 
entretenimento, isto é, a todas as formas de diversão escrita, tais como piadas, crimes, charadas, receitas de cozinha 
etc. Em 1836, o jornal francês Le Siècle passou a publicar diariamente narrativas seriadas. “A partir de então, não se 
trata mais, para o romance-folhetim, de trazer ao jornal o prestígio da ficção em troca da força de penetração deste, 
mas, pelo contrário, é o romance que vai devorar seu veículo.” (MEYER, 1996, p. 61) 
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carregavam a marca da política e do engajamento, as revistas explorariam o aprofundamento dos 

conteúdos. 

O pesquisador argentino Jorge B. Rivera (2003) destaca as quatro principais publicações 

nascidas no início do século XX que contribuiriam para a consolidação da imprensa na área 

cultural: Times Literary Supplement, criada em 1902, como prolongamento das colunas de 

resenha bibliográfica do diário inglês The Times; La Nouvelle Revue Française, publicação 

francesa ligada ao movimento simbolista que aparece em 1908; The Criterion, revista trimestral 

baseada em Londres, que surge em 1922 sob o comando do poeta e ensaísta T. S. Eliot; e a 

Revista de Occidente, fundada por José Ortega e Gasset, em Madrid, em julho de 1923, 

configurando um dos principais modelos de jornalismo cultural em língua espanhola. Para o 

autor, as publicações construíram a tradição da imprensa cultural europeia.  

Nos Estados Unidos, surgiriam ainda outros títulos expressivos, refletindo a atmosfera 

cultural do país. Data do período, por exemplo, a criação da revista norte-americana The New 

Yorker, referência obrigatória na história do jornalismo cultural. Fundada em 1925, por Harold 

Ross, a publicação popularizou o chamado jornalismo literário7 com excelentes ensaios, 

reportagens investigativas e ficção. Críticos, escritores e cartunistas de renome passaram pela The 

New Yorker. Foi para a revista que John Hersey escreveu, em 1946, “Hiroshima”, considerada 

uma das melhores reportagens do século, onde Lilian Ross publicou, em 1950, o perfil de Ernest 

Hemingway e Truman Capote se consagrou como grande estrela com o clássico “A Sangue Frio”, 

em 1959. Nos anos 1930 e 1940, além da The New Yorker, publicações como a polêmica 

Partisan Review, fechada em 2003, e a conhecida Esquire converteram Nova York no centro 

intelectual da época ― caracterizada pela forte influência política no jornalismo cultural. 

Principal concorrente jornalístico da The New Yorker, a Esquire também trazia doses de humor 

em suas páginas e, nos anos 60, foi um dos berços do new journalism, tendo como colaboradores 

Norman Mailer e Gay Talese.  

No Brasil, a história do jornalismo cultural começa em meados do século XIX. Até então 

predominantemente político, o jornalismo brasileiro assumiu um perfil mais cultural com a 

formação de um público consumidor de cultura: 

                                                 
7 Vale destacar que jornalismo literário não deve ser confundido com jornalismo sobre literatura. Esse tipo de 
jornalismo busca subverter as técnicas da imprensa tradicional ao valer-se de recursos literários (descrições 
detalhadas, muitos diálogos) que aproximam o leitor do texto. Numa definição mais ampla, o jornalismo literário 
aprofunda a narrativa jornalística ao oferecer múltiplas visões da realidade, que ultrapassam as amarras do lead 
tradicional. 
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Hábitos, valores e comportamentos passam a ser situações (mais) aceitáveis na 
mídia brasileira, e aparecem de modo mais sistemático, na mesma proporção em 
que a indústria cultural registra seu fortalecimento, proliferação e aceitabilidade 
junto ao crescente ― embora nem sempre tão ‘massivo’ ― público consumidor 
no País. (GADINI, 2004, p. 3) 

Em 1808, com a vinda da Família Real para o país, o Rio de Janeiro converteu-se no 

principal centro urbano, artístico e cultural do Brasil. No entanto, ainda que caracterizado pelo 

surgimento de escolas, academias e faculdades, tal processo de modernização ocorreu num 

contexto marcado pelos altos índices de analfabetismo. As revistas figuravam, portanto, como 

ferramenta complementar na educação dos brasileiros, relacionando-se intimamente com a 

produção cultural da época. Em 1812, surgiria na Bahia a primeira revista brasileira, As 

Variedades ou Ensaios de Literatura, que não passou do número dois. Título histórico do 

período, a Nitheroy nasceu em 1836. Editada em Paris por um grupo de jovens chefiados pelo 

poeta Gonçalves de Magalhães, a revista tratava de temas como literatura, música, química, 

economia, direito e, até mesmo, astronomia. Já em 1839, foi criada a Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, a mais antiga publicação do gênero no Brasil ainda em 

circulação. 

No final do século XIX, com a gradual urbanização do país e a emergência de novas 

camadas sociais, a imprensa ampliaria sua influência junto aos leitores, principalmente com a 

popularização dos romances folhetinescos. O jornalista e pesquisador Daniel Piza (2008) 

complementa o cenário ao destacar a contribuição de escritores como Machado de Assis e José 

Veríssimo para o fortalecimento de um jornalismo cultural propriamente brasileiro. No Brasil, 

embora guarde suas peculiaridades, o jornalismo especializado em cultura seguiu uma trajetória 

semelhante ao das outras nações, pautando-se, em seus primórdios, na combinação entre 

jornalismo e literatura. Inseridas nesse panorama, as revistas culturais serviriam de passagem 

natural para escritores e intelectuais, sobretudo a partir das primeiras décadas do século XX.  

No início do século, as transformações tecnológicas influenciaram a vida cotidiana das 

cidades. Em consonância com a evolução da nascente indústria nacional e as consequentes 

inovações do parque gráfico, o jornalismo cultural foi-se profissionalizando e ganhou novos 

títulos com a multiplicação do número de periódicos. Em meio ao momento de euforia e 

novidades, as revistas culturais serviriam de plataforma para as propostas estéticas e ideológicas 

da Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em fevereiro de 1922. Pioneira na 

divulgação dos ideais modernistas, Klaxon foi lançada três meses depois do evento, por Mario de 
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Andrade e Guilherme de Almeida. Viveu até o número nove, abrindo caminho para outras 

publicações como a carioca Estética, de 1924, e a mineira A Revista, de 1925. Entretanto, o 

modernismo alcançaria seu verdadeiro expoente com a Revista de Antropofagia, de concepção 

inovadora e ideias polêmicas. Em maio de 1928, no primeiro número, Oswald de Andrade fez 

barulho ao publicar o famoso “Manifesto Antropófago”. 

No início dos anos 1930, o destaque ficaria por conta da Revista Nova, que circulou de 

março de 1931 a dezembro de 1932, sob o comando de Paulo Prado, Mário de Andrade e António 

de Alcântara Machado. Em sua breve duração, tratou de questões relacionadas à cultura nacional, 

com a contribuição de ensaístas, historiadores, críticos e literatos. Criada em 1928 por Assis 

Chateaubriand, O Cruzeiro daria o tom da década de 1930 como a principal revista de variedades 

brasileira. Nela, contos de José Lins do Rego, poesias de Vinicius de Moraes e Manuel Bandeira, 

ilustrações de Anita Malfatti e Di Cavalcanti, colunas de Raquel de Queiroz e o humor de Millôr 

Fernandes acompanharam os primeiros passos do jornalismo cultural no país.  

A partir da década de 1940, passa-se a falar de modo efetivo na existência de atividades 

relativas à cultura popular de massa em território brasileiro, especialmente com a consolidação de 

uma sociedade urbano-industrial após a Segunda Guerra Mundial. Embora continuassem a ter 

vida curta, sobretudo devido à falta de recursos, as revistas sobreviveram tempo suficiente para 

promover debates e revelar novos talentos. Ponto alto do período, a revista Clima surgiu em 

1941, sob o comando de alunos das primeiras turmas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo. Nos anos 1950, merecem destaque títulos como Invenção, porta-

voz do movimento da poesia concreta, e a Revista Brasiliense, de Caio Prado Jr., fechada pelos 

militares em 1964. 

No início da década de 1960, a revista Senhor despontou como proposta de publicação 

vanguardista dentro do contexto de modernização pelo qual o país passava. Publicada pela 

primeira vez em 1959, sob a direção de Nahum Sirotsky e Carlos Scliar, a revista oferecia uma 

multiplicidade temática, tratando de política, economia e cultura, sempre com densidade. 

Talentos como Clarice Lispector, Ferreira Gullar, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Carlos 

Drummond de Andrade e Rubem Braga conviviam lado a lado nas páginas de Senhor. A 

publicação buscava informar o leitor, abordando assuntos sobre cinema, música, literatura, 

direitos civis, política internacional e local. 
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Em 1964, a ditadura pôs fim à existência de diversos periódicos. Redações foram 

fechadas, jornalistas presos e publicações viviam sob forte censura militar. Ao mesmo tempo, 

vários títulos continuavam a surgir como instrumento de resistência ao regime opressor. 

Reunindo importantes nomes intelectuais da época, a Revista Civilização Brasileira tinha relativa 

liberdade de ação e sobreviveu por três anos, até a decretação do Ato Institucional N° 5, em 1968. 

A força da ditadura recaiu também sobre Paz e Terra, que teve apenas nove números publicados 

em 1966. A partir da década de 1970, com a gradual abertura política do país, novos títulos de 

maior longevidade despontariam no cenário nacional, aproveitado o clima de maior liberdade. 

Arte Hoje, de 1977, tornou-se referência entre artistas plásticos; Gráfica, de 1983, ganhou fama 

entre designers; Cult, criada em 1997, fez sucesso nos meios literários; e Bravo!, no mesmo ano, 

apareceu com temática variada. 

Dos primeiros passos aos dias atuais, o breve esboço histórico acima delineado para as 

revistas culturais permitiu construir um panorama sobre como a atividade variou ao longo dos 

anos e como tais publicações vêm cumprindo o papel de expor e difundir ideias. Mais do que 

nunca, hoje os títulos culturais ganharam espaço próprio. Conforme destaca a jornalista Marília 

Scalzo (2004), as revistas ultrapassaram os limites de livrarias e bancas de jornal para tomar a 

intimidade do leitor, diferenciando-se dos cadernos especializados nos jornais, que falam para 

uma massa heterogênea. Ao conquistar um público específico, mostraram-se capazes de criar a 

sensação de pertencimento e dar corpo a um universo único de identificações. Como produto, 

marca ou objeto, as revistas culturais também servem de espaço para encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3 JORNALISMO CULTURAL NAS PÁGINAS DA ROLLING STONE 

Sexo, drogas e rock and roll. A revista Rolling Stone é produto de uma época marcada 

pela explosão da juventude. Criada na efervescência do movimento contracultural, a publicação 

nasceu para dar voz ao desejo de liberdade de uma geração que se opunha ferozmente ao sistema 

de valores dominantes. Aliando abordagem inovadora e propostas visuais mais ousadas, 

converteu-se num numa das principais vertentes de vanguarda do jornalismo norte-americano. Ao 

reunir reportagens sobre os mais variados assuntos, o periódico construiu um histórico de quatro 

décadas falando sobre “música, política, cultura pop, entretenimento, moda e estilo de vida”.8  

Com o objetivo de melhor compreender as singularidades que distinguem o jornalismo 

cultural feito pela Rolling Stone, este capítulo dedica-se às figuras e atitudes que marcaram sua 

história e particularizaram seu estilo ― posteriormente exportado para os mais diversos contextos 

culturais. O objetivo aqui será caracterizar o modo singular de fazer jornalismo da revista, 

diferenciando-a dos demais títulos do segmento. Inicialmente, será traçada sua trajetória, que 

começa em uma pequena publicação da cidade de São Francisco e chega à gigante revista com 

circulação em mais de trinta países. O tópico final, por sua vez, abordará os nomes que fizeram 

parte dessa história e ajudaram a construir o que a Rolling Stone hoje representa.  

 

3.1 Assim nasceu a Rolling Stone 

Anos 1960: os tempos eram outros. Os chamados anos rebeldes foram marcados por uma 

juventude que descobria novos modos de pensar e agir. A subversão dos padrões e 

comportamentos vigentes despontava como forma de contestação ao tradicional. Era-se 

contra tabus, preconceitos e qualquer norma social que oprimisse o ser humano. Em oposição a 

uma sociedade que via como alienante, materialista e mecanizada, o jovem soltava seu grito às 

liberdades individuais e ao poder de ditar o próprio modo de vida. O que mais valia era ser 

antiautoritário e contracultural. Afinal, embora tenha sido gestado na década anterior, o 

movimento da contracultura é filho dos anos 60. 

Conforme aponta o professor Carlos Alberto M. Pereira (1983), o termo “contracultura” 

foi criado pela imprensa da época para designar um movimento social de caráter libertário e 

questionador que nascia com forte apelo entre a juventude das camadas médias urbanas. Pereira 

                                                 
8 Ver Sobre a Rolling Stone. Disponível em: <http://www.rollingstone.com.br/paginas/anuncie/>. Acesso em 26 
jun. 2010. 
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(1983) recorre a depoimentos do jornalista Luiz Carlos Maciel, colaborador do jornal O Pasquim 

nos anos 1970 e — para muitos críticos — “guru” contracultural brasileiro, para fornecer uma 

visão mais próxima do fenômeno. As anotações foram retiradas de um artigo publicado em 1981 

na revista Careta, em que Maciel conceitua o termo “contracultura” como 

um conjunto de manifestações culturais novas que floresceram, não só nos 
Estados Unidos, como em vários outros países, especialmente na Europa e, 
embora com menor intensidade e repercussão, na América Latina. Na verdade, é 
um termo adequado porque uma das características básicas do fenômeno é o fato 
de se opor, de diferentes maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas 
principais instituições das sociedades do ocidente. Contracultura é a cultura 
marginal, independente do reconhecimento oficial. No sentido universitário do 
termo é uma anticultura. (MACIEL apud PEREIRA, 1983, p. 13) 

Indo além da concepção de contracultura como estilo de vida que difere da cultura 

dominante, os americanos Ken Goffman e Dan Joy (2007) explicam que a essência do 

movimento está relacionada, principalmente, à afirmação do poder de cada indivíduo para criar o 

próprio estilo de vida. Segundo eles, três princípios fundamentais norteiam a noção de 

contracultura: a individualidade acima das convenções sociais e restrições governamentais; o 

desafio ao autoritarismo; e a busca por mudanças individuais e sociais. 

