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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é analisar como a versão brasileira da revista Rolling Stone faz 

uso de elementos relativos a sensação, sucesso e relaxamento com a intenção de atrair o 

interesse do leitor e estimular o consumo de conteúdo. Para tanto, serão analisadas as 

informações encontradas na capa e o discurso da reportagem principal da 44ª edição, um 

texto sobre a banda norte-americana, Black Eyed Peas. 
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1 – Introdução 

 

O jornalismo tradicional ainda está associado à clássica ideia de compromisso 

com a verdade, de imparcialidade e objetividade. No entanto, este conceito de 

jornalismo a serviço do público, responsável por esclarecer os fatos, tem sido posto em 

xeque. Isto porque, diante da competitividade entre os meios de comunicação, a 

informação tem assumido um caráter de mercadoria. Assim, o jornalismo vem sendo 

encarado como empreendimento que, acima de tudo, deve dar lucros. 

 

Há uma cegueira ética na humanidade, cujos valores mais básicos 

estão sendo esquecidos ou substituídos pelos ideais da sociedade de 

consumo. No meio desse limbo também está o jornalismo. O que 

deveria ser uma profissão ligada às causas da coletividade vem se 

transformando, salvo raras e boas exceções, em um palco de 

futilidades e exploração do grotesco e da espetacularização. (PENA , 

2006, p.13) 

 

A sociedade moderna passou por transições. Em sua primeira fase, as bases 

industriais propiciaram o desenvolvimento de uma sociedade de produtores. Nesta, 

embora os indivíduos também consumissem, o foco era voltado para a produção. Na 

sociedade atual, caracterizada como pós-moderna, a ênfase foi transferida para o 
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consumo. Assim, o indivíduo deixou seu papel de produtor para assumir o de 

consumidor, sendo estimulado ao consumismo. (BAUMAN, 1999). 

Para assegurar a rentabilidade dos negócios, as empresas precisam fazer com que 

seus bens e serviços sejam atrativos a ponto de incentivar o consumo e afastar a 

concorrência. Assim, estão cada vez mais focadas na sedução do consumidor. Os bens 

produzidos devem ser alvo de desejo. No caso das empresas jornalísticas, algumas 

estratégias estão sendo utilizadas para conquistar o público e estimulá-lo a consumir 

conteúdos, entre elas a produção de um discurso jornalístico diferenciado.  

Nesse sentido, os padrões editoriais do jornalismo de revista costumam estar 

ligados a três elementos: sensação, sucesso e relaxamento. (FERRARI; SODRÉ, 1975). 

Na tentativa de descobrir como a revista Rolling Stone faz uso destes três elementos, 

será feita uma análise de sua 44ª edição, mais especificamente da reportagem principal 

deste número da revista, um texto sobre o grupo norte-americano, Black Eyed Peas.  

Para tanto, será necessário, primeiramente, conhecer algumas características do 

discurso midiático e do jornalismo de revista e saber um pouco sobre a história da 

Rolling Stone. Em seguida, serão feitas análises referentes à capa da 44ª edição, à 

construção do personagem central da reportagem, às inserções de publicidade no texto, 

à caracterização da música como mercadoria e à utilização de recursos linguísticos 

como estratégia da revista para aproximar-se do leitor. O estudo de todos estes aspectos 

servirá de base para que seja identificado o modo como elementos ligados a sensação, 

sucesso e relaxamento se inserem na revista. 

 

2 - Discurso midiático 

 

Considerando a informação como mercadoria, (CHARAUDEAU, 2006) 

esclarece que um ato comunicativo depende da intencionalidade do produtor e do 

receptor, o que significa dizer que, para que a comunicação se efetive, é preciso que o 

emissor tenha a intenção de transmitir a informação, e o receptor, de recebê-la. Nesse 

sentido, o autor analisa também as condições referentes à produção, recepção e 

construção do produto pela mídia.  

