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Virgem, o papel se deita em sua 
prancheta, 

não tem cor, nem é papel de 
embrulho, 

de seda, Kraft. 

Seu orgulho ostensivo 

é a virgindade intacta. 

Canson é sua família tradicional 

e respeitável. 

 

Convém notar que o papel 

é feminino e exibe a sensualidade 

na pele de suave aspereza sutil. 

Não se arrepia ao toque, 

não se contrai, nem resiste. 

Ela, o papel, tem a necessidade 

visceral de entrega ao prazer. 

 

O desenhista experiente 

e que já deflorou tantas alvuras, 

estanca – e se assusta – e vacila 

ao ver à sua frente, 

a cupidez de uma folha 

branca. 

A sedução não vem 

da casta alvura. 

É a inocente indecência 

e o explícito apelo para que 

violem de vez sua textura 

que inibe o gesto inicial, 

primeiro e decisivo traço, 

jamais trêmulo e indeciso. 

O papel quer se entregar 

à volúpia do desenho. 

 

Todavia teme, se bem que 
desejante, 

o contato inicial 

com o lápis, caneta, pincel, 

pois reconhece, 

nesses fálicos objetos, 

o desejo compulsivo de 

violentar 

seu silente silêncio 

silencioso. 

 

Que o primeiro traço 

seja sutil e leve. Borboleta.. 

Ela, o papel, tem 

repugnância 

pela mão pesando 

sobre delicada textura 

sedutora, 

entanto pudica. 

Prepara-se para o 

 desenho 

Como para uma noite 

 nupcial.  

 

Lave as mãos, a alma, 
intenções espúrias. 

O papel, feminino que é, 

tem acurado tato. 

Desenhe uma pequena flor 

em sua epiderme e todo seu 
corpo 

sentirá o perfume se 
alastrando 

por suas invisíveis nervuras 
sensitivas. 

 

O papel implora 

ao artista afoito, 

todo empenho no ritual de 
iniciação 

que deve anteceder à 
consumação 

do tântrico exercício do 
desenho.  
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Senhor era um choix de baba-de-moça, quindim e ambrosia, 

em termos editoriais e gráficos [...]. Será que um dia teremos 

outra igual? Foi a revista mais admirada, criativa e 

inteligente da imprensa brasileira e qualquer um de seus 

números exibia mais talento concentrado do que um ano 

inteiro das outras revistas então em circulação (Ruy Castro, 

1999, p. 342). 
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RESUMO 

 Revista Senhor: modernidade e cultura na imprensa brasileira tem como objetivo 

resgatar a história de uma publicação que marcou época. Produzida no período de 1959 a 

1964, a revista demonstrou seu papel como um espaço central de discussão de temas culturais. 

Fruto de uma conjuntura específica, SENHOR portou-se como uma enciclopédia dos anos 50 

e início dos anos 60, divulgando, no conjunto de reportagens que produziu, crônicas, ensaios, 

críticas e artigos, os valores e os movimentos culturais vigentes, muitas vezes expressando 

novas formas de comportamento, consideradas avançadas então. A metodologia usada na 

pesquisa é a da análise descritiva e qualitativa do conteúdo das matérias publicadas e o 

enfoque teórico está baseado nos pressupostos da interdisciplinaridade da corrente dos 

Estudos Culturais. As conclusões apontaram a caracterização da revista como uma 

publicação que traduz o Jornalismo Cultural formativo, voltada a pessoas intelectualizadas ou 

chamadas multiplicadoras de opinião, revelando-se como uma das mais importantes revistas 

consideradas "cultas" do mercado brasileiro. Foi uma revista dirigida predominantemente para 

um público masculino elitizado culturalmente e/ou economicamente. Concebe-se ainda a idéia 

de que SENHOR, por seu projeto gráfico e editorial, esteve na vanguarda das publicações 

brasileiras de todos os tempos. 

 Palavras-chave: Revista Senhor, Jornalismo Cultural, revista de cultura, imprensa e 

modernidade, Jornalismo e Cultura. 
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RESUMEN 

 Revista Señor: modernidad y cultura en la imprenta brasileña tiene como objetivo 

rescatar la historia de una publicación que ha marcado época. Producida en lo período de 

1959 a 1964, la revista demostró su papel como un espacio central de discusión de temas 

culturales. Fruto de una conyuntura específica, Señor portase como una enciclopedia de los 

años 50 e inicio de los años 60, divulgando, en el conjunto de reportajes que producido, 

crónicas, ensayos, críticas e artículos, los valores y los movimientos culturales vigentes, 

muchas veces expresando nuevas formas de comportamiento, consideradas avanzadas. La 

metodología usada en la pesquisa es la de análisis descriptiva e calificativa del contenido de 

las materias publicadas y el enfoque teórico tiene base en los presupuestos da 

interdisciplinaridad de la corriente de los Estudios Culturales. Las conclusiones apuntaran la 

caracterización de la revista como una publicación que traduce lo Periodismo Cultural 

formativo, voleada a las personas intelectualizadas o jamadas multiplicadoras de la opinión, 

revelándose como una de las mas importantes revistas consideradas "cultas" del mercado 

brasileño. Era una revista dirigida predominantemente para un público masculino elitizado 

culturalmente y/o económicamente. Concibiéndose aindia a la idea de que SEÑOR, por su 

proyecto gráfico y editorial, estuve en la vanguardia de las publicaciones brasileñas de todos 

os tiempos. 

Palabras-clave: Caballero del compartimiento, periodismo cultural, compartimiento 

de la cultura, la prensa y la modernidad, periodismo y cultura. 
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ABSTRACT 

 Magazine Sir: modernity and culture in the Brazilian press it has as objective to rescue 

the history of a publication that marked time. Produced in the period of 1959 the 1964, the 

magazine demonstrated its paper as a central space of quarrel of cultural subjects. Fruit of a 

specific conjuncture, Sir behaved itself as an encyclopedia of 50 years and beginning of years 

60, divulging, in the set of news articles that produced, chronicles, assays, critical and articles, 

the values and the effective cultural movements, many times expressing new forms of 

behavior, considered advanced then. The used methodology in the research is of the 

descriptive analysis and qualitative of the content of the published substances and the 

theoretical approach it is based on the estimated ones of the interdisciplinaridade of the chain 

of the Cultural Studies. The conclusions had pointed the characterization of the magazine as a 

publication that translates Cultural the Journalism formative, come back the intellectualized 

people or multiplying calls of opinion, showing as one of the most important considered 

magazines "cultured" of the Brazilian market. It was a magazine directed predominantly for a 

culturally elitizado masculine public and/or economically. The idea is still conceived of that 

SIR, for its graphical and publishing project, was in the vanguard of Brazilian publications of 

all the times. 