 Historicamente, o fenômeno contracultural surge no seio de uma sociedade modernizada 

como tentativa de romper com a ordem vigente. Os Estados Unidos da década de 1950 viviam o 

auge da euforia consumista favorecida pela prosperidade econômica do período pós-guerra. O 

american way of life afirmava modelos e valores como dominantes, estimulando uma atitude 

conformista generalizada entre a população americana. Conforto, segurança e proteção tornavam-

se o símbolo de uma nação que acabara de declarar-se uma das principais potências mundiais. A 

sociedade voltava-se para a era da tecnocracia na “busca ideal de um máximo de modernização, 

racionalização e planejamento, com privilégio dos aspectos técnico-racionais sobre os sociais e 

humanos, reforçando uma tendência crescente para a burocratização da vida social”. (PEREIRA, 

1983, p. 29) Ao mesmo tempo, o clima anticomunista e o temor da ameaça atômica tomavam 

conta do país e preparavam o cenário para disputas estratégicas a serem travadas entre 

americanos e soviéticos. 

Desde os anos 1950, era perceptível o descontentamento da juventude com esses valores, 

principalmente com o surgimento de um grupo que vai representar de modo vigoroso a rebeldia 
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marginalizada da década. Conhecidos como os precursores dos hippies, os chamados beatniks9 

surgem no auge da Guerra Fria encarnando o espírito do anarquismo romântico. Eram jovens 

intelectuais que criticavam a sociedade de consumo e defendiam a liberdade política, espiritual e 

sexual. O movimento teve grande influência no campo literário com a produção dos escritores 

Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroughs. Pioneiros no desejo de contestação, os 

beatniks davam o sinal de que as ideias começavam a germinar para, na década seguinte, ganhar 

voz ativa.  

Cabelos longos, roupas coloridas, misticismo, música e psicodelismo converteram-se no 

emblema dos anos 1960, uma época de pura efervescência cultural. A nova geração defrontava-se 

com a revolução sexual, impulsionada pela descoberta da pílula anticoncepcional e pela 

popularização da minissaia. O movimento hippie aparecia com o desejo de tornar realidade 

sonhos de paz e amor. Muitas vezes organizados em comunidades rurais, rejeitavam em bloco as 

guerras, a sociedade industrial e o sistema capitalista. Sintetizando os preceitos da revolução, as 

palavras de ordem do período: flower power, gay power, women’s lib e black power.  

Em 15 de abril de 1967, durante a Guerra do Vietnã, o “verão do amor” trouxe 300 mil 

pessoas à Nova York para pregar a paz sob o lema “Faça amor, não faça guerra”. Em 1968, a 

radicalização dos movimentos estudantis culminaria com jovens franceses indo às ruas para 

protestar no famoso “Maio de 68”. Em agosto de 1969, o festival de Woodstock reuniu 500 mil 

pessoas — durante três dias, numa fazenda da cidade de Bethel, a 145 quilômetros de Nova York 

— para, no espírito da época, celebrar o amor e a liberdade. No palco, astros como Janis Joplin, 

Jimi Hendrix, Bob Dylan e Joan Baez refletiam na música a busca por mudanças.  

Nesse cenário, o rock and roll feito pelos jovens e para os jovens transfigurava-se na 

marca ideal da contracultura. Longe de ser apenas um fenômeno musical, o rock tornava-se uma 

poderosa ferramenta de protesto à tecnocracia. Em Liverpool, os Beatles se autoproclamavam 

“mais populares do que Jesus Cristo”. Em Londres, os também britânicos rapazes dos Rolling 

Stones declaravam de forma alucinada: “Nós somos a revolução”. Estava aí o retrato rebelde do 

rock and roll, que configuraria muito mais do que um jeito de se fazer música, representando as 

ideias, os interesses e as motivações daquela geração.  

                                                 
9 O termo foi cunhado pela imprensa norte-americana numa fusão da palavra “beat” com “nik”, terminação de 
Sputnik, o primeiro satélite soviético lançado no espaço. Fazia alusão à suposta simpatia dos rebeldes americanos aos 
ideais de esquerda e sua oposição ao conformismo. 
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Irreverência, loucura, amor, medo, esperança e muita música: foi justamente nesse 

ambiente revolucionário que uma revista nasceu para desempenhar papel de vital importância na 

difusão dos ideais juvenis. Concebida no auge da onda contracultural, uma publicação surgia para 

transcender linguagens e inovar na forma de abordagem, para representar os desejos, a loucura e 

o ardor próprios da juventude, para encarnar o espírito rock and roll ao ir além e falar “sobre 

as coisas e atitudes que a música envolve”.10 

No final dos anos 1960, o jovem Jann Wenner11 era apenas um estudante da Universidade 

da Califórnia, em Berkeley, que amava música e sonhava em conhecer os ídolos John Lennon e 

Mick Jagger. Wenner vivia no porão da casa de sua mãe com a namorada e alimentava o desejo 

de ser um jornalista de rock. Cansado de esperar que seu sonho se tornasse realidade, o jovem 

escolheria justamente o ano de 1967, durante o “verão do amor”, para criar uma revista dedicada 

à cultura de seu tempo. Com a ajuda do crítico musical e mentor intelectual Ralph J. Gleason, 

arrecadou 7.500 dólares de parentes e amigos, roubou uma lista de potenciais assinantes de outra 

publicação e escolheu um nome corporativo (Straight Arrow Publishers). Com 21 anos, Wenner 

daria luz à Rolling Stone, “assim chamada em homenagem a uma banda, a uma música e, não 

menos importante, à ideia de que o movimento, a mudança, poderia manter alguém jovem”. 

(BETANCOURT, 2008, p. 1) 12 

Lançada no dia 9 de novembro, em formato jornal, a primeira edição circulou com, 

aproximadamente, quarenta mil cópias, das quais trinta e quatro mil voltaram sem ser vendidas. 

Na capa, John Lennon vestido de soldado britânico em uma fotografia promocional do filme 

“Como ganhei a guerra”, no original “How I won the war”, dirigido por Richard Lester e 

protagonizado pelo quarteto de Liverpool. Já aí estavam estampados os objetivos da publicação: 

ir além da cena musical e mostrar que música, política e contracultura também podiam estar 

                                                 
10 "Rolling Stone is not just about music, but also about the things and attitudes that the music embraces.” 
(WENNER, Jann. Rolling Stone, nº 1, p. 2, 9 nov. 1967) 
11 Jann S. Wenner é proprietário da Wenner Media e publisher de diversas revistas, incluindo a Rolling Stone. Mais 
velho de três irmãos, nasceu em 7 de janeiro de 1946, em Nova York. Ainda na infância, foi mandando para um 
internato com os irmãos, devido ao tumultuado divórcio dos pais. Começou a cursar a Universidade da Califórnia, 
mas mudou-se para São Francisco em 1967, onde se casou com Jane Schindelheim ― futura vice-presidente da 
Wenner Media. Em 1995, assumiu publicamente o romance com o designer de moda Matt Nye. Apesar da separação, 
Wenner continua oficialmente casado com Jane, é pai de três filhos e mantém a parceria nos negócios com a ex-
esposa. 
12 “[…] so named in honor of a band, a song and, not least of all, the idea that movement, change, could 
keep one young.” (BETANCOURT, 2008, p. 1) 
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relacionadas. Conforme Wenner explicava aos leitores no primeiro número, era essencialmente 

isso o que a Rolling Stone estava disposta a ser:  

Você provavelmente está se perguntando o que estamos tentando fazer. É difícil 
dizer: uma espécie de revista e uma espécie de jornal. O nome disso é Rolling 
Stone, retirado de um ditado antigo: “Uma pedra em movimento não cria limo”. 
Muddy Waters usou o nome para uma canção sua, os Rolling Stones tiveram seu 
nome inspirado na canção de Muddy, e “Like a Rolling Stone” foi o título da 
primeira gravação de rock and roll de Bob Dylan.  
 
Começamos uma nova publicação refletindo que o que vemos são as mudanças 
no rock and roll e as mudanças relacionadas ao rock and roll. Porque os jornais 
comerciais tornaram-se tão imprecisos e irrelevantes, e porque os fanzines são 
um anacronismo, moldados no mito e no absurdo. Esperamos ter algo aqui para 
os artistas e a indústria, e para cada pessoa que “acredita na magia que pode 
libertá-lo”.13 

A Rolling Stone foi a segunda revista norte-americana no segmento, antecedida pela 

Crawdaddy!, criada um ano antes. Em 1969, apareceria em cena ainda a Creem, oferecendo mais 

uma alternativa na mídia para as vozes da contracultura. No entanto, apesar da concorrência, a 

revista de Wenner seria a primeira a abordar com sucesso os interesses da geração rock and roll. 

De acordo com o jornalista Robert Draper (1991), a publicação parecia entender exatamente o 

quão importante a música era, enquanto os demais títulos do segmento trivializavam o assunto.  

Em vez de definir rock & roll, ou divinizá-lo, a Rolling Stone cobria-o — uma 
ideia verdadeiramente revolucionária. Seus escritores entrevistaram Bob Dylan, 
John Lennon, Mick Jagger, Janis Joplin, Pete Townshend e Eric Clapton com o 
mesmo senso de propósito que um repórter da Time traria para uma entrevista 
com Henry Kissinger. (DRAPER, 1991, p. 9)14 

A Rolling Stone discutia os temas da juventude com paixão e seriedade, fazendo de suas 

páginas um lugar para opor-se à Guerra do Vietnã ou para pregar o amor livre. Com reportagens 

longas e profundas, oferecia liberdade tanto aos artistas quanto aos jornalistas para tratarem de 

sexo, música, política e tudo mais relacionado ao comportamento jovem. Ao dar a contracultura 
                                                 
13 "You're probably wondering what we're trying to do. It's hard to say: sort of a magazine and sort of a newspaper. 
The name of it is Rolling Stone, which comes from an old saying: 'A rolling stone gathers no moss.' Muddy Waters
 used the name for a song he wrote, the Rolling Stones took their name from Muddy's song, and ‘Like 
a Rolling Stone' was the title of Bob Dylan's first rock and roll record. 
 
We have begun a new publication reflecting what we see are the changes in rock and roll and the changes related to 
rock and roll. Because the trade papers have become so inaccurate and irrelevant, and because the fan magazines are 
an anachronism, fashioned in the mold of myth and nonsense. We hope that we have something here for the artists 
and the industry, and every person who 'believes in the magic that can set you free.'” (WENNER, Jann. 
Rolling Stone, nº 1, 9 nov. 1967, p. 2) 
 
14 “Instead of defining rock & roll, or deifying it, Rolling Stone covered it — a truly revolutionary idea. Its writers 
interviewed Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger, Janis Joplin, Pete Townshend and Eric Clapton with the sense or 
purpose a Time reporter would bring to an  interview with Henry Kissinger.” (DRAPER, 1991, p. 9) 
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um espaço para manifestar-se, a revista rapidamente se converteu não apenas na principal 

autoridade entre as publicações dedicadas à música, como também no principal canal de 

expressão de toda uma geração imbuída no desejo da mudança. 

 

3.2 “O sonho acabou” 

No início dos anos 1970, o ex-Beatle John Lennon declarava em alto e bom som: “o 

sonho acabou”. Lennon não se referia apenas à separação do quarteto de Liverpool, como 

também a uma era de desejos e revoluções que se desfazia. A contracultura sofria um duro golpe. 

Figuras representativas como Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison diziam adeus aos 27 

anos, o rock convertia-se em lucrativa fonte de renda para a indústria fonográfica, poetas 

marginais deixavam às ruas para serem disputados por grandes editoras, os hippies, que queriam 

mudar o mundo, acabavam transformados pelo mundo. O castelo revolucionário de outrora, aos 

poucos, desmanchava-se, enquanto os ideais contraculturais eram incorporados ao sistema de 

valores dominantes. Os tempos agora também já eram outros — até mesmo para a Rolling Stone.  

Em apenas dois anos, a revista ganhou fama e começou a fazer dinheiro. O “pequeno 

jornal de São Francisco”, como Wenner gostava de chamá-la, caminhava para tornar-se uma 

verdadeira instituição. Em 1977, de um simples apartamento, sua sede foi transferida para um 

prédio da Quinta Avenida, em Nova York, com o objetivo de ficar mais próxima das empresas de 

publicidade. Embora a nova localização fizesse perfeito sentido prático, já que a cidade 

representava o centro das grandes publicações americanas, era ao mesmo tempo igualmente 

simbólica. Com o crescimento empresarial, vieram as mudanças editoriais e estruturais. Seu 

conteúdo e equipe foram redefinidos.  

No campo editorial, a Rolling Stone passou a mesclar, cada vez mais, música e assuntos 

políticos, levando Wenner a declarar que a política seria o rock dos anos 1970. No rol de 

mudanças estruturais, a impressão em novas cores, as alterações no formato e as modificações no 

logotipo refletiam o processo de modernização da revista. A revista começou a publicar 

regularmente capas impressas em quatro cores após alguns anos alternando entre imagens em 

branco e preto ou bicromáticas. Descobriu ainda um mundo de desafios e novas possibilidades ao 

assumir o formato tablóide15. Em 1977, seu logotipo perdeu o característico rabisco no final da 

                                                 
15 Após três décadas, a revista abandou o formato característico e voltou a circular em tamanho padrão a partir da 
edição de 30 de outubro de 2008. 
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letra “r” para ganhar formas mais simplificadas. A nova marca durou três anos, sendo modificada 

no número de 22 de janeiro de 1981, graças às sugestões do crítico leitor Mick Jagger, segundo o 

qual o novo layout deixava de traduzir parte da intensidade e personalidade da publicação. Ainda 

na edição de 1981, começou a circular finalmente em papel de revista. Michael Salisbury, ex-

diretor de arte do suplemento dominical do Los Angeles Times, foi um dos responsáveis pelas 

mudanças. “A identidade da Rolling Stone não está apenas em como ela é lida, mas também em 

como ela se parece. [...] A tipografia e o formato de jornal deram a jovem publicação 

legitimidade e credibilidade, mas as imagens adicionaram personalidade e profundidade.” 