No que se refere à produção, existem dois espaços: externo-externo e externo-

interno. O primeiro pode ser entendido a partir de observações sobre aspectos 

socioeconômicos. No caso dos produtos jornalísticos, os textos são produzidos para 

vender, por isso, há esforços para que sejam sedutores. A intenção é que atraiam o 
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público, não como leitores, e sim como consumidores, para que as publicações vendam 

cada vez mais. O espaço externo-interno está ligado a condições semiológicas. A 

produção midiática se volta para a elaboração de um discurso que supostamente 

interessa ao leitor, ou seja, existe uma preocupação se o produto causará efeito sobre o 

público. 

Em se tratando das condições de recepção, a mídia trabalha com base na análise 

de aspectos receptivos, ou seja, ela sonda o público sobre o que ele pensa a respeito do 

produto que ela vende. Em seguida, busca produzir formas discursivas capazes de 

seduzi-lo. (CHARAUDEAU, 2006). 

 

3 - Jornalismo de revista 
 

De acordo com (SCALZO, 2003), o jornalismo de revista se diferencia do 

jornalismo característico dos jornais impressos, ou mesmo da mídia televisiva, 

primeiramente, pelo público a que se dirige. Se por um lado os impressos e, 

principalmente, a TV elaboram seus discursos considerando leitores e espectadores 

como grupos homogêneos, a revista aproxima-se de seu leitor na medida em que publica 

temas segmentados, de interesse de um público específico.  

Enquanto os jornais e a televisão, principalmente, falam para um público 

enorme, no qual se encontram pessoas muito diferentes umas das outras, a revista se 

direciona para um grupo menor e com interesses semelhantes. Assim, torna-se mais 

fácil conhecer este público, saber com quem se está falando. Revistas se aproximam 

tanto do leitor, que costumam chamá-lo de “você”. (SCALZO, 2003). 

 

4 - A história da Rolling Stone 
 

A revista Rolling Stone foi criada nos Estados Unidos, em 1967, pelo editor Jann 

Wenner, em parceria com o crítico musical Ralph Gleason. O sucesso da publicação 

junto aos leitores norte-americanos motivou, em diferentes épocas, o lançamento de 

versões em outras localidades. Assim, 16 países – sendo eles: Alemanha, Argentina, 

Austrália, Brasil, Chile, China, Colômbia, Espanha, França, Índia, Indonésia, Itália, 

Japão, México, Turquia e Rússia - passaram a produzir suas versões da revista que, 

atualmente, caracteriza-se por publicar reportagens sobre política, cinema, 

comportamento, estilo de vida e, principalmente, sobre música. 
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Quanto aos títulos de sucesso, em geral, apenas repetimos por aqui o 

que acontece no mundo lá fora. Quase todos os últimos lançamentos 

de revistas no Brasil são licenciados – ou simplesmente copiados – de 

revistas norte-americanas e européias. (SCALZO, 2003, p.48-49). 

 

A versão brasileira da Rolling Stone foi lançada em outubro de 2006. Traço 

marcante de suas publicações é a presença de celebridades nas capas. Algumas 

personalidades nacionais - como: Gisele Bündchen, Caetano Veloso, Rita Lee, Paulo 

Coelho, Gilberto Gil e Pedro Bial - e internacionais – como: Barack Obama, Amy 

Winehouse, Kurt Cobain, Lady Gaga, Michael Jackson e Black Eyed Peas – já 

estamparam as capas e forneceram conteúdo para algumas páginas da edição nacional. 

Publicada mensalmente, a revista destina-se ao público jovem, das classes A e B. Fato 

que pode ser evidenciado pela escolha de pautas, pela linguagem utilizada nas 

reportagens e, ainda, pelo valor da publicação: R$ 10,90 por exemplar avulso.  

 

5 - Análises sobre a versão brasileira da revista 

 

5.1 – Capa: a primeira impressão 

 

A capa deve causar impacto sobre o leitor, deve conquistá-lo à primeira vista. 