Key words: Magazine Gentleman, Cultural Journalism, magazine of culture, the press 

and modernity, journalism and culture. 
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OS PROTAGONISTAS 

1. Editores de criação da revista 

Carlos Scliar: Diretor do Departamento de Arte 

Foi artista plástico e gráfico de vanguarda. Nasceu em 1920, em Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul e faleceu em 2001, aos 80 anos. Na década de 40, já famoso pela sua arte, foi 

convocado pela Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália. Lá permaneceu quase um 

ano. Após a Guerra, de volta ao Brasil, tornou-se comunista. Em 1947 foi para Paris estudar 

pintura e manifestações políticas ligadas ao Partido Comunista. Na década de 1960, depois 

que saiu de SENHOR, dedicou-se inteiramente à pintura. Alternou sua permanência entre 

Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Ouro Preto. Pintou quadros, fez murais e até 

ilustrou bilhetes da Loteria Federal. Realizou exposições no Brasil e no exterior. Tem obras 

no acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MASP - São Paulo, Museu Nacional 

de Belas - Artes do Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre. Foi 

diretor de arte da revista SENHOR até a edição de julho de 1960. Ilustrou revistas como 

Diretrizes, do Rio de Janeiro, Horizonte, de Porto Alegre, e obras de escritores como Jorge 

Amado, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Fernando Sabino.2 

Glauco Rodrigues: Assistente da Direção de Arte 

Nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul, em 1929, e faleceu em 2004. Foi desenhista, 

pintor, gravador, ilustrador, programador visual e, nos últimos anos, criou grandes painéis em 

mosaico. Começou a pintar na década de 40 sob influência modernista. Formou-se na Escola 

Nacional de Belas Artes, no Rio. Participou do Salão Nacional e da fundação do Clube da 

Gravura. Viveu no Brasil e na Itália. Participou de edições da Bienal de São Paulo e da Bienal 

de Veneza. Em 1966, integrou a exposição Opinião 66, no Museu de Arte Moderna. Na 

pintura retratou temas e mitos da vida brasileira como carnaval, futebol, índio, negro, religião, 

                                                 
2 Informações obtidas por meio do site oficial http://www.carlosscliar.com.br - Morre o mestre da pintura 
poética e política. Car los  Sc l ia r  1920– 2001 . Jorna l  do  Bras i l ,  29  jan  2001 . 



 19 

política, lendas, praia, sol, a flora e a fauna, o regional e o nacional, o passado e o presente. O 

escritor Luis Fernando Veríssimo escreveu dois livros sobre o artista: "Glauco Rodrigues" e 

"O Arteiro e o Tempo". Foi assistente de direção de arte de SENHOR até julho de 1960, 

passando a assumir a direção do setor até fevereiro de 1961.3 

Sérgio Jaguaribe (Jaguar): Assistente da Direção de Arte 

Nasceu em 1932 e é cartunista e jornalista em atividade desde a década de 50. Cursou 

o primeiro ano de Filosofia pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Ao lado de 

Glauco Rodrigues e Bea Feitler, foi assistente da direção de arte da revista SENHOR onde 

produzia os cartoons e, na última fase da revista, editou o caderno de humor chamado "O 

Jacaré". Descoberto por Carlos Scliar começou a trabalhar na revista Manchete, em 1958, 

quando ainda era funcionário do Banco do Brasil. Trabalhou também, como cartunista, na 

revista Pif-Paf, e no jornal ÚItima Hora. Foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, em 

1969. Passou pelos jornais O Dia e A Notícia. Foi fundador da Banda de Ipanema. Em 1999, 

lançou com Ziraldo, a revista Bundas. Publicou os livros "Átila, você é bárbaro", "Nadie es 

perfecto", "Confesso que bebi" e "Ipanema, se não me falha a memória".4  

Luiz Lobo: Editor-assistente e executivo 

Até 1960 cuidava do humor, serviços e de secretariar a SENHOR. Criou o texto-

padrão, marcado por dirigir-se ao leitor como "o senhor". Depois de deixar a função de editor 

da revista passou a ser colaborador até 1963. Nasceu em 1933, em Minas Gerais, mas vive no 

Rio há mais de 60 anos. É graduado em Letras e Artes pelo Colégio Pedro II (o colégio-

padrão, naquele tempo, graduava) e em Jornalismo pela Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil – RJ, atual Escola de Comunicação da UFRJ. Como jornalista passou 

pelos principais veículos da imprensa carioca e paulista. Começou no jornal Tribuna da 

Imprensa, de Carlos Lacerda, trabalhando como repórter, chefe de reportagem e secretário. 

 Posteriormente, passou pelo Jornal do Brasil, Revista da Semana, Claudia, Realidade, 

Jornal da Tarde, Correio da Manhã e o Globo. Foi preso, durante a ditadura militar por causa 

de uma crônica de humor que foi tida como crítica ao regime. Mais tarde, trabalhou na 

Fundação Roberto Marinho, onde criou o programa "Zero a Seis - O Primeiro Mundo". 

                                                 
3 Os dados biográficos de Glauco Rodrigues foram passados pelo artista em entrevista pessoal concedida à 
autora em junho de 2003, no Rio de Janeiro. 
4 Os dados biográficos foram passados por Jaguar em entrevista realizada em junho de 2005 e complementados 
com informações do livro de Ruy Castro "Ela é Carioca – Uma enciclopédia de Ipanema", Companhia das Letras 
(1999, p. 181 -183). 
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Voltou ao Rio e foi para a TV Globo participando da criação do "Globo Repórter" e do projeto 

"Criança Esperança".  Na década de 60, a convite do governador Aluízio Alves, instalou a 

primeira faculdade de jornalismo do Nordeste, a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. 

Depois, a convite do reitor Diógenes da Cunha Lima, dirigiu a programação da TV 

Universitária e foi professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Publicou 14 livros, a maioria voltada à educação familiar, inclusive o bem vendido 

"Escola de Pais". Hoje dá consultoria de marketing social à Rede Globo.5 

Paulo Francis: Editor-assistente 

Permaneceu na revista até a  edição de agosto de 1962. Pautava os ensaios sobre 

cultura e comportamento, escrevia artigos e notas, e escolhia a ficção estrangeira.  Nasceu em 

1930, no Rio de Janeiro. Foi jornalista, escritor, ator e diretor teatral. Morreu em 1997, aos 66 

anos. Inicialmente assumiu uma posição de esquerda. Suas opiniões começaram a aparecer na 

imprensa em 1957, na Revista da Semana. Fez carreira jornalística escrevendo artigos sobre 

cultura e política.  Foi editor de cultura do jornal Correio da Manhã. Escreveu no diário 

Última Hora, criou a revista Diner´s, e foi um dos fundadores de O Pasquim.  Na década de 

70 mudou-se para Nova Iorque e passou a escrever para jornais brasileiros como Folha de S. 

Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo. No decorrer dos anos 80 e 90, começou a ter uma nova 

visão política. Trabalhou na TV Globo como comentarista. Francis também participava de um 

programa de entrevistas na Globosat (GNT) – Manhattan Connection. Escreveu obras 

literárias "Cabeça de Papel", "Cabeça de Negro" e "O Homem que Inventou o Brasil". É 

considerado um crítico político e cultural de extrema importância na história da imprensa 

brasileira6. 

Nahum Sirotsky: Editor-Redator-Chefe 

Idealizador e principal responsável pela criação da revista. Editor-Redator-Chefe, até a 

edição de julho de 1961. Nasceu no Rio Grande do Sul em 1925. É jornalista desde 1944 e 

vive atualmente em Israel. Foi redator do jornal O Globo e correspondente internacional nos 

Estados Unidos, na década de 40. De volta ao Brasil foi diretor do Diário da Noite e  das 

revistas Visão e Manchete, na década de 50. Após sair da revista SENHOR partiu para os 

Estados Unidos para trabalhar como assessor do Diplomata Roberto Campos, na embaixada 

                                                 
5 Os dados biográficos de Luiz Lobo foram passados pelo jornalista em entrevista pessoal concedida à autora em 
julho de 2004, no Rio de Janeiro. 
6 Informações obtidas pelo site http://www.canaldaimprensa.com.br/perfil 
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de Washington. Em 1964, atuou como correspondente do Jornal do Brasil e do Estado de S. 