(SALISBURY apud WENNER, 2006, p. 12)16  

A voz da contracultura — uma responsabilidade que seu criador nunca aceitou — 

transformava-se no “Wall Street Journal do rock and roll”. A partir da década de 1980, a revista 

seria um sucesso de finanças, eficientemente administrada, disputada por anunciantes e 

editorialmente consistente. Em 1989, sua companhia mãe, a Straight Arrow Publishers, valia 

aproximadamente 250 milhões de dólares, trinta mil vezes mais do que vinte e dois anos antes. 

Como triunfo capitalista, a publicação satisfazia uma demanda de consumidores ao misturar 

empreendedorismo com toques de anarquismo, inspiração com vulgaridade, heroísmo com 

estreiteza de pensamento. Um dos primeiros editores da revista, Jon Carroll acredita que a razão 

para o sucesso da Rolling Stone é a mesma pela qual títulos como a Playboy e a New York 

tiveram êxito: “cada uma era o completo encapsulamento da fantasia de uma única pessoa. Hugh 

Hefner queria ser um libertino, e Clay Felker queria viver no Upper East Side da cidade de Nova 

York. Jann queria estar com os astros de rock.” (CARROLL apud DRAPER, 1991, p. 15)17 

Atualmente, a Rolling Stone mantém uma circulação média de 1,4 milhão de exemplares18 

nos Estados Unidos e conta com edições internacionais em 16 países. Já quarentona, carrega 

ainda o estigma das discussões contraculturais que inspiraram seus primeiros anos de vida. 

Críticos acusam a publicação de ter se rendido à massificação “pop” atual, renegando seu passado 

subversivo para pôr na capa artistas de massa como Britney Spears. De fato, pode-se dizer que a 
                                                 
16  “Rolling Stone’s identity was in not only how it read, but also how it looked. […] The typography and the 
newspaper format gave a young publication legitimacy and credibility, but the pictures added personality and 
depth.” (SALISBURY apud WENNER, 2006, p. 12) 
17 “[…] each was the complete encapsulation of a single person’s fantasy. Hugh Hefner wanted to be a playboy, and 
Clay Felker wanted to live on the Upper East Side of New York City. Jann wanted to be with rock stars.” 
(CARROLL apud DRAPER, 1991, p. 15) 
18 Dados disponíveis em: <http://www.srds.com/mediakits/rollingstone/circulation.html>. Acesso em 16 mai. 2011. 



23 
 

Rolling Stone é produto de um tempo dominado pela auto-afirmação da juventude e pelo desejo 

insaciável de liberdade. No entanto, se o clima da revista hoje já é não mais o “paz e amor”, a 

resposta está nas mudanças da própria sociedade, hoje marcada pela rapidez e pelo frenesi da era 

globalizada. Para Wenner, as modificações na revista são reflexos das alterações de mentalidade 

da juventude, pois o que permaneceu na Rolling Stone foi o desejo de cobrir a essência de cada 

geração. “Nos dias de hoje, o mais controverso é ‘por que você colou Britney na capa? Ela é uma 

droga’. Mas, sabe, você pode criticar as capas da Britney, mas é para isso que a juventude da 

América olha e diz ‘Nós queremos ser assim’. Sabe, ter os valores morais dela.” (WENNER apud 

LIEBEMAN, 2007)19 

De James Brown a Justin Timberlake, passando por South Park e Barak Obama, a mistura 

de abordagens que marca a Rolling Stone é reproduzida por seu lema: “todas as notícias que se 

ajustam” (“all the news that fits”, em inglês). Em sua história, êxito comercial e experimentação 

artística andam lado a lado. Para o editor-contribuinte Anthony DeCurtis, o diferencial da revista 

está na sua independência. “Ela não é propriedade de empresas como Condé Nast ou Time 

Warner, mas de uma pessoa. Por isso tem mais personalidade do que a maioria das revistas e é 

por isso que continua viva.” (DECURTIS apud FOWLER, 2006)20 Wenner, por sua vez, é 

categórico ao afirmar que a publicação é definida pelos próprios termos. “Não somos uma 

empresa pública que teme as implicações econômicas das reportagens. Somos independentes. O 

dono sou eu.” (WENNER apud KURTZ, 2010)21 

 

3.3 Na capa da Rolling Stone 

A história da Rolling Stone constitui uma longa trajetória marcada por célebres fotógrafos, 

escritores e artistas que particularizaram o modo de fazer jornalismo da revista. Se inicialmente 

contava com poucos recursos e colaboradores relativamente inexperientes — mas terrivelmente 
                                                 
19 “These days, the most controversial is, why did you put Britney on the cover? She sucks. But, you know, you can 
criticize Britney covers, but that is what teenage America looks at and goes ‘We want to be like that.’ You know, 
have her morals, her value.” (WENNER apud  LIEBEMAN. After 40 Years, Magazine Still “Rolling” Forward. 
USA Today, Virgínia, 11 mai. 2007. Disponível em: <http://www.jannswenner.com/Press/After_40_Years.aspx>. 
Acesso em 29 set. 2010) 
20 DECURTIS apud FOWLER. Revista Rolling Stone comemora 40 anos em estilo. BBC Brasil, Nova York, 6 mai. 
2006. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/cultura/story/2006/05/060506_rollingstonemb.shtml>. 
Acesso em 20 set. 2010. 
21 WENNER apud KURTZ. O lado não musical da 'Rolling Stone'. O Estado de São Paulo, São Paulo, 26 jun. de 
2010. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-lado-nao-musical-da-rolling-
stone,572515,0.htm>. Acesso em 20 set. 2010. 
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idealistas —, logo a publicação cresceu e consagrou estilo próprio ao registrar fotografias 

marcantes e construir mitos do new journalism. Ao longo de seus quarenta e três anos, figuram as 

imagens emblemáticas de suas capas22 e as famosas reportagens políticas de seus repórteres. 

“Rolling Stone abriu caminho para muitas práticas da indústria de revistas atual, incluindo o 

estilo de escrita, fotografia e política.” (VANDELAY, 2008)23  

Antes da revista, não existia nenhuma tradição do rock em fotografia. Conforme lembra 

Wenner, na introdução do livro Rolling Stone: 1000 Covers, no início dos anos 1960, as estrelas 

de rock eram geralmente fotografadas em ação no palco, tendo à frente um microfone que 

apagava parte da performance do artista. A Rolling Stone, então, decidiu ir além. Ao longo de sua 

trajetória, eventos e personalidades foram capturados pelas lentes de ilustres fotógrafos: Annie 

Leibovitz, Mark Seliger, Richard Avedon, Anton Corbijn, Albert Watson, Herb Ritts, David 

LaChapelle, Martin Schoeller, Hiro, Platon, Francesco Scavullo, Matt Mahurin e Matthew 

Rolston. A lista inclui ainda ilustradores, designers e cartunistas: Matt Groening, Mike Judge, 

Garry Trudeau, Trey Parker and Matt Stone, Ralph Steadman, Maurice Sendak, Paul Davis, 

Milton Glaser, Robert Grossman, Gottfried Helnwein, Daniel Maffia, Andy Wahrol, Anita Kunz, 

entre outros. Muitas dessas imagens foram controversas e, ao mesmo tempo, históricas, 

conquistando espaço à parte na trajetória da revista. 

O primeiro a fazer parte do corpo de fotógrafos da Rolling Stone foi Baron Wolman, que 

impôs um olhar pessoal sobre os artistas, produzindo composições que captavam o espírito 

contracultural da época. Wolman não somente parecia conhecer os astros do rock como também 

mostrava o que pretendiam dizer. No entanto, embora tivesse uma habilidade extraordinária para 

captar a sintonia do artista com a câmera, parte de seu talento era desperdiçada em fotografias 

tradicionais ― um retrato ou fotos dos artistas em ação. Até então, não existia a preocupação em 

integrar texto e imagem na revista. Como as reportagens sobressaiam-se muito mais do que as 

ilustrações, geralmente se usava o que tinha disponível, o mais barato ou o mais prático. Como 

primeiro diretor de arte da Rolling Stone, Robert Kingsbury mudou esse conceito. Kingsbury, um 

                                                 
22 O acervo completo de capas da Rolling Stone está disponível em: 
<http://rateyourmusic.com/list/kabouter/rolling_stone_magazine_cover_gallery>. Acesso em 29 set. 2010. 

23 “Rolling Stone magazine lead the way on many now standard magazine industry practices including writing, 
photography and politics.” (VANDELAY, Jessica. A brief history of Rolling Stone magazine. Abc Article 
Directory, 28 out. 2008. Disponível em: <http://www.abcarticledirectory.com/Article/A-Brief-History-of-Rolling-
Stone-Magazine/189320>. Acesso em 15 set. 2010) 
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escultor e professor que nunca havia trabalhado numa publicação, passou a contribuir a partir do 

número 16, de 24 de agosto de 1968. A primeira capa que produziu é considerada uma das mais 

autênticas: uma foto tirada por Elliott Landy trazia os cinco integrantes do grupo The Band 

sentados de costas para o fotógrafo, em um pequeno banco de madeira. 

Na ala feminina, o destaque fica por conta de Linda Eastman, futura senhora McCartney e 

a primeira mulher a fazer fotografias especificamente para uma capa da Rolling Stone. Linda foi 

responsável por imagens memoráveis de artistas como Janis Joplin e Jimi Hendrix. A partir de 

1970, a revista passaria a contar também com as imagens de Annie Leibovitz. Com a filosofia 

“me dê uma boa ideia, quem importa de onde ela vem?”, a jovem estudante de artes trabalhava 

com uma câmera de 35 milímetros e gostava de explorar a iluminação natural em suas 

composições. Após dois anos na Rolling Stone, Annie foi promovida a chefe de fotografia, cargo 

que manteve por quase dez anos, até sua saída em 1983. Entre as 142 capas que levam sua 

autoria, a edição de 22 de janeiro de 1981 entrou para a história. A foto de John Lennon nu, 

abraçado à Yoko Ono em posição fetal, foi tirada em 8 de dezembro de 1980, mesmo dia do 

assassinato do cantor. 

Ao longo dos anos, incontáveis nomes da fotografia e das artes gráficas passaram pela 

Rolling Stone, construindo sua identidade cultural. Em 1976, por exemplo, na edição especial 

“The Family”, mais de sessenta fotografias de Avedon revelavam a estrutura política e 

econômica dos Estados Unidos da época. Durante meses, ele viajou pelo país captando imagens 

de políticos, empresários e matriarcas de famílias tradicionais. Pelo trabalho, a publicação ganhou 

o National Magazine Award, um dos mais conceituados prêmios do segmento. Para sua faceta 

“pop”, merece destaque a imagem da cantora Janet Jackson seminua com os seios sendo 

segurados por mãos anônimas, considerada uma das mais marcantes da década de 1990. Em 

2000, para comemorar a milésima edição, uma capa tridimensional em forma de colagem trazia 

fotos dos 150 personagens que mais figuraram em suas páginas durante esses anos. Inspirada no 

álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos Beatles, a capa foi uma das mais caras, 

orçada em um milhão de dólares. Segundo Wenner, “foi uma celebração em grande escala de 

nossas quatro décadas no coração da cultura popular.” (WENNER, 2006, p. 23)24 

 Não apenas as capas, como também as reportagens da Rolling Stone fizeram história. 

Com longos perfis de músicos, escritores, diretores e presidentes, a revista construiu um estilo de 

                                                 
24 “It’s a grand-scale celebration of our four decades at the heart of popular culture.” (WENNER, 2006, p. 23) 
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reportagem que valoriza a profundidade, a intimidade e a informalidade. Algumas entrevistas 

duraram horas, outras levaram dias, ou ainda meses. Conforme Wenner explica na introdução da 

coletânea Rolling Stone ― As Melhores Entrevistas da Revista Rolling Stone, a singularidade 

está justamente em não ser casual, pois a maioria dos artistas já está acostumada a entrevistas 

superficiais e em formato tradicional. “Estávamos famintos por uma percepção mais profunda, 

por histórias de como a música e a cultura que tanto amávamos expandiram-se, e quem eram as 

pessoas que faziam isso. Queríamos revelações, e nós as tivemos.” (WENNER, 2007, p. 11)25 

Para tornar o texto mais compreensível, repetições e marcas da linguagem oral eram 

retiradas. Ao mesmo tempo, procurava-se preservar o discurso e as idiossincrasias de cada 

assunto, pois o objetivo era colocar o leitor frente a frente com quem falava nas páginas da 

revista. Foi dessa forma que a Rolling Stone consagrou reportagens marcantes ao longo de quatro 

décadas. Exemplos não faltam: tem Jack Nicholson relembrando o momento quando descobriu 

que sua irmã era, na verdade, sua mãe; Axl Rose compartilhando suas memórias sobre os abusos 

que sofreu durante a infância; ou ainda Robin Williams, em uma entrevista realizada apenas 

alguns meses após a morte de seu pai, discutindo o fim do primeiro casamento. Para as 

entrevistas com figuras políticas, havia, do mesmo modo, a preocupação em descobrir uma nova 

faceta dos entrevistados, isto é, transcender a biografia política ao falar sobre quem eram aquelas 

pessoas, do que elas gostavam e quais crenças moldavam seus pensamentos.  