No caso das publicações da Rolling Stone, este efeito é conquistado por meio da 

exploração da imagem das celebridades que são o tema central da edição. Estratégia que 

não é novidade no campo de revistas, afinal: 

 

Uma boa revista precisa de uma capa que a ajude a conquistar leitores 

e os convença a levá-la para casa. „Capa‟, como diz o jornalista 

Thomaz Souto Corrêa, „é feita para vender revista‟. Por isso, precisa 

ser o resumo irresistível de cada edição, uma espécie de vitrine para o 

deleite e a sedução do leitor. (SCALZO, 2003, p.62) 
 

 

Na edição analisada, a Rolling Stone apresenta uma foto que preenche 

praticamente todo o espaço da capa. Esta traz os quatro integrantes do Black Eyed Peas 

- Will.i.am, Fergie, Taboo e Apl.de.ap – posicionados lado a lado, com seus corpos 

eretos, trajando roupas de couro pretas e utilizando assessórios metálicos, os rostos com 

fisionomia séria e olhar enigmático -  como se estivessem a encarar o leitor nos olhos – 

para criar uma aura de mistério e, ao mesmo tempo, de poder. 
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      Fig. 1- Capa da versão publicada nos Estados Unidos 

 

Para convencer o público a consumir a reportagem, é também utilizada uma 

chamada de efeito: “Os segredos do Black Eyed Peas para se manter no topo do 

mundo”. Nota-se no texto, o uso de uma figura de linguagem, a metáfora. De acordo 

com o Dicionário de Linguística e Gramática do professor Câmara Júnior, esta “tem 

uma função expressiva, que é pôr em destaque aspectos que o termo próprio não é capaz 

de evocar por si mesmo” (CÂMARA JÚNIOR, 2007, p. 205). No caso, a expressão 

“topo do mundo” substitui palavras como auge ou sucesso, com a finalidade de exaltar o 

grupo. 

Na capa, imagem e texto se complementam com o intuito de chamar o leitor para 

o interior da revista, onde ele encontrará a reportagem. Esta se localiza no centro da 

publicação – entre as páginas 70 e 75, área considerada a mais nobre. Nota-se grande 

apelo imagético por parte da revista, pois das seis páginas da matéria, cinco possuem 

imagens. Entre elas, duas são inteiramente preenchidas com fotos.  
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“O aspecto gráfico, presente em qualquer dos padrões editoriais de revista, 

desempenha também um papel provocador.” (BOAS, 1996, p.82). O título “A ciência 

da dominação Pop global” e seu subtítulo: “Will.i.am explica as fórmulas e as regras 

que levam o Black Eyed Peas ao sucesso” aparecem em letras garrafais, que ocupam 

cerca de 80% da primeira página da reportagem. No subtítulo, fica evidente quem será o 

personagem central da matéria, fato que se comprova ao longo do texto. 

 

5.2 - Construção de um personagem              

 

Na reportagem analisada, há um personagem central, o líder do Black Eyed 

Peas, Will.i.am. O texto é predominantemente narrativo, trazendo diferentes 

personagens, ações e ambientes. Nota-se na matéria a presença das três principais 

características de uma reportagem: a predominância da forma narrativa, a humanização 

do relato e o texto de natureza impressionista. (FERRARRI; SODRÉ, 1975).  

No texto, a revista tenta criar a imagem de Will.i.am como “dono do sucesso” ou 

“visionário”. Para tanto, o jornalista constrói um discurso narrativo permeado por 

trechos descritivos. “Um estilo que fica a meio caminho entre o discurso denotativo e a 

literatura, combinando, às vezes, os dois sistemas” (FERRARI; SODRÉ, 1975, p.44). 

O texto tem início com uma narrativa literária: “Há vários anos, um importante 

cidadão dos Estados Unidos compartilhou seu sonho de que um dia as crianças da nação 

poderiam viver como irmãs, que a justiça e a liberdade se espalhariam e que um homem 

de 35 anos com calça de couro e botas cintilantes poderia liderar 73 mil texanos que 

cantariam a uma só voz: „Whatcha gonna do with all that junk/ all that junk inside yout 

trunk?‟ (o que você vai fazer com tanta porcaria/ toda essa porcaria no traseiro?)”. 