Paulo, no Oriente Médio. Atualmente é correspondente internacional e escreve sobre o 

conflito no Oriente Médio para sites e jornais brasileiros, em especial para o Jornal Zero 

Hora. 7 

2. Editores da revista na segunda fase 

Odylo Costa, filho: Diretor Responsável 

Nasceu em 1914 em São Luís, no Maranhão e faleceu em 1979, no Rio de Janeiro. Foi 

jornalista, cronista, novelista e poeta. Cursou Direito na Universidade do Brasil e foi membro 

da Academia Brasileira de Letras. Com apenas 15 anos de idade, começou a trabalhar como 

jornalista no semanário Cidade Verde de Teresina. No Rio de Janeiro, a partir de 1930, 

trabalhou no Jornal do Comércio, Tribuna de Imprensa, A Noite, Jornal do Brasil, Diário de 

Notícias, na Rádio Nacional, nas revistas SENHOR, O Cruzeiro e Realidade, além de publicar 

ensaios e crônicas em outros veículos da imprensa carioca. Na década de 40 foi um dos 

fundadores da UDN – União Democrática Nacional. Em 1950 foi Secretário de Imprensa do 

Presidente Café Filho e superintendente das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União. 

No final da década de 60 foi adido cultural na embaixada brasileira de Lisboa. Entre suas 

obras estão: "Graça Aranha e Outros Ensaios", "Alvoradas...", "Distrito da Confusão", 

"Tempo de Lisboa e Outros Poemas", "Cant iga Incompleta", "Os Bichos no Céu", "Notícias 

de Amor", "A Vida de Nossa Senhora" e "Boca da Noite", "Um Solo amor", "Antologia 

Poética", "Meus Meninos e outros Meninos", artigos8.  

Paulo Francis: editor (Já citado). 

Newton de Almeida Rodrigues: editor 

Nasceu no Rio de Janeiro em 1919 e faleceu em 2005. Formado em História, pela 

Faculdade Nacional de Filosofia. Newton Rodrigues foi um dos maiores expoentes no 

jornalismo político no cenário brasileiro. Fez sua estréia na imprensa em 1944 assinando sob 

pseudônimo de Ernesto Luiz Maia na revista Renovação, do Rio de Janeiro, editada por 

Carlos Scliar, Vitor Konder, Maurício Vinhas, Zacaria de Carvalho e Mário Barata. Em 1945, 

assumiu a direção de Movimento, órgão oficial da UNE. Foi membro do Partido Comunista, 
                                                 
7 Nahum Sirotsky concedeu entrevistas à autora por e-mail durante os anos de 2003, 2004 e 2005. 
8 Informações obtidas na obra de Cecília Costa, "Um perfil sobre Odylo Costa, filho" e no s ite da Academia 
Brasileira de Letras. www.academia.org.br 
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do qual se desligou em 1956 por "divergências sobre a invasão da Hungria pela URSS e pela 

carta de Kruchev ao XXº Congresso do partido na URSS, revelando os crimes de Stalin. Fez 

parte do chamado 'racha dos intelectuais' comandado por Agildo Barata". (RODRIGUES, 

J.C., 2005). Newton foi convidado a integrar a equipe da revista SENHOR ainda na primeira 

fase, passando a assinar como editor a partir da edição de junho de 1960. Na SENHOR 

permaneceu até agosto de 1962. Depois dessa experiência, passou pelos periódicos: Correio 

da Manhã, O Paiz, Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. Escreveu o livro 

"Brasil provisório", coletânea de artigos publicados pela Editora Guanabara.9 

3. Editores da revista na terceira fase 

Reynaldo Jardim: Diretor Responsável 

Nasceu em 1923 na cidade de São Paulo. É jornalista, poeta e artista plástico desde a 

década de 50. Cursou Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Foi redator de agências de 

publicidade em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Jornalismo, começou a trabalhar como 

redator na Rádio Jornal do Brasil, levando para o Jornal do Brasil a proposta de programa 

cultural que já desenvolvia no Rádio. Foi responsável pela mudança conceitual, gráfica e de 

linguagem do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil em 1956. No SDJB, em 1959, 

lançou o Manifesto Neoconcreto. Atuou na direção de emissoras de rádio Globo RJ, Excelsior 

RJ e Rádio Mundial RJ. Na televisão, trabalhou no histórico Jornal de Vanguarda, da TV Rio; 

na TV Globo do RJ e na TV dos Diários Associados de Curitiba. Na imprensa escrita, além do 

JB, trabalhou na revista Domingo, da Editora Bloch; no Correio da Manhã e na Última Hora. 

Criou o jornal de esquerda O Sol. Na década de 70, realizou reformas nos jornais O Liberal, 

de Belém; A Crítica, de Manaus e Diário da Manhã, de Goiânia. Foi colunista da Folha de S. 

Paulo. Foi ainda diretor da Fundação Cultural do Distrito Federal e trabalhou nos Ministérios 

da Cultura e da Justiça. Atualmente é colaborador do JB.  De março a junho de 1962 dirigiu 

sozinho a SENHOR, depois passou a dividir a direção com Edeson Coelho até o fechamento, 

em 1964.10 

 

 
                                                 
9 Os dados biográficos de Newton Rodrigues foram passados pelo jornalista João Carlos Rodrigues, filho de 
Newton, em entrevista realizada por e-mail, em maio de 2005. 
10 Os dados biográficos de Reynaldo Jardim foram passados pelo jornalista em entrevista pessoal concedida à 
autora em julho de 2005, no Rio de Janeiro. 
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Edeson Coelho: Diretor Responsável 

Segundo Reynaldo Jardim, Edeson Coelho era, na época, um publicitário conhecido, 

tinha sido diretor comercial do Jornal do Brasil e de diversas agências de publicidade. Na 

década de 70 voltou a editar a revista SENHOR, em São Paulo, ao lado de Nelson Coelho. 

4. A autora 

Eliane Fátima Corti Basso 

Nasceu em 1967 em São Jorge D’ Oeste, Paraná. É jornalista formada pela 

Universidade Católica de Pelotas, em 1991. Foi repórter do jornal Agora, de Rio Grande e da 

RBS TV, nas cidades de Rio Grande e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Foi diretora da 

Rádio Difusora de São Jorge D’ Oeste, além de passar por várias experiências em Assessoria 

de Imprensa. Cursou pós-graduação Lato Sensu na Universidade de Passo Fundo e o mestrado 

na Universidade Metodista de São Paulo. Em 2002 ingressou no magistério, lecionando no 

curso de Jornalismo das Faculdades Integradas Tereza D’ Ávila em Lorena, da Universidade 

Municipal de São Caetano e da Universidade Anhembi Morumbi. No mesmo ano começou o 

trabalho de doutorado intitulado "Revista Senhor: Modernidade e Cultura na imprensa 

brasileira".  
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INTRODUÇÃO 

As histórias do Brasil e da imprensa brasileira reservam um lugar especial para a 

década de 50. É um período de acelerado desenvolvimento industrial, crescente urbanização, 

efervescência cultural e mudanças nas redações.  A visão de progresso que começou a ser 

experimentada foi assumindo a feição de uma crença na modernização e nos valores sociais 

dela decorrentes através das representações simbólicas.  

Sob o slogan "cinqüenta anos em cinco" (1956-1961), o presidente Juscelino 

Kubitschek projetou a modernização do país a partir do campo político-econômico, que se 

refletiu nas demais áreas. A cultura viu sedimentar o Cinema Novo, os grupos de teatro Arena 

e Oficina, a Bossa Nova e os movimentos nas artes visuais. No interior desses movimentos 

desenvolviam-se projetos de vanguarda voltados à aproximação com a cultura popular - 

amparados no símbolo do nacionalismo: o Brasil estava se redescobrindo pela proposta 

nacional-popular. Nesse contexto, também se encontra o ISEB – Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros, que impulsionou o pensamento da intelectualidade para a elaboração de uma 

ideologia nacional-desenvolvimentista.  