Por detrás de cada história, nomes hoje consagrados do jornalismo imprimiam sua marca 

na revista. Conforme destaca Draper (1991), em 1971, a Rolling Stone era o que a Esquire tinha 

sido nos anos 1960 e o que o New York Herald Tribune foi na década de 1950: um terreno fértil 

de explosivos novos jornalistas. Sua trajetória de reportagens passa por nomes como Lester 

Bangs, Hunter S. Thompson, Tom Wolfe, Cameron Crowe, entre outros. Um dos principais 

representantes da crítica musical chegou à publicação em 1969, como freelancer. Autor da 

clássica reportagem sobre a morte de Janis Joplin por overdose, Lester Bangs construiu um estilo 

de escrita calcado na acidez das palavras e nas opiniões pessoais durante três anos de 

contribuições. Hunter S. Thompson começou em novembro de 1971, com uma matéria sobre o 

vício nos cassinos de Las Vegas. Ao falar sobre drogas e fazer comentários políticos abertamente, 

                                                 
25 “We were hungry for insights, for the stories of how the music and culture we loved came to be, and who the 
people who made it were. We wanted revelations, and we got them.” (WENNER, 2007, p. 11) 
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o jornalista gonzo26 tornou-se uma lenda nos meios literários. Por sua cobertura das eleições 

presidenciais americanas de 1972, fez da Rolling Stone uma poderosa voz das reportagens 

políticas. Ainda em 1971, Tom Wolfe contribuiria com uma matéria sobre os sete astronautas da 

NASA. Em 1984, coube a revista publicar, de forma seriada, o clássico “Fogueira das Vaidades”, 

dividido em 27 partes — posteriormente, a história foi reescrita diversas vezes por Wolfe até 

virar livro em 1987. Já o futuro cineasta Cameron Crowe foi o mais jovem repórter da Rolling 

Stone, contratado em 1972. Com apenas 15 anos, acompanhou turnês de bandas como Led 

Zeppelin e The Who. Quase 30 anos depois, sua vivência como jornalista musical na revista 

serviria de inspiração para o longa-metragem “Quase Famosos” (“Almost Famous”), lançado em 

2000. Na produção, o adolescente William Miller (Patrick Fugit) é a personificação do próprio 

diretor, que transpõe para as telas referências pessoais ao apresentar Lester Bangs (interpretado 

por Philip Seymour Hoffman) como mentor intelectual do protagonista. 

Ainda nos dias de hoje, a Rolling Stone continua a produzir bom jornalismo. Em 2004, 

por exemplo, a publicação ganhou mais um prêmio National Magazine Award, pela cobertura do 

repórter Evan Wright no Iraque. Ainda, em 2006, ousou ao trazer uma caricatura do então 

presidente George W. Bush, sob a questão “O pior presidente da História?”. Para fechar a cota de 

exemplos, a edição número 1.108, de julho de 2010, causou polêmica na Casa Branca ao publicar 

declarações do general Stanley McChrystal, o mais alto comandante militar dos Estados Unidos 

no Afeganistão, criticando autoridades e a política de ocupação americana no país afegão. 

Mesmo nos tempos mais calmos, a Rolling Stone publicou bom jornalismo — 
algumas vezes grande jornalismo, e muitas vezes sobre assuntos que nenhuma 
outra publicação americana poderia ou iria tocar. Seus escritores, afinal, eram ao 
menos tão descontentes quanto seus leitores. A maioria deles foi considerada 
inadequada para a redação convencional, e o restante passou seus dias 
debatendo-se como salmão em um aquário. A Rolling Stone mergulhou-os em 
águas mais profundas e mais rápidas. (DRAPER, 1991, p. 88)27 

De acordo Draper (1991), ao longo de sua trajetória, a Rolling Stone construiu jornalistas 

guiando-os a partir do seguinte preceito: “Não analise. Entenda”. Mais além, essa trajetória 

                                                 
26 De origem franco-canadense, o termo “gonzo” significaria “caminho iluminado”. Foi empregado pela primeira vez 
pelo jornalista Bill Cardoso para designar o estilo como Thompson escrevia, transgredindo as normas do jornalismo 
tradicional. O escritor é considerado o pai do Gonzo Jornalismo por inovar ao explorar em seus textos o sarcasmo, o 
exagero, o uso da primeira pessoa e a experimentação dos estados de consciência alterados. Para Thompson, o bom 
gonzo jornalista deveria ter o talento de um grande jornalista, o olho de um fotógrafo e os culhões de um ator. 

27 “Even in the blandest of times, Rolling Stone published good journalism — sometimes great journalism, and often 
on subjects no other American publication could or would touch. Its writers, after all, were at least as disaffected as 
its readers. Most of them were deemed unfit for the conventional newsroom, and the rest passed their days thrashing 
about like salmon in a aquarium. Rolling Stone plunged them into deeper, faster waters.” (DRAPER, 1991, p 88) 
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parece marcada por aquilo que o mentor de Wenner e co-fundador da revista, Ralph Gleason, 

costumava dizer: “algo que não vale a pena discutir é algo que não vale a pena entender”. A 

publicação aprendeu a fazer sucesso a partir dos próprios termos, atraindo profissionais que 

estavam dispostos a ser inteiramente consumidos por ela. 
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4 A ROLLING STONE TUPINIQUIM 

De Gal Costa a Gisele Bündchen: duas épocas e duas gerações distintas marcam a 

chegada da Rolling Stone ao Brasil. O ponto zero — quando a revista ganhou personalidade 

verde-amarela pela primeira vez — foi o ano de 1972. Publicada em formato jornal, com jeito 

pirata, pintava o retrato contracultural de uma juventude que vivia o pesado clima da ditadura 

militar. Foram 14 meses e 36 edições. Após um longo hiato, a publicação retornou às bancas em 

outubro de 2006, sob o lema “a maior revista de entretenimento do mundo”. Reformulada e 

empresarialmente constituída, a Rolling Stone atual é produto de um novo tempo. Mas, o que 

afinal define esses dois momentos da revista no país?  

Nas páginas a seguir, o objetivo será destacar as diferentes etapas da Rolling Stone em 

território nacional. O primeiro tópico abordará a trajetória do periódico no início da década de 

1970, com destaque para a conjuntura em que foi criado e os motivos que provocaram seu fim. O 

tópico buscará, ainda, construir um perfil editorial da publicação, relacionando-o à filosofia de 

despretensão e marginalidade que caracterizou o período. Já a segunda parte do capítulo será 

dedicada à versão atual da revista. Além de traçar sua volta ao mercado editorial, dará ênfase às 

características que hoje definem seu estilo de jornalismo cultural. Por fim, para ilustrar as 

especificidades de cada uma das versões, uma análise comparativa entre textos de épocas 

distintas encerra o capítulo. 

 

4.1 Loucos, piratas, marginais 

No início da década de 1970, a juventude brasileira defrontava-se com o duro golpe 

infligido pela ditadura militar. Enquanto, na Europa e nos Estados Unidos, jovens afirmavam 

suas liberdades individuais, no Brasil, os anos tornavam-se cada vez mais difíceis. O cerceamento 

de ideias, a censura aos meios de comunicação e a violência aos opositores caracterizavam a fase 

mais rígida do regime militar, iniciada com a promulgação do Ato Institucional nº 5, em 

dezembro de 1968. O chamado “segundo golpe” sinalizava a consolidação de um quadro 

conjuntural marcado pela euforia do milagre econômico e pela ideologia da competência. Ao 

lado do clima ufanista, a coerção política assegurava a ordem vigente. Tanta repressão só podia 

acabar em resistência. Frente a um pensamento provinciano, calcado na preservação dos “valores 

da família” e no zelo conservador, o campo intelectual despontava como foco de contestação. 



30 
 

Num contexto de profundas desilusões com a política, os setores jovens passaram a 

valorizar a atuação em circuitos marginais como alternativa aos produtos oferecidos pela cultura 

oficial. Poetas, romancistas, compositores e cineastas utilizariam desde os meios mais artesanais 

de produção a tecnologias modernas, como a câmera super-8 e a guitarra elétrica, para manifestar 

a subversão ao sistema ideológico dominante. Conforme lembra o jornalista Luiz Carlos Maciel 

(1987), “[...] estávamos mais ou menos ao Deus-dará. O sonho tinha acabado, não se tinha o que 

fazer ou para onde ir, formava-se o vazio histórico e existencial onde medraram a luta clandestina 

e o desbunde.” (MACIEL, 1987, p. 88) Aliada à atuação marginal, a recusa aos padrões de bom 

comportamento enfatizava gestos ilegais e perigosos como contestatórios. O uso de tóxicos, a 

bissexualidade assumida e, principalmente, a atitude rock and roll indicavam novas maneiras de 

pensar a sociedade. 

De acordo com a professora Heloísa Buarque de Hollanda (2004), na virada para os anos 

1970, o rock passou de gênero musical à linguagem própria da juventude, intimamente 

relacionada à possibilidade de ruptura com os discursos conservadores. Com o fim do movimento 

tropicalista28, acentuado pelo exílio de forças importantes como Caetano Veloso e Gilberto Gil, 

os jovens encontraram na música que vinha de fora uma alternativa ao vazio de ideias. 

Começaram a digerir o estilo importado, produzindo as próprias experimentações e afirmando 

uma identidade para o rock nacional. “A adoção da significação libertária do rock identificado 

com a modernidade e a marginalidade serve de encomenda para a crítica pós-tropicalista que visa 

diretamente o sistema, agredido aqui pela subversão da linguagem e do comportamento.” 

(HOLLANDA, 2004, p. 77) De cabelos longos e jeans desbotados, os roqueiros brasileiros 

abandonavam o perfil comportado da Jovem Guarda29 para assumir um visual descaradamente 

                                                 
28 O Tropicalismo foi um movimento de ruptura que transformou o cenário cultural brasileiro entre os anos de 1967 e 
1968. Recebendo informações do clima contracultural que tomava conta dos Estados Unidos, jovens músicos 
passaram a expressar sua inquietação na MPB, apostando na irreverência e no deboche. Ao misturar riffs de guitarra 
elétrica a ritmos populares, acreditavam que a reposta para a universalização da música estava na mescla de 
elementos modernos e arcaicos. Um dos marcos iniciais do movimento foi o III Festival de Música Popular 
Brasileira, promovido pela TV Record, em outubro de 1967, quando Caetano Veloso, com a canção “Alegria, 
Alegria”, e Gilberto Gil, com “Domingo no Parque”, ofereceram um olhar crítico sobre o panorama nacional. Além 
de Caetano e Gil, figuras como Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, Rogério Duprat e Torquato Neto destacam-se entre 
os principais representantes tropicalistas. 
29 Inicialmente, o termo Jovem Guarda designava um programa de música jovem exibido pela TV Record, que 
estreou em novembro de 1965, sob o comando de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia. Com o sucesso do 
programa, o termo expandiu-se, passando a indicar uma vertente própria da música brasileira, apelidada de “iê-iê-iê” 
em referência ao primeiro filme dos Beatles, “Os reis do iê-iê-iê”. Influenciado pelo rock and roll do final dos anos 
1950 e início dos anos 1960, a Jovem Guarda fazia um rock ingênuo, sem cunho político, que falava sobre namoro, 
roupas e carros. É considerada capítulo fundamental na história do pop brasileiro. 
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rebelde ― uma resposta ao clima ideológico que emanava frustração e desalento. Data do 

período o nascimento de inúmeras bandas marginais, como Made in Brazil, Joelho de Porco, O 

Terço, A Bolha, Secos & Molhados, entre muitas outras. 

Se a música era capaz de dar vida aos apelos da juventude, o jornalismo, igualmente, 

abraçava a luta ideológica, corajosamente provocando e incomodando com críticas sistemáticas 

ao regime militar. De acordo com o jornalista Elio Gaspari (2000), embora tivessem circulação 

inferior à venda avulsa de revistas como Veja e IstoÉ, os três principais semanários impressos em 

papel jornal ― O Pasquim, Opinião e Movimento ― ofereciam ao debate cultural uma 

característica inédita e renovadora, pontuada pela experimentação de novas formas de linguagem. 

Principal expoente dessa imprensa alternativa, O Pasquim nasceu em 26 de julho de 1969, sob o 

comando de Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Carlos Prosperi e Claúdio Ceccon. Sem uma 

equipe organizada hierarquicamente, o semanário renovou o modo de fazer jornal no país ao 

valorizar a pluralidade de pensamentos. O deboche e a irreverência, misturados a uma fala 

coloquial, definiam o perfil da publicação, criada para ser financeira e ideologicamente 

independente numa época dominada pela falta de liberdade. 

De O Pasquim, vale destacar o nome de Luiz Carlos Maciel. Poeta, escritor, dramaturgo, 

filósofo e jornalista, Maciel fazia a cabeça dos jovens com a coluna “Underground”, um dos 

poucos espaços na imprensa nacional destinados a abordar o movimento contracultural. Seus 

artigos, publicados de 1969 a 1971, falavam sobre rock, drogas, esoterismo, sexo e filosofia, 

colocando a juventude brasileira em contato direto com as manifestações que explodiam nos 

Estados Unidos. Com o fim da coluna, Maciel pôs sua ousadia na criação de outro projeto, que 

ficaria marcado como o primeiro jornal brasileiro totalmente dedicado à contracultura. Ao lado 

dos poetas Tite de Lemos, Torquato Mendonça e Rogério Duarte, fundou Flor do Mal em 1971. 

O periódico, escrito à mão, surgia para explorar os extremos da liberdade de criação, num 

momento de intensa repressão política. Apesar da espontaneidade e inovação, Flor do Mal durou 

apenas cinco números. O jornalista, no entanto, já estava pronto para a próxima experiência. 

 Em novembro de 1971, chegava ao país a versão tupiniquim da revista Rolling Stone. Em 

artigo sobre o período, o jornalista Antônio do Amaral Rocha (2006) recorda os tempos como 

leitor da revista. Conforme explica, após visitar o Brasil a trabalho, o físico nuclear inglês Mick 

Killingbeck reuniu os amigos Stephen Banks, Stephane Gilles Escate e Theodore George, 

adquiriu os direitos de publicação do título e convidou Maciel para editar a versão nacional. 
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“Mick Killingbeck foi quem inventou aquela Rolling Stone brasileira. Foi ele quem negociou os 

direitos da RS americana e, depois de sondar o mercado, me escolheu pra editar a versão 

brasileira por causa de minha coluna no Pasquim.” (MACIEL apud ROCHA, 2006)30 

Do mesmo modo que sua mãe norte-americana, a Rolling Stone brasileira nasceu em 

formato jornal31. O número zero32 saiu do forno naquele novembro de 1971, trazendo uma longa 

cobertura sobre a vinda do grupo Santana ao Brasil e uma crítica ao show FA-TAL, da cantora 

Gal Costa. Entre os demais destaques, matérias sobre Alice Cooper, Edgar Winter, Carole King, 

Bob Dylan e Pink Floyd, um texto sobre cabelos e mais duas resenhas sobre teatro. A edição 

havia sido feita, principalmente, para conquistar anunciantes, sendo distribuída a gravadoras e 

agências de publicidade. Somente três meses depois, no dia 1º de fevereiro de 1972, o número 1 

chegaria às bancas do país. Na capa, a volta do cantor Caetano Veloso após um longo e tenebroso 

exílio. 