No trecho acima, o jornalista descreve Will. i.am, como “um importante cidadão 

dos Estados Unidos” e, ainda, como uma pessoa que sonha com um mundo melhor. A 

intenção é criar no público uma empatia com o personagem. Will.i.am é colocado, 

ainda, como um líder. Em contrapartida, os “73 mil texanos” são postos como soldados 

prontos para serem comandados. A superioridade do personagem em relação ao público 

é mantida ao longo de todo o texto. 

Ainda sobre o show em que os texanos cantam a música do Black Eyed Peas “a 

uma só voz”, o jornalista afirma que “A multidão ruge” ao ouvir Will.i.am. Nessa 

sentença, percebe-se o uso de uma figura de linguagem, a zoomorfização ou 

animalização. Esta é utilizada para descrever o comportamento de seres humanos, 
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integrantes da “multidão”, como o de um animal que “ruge”. A intenção é intensificar a 

cena descrita e revelar emoções e reações que Will.i.am teoricamente provoca no 

público. 

 Em seguida o jornalista traz a afirmação de que: “O maior rodeio dos Estados 

Unidos é só mais um dos últimos dominós a cair na campanha global de Will.i.am para 

construir a marca musical mais onipresente do planeta.” Nota-se no texto um caráter 

impressionista. Para causar impacto sobre o leitor, o jornalista exagera ao usar as 

expressões “campanha global” e “a marca mais onipresente do planeta”.  

 Na reportagem, é possível identificar elementos de valorização do consumo 

relacionados ao personagem. Em alguns trechos são feitas referências a marcas famosas 

e a campanhas publicitárias que o líder do Black Eyed Peas fez para estas marcas, como 

no exemplo: “Will.i.am deu a volta ao mundo uma dúzia de vezes, vendeu 27 milhões 

de álbuns e fez propaganda para a Apple, a Pepsi, a Target (loja de departamentos), a 

Verizon (operadora de celular) e o presidente dos Estados Unidos.”  

 A combinação entre a expressão “deu a volta ao mundo uma dúzia de vezes”, o 

número “27 milhões de álbuns”; as marcas “Apple”, “Pepsi”, “Target” e “Verizon”; e a 

referência ao presidente dos EUA, é utilizada como estratégia para dar credibilidade ao 

texto, para impressionar o leitor e, ainda, para comprovar o sucesso de Will.i.am, já que 

a matéria anuncia em seu subtítulo: “Will.i.am explica as fórmulas e as regras que 

levam o Black Eyed Peas ao sucesso”. 

 A reportagem traz, também, algumas fontes que fazem declarações sobre 

Will.i.am. Estas são personalidades do mundo da música e dos negócios. A revista se 

utiliza da fala destas pessoas, para dar confiabilidade ao seu discurso e à imagem que 

ela constrói de Will.i.am. Como exemplo das fontes identificadas na reportagem, pode-

se citar o vocalista do grupo U2, Bono Vox, que diz: “Ele [Will.i.am] é uma verdadeira 

força” e “Ele tem as maiores canções da Terra neste momento, ele é o espírito mais 

maravilhoso de se estar por perto, e ele se interessa pelo macro e também pelo micro”. 

O texto traz, ainda, declarações de Ron Conway, um empresário do Vale do Silício: 

“Ele [Will.i.am] se reúne com Evan Williams, do Twitter, ou com Chad Hurley do 

Youtube, e lhes dá idéias para os negócios”. 

 Em certa parte da reportagem, o autor da matéria conta que, enquanto ele e 

Will.i.am conversavam, o líder do Black Eyed Peas recebeu uma ligação do presidente 

da Interscope, Jimmy Iovine. Segundo o jornalista, Will.i.am retornou da conversa e 

reproduziu seu diálogo com Iovin: “‟Ei, Will, aqui é o‟ ele diz com o sotaque rouco do 
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Brooklyn de Iovine. „Blá-blá-blá, parabéns, blá-blá-blá, o maior sucesso, blá-blá-bá, vai 

mudar tudo, blá-blá-blá, um bilhão.‟ ‟Um bilhão?‟, Will.i.am pergunta. „Um bilhão‟, 

Iovine responde. „É‟, diz Will.i.am. „Ok‟, diz Iovine. „Tchau‟.” 