Diante do processo de industrialização e acelerado desenvolvimento, as 

transformações refletiram-se também na maneira como a imprensa passou a se apresentar, 

determinando uma modernização no parque técnico, na estética e no texto jornalístico. O 

cenário do pós-guerra proporcionou um período em que as empresas jornalísticas começaram 

a viver uma fase denominada de transição pelos historiadores, que vai se refletir no jornalismo 

praticado até os dias de hoje com a incorporação das técnicas redacionais e dos valores da 

imprensa como produto.  

As modificações na imprensa foram sendo concebidas, tanto no plano da redação das 

notícias como nas reformas gráficas, alterando-se a maneira pela qual os jornais se 

apresentavam ao público. No entanto, ao mesmo tempo em que buscava ser um espaço 

funcional de objetividade, a imprensa deste período foi marcada também como lugar de 
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produção do pensamento, abrindo-se para uma pauta de formação, principalmente nos 

cadernos e revistas culturais que abrigavam os intelectuais, além dos jornalistas. 

Nesse sentido, o contexto foi propício para inovações e fez surgir, como uma de suas 

manifestações a revista SENHOR com forte influência do traço artístico e com uma pauta 

voltada às pessoas intelectualizadas ou chamadas multiplicadoras de opinião, consagrando-se 

como uma das mais importantes revistas consideradas "cultas" do mercado brasileiro, 

referenciada por jornalistas e intelectuais.11 A revista foi também resultado da intensa 

atividade cultural e política vivida na década de 50. Para Lucy Niemeyer (2002, p. 189) "A 

revista Senhor veio no bojo do projeto modernista que acontecia no país". 

Maria Celeste Mira (2003), situa SENHOR como a primeira tentativa de uma 

publicação masculina no Brasil. Mas, SENHOR representou um modelo diferenciado das 

atuais publicações dessa especialidade. Editada de março de 1959 a janeiro de 1964, priorizou 

os assuntos culturais, com um discurso que buscava atingir um público refinado, 

intelectualizado ou com desejo de sê- lo. Política e economia, também eram constantes em 

suas páginas. 

O corpo editorial era composto por uma equipe fixa de jornalistas e por uma equipe 

não fixa de colaboradores. Os colaboradores eram o reforço da linha editorial formada pela  

diversidade de opiniões e posições acerca dos assuntos tratados, na revista nota-se a 

participação de muitos dos nomes mais representativos da intelectualidade brasileira. Pelo 

traço artístico na composição editorial, a revista portou-se como obra de arte, refletindo 

padrões estéticos das publicações internacionais, aliada à criatividade de seus editores. É 

considerada, até os dias de hoje, um marco no moderno design editorial brasileiro sendo tema 

de defesa de pelo menos dois trabalhos de pós-graduação que serão mencionados 

posteriormente. 

Editorialmente, a revista se traduziu no quadrinômio cultura, política, economia e 

entretenimento. Embora apresente uma multiplicidade temática, o que pode levar à definição 

de que se trata de uma revista de variedades ou de interesse geral, sua maior contribuição está 

no campo do Jornalismo Cultural. Dessa forma, está mais próxima da verificação sob o viés 

                                                 
11 SENHOR é enaltecida como importante produto cultural através de entrevistas dadas a esta pesquisa por 
jornalistas como Jaguar, Luiz Lobo, Reynaldo Jardim, Ana Arruda Callado, Alberto Dines; intelectuais  como 
João Guilherme Vargas Neto e Moacir Scliar, além das citações em textos de Ivan Lessa, Paulo Francis, Newton 
Rodrigues e Ruy Castro.  
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da cultura do que de variedades nas quais costumam estar inclusas as publicações que 

priorizam a veiculação do entretenimento, a diversão e a crônica social, de maneira às vezes 

fútil, proporcionada através da leitura rápida de suas páginas. 

Para o jornalista e escritor Ruy Castro, SENHOR é um dos importantes referenciais 

que espelha o grau de modernização do país vivido nos anos 50 e 60, portanto sua leitura 

colabora para a compreensão da formação da moderna sociabilidade brasileira. "Naqueles 

poucos mais de cinco anos, Senhor contribuiu tanto para informar e civilizar seus leitores 

quanto para mostrar que o Brasil, em 1959, no fim do governo JK, já tinha uma cara nova" 

(CASTRO, 1999). 

SENHOR foi uma revista mensal, editada no Rio de Janeiro e distribuída nos grandes 

centros do país. Chegou a ter tiragem de 45 mil exemplares12, um número considerado alto 

para uma revista com público segmentado, mas um número baixo diante das grandes revistas 

semanais em circulação, essas com pautas e públicos mais abrangentes como Manchete - com 

tiragens médias de 100 a 120 mil, e O Cruzeiro - que chegou a atingir mais de 700 mil 

exemplares na década de 50, marcas até hoje consideradas importantes. 

Foi uma publicação lançada pelos editores da Delta - pertencente a Abrahão Koogan, 

editor da Enciclopédia Delta-Larousse, Pedro Lorsch e aos irmãos Sérgio e Simão Waissman 

- que teve como diretores de criação o jornalista Nahum Sirotsky e o artista plástico Carlos 

Scliar, apoiados pelos jornalistas Paulo Francis, Luiz Lobo, o pintor Glauco Rodrigues e o 

cartunista Jaguar.  

A trajetória de SENHOR reúne 57 edições e foi dividida, nesta pesquisa, em três fases. 

As fases foram definidas a partir da troca de proprietários e dos diretores de redação. Muito 

embora seja considerada por escritores, jornalistas e intelectuais como uma importante revista 

no contexto brasileiro, ela só começou a ser estudada academicamente há pouco tempo, 

atraindo principalmente os especialistas da área do design editorial. 

Em 1999, SENHOR foi tema de um estudo monográfico, apresentado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro por Maria Eugênia Maia Vizeu Barbosa. A contribuição do trabalho 

está no aspecto histórico que traça, ainda que de forma genérica, as etapas vivenciadas pela 

publicação. Nele, Barbosa também buscou compreender a revista como um produto da 

indústria cultural. Foi na área da editoração gráfica, estudada como arte, que a publicação 
                                                 
12 Dado apresentado por Luiz Lobo em artigo publicado no Jornal da ABI, 2000. 
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encontrou mais espaço. Nesse sentido, foram localizados dois trabalhos de pós-graduação 

examinando seu projeto. 

Sob o título "Design editorial no Brasil: revista Senhor", Fernanda Sarmento 

apresentou dissertação de Mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, no ano 

de 2000, analisando as 17 primeiras edições que têm como Diretor de Arte Carlos Scliar. No 

campo do design editorial a etapa de Scliar é considerada a mais importante e requintada; um 

luxo da editoração gráfica na imprensa brasileira, reconhecida por prêmios internacionais. 

Através da análise de vários exemplares, Sarmento comprovou a modernização do design da 

revista.  

Em 2002, Lucy Niemayer defendeu tese de Doutorado pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, sob o título "O Design Gráfico da Revista Senhor: uma utopia em 

circulação". Niemayer aprofundou a análise do projeto gráfico e realizou um exaustivo 

trabalho sobre a composição e a diagramação das páginas fazendo uma leitura semiótica 

desses elementos em quatro edições que compreendem todas as fases da publicação, até 

janeiro de 1964. Na pesquisa procurou verificar como o design gráfico determina a construção 

de significados. Niemayer apresentou o design da revista como uma obra de arte que 

desconsidera as implicações da era da reprodutibilidade, contorcendo-se sob os imperativos 

da cultura de massa e se firmando como exemplo, concluindo que: "Na revista está presente a 

tensão entre o caráter aurático da obra de arte e o cunho do produto da reprodutibilidade 

técnica, visto como espúrio". A iniciativa de ambas as pesquisas evidenciou a riqueza da 

documentação gráfica apresentada pela revista. 