Inicialmente com tiragem quinzenal, a revista passou a semanal a partir de julho, com o 

número 12 — embora as edições nem sempre fossem publicadas com a frequência prometida. As 

pautas, sempre com temáticas variadas, misturavam textos nacionais e matérias traduzidas da 

matriz norte-americana. Além de muita música, falavam sobre literatura, psiquiatria e 

antipsiquiatria, drogas, underground, androgenia, experiências comunitárias, astrologia, 

zenbudismo, teatro e cinema. Por apenas dois cruzeiros, os leitores da Rolling Stone, na gíria da 

época, transavam de tudo. Podiam ser reportagens sobre a arte da massagem sexual, a legalização 

da maconha, a atriz Jane Fonda, o escritor William Burroughs, suicídio, a nova tecnologia do 

videotape ou ainda letras traduzidas de canções do Black Sabbath.  

Nesse período, ficamos sabendo de tudo o que acontecia no mundo underground: 
comportamento, lançamentos de discos, concertos, bandas novas, teatro, 
literatura, cinema, o que iria ou não dar certo. Aprendemos uma forma mais 
descontraída de pensar, escrever e falar. Transávamos tudo, sendo que nesse 
tempo transar significava fazer tudo, se relacionar com tudo, não tinha apenas o 

                                                 
30 MACIEL apud ROCHA. A primeira versão. Rolling Stone Brasil, São Paulo, nº 1, out. 2006. Disponível em: 
<http://www.rollingstone.com.br/edicoes/1/textos/289/>. Acesso em 8 nov. 2010. 
31 Por ser uma revista com aspecto de jornal, ambos os termos são utilizados para designar a publicação nos artigos e 
entrevistas analisados durante este estudo. 
32 Para este estudo, foi possível examinar 29 edições da Rolling Stone — do número 8, de 16 de maio de 1972, ao 
número 36, de 5 de janeiro de 1973.  
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sentido sexual. Ler a Rolling Stone era estar antenado com o mundo, não 
importava onde você estivesse. (ROCHA, 2006)33 

Com uma filosofia de despretensão e marginalidade, a publicação mantinha um projeto 

editorial pouco definido, com seções que surgiam, desapareciam ou mudavam de nome ao longo 

dos números. Entre os principais espaços que se mantiveram fixos durante as edições, a coluna 

“Toque”, que abria a revista falando sobre música, e as “Notas Ligas”, com notícias curtas sobre 

o cenário musical, levavam a assinatura de Ezequiel Neves. Logo em seguida, “Urbanóides” 

trazia os desenhos do artista gráfico Lapi e “Estrada” oferecia informações do correspondente 

Joel Macedo sobre tudo que se passava nos Estados Unidos. “Discos” e “Livros” apresentavam 

resenhas dos novos lançamentos, enquanto “Som” falava sobre as inovações tecnológicas do 

mundo da música.  

Espaço dos astrólogos Sheila Shalders e Telmo de Jesus, “Horóscopo” usava uma 

linguagem nada convencional para apresentar as previsões da semana. Fechando a revista, 

“Serviço” interava sobre os lançamentos e trazia listas dos hits que eram sucesso nacional e 

internacionalmente. No entanto, um dos principais destaques da Rolling Stone brasileira ficava 

por conta das seções que davam ouvidos à lucidez e loucura de seus fiéis leitores. Além de 

“Cartas”, o “Recanto do Leitor” e os “Classificados da Graça” serviam de refúgio para uma 

geração em busca de alternativas:  

Senhores, quero formar uma comuna. Quem estiver interessado, comunique-se 
comigo. A ave sai do ovo e o ovo é o mundo. Se vocês captarem, podem me 
procurar: Rua Congonhas, 195, Realengo.34  

  
Garotas malucas que tenham pensamentos extraterrestres, que saquem de Alice 
Cooper, MC5 e Black Sabbath, que saquem a diferença entre concerto POP e 
baile: vamos transar “a maior” por correspondência.35 

 
Até o ponto em que o Brasil realize plenamente seu desenvolvimento, abrindo 
em conseqüência válvulas de escape político, e, em função disso, dando margem 
a movimentos paralelos, o hippie brasileiro estará condenado ao sufoco, à 
paranóia, ao desbunde estéril, abstrato e alienante. Será mais uma vítima do 
progresso do que seu elemento constituinte.36 

                                                 
33 ROCHA, Antônio do Amaral. A primeira versão. Rolling Stone Brasil, São Paulo, nº 1, out. 2006. Disponível em: 
<http://www.rollingstone.com.br/edicoes/1/textos/289/>. Acesso em 08 nov. 2010. 
34 Cartas, Rolling Stone Brasil, nº 10, 13 jun. 1972, p. 10. 
35 Cartas, Rolling Stone Brasil, nº 34, 22 dez. 1972, p. 23. 
36 Recado do Leitor, Rolling Stone Brasil, nº 17, 22 ago. 1972, p. 19. 
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Convivendo numa redação nada convencional, figuras diversas construíam a 

personalidade verde e amarela da revista. O ponto de encontro dessa turma ficava no segundo 

andar de um sobrado cor-de-rosa, de número 73, na esquina das ruas Visconde de Caravelas e 

Capitão Salomão, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao lado de Maciel e Ezequiel Neves, fariam 

história ali figuras como Ana Maria Bahiana, Joel Macedo, o diretor de arte Lapi, Mônica Hirst, 

Marilene Alves da Silva, Carlos Marques, entre muitos outros jornalistas e colaboradores que se 

juntariam ao grupo com o tempo, como a astróloga Sheila Shalders, Okky de Souza e Carlos 

Alberto Sion.  

Em artigo sobre o período, a jornalista Ana Maria Bahiana, que estreou na Rolling 

Stone como secretária de redação em novembro de 1972, relembra os meses que passou no 

sobrado cor-de-rosa. Segundo ela, Zeca Jagger ou Zeca Zimmerman, como Ezequiel gostava de 

ser chamado, era a força motriz e o verdadeiro Shiva dançante de toda a redação. Sua mesa, 

localizada ao lado da porta, era destino certo de chegada de press-releases e discos, avaliados 

criteriosamente pelo jornalista, dono de uma juba encaracolada e de um perpétuo bronzeado. Ao 

mesmo tempo, se o “Shiva dançante” era a pilha e o coração do sobrado, Maciel era o córtex 

cerebral, “pairando com uma calma zen sobre o festivo caos mal controlado que flutuava sobre as 

tábuas rangentes. Nenhuma crise — A polícia vai dar batida! A edição foi recolhida pela censura! 

Acabou o contrato com Jann Wenner! — era suficiente para abalar o Maciel.” (BAHIANA, 

2005)37 

Seriam dois verões e 36 edições publicadas em menos de um ano — de 1º de fevereiro de 

1972 a 5 de janeiro de 1973. Todas dedicadas a oferecer a juventude brasileira um vislumbre dos 

pensamentos e atitudes contraculturais38. No entanto, apesar do público fiel, a Rolling Stone 

estava condenada à vida efêmera, sobretudo, devido à informalidade e aos problemas financeiros, 

que prejudicavam sua circulação periódica. Segundo Joel Macedo, o motivo principal foi a 

loucura do americano Mick Killingbeck. “Ele se enganchou com a Rita Lee, contribuiu para o 

                                                 
37 BAHIANA, Ana Maria. A Rolling Stone brasileira. Digestivo Cultural, São Paulo, 27 jun. 2005. Disponível em: 
<http://www.digestivocultural.com/ensaios/ensaio.asp?codigo=117&titulo=A_Rolling_Stone_brasileira>. Acesso 
em 8 nov. 2010. 
38 Por não ser uma publicação declaradamente política, como O Pasquim, a Rolling Stone não sofreu de forma direta 
a censura da época. Contudo, isso não significa que a revista passasse despercebida aos olhos dos militares. A equipe 
brasileira era vítima, principalmente, da ação policial, exercida pelo detetive Nelson Duarte, da divisão anti-drogas 
da Polícia Civil. O detetive, inclusive, chegou a ser capa de uma das edições. 
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fim dos Mutantes, e ainda afundou em dívidas o próprio jornal.”39 Para agravar a situação, no 

final de 1972, a publicação acabou se desvinculando da matriz norte-americana por conta de 

direitos autorais que nunca haviam sido pagos. A partir do número 34, de 22 de dezembro de 

1972, a palavra “pirata” passou a aparecer abaixo do logotipo, em tom confessional, já que a 

equipe brasileira tinha que literalmente roubar material da Rolling Stone americana, explorando 

os limites da criatividade e do experimentalismo com reportagens originais e total liberdade na 

tradução das matérias roubadas.  

A edição de número 36, de 5 de janeiro de 1973, é uma das últimas de que se tem notícia. 

Fechando a revista, um texto em que Maciel brindava a força da imprensa alternativa. De acordo 

com suas previsões, o novo ano seria tomado por milhares de jornais, cadernos de poesias e 

escritos marginais. Para a Rolling Stone tupiniquim, no entanto, o sonho estava terminando. 

Conforme lembra Ana Maria Bahiana,“durou um ano exato. Foi mais que o primeiro ano do resto 

da minha vida. Foi o primeiro ano completamente feliz da minha vida” 40. Aquele foi o ano mais 

feliz da vida de muita gente. 

 

4.2 De Gal Costa a Gisele Bündchen 

 Música, política, tecnologia, moda, comportamento e cultura pop. Tendo como carro-

chefe a diversidade temática, a versão brasileira da revista Rolling Stone voltou às bancas 

nacionais no dia 20 de outubro de 2006. A publicação retornava ao país sob uma conjuntura 

bastante distinta do período repressivo que marcou os anos 1970. A ditadura militar havia 

finalmente chegado ao fim, com o estabelecimento de eleições indiretas para a Presidência da 

República em 1985. Jovens já não precisavam mais buscar referências no discurso contracultural, 

uma vez que a contracultura havia sido, pouco a pouco, incorporada ao sistema ideológico 

dominante. A partir dos anos 1990, o impulso ao consumo passou a estimular o desenvolvimento 

de uma indústria fonográfica e de entretenimento cada vez mais forte. Na música, a 

popularização dos Compact Discs (CDs) ajudou a transformar o rock em poderosa fonte de 

lucros. Ao mesmo tempo, a chegada do canal de televisão MTV ao Brasil contribuiu de forma 

                                                 
39 Entrevista realizada em 20 nov. 2010, por e-mail. Ver anexo 1, p. I. 
40 BAHIANA, Ana Maria. A Rolling Stone brasileira. Digestivo Cultural, São Paulo, 27 jun. 2005. Disponível em: 
<http://www.digestivocultural.com/ensaios/ensaio.asp?codigo=117&titulo=A_Rolling_Stone_brasileira>. Acesso 
em 08 nov. 2010. 
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decisiva para a difusão de um novo modelo de cultura jovem, intimamente relacionado à ideia de 

globalização. 

 Frente ao novo cenário, a Rolling Stone despontava no mercado editorial brasileiro se 

dizendo “a maior e mais importante revista de entretenimento do mundo”. Estava pronta para por 

lado a lado, em suas páginas, nomes como Paul McCartney, Iggy Pop, Caetano Veloso, Ivete 

Sangalo e Pedro Bial. A redação, composta por 15 profissionais, entre jornalistas e desenhistas 

gráficos, foi montada na cidade de São Paulo, centro das grandes publicações. A nova Rolling 

Stone tupiniquim renascia empresarialmente constituída para, segundo seu publisher, Roberto 

Maluf, preencher um nicho de mercado até então desocupado. “Faremos uma revista de cultura, 

de estilo e sem rabo preso.” (MALUF apud PINTO, 2006)41 

Editada pelo grupo Spring Comunicação, a revista chegou às bancas de todo o país com 

tiragem inicial declarada de 100 mil exemplares. Entre os destaques, trazia a modelo Gisele 

Bündchen na capa e, no miolo, reportagens traduzidas da matriz norte-americana sobre o ator 

Jack Nicholson (“Confissões de um velho safado”) e o cantor Bob Dylan (“A lenda viva na 

intimidade”). Completando o primeiro número, uma matéria sobre as eleições no país (“Brasília é 

um circo”) e depoimentos de personalidades nacionais sobre a estreia da Rolling Stone Brasil.    

Hoje, há quase cinco anos entre o público brasileiro, a revista mantém a circulação mensal 

de 85 mil exemplares. Seguindo o modelo das demais versões internacionais da Rolling Stone, 

apresenta metade do conteúdo traduzido da matriz e metade produzido nacionalmente. Com uma 

média de 114 a 130 páginas, tem como editorias fixas as seções “Rock & Roll”, com notas curtas 

sobre o cenário musical, “P&R”, dedicada a entrevistas no formato de perguntas e respostas, 

“Calendário de shows”, com a agenda dos principais concertos musicais do mês, “Mixmídia”, 

sobre assuntos tecnológicos (internet, videogames, interatividade, comunidades sociais e novas 

mídias), “Randômicas”, que faz uma espécie de colunismo social jovem, “Arquivo RS”, com 

reportagens clássicas que marcaram a história da Rolling Stone norte-americana, além de 

“Conexão Brasilis” e “Política Nacional”, que trazem discussões e análises sobre temas políticos.  

Há ainda espaços para lançamentos de filmes, CDs, livros, histórias em quadrinhos e listas de 

músicas. 