 A inserção do curto diálogo na reportagem faz parte de uma estratégia para 

dinamizar o texto e, principalmente, para reafirmar a idéia que é construída ao longo da 

matéria, de que Will.i.am é uma pessoa influente - que recebe ligações de um executivo 

importante - e que tem a posse de “fórmulas” e “regras” para o sucesso e para a 

obtenção de dinheiro.  

 No trecho que sucede a reprodução desse diálogo, o jornalista escreve: “Will 

poderia ser facilmente um comediante que faz stand-up, com sua risada contagiante e 

sua imitações acertadíssimas de qualquer pessoa, de executivos da propaganda a 

malucos australianos, passando por Michael Jackson, todos integrantes de um círculo de 

convivência que agora inclui Bono, Quincy Jones, Oprah, Hugh Jackman, Leddy, um 

fundador do YouTube, Price, o CEO da BlackBerrye – tão exato quanto a certeza 

matemática – Kevin Bacon”. 

 No fragmento transcrito acima, a menção à possibilidade de Will.i.am ser 

comediante e a atribuição de adjetivos à sua risada são artifícios usados como pretexto 

para introduzir o círculo de convivência de Will.i.am, composto, segundo o jornalista, 

apenas por pessoas famosas no mundo da música, da televisão e dos negócios. A 

intenção, novamente, é impressionar o público e trazer informações que reafirmem a 

angulação que a revista dá à reportagem. 

O intertítulo: “Controle a nuvem”, introduz o trecho: “Ao mesmo tempo que os 

créditos de produção de Will.i.am parecem mais uma lista de execução do shuffle – Nas, 

Sergio Mendes, Celine Dion, Rolling Stones - , sua influência agora se estende às salas 

de reunião da Black Berry, do Youtube e de outras empresas que consideram o MC 

como um visionário da tecnologia”. Em seguida, fala-se sobre tecnologias, mais 

especificamente sobre o termo “computação em nuvem”. Então, a revista traz a seguinte 

fala de Will.i.am: “Esta coisa com a qual nos comunicamos está nas nuvens, em uma 

faixa de banda que pouquíssimas pessoas controlam” E o jornalista conclui: “Will 

pretende ser uma dessas pessoas”. 

Em seguida, um novo intertítulo é utilizado: “Quem desvendar a Dance Music 

vencerá”. No primeiro parágrafo deste tópico o jornalista escreve: - “Em teoria o Black 

Eyed Peas parece ser a pior banda que se pode imaginar: um líder esperto, um 

dançarino/ lutador de artes marciais, um MC filipino que aprendeu inglês aos 14 anos e 
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uma roqueira que já foi viciada em metadona. Como um verdadeiro visionário Will 

transformou todos esses déficits em um plano para a dominação global.” Novamente, 

Will.i.am é enaltecido, já que a ele são atribuídas características como “esperto” e 

visionário”. Percebe-se, o uso de uma linguagem exagerada quando o jornalista fala 

sobre um “plano para a dominação global”. 

Nota-se que, em algumas partes do texto, a revista faz uso do sensacionalismo. 

Na reportagem, essa abordagem pode ser evidenciada nos seguintes fragmentos: “Em 

2008, Will.i.am descobriu o segredo final para conquistar a audiência global”, “Em 

2010, o mundo já era o Planeta Pea” e ainda:  “Um ano antes, ele [Will.i.am] lançou um 

vídeo – assistido 26 milhões de vezes – que ajudou a colocar o senador negro de um 

mandato na Casa Branca. Yes We Can, o vídeo, (...) transformou-o no compositor dos 

Estados Unidos 2.0”. Neste último trecho, principalmente, o jornalista extrapola, pois 

parece desmerecer Barack Obama, referindo-se a ele como “o senador negro de um 

mandato na Casa Branca” e exaltar Will.i.am, como se ele fosse um dos responsáveis 

pelo resultado da eleição presidencial americana. 