Diante de tal contextualização do objeto, há que se perguntar: o que tinha SENHOR de 

tão especial, além do seu design gráfico, para servir de referência a uma produção cultural? 

Que marcos a determinam como moderna e cultural? Por que não sobreviveu? Que conexões 

teria o projeto de SENHOR com o contexto histórico, social e político do Brasil dos anos 50? 

E como a revista incorporou e traduziu a idéia de modernidade vivida no país naquele 

período? 

A idéia central desta tese é a pesquisa sobre a revista como contribuição no âmbito da 

história da imprensa brasileira, através do exercício metodológico que considera o passado, 

situado dentro de um contexto, objeto de interpretação sob o olhar e a mediação do 

pesquisador do presente. 
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Esta tese objetiva, em primeiro lugar, resgatar a trajetória histórica da publicação 

tendo em vista a evolução de sua linha editorial ao longo dos quase cinco anos de existência, 

definindo as características do material divulgado e as diferentes etapas por que passou; em 

segundo, entender o projeto editorial da revista SENHOR como uma contribuição para o 

desenvolvimento do campo do Jornalismo Cultural brasileiro; em terceiro, identificar os 

marcos do seu conteúdo, desta forma, averiguar os modos de representação do ver e do pensar 

sob os quais a idéia de modernidade se desenvolveu no Brasil na década de 50 e, assim, 

refletir sobre o papel que a revista desempenhou como espaço central de discussão dos temas 

referentes da época. Pretende-se saber se suas características retrataram um Brasil em 

mudanças.  

 O que se quer, justificando a opção temática, é, além de historiografar, produzir uma 

visão dos principais temas dos anos 50 e 60 que apareceram na publicação, objetivando 

conferir forma mais duradoura às leituras que parte significativa da intelectualidade produziu 

a respeito dos acontecimentos e reflexões da época. Passados quase cinqüenta anos de seu 

lançamento, a coleção da revista é difícil de ser encontrada. Nas bibliotecas, como a da Escola 

de Comunicações e Artes da USP, e da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, os 

exemplares são considerados documentos raros, com acesso limitado para pesquisa. Não é 

para menos: sua encadernação não é boa e as marcas do tempo são cruéis. É nas mãos de 

poucos colecionadores que ela se encontra, tida como a mais cult existente dentro da história 

da imprensa brasileira; algo que se assemelha ao padrão das revistas européias e americanas 

que serviram de inspiração para o seu projeto. Ainda assim as coleções são incompletas, por 

isso considera-se importante documentar, analisar e registrá- la no contexto histórico da 

imprensa brasileira. 

Hipóteses 

a) A revista SENHOR foi uma proposta nova no mercado brasileiro com perfil cultural 

voltado ao público masculino, pretendendo ser culta sem ser formal ou acadêmica, com 

conteúdo voltado para as classes dirigentes.  

b) Na revista há um encontro das duas correntes de modernização da imprensa 

brasileira dos anos 50: a da qualidade gráfica e do texto. 

c) O jornalismo impresso na revista procurou incorporar uma prática de produção 

analítica, voltada à apreciação, à análise e à argumentação, apresentando-se como um espaço 
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público de manifestações sobre questões, fatos e eventos do final dos anos 50 e o início dos 

anos 60, objetivando fornecer uma 'visão de mundo' para os leitores, induzindo-os para os 

assuntos considerados relevantes para sua formação.  

d) A década de 50 se apresenta como um período de modernização no país; portanto, 

há na revista a construção de um cotidiano moderno, compatível com a conjuntura nacional e 

internacional.  

e) SENHOR fechou em janeiro de 1964, às vésperas do golpe militar, por três motivos: 

em primeiro lugar, por ter uma equação editorial muito onerosa; em segundo, por falta de 

experiência empresarial; em terceiro, pelo clima de crise, tensão e radicalização que o país 

viveu, exaurindo-se por falta de aporte dos setores que lhe davam sustentação. 

Metodologia 

Maria Cecília de Souza Minayo (2001, p. 16) apresenta o seu entendimento de 

metodologia como "[...] o caminho do pensamento e da prática exercida na abordagem da 

realidade". Dessa afirmação, depreende-se que a metodologia agrega a teoria e a prática 

perfazendo um conjunto sistematizado de operações mentais, que serão colocadas à 

disposição dos argumentos temáticos e das operações práticas que envolvem a tarefa proposta. 

A teoria, para a mesma autora, é "[...] construída para explicar ou compreender um fenômeno, 

um processo ou um conjunto de fenômenos e processos". Por isso, foi no campo da teoria da 

História Social com perspectiva da análise sob o viés dos Estudos Culturais, da dialética e da 

fenomenologia que se procurou compreender a essência da revista. A metodologia 

interdisciplinar está em sintonia com o pensamento de Stuart Hall (2003), que identifica que 

os Estudos Culturais são de natureza dialógica, o que demonstra uma resistência contra 

tentativas de impor um único paradigma sobre todo o projeto. 

Para a pesquisadora Heloisa Buarque de Hollanda, em "Estudos Culturais na 

Academia Global": 

[...] o próprio exercício da produção de saber nessa área, dependendo 
do contexto em que se insere, migra de uma disciplina para outra, altera 
prioridades, determina discursos e práticas diversas. Uma das maneiras de se 
pensar a área dos estudos culturais é a partir de sua natureza contextualizada 
o que os diferenciam das demais disciplinas. (HOLLANDA, 2004).  
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Dialético, porque nela "[...] as contradições se transcendem dando origem a novas 

contradições, que passam a requerer solução. [...] Considera que os fatos não podem ser 

tomados fora de um contexto social, político, econômico" (DIEHL; PAIM, 2002, p. 70). 

Fenomenológico, porque se baseia na descrição e interpretação de determinado fenômeno 

como ele se manifesta, conforme os mesmos autores, 

[...] Preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela 
é. A realidade é construída socialmente; é entendida como o compreendido, 
o interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é única: existem tantas 
quantas forem suas interpretações e comunicações [...] (DIEHL; PAIM 2002, 
p. 70).  

Na perspectiva das questões para a análise histórica dos media, Rui Cádima (1996, 

p.24), reafirma a importância da cristalização do dispositivo histórico-cultural no qual estão 

ancoradas tecnologias e formas de comunicação específicas, preocupando-se com a análise 

preponderante no campo da cultura onde os fenômenos podem ser explicados. Nesse sentido, 

a pesquisa integra-se na idéia dos estudos que trabalham com a evolução dos meios de 

comunicação e sua inserção na sociedade fazendo correlações entre a história e as tendências 

sociais, culturais, políticas e econômicas.  

Marcos Morel e Mariana Monteiro de Barros esclarecem esse posicionamento das 

pesquisas: 

Na tradicional historiografia, identificada como positivista ou 
historicista, a imprensa aparecia, em geral, como fonte privilegiada na 
medida em que era vista como autêntica narradora dos ‘fatos’ e da ‘verdade’. 
Tal perspectiva, embora pioneira no uso da imprensa na historiografia, 
tornou-se limitada e acabou sendo o principal argumento para o relativo 
abandono que se sucederia. [...] A renovação das abordagens políticas e 
culturais redimensionou a importância da imprensa, que passou a ser 
considerada como fonte documental (na medida em que anuncia discursos e 
expressões de protagonistas) e também como agente histórico que intervém 
nos processos e episódios, não ‘reflexo’. Força ativa, não mero registro de 
acontecimentos, como sublinhou o historiador francês Daniel Roche 
(MOREL; BARROS, 2003). 