                                                 
41  MALUF apud PINTO.  Depois de edição pirata, 'Rolling Stone' ganha versão brasileira oficial. O Globo, Rio de 
Janeiro, 21 ago. 2006. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2006/08/21/285351289.asp>. Acesso 
em 27 out. 2010. 
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Além da edição mensal impressa, a Rolling Stone nacional mantém um website 

(www.rollingstone.com.br) para divulgação diária de informações. Com uma média de dois 

milhões de páginas acessadas mensalmente, o portal disponibiliza parte do material da versão 

impressa, juntamente com notícias, entrevistas e conteúdos multimídias. Ainda na web, reúne 

mais de 269 mil seguidores no Twitter (@rollingstonebr), rede social que funciona como 

microblog. No campo de premiações, por sua vez, a publicação foi reconhecida três vezes com o 

Prêmio Veículo de Comunicação, concedido pela revista Propaganda, da Editora Referência. Em 

2006, venceu como lançamento do ano e, em 2007 e 2009, como veículo jovem. Por três anos 

consecutivos, foi escolhida ainda pelo jornal Meio & Mensagem como uma das 15 revistas de 

maior prestígio no mercado brasileiro. 

Concebida para ser um produto editorial “jovem”, “ousado” e “com atitude”, a revista 

busca atrair públicos de diferentes idades, desde os mais velhos que viveram o período da 

contracultura à juventude atual interessada em música e cultura pop — fato que explica a 

diversidade de pautas oferecida. Em dados42, pode-se dizer que o leitor médio da publicação tem 

entre 20 e 29 anos, pertence às classes A ou B e se interessa, principalmente, por música (30%), 

cultura e interesse geral (20%), moda e comportamento (15%) e mídia e entretenimento (15%). 

Segundo o ex-editor chefe, Ricardo Franca Cruz, o público-alvo é “o cara que já passou da 

adolescência, que é exigente, gosta de ler e está interessado em questões sociais, em política, 

cultura, comportamento e considera a música o principal instrumento para entender as pessoas”. 

(CRUZ apud PASSOS; CASSANO, 2007)43 

Franca Cruz explica que a Rolling Stone brasileira surgiu para dar espaço a uma série de 

propostas diferenciadas, até então inexistentes no mercado nacional de revistas. Além de contar 

com o histórico de referências da Rolling Stone norte-americana, o projeto representava uma 

oportunidade para a ousadia editorial. “[...] foi lançado o título certo, na hora certa. Um título 

internacional, que tinha muita gente que já comprava a revista americana, com uma história de 

bons serviços prestados ao jornalismo mundial.” (CRUZ apud GRIPA; PEREIRA, 2010)44 Por 

isso, segundo ele, a ideia de publicar o título no país foi imediatamente bem recebida pelos 

                                                 
42 Dados de março de 2011, disponíveis no Mídia Kit da revista. Ver anexo 2, p. IV. 
43 CRUZ apud CASSANO; PASSOS. Rock e atitude embalam balada da Rolling Stone. Revista Caras, São Paulo, 5 
dez. 2007. Disponível em: <http://www.caras.com.br/edicoes/735/textos/rock-e-atitude-embalam-balada-da-rolling-
stone/>. Acesso em 27 out. 2010. 
44 CRUZ apud GRIPA; PEREIRA. Rolling Stone: o “título certo, na hora certa”. adNews, São Paulo, 27 out. 2010. 
Disponível em: <http://www.adnews.com.br/publicidade/109795.html>. Acesso em 27 out. 2010. 
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anunciantes e pelos leitores, contrariando o histórico de outras publicações que demoraram um 

prazo médio de dois anos para estabilizar o número de vendas. 

Não somos só música. A música está no DNA da revista, mas tem uma coisa de 
comportamento também, de influenciar. Falamos de política, de questões sociais, 
de moda... é a música. Esse foi o grande segredo do sucesso da revista. [...] E aí 
entra aquele outro lado: a revista é tão legal, a gente faz ela — faz, aí eu digo faz 
em todos os aspectos: editorial, comercial, circulação — fazemos com tanto 
prazer e com tanto orgulho, que isso faz toda a diferença. (CRUZ apud GRIPA; 
PEREIRA, 2010)45 

Se, por um lado, Franca Cruz destaca o perfil inovador da publicação, o jornalista Joel 

Macedo, que foi colaborador da primeira versão, acredita que a Rolling Stone atual já não reflete 

mais a ideologia contracultural característica dos anos 1970. Para Macedo, reside aí a principal 

diferença entre as duas versões: as épocas e posturas ideológicas distintas. 

Nós seguimos o padrão do jornal americano daquele tempo que era underground 
e politicamente engajado; mas com o tempo tudo na RS americana mudou e ela 
virou uma revista mainstream, do establishment.  Quando surgiu a edição 
brasileira, mais uma vez foi acompanhado o modelo da Rolling americana que já 
era completamente outro, mais hollywoodiano. Enquanto nós éramos genuínos 
guerrilheiros da imprensa, pois o momento político assim exigia, a RS brasileira 
de hoje é mais um títere do capitalismo por mais maquiagem rebelde que ela 
tente colocar em suas páginas.46  

Para entender melhor as diferenças que marcam as duas edições nacionais, pode-se 

recorrer ainda às explicações do jornalista Robert Draper (1991). De acordo com o autor, a 

Rolling Stone norte-americana encerra fases particulares em sua trajetória, refletindo 

transformações na própria indústria da música. Sobretudo a partir do final dos anos 1970, a 

revista, assim como o rock and roll, converteram-se em um dos principais porta-vozes do 

establishment, ambos conscientes de seu poder de massa. Tanto a Rolling Stone, quanto a 

indústria musical percebiam que a velha fórmula havia perdido força. Segundo Draper (1991), 

Jann Wenner teve, então, que optar entre transformar a revista em uma New Yorker da geração 

baby boom, ou ir atrás do público jovem. O dono da Rolling Stone escolheu a segunda opção. 

 A volta da publicação ao país revela, portanto, um reposicionamento de mercado. Se a 

primeira versão traduzia os desejos de transgressão e liberdade próprios da geração anos 1970, a 

Rolling Stone nacional, hoje, é produto de uma nova época e fala a um novo público. Conforme 

ressalta a professora Marília Scalzo (2004), toda revista tem foco no leitor, isto é, define-se, antes 
                                                 
45 Ibidem. 
46 Entrevista realizada em 20 nov. 2010, por e-mail. Ver anexo 1, p. I. 
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de tudo, por seu público-alvo. Para completar o pensamento, a jornalista recorre aos argumentos 

do ex-editor da Esquire, Harold Hays, sobre o fim da revista Life. Para Hays, uma publicação de 

sucesso precisa erigir um mito no qual seus leitores acreditem — caso contrário, deixa de existir. 

Em analogia, pode-se dizer que assim foi com a Rolling Stone. Para não desaparecer, a revista 

aprendeu a erigir novos mitos, estendendo-os às suas versões internacionais. As edições 

brasileiras retratam, portanto, duas épocas, dois tipos de leitores e dois mitos. 

 

4.3 Duas versões, duas visões 

Com o objetivo de melhor exemplificar as diferenças expressas anteriormente, este tópico 

procura estabelecer comparações entre três textos47 retirados das duas versões nacionais da 

Rolling Stone. O primeiro estrutura-se sob a forma de uma poesia, de Luiz Carlos Maciel, e foi 

publicado no número 1, de fevereiro de 1972. Também de autoria de outra figura emblemática 

que marcou o jornalismo do período, o segundo apresenta uma resenha assinada por Ezequiel 

Neves e retirada da edição de número 11, de junho do mesmo ano. Já o último texto é uma 

reportagem do jornalista Marcus Preto, publicada em agosto de 2007.  

A análise desenvolvida buscou avaliar o conteúdo das produções, partindo do pressuposto 

de que, embora abordem como assunto principal o cantor Caetano Veloso, guardam 

características e condicionamentos específicos, intimamente relacionados à mentalidade de suas 

épocas. Trata-se, portanto, de uma análise de caráter descritivo, dedicada à exploração estrutural 

e temática, que busca reconhecer elementos constitutivos, formas de encadeamento do discurso e 

sentidos contidos na mensagem.  

 

4.3.1 Quem é Caetano? 

Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, o baiano de Santo Amaro da Purificação que se 

converteu em uma das principais expressões da música popular brasileira. Compositor e 

intérprete, ajudou a construir e acompanhou o pensamento sobre o panorama musical no país. 

Meio que involuntariamente, foi um dos idealizadores e executores do movimento tropicalista no 

fim dos anos 1960, ao explorar as potencialidades da linguagem artística dentro de um projeto 

                                                 
47 Ver anexo 3, p. IX. 
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que mudaria diversos conceitos da música popular. Hoje, são quase cinco décadas de carreira. 

Como ele mesmo se autodenomina, é um “popstar intelectual de um país de terceiro mundo”. 

Filho de Dona Canô e Seu Zezinho, Caetano nasceu em 1942 e cresceu fortemente 

influenciado pela arte. Na adolescência, acompanhou um processo de mudança radical nos gostos 

e valores culturais, sendo fortemente influenciado pela bossa nova de João Gilberto. Conforme 

lembra o artista, foi justamente a bossa nova, e não o rock and roll, que ajudou a moldar os 

pensamentos de sua geração. 

Ter tido o rock’ n’ roll como algo relativamente desprezível durante os anos 
decisivos da nossa formação — e, em contrapartida ter tido a bossa nova como 
trilha sonora da nossa rebeldia — significa, para nós, brasileiros da minha 
geração, o direito de imaginar uma interferência ambiciosa no futuro do mundo. 
Direito que passa imediatamente a ser vivido como um dever. (VELOSO, 1997, 
p. 52) 

Caetano começou a cantar e tocar violão quando se mudou para Salvador ao lado da irmã 

Maria Bethânia, para cursar o colegial. Mais tarde, já na faculdade, ficaria amigo de Gilberto Gil, 

Gal Gosta e Tom Zé, com os quais faria shows e organizaria espetáculos musicais. No entanto, se 

até então as atividades como cantor mostravam-se provisórias, a ida para o Rio de Janeiro, em 

1965, consolidaria de vez a música como profissão. A partir daí, Caetano trilharia o caminho dos 

famosos festivais de música popular, aproximando-se de uma produção cultural cujo objetivo era 

acabar com o conservadorismo da música nacional.  

Imbuído do desejo de regenerar a MPB, Caetano passaria a viver o transe provocado pelas 

mudanças que remodelavam o país e abriam espaço para uma série de críticas político-sociais. 

Conforme lembra o artista, num ambiente estudantil altamente politizado, a música brasileira 

representava um terreno de decisões fundamentais não apenas para a cultura, como também para 

a soberania nacional. Pronto para deflagrar a revolução, o cantor participaria, ao lado de Gilberto 

Gil, do III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, em 21 de outubro de 1967. 

Unindo elementos populares e experimentalismo estético, Caetano apresentou a canção 

“Alegria, Alegria”, acompanhado pelas guitarras do conjunto de rock Beat Boys — o que, em si, 

já representava um escândalo frente ao posicionamento tradicionalista que dominava o ambiente 

da MPB na época. 

O curto silêncio que se seguiu ao meu surgimento sobre o palco foi interrompido 
pela voz da apresentadora dizendo o meu nome e, quase sem intervalo, pelas 
guitarras e bateria dos Beat Boys que atacaram a introdução. Os três acordes 
perfeitos em estranha relação, executados por instrumentos elétricos, se 
impuseram, e o silêncio da platéia, conquistado pelo susto de minha entrada, não 
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foi mais ameaçado: o que seria uma tumultuosa vaia se transformou em atenção 
redobrada. E a canção caiu no gosto dos ouvintes, que terminaram aplaudindo 
com entusiasmo. (VELOSO, 1997, p. 173) 

        Apesar de não ter vencido o festival, a música se tornou um sucesso de público, chegando a 

vender mais de 100 mil cópias. Para o baiano, por sua vez, a aventura de “Alegria, Alegria” 

representava a conquista da liberdade. O “sem lenço, sem documento” era um aceno para o 

jovem desgarrado que a plateia estava disposta a encontrar na canção. Dando prosseguimento à 

aventura, ainda em 1967, Caetano apresentaria “Tropicália” como resultado de discussões 

estéticas entre o compositor e os amigos Guilherme Araújo, Maria Bethânia, Torquato Neto e 

Rogério Duarte e Gil. O título havia sido inspirado na instalação de mesmo nome do artista 

plástico Hélio Oiticica, em exposição alguns meses antes no Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro. Da canção-manifesto veio, logo em seguida, o nome “Tropicalismo” para o movimento 

que impulsionaria a modernização da música brasileira. 

 O projeto tropicalista marcaria de vez a figura de Caetano na história da MPB. Para 

ilustrar a euforia provocada pelo músico, pode-se recorrer à lembrança de seu casamento com 

Dedé Gadelha, em novembro de 1967.  

Foi dificílimo chegar no interior da igreja. E mesmo depois de entrarmos, as 
coisas não se mostraram mais fáceis. Hordas de garotas de farda colegial lotavam 
o templo, distribuídas por todos os assentos, os corredores, os púlpitos, os 
altares. Parecia um pesadelo. Elas cantavam “Alegria, alegria” e tentavam chegar 
junto de mim. (VELOSO, 1997, p. 193) 

Ao mesmo tempo, Caetano se converteria em um astro emergente da música popular em 

constante choque de ideias com a ditadura e passaria a sofrer a censura e a perseguição de um 

regime que enxergava a crítica comportamental do Tropicalismo extremamente nociva aos seus 

propósitos repressivos. Após um período de cárcere privado em Salvador, ele e Gil foram 

mandados para Londres, em julho de 1969, num exílio forçado que se estenderia por cerca de 

dois anos e meio. De volta ao Brasil em janeiro de 1972, o baiano de Santo Amaro encontraria 

um cenário dominado pelo caos do “desbunde” e pela fúria Udigrúdi, formas de reação à 

opressão dos anos de chumbo em tons irônicos e debochados. A partir de então, o engajamento 

político tradicional seria substituído pela crescente valorização de comportamentos desviantes 

como prática de resistência cultural. A militância política deixava de ser um ideal e era 

substituída pela liberalidade contracultural. Em lugar da “consciência reflexiva”, o uso de tóxicos 

e as experimentações sexuais sinalizavam a “nova era”. 
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Era uma época em que se alimentavam alucinações, fantasias de outras 
imensões, misticismos vários. Gil estava interessado em religiões orientais e 
ouvia com interesse histórias sobre discos voadores. Além das drogas e da 
política, os assuntos ocultos e esotéricos atraíam quase todos os nossos 
conhecidos. Por toda par te se mesclava um medo das sombras com a alegria de 
livrar-se da cadeia da causalidade. (VELOSO, 1997 p. 415) 

O ano de 1976, por sua vez, marcaria o reencontro da trupe baiana nos palcos com o 

projeto Doces Bárbaros. Em comemoração aos 10 anos de carreiras individuais, Caetano, Gil, 

Bethânia e Gal se reuniram para excursionar pelo país em uma última aventura tropicalista. 