 

Muito sutilmente, manipulando aqui e ali algumas palavras - uma 

notícia pode vir a se pronunciar a respeito de um fato ou tema. (...) 

Mais que um anúncio ou simples pronunciar dos fatos, as notícias 

pronúncia e denúncia informam sobre um tema, numa abstração que 

visa formar um conceito de natureza ideológica. (FERRARI; SODRÉ, 

1975, p.24/32)  

 

 De forma nem tão sutil, a revista promove o endeusamento de Will.i.am. O 

discurso da reportagem coloca o Black Eyed Peas como o maior grupo musical da 

atualidade e sua “dominação global” como um fator que depende apenas das “teorias de 

mercado” do líder “visionário”, “esperto” e “dono do sucesso”, Will.i.am. Em 

contrapartida, o público é colocado como audiência passiva. Suas preferências e 

opiniões com relação à banda são desconsideradas. 

 

5.3 - Publicidade e Música como mercadoria 
 

 A análise da reportagem permite dizer ainda que a revista atribui à música um 

caráter de mercadoria, ao mesmo tempo em que faz publicidade de algumas marcas. É o 

que pode ser percebido nos trechos: “Naquele mesmo ano, a banda explodiu nos 

Estados Unidos, em grande parte graças ao uso de „Hey Mama‟ pela Apple em um 

comercial do iPod” , “Venda ao seu público e venda o seu público” e “A faixa roqueira 
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de The E.N.D., „Now Generation’, por exemplo, não tem apenas semelhança de título 

com um jingle da Pepsi, também soa como um: é uma declaração desafiadora de jovens 

unidos pelo gosto pelo novo”. 

Sobre I gotta feeling, último grande sucesso do Black Eyed Peas, o jornalista 

escreve: “„I gotta feeling’, uma música que toca exatamente nas notas de um sistema de 

entrega de alegria”. Nesta sentença, fica evidente que a revista tenta estimular o 

consumo da música da banda, o que pode ser percebido, também, no fragmento que fala 

sobre o álbum The E.N.D. (The Energy Never Dies): “(...) 15 faixas em midtempo, leves 

em matéria cinzenta e pesadas em boas vibrações” e no trecho: “(...) um Black Eyed 

Peas que dá conta do recado: animação bombada, espetáculo estonteante, e mensagem 

pacífica, amorosa e inofensiva.” 

 

5.4 - Linguagem  

 

As revistas costumam utilizar linguagens e estilos próprios, com o intuito de 

aproximar-se do público. O estilo jornalístico tem como principais aspectos: “(...) ritmo, 

jeito, equilíbrio, linguagem, apresentação, símbolos, ética e personalidade. Ter estilo em 

jornalismo é assumir uma forma peculiar de linguagem.” (BOAS, 1996, p.39). Na 

reportagem sobre o Black Eyed Peas nota-se que a revista faz uso de coloquialismos, de 

expressões idiomáticas e de reproduções de mini-diálogos, na tentativa de conquistar o 

público, “falando sua língua”.  

No trecho: “Quando a cantoria retorna, oito telas de videogame gigantes exibem 

o sorriso amplo, enigmático e emoldurado por uma barbicha do autor da canção e 

mestre do Peas, Will.i.am.” a linguagem coloquial pode ser percebida pelo uso das 

palavras “cantoria” e “barbicha”. E na sentença: “Com base em um critério de 

„bacaneza‟”, pode-se destacar a palavra “bacaneza” como linguagem coloquial. 

 Nota-se também no texto, o uso de expressões idiomáticas. Estas podem ser 

entendidas como:  

 

Construções metafóricas e cristalizadas no uso freqüente da língua. 

Formadas por palavras que mantêm uma relação de dependência entre 

si, podendo ser compreendidas somente quando considerado todo o 

conjunto no qual estão inseridas. Formam grupos fraseológicos que 

atendem às necessidades de expressão dos falantes, pois são formas 

simples que conseguem transmitir uma idéia de maneira completa. 