Segundo o professor José Salvador Faro13, 

[...] essa historiografia, cujas formulações teórico-metodológicas 
acompanham as correntes de pensamento da própria sociologia, tem como 
peça fundamental a idéia de que é possível reconstruir a história da 
comunicação e da mídia como processo, tendo já sido superada a corrente 
meramente descritiva dos objetos (FARO, 2002). 

                                                 
13 Entrevista dada para a pesquisa em dezembro de 2002.  
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Essa visão, segundo Peter Burke (1992, p. 10-16), absorve a idéia de que a realidade, 

antes considerada imutável, passa a ser encarada como "uma construção cultural", baseada na 

concepção de que ela "é social ou culturalmente constituída", destruindo a idéia do que é 

central e periférico. 

Ao tratar de uma metodologia do discurso histórico, Jesús Galindo Cáceres destaca 

que é um discurso sobre o passado que faz uma transformação nas formas de perceber o 

presente: 

 Quando falamos de historiografia nos referimos a um discurso situado 
historicamente. Trata-se de um discurso que se originou na Europa e cujo 
desenvolvimento não vai mais de quatro séculos [...] A aparição dessa 
história como discurso sobre o passado seria encontrar uma mudança nas 
formas de perceber as relações entre o presente e o passado. (CÁCERES, 
1998, p. 165, tradução nossa).14 

Segundo Lakatos e Marconi, a pesquisa histórica se fundamenta como ciência que 

estuda os fatos passados em suas relações com o presente e com perspectivas futuras: 

"Descreve o que era – o processo enfoca quatro aspectos: investigação, registro, análise e 

interpretação de fatos ocorridos no passado, para, através de generalizações, compreender o 

presente e predizer o futuro" (LAKATOS; MARCONI, 1999, p. 19). 

Dessa forma, procurou-se seguir os passos da investigação do contexto histórico do 

objeto de pesquisa, para reconstruir o processo comunicativo das suas mensagens. Para 

entender esse processo foi necessário mergulhar no funcionamento da sociedade no momento 

em que se produziu a revista SENHOR. A análise do objeto no contexto fez com se passasse a 

elucidar o sentido da inserção da publicação. 

No entanto, cabe sublinhar algumas dificuldades em estabelecer os critérios de 

abordagem. Em primeiro lugar, por se tratar de um tipo de publicação bem diferente das 

atuais e até mesmo das revistas da época; em segundo, pela dificuldade em estabelecer um 

conceito para Jornalismo Cultural que, diferente dos variados setores do jornalismo, oferece 

uma visão ambivalente, como será exposto adiante. É preciso levar em conta ainda que a 

análise de um objeto oferece várias visões, por isso fez-se necessário definir dentre os muitos 

textos aqueles que melhor traduzissem o perfil da publicação e, ao mesmo tempo, se 

                                                 
14 Cuando hablamos de historiografia nos referimos a un discurso situado históricamente. Se trata de un discurso 
que se origina en Europa y cuyo desarrollo no va más allá cuatro siglos [...] La aparición de la historia como 
discurso sobre el pasado seja ver un cambio en las formas de percibir las relaciones entre el presente y el pasado. 
(CÁCERES, 1998, p. 165) 
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relacionavam ao tema da pesquisa. Buscou-se fazer uma pesquisa do tipo qualitativo, cuja 

abordagem fosse capaz de interagir com a complexidade de um contexto, valendo-se também 

de dados quantitativos levantados para determinar a predominância do material que 

caracterizou cada uma das fases da revista.  

Procedimentos metodológicos 

Segundo Diehl e Paim (2002), as técnicas são táticas necessárias para a 

operacionalização do método. Elas fornecem, portanto, o suporte necessário aos 

procedimentos que serão tomados para a elucidação do problema de pesquisa. No caso deste 

estudo, foram considerados os seguintes procedimentos: 

a) Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica buscou através da análise de obras disponíveis em acervos 

bibliográficos – livros, teses, dissertações, monografias, revistas científicas, artigos e 

pesquisas, desenvolver uma contextualização sobre o Jornalismo Cultural, em especial o 

praticado nas revistas culturais ; a conjuntura histórica social e cultural do Brasil na década de 

50 que projetou a idéia de modernidade brasileira; e a verificação das transformações da 

imprensa na mesma época. Com essa perspectiva, a análise buscou projetar as causas e as 

necessidades inerentes da imprensa brasileira nos anos 50 que justifiquem a inserção de 

SENHOR. 

b) Entrevistas 

A pesquisa sobre a história da revista SENHOR foi constituída através da técnica da 

entrevista e pela leitura das edições. Através das entrevistas foram levantadas informações 

sobre direção, linha editorial, estrutura editorial, rotinas de produção, infra-estrutura e 

público-alvo.  

Para cada entrevistado, foi preparada uma entrevista semi-estruturada, mas com pauta 

aberta, possibilitando a realização de novas perguntas que iam surgindo no decorrer da mesma 

através da associação das idéias, como costuma ser feito dentro da técnica jornalística. A 

entrevista foi desenvolvida em três grupos: diretores e jornalistas que estiveram diretamente 

ligados ao desenvolvimento da publicação; jornalistas que trabalharam na imprensa na década 

de 50 e; intelectuais. 
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c) A análise de conteúdo 

A análise desta pesquisa tem por referência concreta o trabalho do professor José 

Salvador Faro, na tese de Doutorado sobre a revista Realidade, defendida na Escola de 

Comunicações e Artes da USP. O trabalho analisa as visões de Realidade sobre a sociedade. 

Da mesma forma, procurou-se, neste trabalho, analisar as visões de SENHOR dentro de 

parâmetros semelhantes, ainda que com algumas especificidades das categorias determinadas. 

Para a análise do conteúdo de forma qualitativa foi adotada a técnica da leitura interpretativa 

do material para a reconstituição dos assuntos abordados. 

Na pesquisa da SENHOR optou-se também por aliar a análise qualitativa à técnica da 

Análise de Conteúdo, dentro dos parâmetros metodológicos estabelecidos por Laurence 

Bardin (1977). A iniciativa da quantificação serviu para determinar o material predominante 

em cada uma das fases, bem como para estabelecer as diferenças entre elas como técnica 

sistemática em seu modelo de validação.  

A análise foi desenvolvida com base na verificação de 49 edições da revista, 85,96% 

da totalidade de edições publicadas. A verificação dos dados quantitativos foi proposta pela 

necessidade de saber se realmente SENHOR poderia ser considerada como uma revista de 

cultura, tendo em vista a diversificação dos temas abordados, questionamento levantado por 

ocasião da qualificação do projeto. 