 Filhos do movimento sincrético e inovador, os artistas seguiriam atuando em caminhos distintos, 

valendo-se de um ambiente intelectual já incorporado à noção de modernidade. Nas décadas 

seguintes, o posicionamento rebelde que caracterizou esse início de trajetória daria lugar a um 

discurso mais maduro e realista. Artista múltiplo, Caetano passou a atuar como músico, 

compositor, diretor de cinema, crítico de arte, escritor, acadêmico e filósofo. Como herança, 

manteve as atitudes e opiniões políticas ao lado de uma produção artística que o configura, ainda 

hoje, como um dos principais nomes da música popular brasileira. 

 

4.3.2 Análise comparativa 

Com uma juba encaracolada que emoldura o rosto de quem traz a alegria no olhar, 

Caetano Veloso é capa do primeiro número da Rolling Stone brasileira de 1972, publicado em 1° 

de fevereiro. Caetano, com então 29 anos, veste um casaco de pele branco e deixa transparecer no 

sorriso a sensação de estar em casa após o período de exílio forçado em Londres. A imagem 

serve, na verdade, como uma segunda capa dobrável, reduzindo o formato jornal do periódico à 

metade. A composição traz o título “Caetano está aí” e funciona como uma saudação à volta do 

cantor ao país. Ao folhear a edição, contrariando expectativas, o leitor encontra, em lugar de uma 

longa matéria, um curto texto de boas vindas ao artista, escrito pro Luiz Carlos Maciel em 11 de 

janeiro de 1972. Sob mais uma fotografia, tirada por Édison, o jornalista descobre na linguagem 

poética a subjetividade necessária para permear seu texto com significados implícitos, como se 

falasse a um público que compartilha os mesmos sentimentos e expectativas.  

Maciel compara, por exemplo, o retorno de Caetano à folia de carnaval e faz, ao mesmo 

tempo, referência ao disco homônimo lançado pelo cantor na época — o álbum ganhou, 

inclusive, uma resenha na seção “Discos” da mesma edição, assinada por Jorge Mautner. No 

verso “Caetano chegou pela terceira vez. Terceira: certeira” (linha 4), o autor evoca, ainda, aos 
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dois outros momentos em que o baiano esteve temporariamente no país: o primeiro em janeiro de 

1971, quando obteve permissão para assistir às bodas de rubi dos pais, e o segundo, em agosto do 

mesmo ano, quando visitou a família e apresentou-se na TV Tupi, ao lado de João Gilberto e Gal 

Costa. A “terceira certeira” marca, portanto, a volta definitiva de Caetano. 

Com “Caetano Veloso, na rota da Bahia, holds a stone” (linha 23), Maciel parece buscar 

na canção “If you hold a stone”, composta no exílio, um modo de dizer que o artista segura não 

mais o peso da tristeza por estar longe de casa, e sim o desafio de dar continuidade a seu papel na 

música popular brasileira. Ao construir um texto íntimo e catártico, sua linguagem dúbia e 

extremamente pessoal também abre espaço para referências — muito mais reveladoras de anseios 

do que diretamente políticas — ao clima opressor imposto pelo regime militar, presentes, por 

exemplo, em “o olho vigia, o ouvido escuta” (linhas 24-25). Realçando sentimentos, Maciel 

transpõe para o texto o desejo de continuar a luta em meio ao vazio ideológico predominante no 

período ao destacar que “navegar é preciso”, mesmo “sem nunca chegar” (linhas 25-26). 

Em sintonia com essa linha de fruição conjunta entre autor e leitor, na edição de número 

11, de 27 de junho de 1972, a coluna “Toque”, de Ezequiel Neves apresenta uma análise do disco 

“Transa”48, também gestado em Londres e lançado somente em janeiro de 1972. A partir de 

construções com a palavra “transa”, cujo significado, na época, transcendia a conotação sexual, 

Ezequiel fala, sobretudo, acerca de seu envolvimento e identificação com o álbum de Caetano. 

Indo além de uma avaliação meramente descritiva da obra, o jornalista insere sua personalidade 

no texto a partir de toques de ironia, que vão ao encontro da ideologia descompromissada do 

desbunde. Vai de Beatles ao exílio de Caetano em Londres, em uma espécie de discurso livre, 

que beira o fluxo de consciência. Em meio a brincadeiras lexicais, conversa com o leitor e faz 

com que ambos fiquem “transados”. 

Já a reportagem “Um homem chamado Caetano”, publicada na Rolling Stone Brasil atual, 

na edição de número 11, em agosto de 2007, busca construir um longo perfil do artista baiano, 

tendo como gancho jornalístico o lançamento do disco “Cê”. Em nove páginas, ilustradas com 

imagens de arquivo e um ensaio fotográfico do cantor, o jornalista Marcus Preto procura 

estruturar a matéria em três eixos temporais predominantes, com o objetivo de “entender um 

pouco melhor como funciona aquela cabeça” (página 76). Preto inicia o texto em primeira pessoa 

                                                 
48 O álbum marca o primeiro trabalho em grupo de Caetano, com arranjos de Jards Macalé, Tuti Moreno, Moacyr 
Albuquerque e Áureo de Sousa. 
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e emprega uma linguagem detalhista para descrever o show realizado por Caetano no dia 5 de 

julho de 2008, em São Paulo. Em retrospectiva, passa para a apresentação anterior em que 

também esteve presente, no dia 30 de junho, em Cuiabá (MT). Encerrando a matéria, explica 

como surgiu a ideia de escrever o perfil do artista, quando o encontrou no festival João Rock, em 

Ribeirão Preto (SP), no dia 16 de junho, durante uma apresentação conjunta com os Mutantes. 

  Com um conteúdo visual que complementa o discurso presente no texto, a parte inicial da 

reportagem organiza-se de modo a sexualizar a figura do cantor e relacioná-la a uma atitude 

roqueira. Na capa, a imagem de um Caetano andrógino e seminu, com maquiagem e cílios 

postiços em um dos olhos, condiz com o enfoque dado a temas ligados ao sexo e ao ódio. 

Assinado pelo fotógrafo Daniel Klajmic, o ensaio no interior da matéria reforça tal ideia ao trazer 

o baiano sem blusa, com a frase “Odeio você” escrita no corpo com batom vermelho.  

O texto, por sua vez, é construído a partir de jogos de palavras e emprego de expressões 

diretas, como “todos querem comer o roqueiro Caetano Veloso” (página 69) e “a plateia parece 

estar no cio” (página 70), sob a tentativa de relacionar uma possível postura rebelde do músico à 

sua atual fase roqueira. Apresentado como um “disco sexual” e um “álbum roqueiro”, “Cê” 

surge, assim, como uma nova sonoridade até então inexistente na carreira do artista, produto do 

reflorescimento sexual vivido por um Caetano que acaba de completar 65 anos. Preto segue 

descrevendo o processo de composição do álbum por meio de metáforas sexuais e tece 

comparações entre esse novo som e obras mais recentes da carreira do cantor. 

Ao discorrer sobre o show em Cuiabá, o jornalista inicia um novo bloco temático, 

marcado ainda mais pelo estilo descritivo e o apego aos detalhes. Pontuada por interferências 

pessoais, a reportagem passa a ocupar-se da rotina do cantor, passeando por pormenores como a 

preferência por Nescau, os horários em que costuma dormir e seu jeito de comer. Dá ênfase 

também à influência da vida pessoal de Caetano em sua obra, citando situações como a separação 

com a ex-mulher, Paula Lavigne, e a relação com o filho mais velho, Moreno Veloso. Ao mesmo 

tempo, se as falas de Caetano servem, na primeira parte da matéria, como alicerces para um 

discurso que marca sua figura como roqueiro, as citações agora refletem a tentativa de oferecer 

confissões e características sobre sua personalidade. 

 Na parte final, ao falar sobre a apresentação dos Mutantes no festival João do Rock, Preto 

parece encontrar a conexão para aprofundar, pela primeira vez em todo o texto, a participação de 

Caetano no movimento tropicalista. O jornalista, contudo, dedica apenas cerca de dois parágrafos 
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ao assunto, logo retornando à temática do rock. Como que para valorizar a diversidade de temas 

que marca a proposta da Rolling Stone Brasil, há espaço ainda para tópicos que abordam as 

opiniões políticas e religiosas do artista, como, por exemplo, uma análise do governo Lula e 

revelações sobre sua crença em divindades.  

 Construídas a partir de características inerentes às mentalidades que marcam os dois 

momentos da Rolling Stone no país, as três produções surgem, portanto, como reveladoras de 

discursos nitidamente distintos. A poesia de Maciel e a resenha de Ezequiel Neves, impregnadas 

de subjetivismos, parecem transcender a materialidade do papel para dar vida a anseios e desejos 

de uma geração. Embora não abracem de forma direta o caráter político e não tragam como 

proposta a militância, funcionam como produtos históricos, diretamente relacionados à ironia, ao 

deboche e ao “compromisso descompromissado” que caracterizaram a juventude do período. Já a 

reportagem mais atual, de Marcus Preto, parece traduzir um perfil recorrente à nova Rolling 

Stone Brasil. A matéria valoriza a “atitude provocativa” e a “postura rock and roll”, ao mesmo 

tempo em que tenta seguir uma linha editorial aberta, enfocando outras temáticas além da música. 

Dessa forma, se procura vencer a segmentação a partir da diversidade, também acaba por 

oferecer uma noção de cultura pop ligada à sensualidade, ao glamour e à provocação. 
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5 CONCLUSÃO 

Como personificação da aura transgressora que dominou os anos 1960, a revista Rolling 

Stone nasceu imersa à euforia da contracultura jovem, dispondo-se a subverter, em suas páginas, 

valores firmemente enraizados. Ao longo de sua trajetória, tornou-se uma instituição 

financeiramente confortável e eficiente. Cresceu, aprendeu a fazer dinheiro e foi incorporada, 

junto com a rebeldia contracultural, ao chamado mainstream. Hoje, figura na frágil generalização 

daqueles que a acusam de vender os ideais que um dia representou e render-se à massificação da 

“cultura pop”. No caso das versões brasileiras, a premissa parece se estender, reproduzindo uma 

noção que exalta as produções de uma época e reduz o valor do que é feito na atualidade. 

Dentro do contexto do jornalismo cultural, tal perspectiva parece extremamente perigosa 

por atribuir juízos de valor ao conceito de cultura e cair no dualismo que hierarquiza 

manifestações culturais entre melhores e piores — como se a publicação dos anos 1960 fosse 

superior à atual.  A partir deste estudo, acredita-se que corroborar com a concepção 

homogeneizante de uma produção jornalística sem a capacidade de instigar reflexões é, ao 

mesmo tempo, ignorar o papel primordial do jornalismo como difusor de ideias. Em lugar de 

prender-se ao passado, é preciso dialogar com o presente e buscar uma imprensa cultural que 

forme leitores conscientes, estimulando-os a compreender o lugar que ocupam em seu tempo.  

Nesse ponto, embora tenha se transfigurado durante seus 43 anos de história, não se pode 

negar que a Rolling Stone atravessou gerações como parte central da vida cultural ao oferecer 

entrevistas com personalidades que vão da música à política. Quando a criou, Jann Wenner 

acreditava que a revista deveria falar não apenas sobre música, mas sobre as atitudes e os 

pensamentos ligados à música. E assim foi: a publicação expandiu o significado do rock and roll 

ao falar sobre a liberdade, as relações pessoais e os valores que marcaram uma geração. Já em 

meados dos anos 1970, a revista, assim como a música, passou a fazer dinheiro e virou um 

lucrativo negócio. Nascida como símbolo de uma juventude, converteu-se numa poderosa 

instituição, cuja força vinha da cobertura feita por nomes como Hunter Thompson, Annie 

Leibovitz e Cameron Crowe. Ao aprender a combinar empreendedorismo a ousadias visionárias, 

a Rolling Stone tornou-se mais do que um veículo de comunicação — transformou-se numa 

marca. 

Quanto às edições brasileiras, pode-se dizer que cada versão parece estar diretamente 

relacionada às conjunturas em que foram publicadas e ao perfil da matriz norte-americana. 
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Quando chegou ao país pela primeira vez, na década de 1970, o título refletia a experiência 

nacional no campo das ideias contraculturais, tomando como referência a publicação de Wenner. 

Ao lado de sua trupe, Luiz Carlos Maciel procurou transpor para a versão brasileira a filosofia de 

despretensão e o caráter libertário que caracterizavam o movimento da contracultura em torno da 

qual a Rolling Stone norte-americana nasceu. Nanica, pirata e descompromissada, a revista trazia 

para a juventude brasileira assuntos que haviam pululado nos Estados Unidos na década anterior, 

convertendo-os em símbolo de liberdade para jovens que viviam a intensa repressão da ditadura 

militar. Foi, portanto, a partir da confluência de estímulos conjunturais com a incorporação da 

proposta norte-americana delineada por Wenner que a Rolling Stone brasileira ganhou fôlego 

para experimentar novas formas de linguagem e difundir a filosofia contracultural. 