(RAPOSO, 2007, p.13)  
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  Na frase: “Will.i.am deu a volta ao mundo uma dúzia de vezes”, é utilizada a 

expressão idiomática “uma dúzia de vezes”. Este recurso também pode ser identificado 

nos trechos: “Como ele matou esse dragão?” e “Will.i.am construiu um Black Eyed 

Peas que dá conta do recado”. As expressões do cotidiano, “matou esse dragão” e “dá 

conta do recado”, ajudam a dar ao texto um caráter informal, de conversa.  

No fragmento: “Uma viagem pela mente de Will.i.am segue uma trilha cheia de 

curvas, mas, se você prestar atenção, alguns temas vêm a tona...”, percebe-se novamente 

o uso de uma expressão idiomática: “uma viagem pela mente”. Neste trecho, para 

aproximar-se do leitor, o jornalista chega a chamá-lo de “você”, já que “revista tem foco 

no leitor – conhece seu rosto, fala com ele diretamente. Trata-o por você.” (SCALZO, 

2003, p. 15). 

Na reportagem, é possível encontrar, também alguns mini-diálogos, como este: 

“Will pergunta ao promoter do clube o tipo de música que os frequentadores 

gostam.‟Ah, eles vão gostar de qualquer coisa que você tocar...Top 40, hip-hop, dance‟, 

diz o jovem fulano branco, cuja namorada o interrompe e diz: „Eletro‟”. A inserção 

dessas conversas também é uma estratégia para tornar o texto mais dinâmico e a leitura 

mais agradável.  

Além de uma linguagem diferenciada, a Rolling Stone faz uso da descrição como 

artifício para criar cenas no imaginário do leitor e, assim, prender sua atenção, como no 

trecho: “Will.i.am fala rápido, chega um pouco perto demais e mantém os olhos 

arregalados fixos nos seus como um boxeador que encurrala o adversário em um canto e 

fica encarando para deixar o sujeito louco.” Percebe-se que o jornalista emprega o 

pronome possessivo “seus” ao invés de “meus”, não só porque escreve em terceira 

pessoa, como também para inserir o leitor na cena, para passar a impressão de que ele 

participa da situação descrita. 

 Algumas figuras de linguagem são usadas com estratégia para tornar o texto 

mais entendível e mais interessante para o leitor, a exemplo disto, tem-se o trecho:  “a 

vocalista Fergie desfila pela passarela do palco com um macacão metálico coladinho no 

corpo, parecida com o andróide esguio de Metrópolis, de Fritz Lang”, em que o autor 

estabelece uma comparação. Segundo o Dicionário de Linguística de Gramática do 

professor Câmara Júnior, comparação é um “termo que em gramática descritiva define 

como uma construção sintática de dois membros, em que um é posto em cotejo com o 

outro, definindo-se em função do que se sabe desse outro” (CÂMARA JÚNIOR, 2007, 

p. 64). 
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A vocalista da banda é comparada a um andróide de Metrópolis. O jornalista que 

escreveu a matéria usa a comparação - fazendo referência a um diretor (Fritz Lang) e a 

um clássico filme americano (Metrópolis), de 1927 – como artifício para ajudar o leitor 

a imaginar como Fergie estava vestida. Mas, a comparação só faz sentido para a parcela 

do público que conhece o clássico do cinema americano da década de 1920. 

Outra figura de linguagem pode ser encontrada na frase: “Para sobreviver ele 

[Will.i.am] precisou aprender a ser um camaleão.” Nota-se, neste caso, o uso da 

metáfora, empregada com a finalidade de facilitar o entendimento por parte do público, 

pois outras explicações, talvez, não transmitissem, de imediato, o que o jornalista quis 

dizer, que Will.i.am passou por muitas situações às quais teve que se adaptar.  