Corpus da pesquisa 

Da primeira fase, que compreende o período de março de 1959 a julho de 1961, o 

corpus da pesquisa foi constituído pela análise de 26 edições. Não foram verificados os 

exemplares das edições de novembro de 1960, fevereiro e abril de 1961. Da segunda fase, que 

vai de agosto de 1961 a fevereiro de 1962, foram observadas todas as sete edições. Da terceira 

fase, que vai de março de 1962 a janeiro de 1964, foram analisadas 16 edições. Na abordagem 

ficaram de fora as edições de julho, setembro e novembro de 1962 e janeiro e dezembro de 

1963. A escolha dos exemplares deu-se pelo critério de sua disponibilidade. 

Técnicas utilizadas 

A codificação começou com a leitura dos exemplares e uma pré-análise a respeito dos 

temas abordados para determinar as categorias de verificação. Para a classificação foi tomada 

por base a lista dos sumários, complementada com a leitura das edições. Salienta-se que nem 
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sempre a lista dos sumários atendeu os critérios de classificação por três motivos: em 

primeiro, por apresentarem temas que eventualmente não se traduzem em matérias (caso de 

receitas de bebidas, sem acompanhamento de texto); em segundo, porque as listas dos 

sumários não são uniformes (em algumas edições existe uma lista por formatos e outras 

seções temáticas - até a edição de agosto de 1960 os temas eram incluídos pelos formatos; a 

partir de agosto de 1960 passaram a ser por editoria, mesmo assim isso não se manteve 

uniforme até a terceira fase); e em terceiro, porque quando tratam de cadernos especiais não 

fazem especificações sobre o detalhamento dos temas tratados (Exemplo, caderno Balaio). 

Posteriormente, procedeu-se à quantificação das temáticas abordadas em cada editoria em 

planilhas elaboradas no programa Excel. A segunda etapa foi dedicada à análise interpretativa 

do conteúdo em cada uma das fases. 

Para a quantificação temática foram deixadas de fora as notas das seções "Sr. & Cia", 

e que em algumas edições se desdobravam também em seções nomeadas como "Sr. e a 

economia", "Sr. na política e Sr. na tecnologia" (por apresentarem um número elevado de 

notas curtas podendo distorcer o resultado da amostra, já que uma nota de cinco ou seis linhas 

não pode ser comparada a um artigo ou reportagem com conteúdo na maioria das vezes 

ocupando mais de uma página); os pequenos textos que acompanhavam os ensaios 

fotográficos; as páginas destinadas ao humor na forma de cartoons e as receitas de drinks que 

chegam a aparecer na lista dos sumários, mas que na verdade não trazem conteúdo completar. 

Na última fase não foram contabilizados os textos dos cadernos de humor: "O Jacaré" e "Luiz 

Lobo dá o serviço" e a coluna "Eis o homem", por conta da fragmentação de temas.   

Os textos quantificados, ao todo 778, foram inicialmente separados nas seguintes 

categorias: arquitetura, automóveis, bar/gastronomia, ciências, cinema, comportamento social, 

crítica cultural, crítica literária, resenhas de livros, perfis de escritores, ensaios literários, 

crônicas, cultura popular, economia, educação, esporte, filosofia, moda, música, pintura, 

política nacional, política internacional, saúde, sociologia, teatro, tecnologia e textos 

literários. Num segundo momento, para a análise e interpretação dos dados, adotou-se o 

critério de agrupar os temas em quatro núcleos: cultura, hábitos sociais do cotidiano, política e 

economia, e outros. 

1) Editoria de Cultura 
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Sete artes: material sobre pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, música e 

teatro. 

Cultura Popular: relaciona-se às expressões que fazem parte do modo de vida do 

povo, agrupadas em quatro formas de apresentação conforme classificação definida por 

Joseph M. Luyten, considerado um dos maiores especialistas brasileiros em cultura popular. 

1) Apresentação oral: anedotas, provérbios, contos, canções de 
carnaval, cantorias. 2) Apresentação escrita: literatura de cordel, pasquins, 
dísticos de caminhão, latrinália e outros. 3) Apresentação gestual: 
mamulengo, bumba-meu-boi, malhação de Judas etc. (inclui-se vaquejadas e 
rodeios que mostram a habilidade dos peões e vaqueiros na lida com cavalos 
e gado). 4) Apresentação plástica: ex-votos, cerâmica, carrancas e santos, 
artesanato em geral. (LUYTEN, 1988, p. 09). 

Textos literários: poesias, poemas, novelas, crônicas literárias e contos. Embora 

pertençam ao gênero da literatura, esses textos costumam estar presente nas publicações 

culturais, portanto, pertencem à editoria de cultura. 

Ciências e filosofia: textos que buscam estabelecer um diálogo com as correntes do 

pensamento em abordagens analíticas, apontadas dentro da investigação especializada do 

conhecimento científico ou de matrizes epistemológicas. Nesse campo situam-se neste 

trabalho, encontradas na SENHOR, as matérias sobre o desenvolvimento do pensamento 

científico, as reflexões históricas, as análises filosóficas, teológicas, antropológicas, 

sociológicas, lingüísticas entre outros. 

2) Hábitos sociais do cotidiano: Matérias relacionadas ao significado cultural descritivo 

sobre a qual decorre a construção da identidade pessoal e social, através das representações 

das práticas cotidianas, adequadas às regras e maneiras de se comportar socialmente. Nesse 

grupo incluem-se também as matérias de moda e gastronomia pelo significado simbólico da 

representação de uma classe e acima de tudo pelo estilo de abordagem, muitas das vezes 

fazendo literatura de informação através das histórias ilustradas.   

3) Editoria de Política e economia 

Economia: matérias de conteúdo econômico, cobertura do mercado financeiro, 

transações internacionais, problemas macroeconômicos, investimentos financeiros etc. 

Política: matérias naciona is e internaciona is relacionadas à organização política da 

sociedade, os partidos políticos, eleições, as políticas governamentais etc. 
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4) Outros  

 Por apresentar uma amostra inferior a 10% do material, nesta editoria foram agrupadas 

todas as demais temáticas, entre elas educação, esporte, saúde, turismo e tecnologia ; e, por 

ventura alguma matéria que não se enquadrava em nenhuma das demais categorias. 

Emparelhando os dados das três fases para a formação de um quadro referencial de 

pano de fundo sobre o perfil editorial da revista SENHOR, chegou-se a esses percentuais: 

62,34% das abordagens dizem respeito às artes, à cultura popular, aos textos literários e às 

ciências sociais. Soma-se a esse número, como integrante do campo da cultura os 15,94% dos 

temas sobre os hábitos sociais do comportamento, perfazendo um total de 78,16%. O conjunto 

de matérias sobre economia e política soma 15,04%. Os demais temas, 6,68%.  

Tabela 01 – Quantificação de temas nas três fases da SENHOR. 

EDITORIA 
Primeira 

fase 
Segunda 

fase 
Terceira 

Fase N° Percentual 
CULTURA 207 72 206 485 62,34 

Arquitetura 02 01 11 14 1,80% 
Cinema 16 02 24 40 5,40% 
Ciências e Filosofia 10 02 14 26 3,34% 
Crítica Literária/ Resenhas de Livros/ Crítica de 
Cultura/ Crônicas Jornalísticas/Perfis de Escritores 

 
44 

 
23 

 
51 112 15,17% 

Cultura Popular 11 05 10 26 3,34% 
Música 08 01 13 21 2,83% 
Pintura/Escultura 18 06 20 41 5,66% 
Teatro 09 04 10 22 2,96% 
Textos Literários 89 28 53 167 21,85% 

HÁBITOS SOCIAIS DO COTIDIANO 75 19 30 124 15,94% 
ECONOMIA / POLÍTICA 78 12 27 117 15,04% 

OUTROS 27 09 16 52 6,68%  
TOTAL 387 112 279 778 100% 

Capítulos 

Para a compreensão do tema, a pesquisa foi dividida em seis capítulos.  O primeiro 

contém a análise sobre o campo do Jornalismo Cultural, as características do jornalismo de 

revista e uma verificação das revistas culturais. O segundo enfoca as transformações ocorridas 

na sociedade e na imprensa brasileiras geradas no período pós-guerra. O terceiro aborda o 

lançamento da revista SENHOR e os marcos do projeto editorial. O quarto, quinto e sexto 

capítulos analisam a história, as características da revista e do material divulgado, 

respectivamente na primeira, segunda e terceira fase. 
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Senhor foi certamente a melhor revista cultural que já 

tivemos (Alberto Dines, 2005). 
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CAPÍTULO I 

JORNALISMO CULTURAL EM REVISTA 

1.1. O Jornalismo Cultural 

Para o jornalista e pesquisador argentino Jorge Rivera, o campo do Jornalismo 

Cultural não é uniforme e nem de fácil compreensão, permitindo considerar indistintamente 

como tal: 

 [...] uma revista literária de pequena circulação, o suplemento de um 
diário de tiragem massiva, uma publicação acadêmica altamente 
especializada, um fanzine, uma revista de divulgação que trabalha com 
recortes temáticos muito diferenciados entre si, uma coleção fascicular, etc. 
(RIVERA, 2003, p. 20, tradução nossa)15. 