Por sua vez, ao voltar às bancas nacionais em 2006, o periódico refletia o processo de 

expansão comercial e institucionalização da própria matriz norte-americana, que disseminava sua 

marca ao redor do mundo por meio de versões internacionais. A publicação retornava, assim, não 

como instrumento identitário de uma juventude que buscava a liberdade através da subversão de 

comportamentos ou como produto da filosofia de descompromisso que unificava anseios de uma 

geração. Pelo contrário, a Rolling Stone Brasil renascia dentro de um contexto que já havia 

incorporado a ideia de rebeldia, de modo que a transgressão de valores já não tinha mais a 

significância política de antes. 

Para finalizar, cabe destacar aqui a fala de Luiz Carlos Maciel (1987) sobre a deglutição 

da efervescência contracultural ao longo dos anos. Segundo o jornalista, a década de 1960 foi a 

década da invenção, já a década de 1970 marcou a institucionalização e a década de 1980, a 

diluição. De fato, com o passar do tempo, a revolução de outrora teve suas conquistas 

oficializadas e abençoadas pelo sistema. Contudo, ao invés de procurar repetir aventuras 

passadas, o que vale agora é desprender-se de saudosismos e reinventar novas formas de 

consciência que incomodem, em lugar de acomodar. Afinal, conforme diz o ditado, uma pedra 

em movimento não cria limo. Então, deixa a pedra rolar. 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS



I 
 

Anexo 1 

Entrevista realizada por e-mail com o jornalista Joel Macedo, em 20 nov. 2010. 

 

1- Como começou sua carreira de jornalista? 

Eu fui morar sozinho aos 17 anos e comecei me sustentando como assistente de direção do 

Cinema Novo. Em 1967, fui estagiar no jornal Última Hora como repórter de Polícia. No ano 

seguinte, já como repórter efetivo, me mandaram para a rua para cobrir passeatas políticas e o 

movimento estudantil. 

 

2- No final dos anos 60, com o decreto do AI-5, você embarcou para os Estados Unidos, 

onde viveu durante um tempo. Como foi vivenciar de perto o movimento da contracultura? 

Tudo foi muito natural, pois como correspondente da Última Hora em Nova York eu me 

aproximei dos protestos universitários contra a guerra do Vietnã e até entrevistei o filósofo 

Herbert Marcuse (guru da contracultura da época) na Universidade de Colúmbia. Conheci o 

underground de Nova York morando no Greenwich Village, frequentei bastante o Fillmore East, 

vi muitos superstars do rock tocando na minha frente, e cinco meses depois (em maio de 1969) 

parti para a Califórnia. Desta experiência californiana nasceu o meu livro Albatroz, o encontro 

das tribos na Califórnia dos anos 60.  

 

3- O que o rock representava para a juventude naquele período? 

O rock era a arma musical daquela juventude inconformada e em ebulição que mudou a face do 

planeta. Lá fora, havia a estupidez da guerra do Vietnã, e no Brasil a ditadura militar. A geração 

hippie bateu de frente contra tudo isso, tanto nos EUA como no Brasil. 

 

4- Na primeira versão da Rolling Stone brasileira, você assinava a coluna Estrada, trazendo 

notícias das manifestações contraculturais que explodiam nos Estados Unidos. Como você 

começou na revista? Como foi essa experiência?  

Na verdade, a primeira versão era um jornal em formato revista, mas não uma revista, seguindo o 

mesmo modelo gráfico do jornal Rolling Stone americano daquela época que ficou célebre por 

suas longas entrevistas com grandes astros pop. Em 1971, eu fui um dos editores do jornal 

Presença, cuja redação era num apartamento de vila na rua Prudente de Moraes, em frente ao 

Teatro Ipanema. Foram apenas duas edições, e lá, além de ser editor de texto, eu tinha uma 

coluna de página dupla chamada Open Road que foi a “mãe” da coluna Estrada. Também 

colaborei na época com o jornal Flor do Mal onde conheci Luiz Carlos Maciel e Torquato Neto. 

Quando Maciel foi convidado pelos sócios do Rolling Stone brasileiro para editar o jornal, me 

convidou para escrever o que quisesse. No número 1, eu entrei com uma entrevista de capa com o 
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célebre Disc-Jockey da época, Big Boy. Traduzia muitos textos, criava outros, e depois que o 

jornal ficou bem implantado, voltei aos Estados Unidos e mandava artigos como correspondente.  

 

5- Como surgiu a idéia de publicar a revista no país?  

Creio que foi uma conjugação de necessidades históricas e o jornal conseguiu reunir a nata dos 

jornalistas contraculturais daquele momento, começando por Luis Carlos Maciel, acompanhado 

pelo Ezequiel Neves e pela Ana Maria Bahiana (que começou no jornalismo como estagiária da 

nossa redação). O quarteto de peso da publicação era formado por Maciel, Ezequiel, o diretor de 

arte Lapi e o ativista Joel Macedo.   

 

6- Quem era o público da Rolling Stone?  

O Rolling Stone ajudou a construir o rock brasileiro, e o seu público sempre foi o “doidão” dos 

quatro cantos do país. Ele formou um público novo para a imprensa e divulgou a contracultura 

brasileira e estrangeira como uma espécie de respiradouro cultural num país asfixiado pela tortura 

e pela censura. 

   

7- A redação da Rolling Stone ficava num sobrado cor-de-rosa, em Botafogo, e reunia 

personalidades diversas, como Luiz Carlos Maciel e Ezequiel Neves. Você chegou a 

frequentar o sobrado? Como era o clima dessa redação?  

O sobrado era na Rua Visconde Caravelas, em Botafogo, e quando estava no Brasil eu trabalhava 

no sobrado todas as tardes (a empresa Camelopard até assinava a nossa carteira). O clima era de 

festa, pois os jornalistas iam à praia pela manhã e saíam do Pier de Ipanema quase que direto para 

a redação do jornal. Depois do expediente eu costuma aparecer na cobertura onde moravam Os 

Novos Baianos, na Rua Conde de Irajá, bem ao lado jornal, e ali a festa continuava pela noite 

adentro.  

 

8- Você contribuiu até o último número da Rolling Stone? Por que a revista terminou?  

Sim, os últimos a abandonarem o barco (já afundando) foram o diretor de arte e cartunista Lapi, o 

diretor administrativo Mauricio Glatt, e eu, que fiquei com toda a responsabilidade da redação e 

edição dos últimos três números que já saíram no ano de 1973. O motivo principal foi a loucura 

de um dos donos, o americano Mike Killingbeck. Ele se enganchou com a Rita Lee, contribuiu 

para o fim dos Mutantes, e ainda afundou em dívidas o próprio jornal. O RS dos anos 70 

começou oficial, recebendo regularmente as matérias e fotos enviadas pela sede da publicação em 

San Francisco, mas os donos no Brasil pararam muito cedo de mandar o retorno financeiro 

combinado e a sede americana cortou o vínculo. Foi aí que entrou a criatividade do Maciel e do 

Ezequiel Neves (Zeca Jagger) que começaram a fazer um jornal 100% autoral onde as matérias 
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originais acabaram ocupando o espaço das importadas. Nós criávamos tudo e a liberdade poética 

era absoluta até na tradução de entrevistas e resenhas que chupávamos do jornal americano que 

eu mandava regularmente pelo correio ou trazia. Uma loucura brilhante. Começou oficial, mas 

acabou totalmente pirata, daí eu ter incluído a tarja “Pirata” na capa das últimas três edições do 

jornal.   

 

9- A Rolling Stone enfrentou muitos problemas com a censura militar?  

Sofríamos mais na mão da “censura policial”, na pessoa do detetive Nelson Duarte, da divisão 

anti-drogas da Polícia Civil que realmente pegava no nosso pé. Maciel colocou o Nelson Duarte 

como capa de um dos números. A censura militar não se importava conosco (devia nos achar 

nanicos demais ainda que fôssemos um jornal semanal e com circulação nacional: o nosso 

distribuidor era Fernando Chinaglia, um dos melhores do mercado, e foi ele quem bancou a 

impressão dos últimos três números recebendo como garantia ficar com 100% do faturamento das 

vendas dos mesmos). O jornal vendia muito bem e poderia ter dado lucro.  

 

10- O que diferenciava a revista das demais publicações do segmento?  

O tema, o estilo, as inovações, os jornalistas, a venda alternativa nos sinais de trânsito: tudo! 

 

11- Em outubro de 2006, a Rolling Stone voltou a ser publicada no país. Na sua opinião, o 

que diferencia a Rolling Stone atual da Rolling Stone dos anos 70? Você acha que a revista 

alterou sua linha editorial?  

A principal diferença são as épocas. As duas publicações aconteceram em épocas muito 

diferentes, muito distintas. Nós seguimos o padrão do jornal americano daquele tempo que era 

underground e politicamente engajado; mas com o tempo tudo na RS americana mudou e ela 

virou uma revista mainstream, do establishment.  Quando surgiu a edição brasileira, mais uma 

vez foi acompanhado o modelo da Rolling americana que já era completamente outro, mais 

hollywoodiano. Enquanto nós éramos genuínos guerrilheiros da imprensa, pois o momento 

político assim exigia, a RS brasileira de hoje é mais um títere do capitalismo por mais 

maquiagem rebelde que ela tente colocar em suas páginas.    
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Anexo 2 

Mídia kit da Rolling Stone Brasil 
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Anexo 3 

Textos analisados no capítulo 4 

 

TEXTO 1 
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TEXTO 249 

1- Transa é igual a Transe. E se não é igual, é quase isso. Me sinto assim ouvindo 

Transa. Fico chapado com a enorme liberdade (poder?) de Caetano, conseguindo fazer de seu 

disco um dos mais singulares que já apareceu aqui. E se ele tem status para fazer um disco assim, 

melhor pra nós e pra ele — embora isso não venha ao caso. Me surpreendo com a voz de Cae, me 

surpreendo com o som que apóia sua voz. Apóia ou serve de escorregador? Bem, são tantas as 

transas que quem fica enredado sou eu mesmo. Transado.  

Quem está falando é um neurótico em 33 rotações. Têm discos que eu não me permito 

tocar em determinados dias. Quando o sol está aberto não tenho medo de som nenhum, mas se o 

dia está cinzento tomo certas precauções. Não me atrevo, por exemplo, a ouvir John Lennon 

gritando pela mãe dele, nem aceito o convite satânico de suas majestades os Rolling Stones. Já fiz 

esse teste com Transa e sai desbundado. O disco jorra sol e chuva em quantidades incríveis e 

minha neurose foi para as picas. 

Ontem achava o lado 2 melhor pra começar as transas. Hoje tanto faz o sul como o norte. 

Seja ele qual for, será sempre a chave para os mais inesperados climas-transas. Se a barra está 

pesada, não faz mal — a voz de Cae dá um role e tudo muda num segundo. Caetano tira de letra 

os grilos, as más vibrações, as geografias. Morou na filosofia? 

“Não existe mais esperança alguma de organizar as pessoas em torno de uma idéia 

comum”, disse Caetano numa de suas voltas. Então o jeito é transar, multiplicar as 

                                                 
49 Transcrição na íntegra. 
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citações/gamações que estão loucas pra sair fora da cuca da gente. Simplesmente isso: eu transo, 

tu transas, ele transa. Transemos. 

Maria Moita, Água e Vinho, Luiz Gonzaga, todos de roupa nova, encaetanados e 

universais. Minha mãe eu vou pra lua e seja o que Deus quiser. Mestre Gregório de Matos 

salta a ponte de três séculos, Boca do Inferno, London-London, Eletric cinema, Amerika. It’s a 

long way? Nesse caso, a resposta é afirmativa. Caetano sofreu pacas e está sabendo das coisas. 

(Confissão entre parênteses: eu estava na última gargalhada quando ouvi pela primeira 

vez Mora na Filosofia. O recado de Cae tinha tanta sabedoria que me pulverizou.) 

Eu precisava de um som como o de Transa para que as coisas não ficassem tão difíceis. 

Eu queria que pintasse um disco assim, com as canções mais imprevistas. Os climas se 

misturando todos ao mesmo tempo: alegre, bem humorado, triste, safado, inocente, desencantado, 

dolorido, tenso e transbundado. O disco de Caetano tem tudo isso e muito mais. Como os 

anteriores, dele e de Gil, está uns dez anos à frente de tudo o que vem sendo feito aqui. 

Desculpem esse lugar-comum, mas that’s what rock’n roll is all about . 

2- Além de construir a vanguarda da MPB, o grupo baiano sempre se preocupou com a 

apresentação plástico/gráfica de seus discos. A transa começa exatamente em 68, quando Rogério 

Duarte assina a capa dos LPs de Caetano — aquele da fase Tropicalista, com bananeiras e 

palmeiras — e de Gil. Dois anos depois, Hélio Oiticica apresenta um trabalho curtidíssimo 

(infelizmente prejudicado em sua confecção final) para o Legal, LP de Gal Costa. A mesma Gal, 

no fim do ano passado, teve a sorte de contar com Luciano Figueiredo e Oscar Ramos que 

planificaram a belíssima, e muito brasileira, capa-dupla de Gal a Todo Vapor. Em Barra 69, de 

Gil e Cateano (lançado no princípio do ano), Luciano e Oscar voltaram à carga criando um 

trabalho superinventivo e provocador — a capa mais bem realizada que já surgiu aqui. 

A preocupação do grupo baiano viria a influenciar outras gravadoras, como, por exemplo, 

a Odeon, que apresentou os LPs Clube da Esquina, de Milton Nascimento, e Passado, 

Presente, Futuro, de Sá, Rodrix e Guarabyra, em embalagens muito bem cuidadas. 

Mas o caso criado em torno do disco-objeto (?) de Transa é totalmente ímpar. Nunca vi 

também (e isto é totalmente unbelievable) um disco ter seu lançamento retardado em quase dois 

meses por causa de uma capa. De repente, uma simples embalagem de papelão assumia papel 

mais importante que o próprio objeto a ser resguardado. Funny, isn’t? 

O resultado não pode ser mais decepcionante. Um verdadeiro bode tríptico, que, quando 

(com muita dificuldade!) é montado, se transforma num trombolho triangular. (Esse é, realmente, 

o off-off  do unbelievable!) Em termos de cotidiano, uma capa dessas tem tanto sentido quanto 

uma montagem de My Fair Lady  em Biafra.    
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