 

6 – Sensação, sucesso e relaxamento 

 

 Ao analisar a composição da capa, a construção da imagem do personagem 

central da reportagem, as inserções de publicidade no texto, a caracterização da música 

como mercadoria e a utilização de recursos linguísticos como estratégia da revista para 

se aproximar do público, pode-se perceber que a Rolling Stone faz uso de um padrão 

editorial ligado a elementos como sensação, sucesso e relaxamento (FERRARI; 

SODRÉ, 1975).  

 Para que o público se sinta atraído pela revista, seu conteúdo deve ser despertar 

interesse. Seguindo esta lógica, a Rolling Stone dá à reportagem sobre o Black Eyed 

Peas uma angulação sensacional. A intenção é exatamente produzir sensações no leitor. 

O texto deve provocá-lo, deixá-lo curioso, emocioná-lo e até fazê-lo rir. Na matéria 

analisada, percebe-se que o discurso foi estruturado para impressionar o leitor. Assim, 

são apresentadas informações exageradas. A exemplo disto, pode-se citar os trechos: 

“Em 2008, Will.i.am descobriu o segredo final para conquistar a audiência global” e 

“Em 2010, o mundo já era o Planeta Pea”. 

Ainda sobre as características ligadas ao padrão editorial das revistas, diz-se que 

o “sucesso” é uma estratégia explorada com a intenção de seduzir o leitor (FERRARI; 

SODRÉ, 1975). As pessoas gostam de ler sobre celebridades, fama, luxo e sofisticação. 

Assim, a revistas oferecem ao público informações sobre o quer ele quer saber. 

Algumas características da Rolling Stone, como a opção por sempre estampar suas 

capas com fotos de celebridades, revelam o foco da revista no sucesso. E, no caso da 
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reportagem analisada, o jornalista apresenta uma personalidade do mundo da música, 

Will.i.am, como personagem central. 

O relaxamento é um convite ao entretenimento (FERRARI; SODRÉ, 1975). A 

reportagem deve propiciar uma experiência de leitura agradável. Assim, ler revistas 

pode ser um programa. Na reportagem sobre o Black Eyed Peas, o uso da linguagem 

coloquial, por exemplo, pode ser percebido como estratégia para deixar o texto mais 

leve e mais próximo do leitor. A construção do discurso da Rolling Stone é orientada 

para a promoção de “um lazer que mistura sedução, necessidade de haver personagens e 

espetáculos” (BOAS, 1996, p.34) 

 

7 – Considerações finais 

 

 Ao analisar o discurso da reportagem principal da 44ª edição da versão brasileira 

da revista Rolling Stone, pode-se perceber que a elaboração do conteúdo tem sido 

orientada para a venda de um produto midiático. Embora a revista tenha interesse em 

informar o leitor, seu principal objetivo é vender. Assim, o jornalista insere elementos 

sensacionais na reportagem, responsáveis por causar impacto e, principalmente, por 

chamar a atenção do leitor. Desta forma, a revista oferece informações que extrapolam 

os limites da realidade e por esse motivo, parece não cumprir seu compromisso com o 

público.   

 O modo como a Rolling Stone constrói a imagem do personagem central da 

reportagem, Will.i.am, visa convencer o leitor de que o Black Eyed Peas é a melhor 

banda da atualidade e que, sendo o “visonário” que é, Will.i.am conseguirá fazer com 

que seu grupo “domine o mundo”. O discurso elaborado pela revista tenta vender a ideia 

de que “o melhor” irá sempre “exercer a dominação sobre os outros”. Além disso, a 

música é colocada como simples mercadoria, o que é preocupante, vindo de uma revista 

especializada nesse assunto.  

 Embora se saiba que o interesse primordial da revista é vender, é preciso que o 

jornalista tenha em mente que não pode extrapolar ao produzir uma informação, pois o 

apego excessivo a elementos como sensação, sucesso e relaxamento pode entreter o 

público, mas, ao mesmo tempo distanciá-lo da realidade. Para evitar publicar 

reportagens que desinformam, ao invés de promover reflexões, é necessário que a 

Rolling Stone encontre maneiras de conciliar informações mais próximas da realidade a 

um texto leve e atraente. 
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