No entanto, é preciso destacar a imprecisão do conceito de Jornalismo Cultural, 

complexo na sua constituição discursiva. O termo refere-se ao sentido lato e ao stricto da 

produção. O sentido lato dá-se pela natureza, objetivos e procedimentos, principalmente pela 

mediação que opera, enquanto instrumento de conhecimento, que se presta a uma análise da 

realidade social, porque diz respeito a fatos do cotidiano, suas interpretações e opiniões 

diversas, possibilitando uma visão de mundo, com a tradução de elementos capazes de 

remontar à própria noção de identidade. Mas se tem convencionado como Jornalismo Cultural 

o sentido stricto, centrado, em um primeiro momento, à idéia de um jornalismo diferenciado, 

segmentado, especializado, voltado prioritariamente à crítica da produção literário-artística, 

expressa na literatura, pintura, escultura, arquitetura, teatro, música e cinema, compreendidas 

dentro das sete artes. Essa especialização nasce das necessidades da imprensa em atender a 

um público segmentado e de tratar de temas com maior profundidade, assim como acontecem 

nas demais seções do jornalismo como política, economia, esportes e outras. Mas o tema tem 

se demonstrado inesgotável a começar pelo sentido da palavra cultura. 

                                                 
15 [...] una revista literaria de pequeña circulación, el suplemento de un diario de tirada masiva, una publicación 
académica altamente especializada, un fanzine, una revista de divulgación que trabaja con recortes temáticos 
muy diferenciados entre sí, una colección fascicular, etcétera. (RIVERA, 2003, p. 20) 
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O termo cultura é por si só um problema de conceito que não permeia só o jornalismo, 

mas as diferentes áreas do saber como a sociologia e a antropologia. Para o teórico Edgar 

Morin, a palavra cultura é considerada uma "armadilha" que em vez de parecer "firme", é 

"dúbia" e "traiçoeira": "Palavra mito que tem a pretensão de conter em si completa salvação: 

verdade, sabedoria, bem-viver, liberdade, criatividade...". (MORIN, 1999, p.75). 

Cultura tem significado abrangente. Conforme Morin existem três sentidos principais 

para a palavra: o antropológico – que de um lado se opõe à natureza e engloba, portanto, tudo 

o que não depende do conhecimento inato e, por outro lado, tudo o que é dotado de sentido; o 

etnográfico – que reagrupa crenças, ritos, normas, valores, modelos de comportamento que se 

perpetuam de geração em geração; e o das humanidades – que se refere a um sentido residual 

ou restrito, classificado como "cultura ilustrada" e que, historicamente, centra a cultura nas 

humanidades clássicas e no gosto literário-artístico (MORIN, 1999, p. 75). 

A concepção de cultura erudita, conforme o mesmo autor, pertence à classe letrada e 

burguesa - proporcionada no sistema educacional, e, ao contrário das demais, é 

valorizadíssima porque o culto se opõe, socialmente, ao inculto. Assim tradicionalmente 

culto, refere-se ao homem preparado, possuidor de conhecimentos. Porém, de outra forma, a 

cultura erudita, também é considerada "ornamento, antídoto, a máscara na sociedade 

aristocrática, burguesa, empreendedora, técnica e guerreira [...], proporcionada nos colégios 

aos filhos das famílias de elites dominantes" (MORIN, 1999, p. 80).  

O sentido etnosociológico diz respeito à cultura popular, associada ao folclore, ou 

ainda pode "referir-se tanto a artefatos individuais [...] como uma música popular ou um 

programa de televisão, quanto ao estilo de vida de um grupo" (EDGAR e SEDGWICK, 2003, 

p. 77).  Dentro da estrutura social e capitalista a cultura popular pertence a um grupo 

denominado como povo.  

O crítico literário e ensaísta Alfredo Bosi (2003, p. 319), explica cultura como 

"conjunto de modos de ser, viver, pensar e falar de uma dada formação social" e adota o 

termo no plural – culturas ao falar principalmente sobre o que ocorre no Brasil: 

Se pelo termo cultura entendemos uma herança de valores e objetos 
partilhados por um grupo humano relativamente coeso, poderíamos falar em 
uma cultura erudita brasileira, centralizada no sistema educacional (e 
principalmente nas universidades), e uma cultura popular, basicamente 
iletrada, que corresponde aos mores materiais e simbólicos do homem 
rústico, sertanejo ou interiorano, e do homem pobre suburbano ainda não de 
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todo assimilado pelas estruturas simbólicas da cidade moderna (BOSI, 2003, 
p. 309). 

Com o advento do processo de industrialização e fruto da infra-estrutura capitalista, 

cria-se a cultura de massa, transmitida pela chamada indústria cultural, termo cunhado pelos 

autores Adorno e Horkheimer, que reúne culturas diferentes englobando a erudita e a popular. 

É neste sentido que Bosi amplia o conceito acrescentando a cultura criadora vinculada à 

universidade e à cultura de massa: 

A cultura criadora individualizada de escritores, compositores, 
artistas plásticos, dramaturgos, cineastas, enfim, intelectuais que vivem 
dentro da Universidade, e que, agrupados ou não, formariam, para quem olha 
de fora um sistema cultural alto, independentemente dos motivos ideológicos 
particulares que animam este ou aquele escritor, este ou aquele  artista. 
Enfim, a cultura de massas, que, pela sua íntima imbricação com os sistemas 
de produção e mercado de bens de consumo, acabou sendo chamada pelos 
intérpretes da Escola de Frankfurt, indústria cultural, cultura de consumo 
(BOSI, 2003, p. 309). 

Para a melhor compreensão das formas de cultura, Bosi estratifica: 

A cultura erudita cresce principalmente nas classes altas e nos 
segmentos mais protegidos da classe média: ela cresce com o sistema 
escolar. A cultura de massa, ou indústria cultural, corta verticalmente todos 
os estratos da sociedade, crescendo mais significativamente no interior das 
classes médias. A cultura popular pertence, tradicionalmente, aos estratos 
mais pobres, o que não impede o fato de seu aproveitamento pela cultura de 
massa e pela cultura erudita, as quais podem assumir ares popularescos ou 
populistas em virtude de sua flexibilidade e da sua carência de raízes (BOSI, 
2003, p. 326). 

Dessa forma, a cultura passa do círculo fechado das sociedades aristocráticas para o 

recinto da universidade e para o domínio da indústria cultural e, por conseqüência, para a 

massa consumidora com a interface da cultura popular. 

Na entrada dos problemas, a análise da produção do Jornalismo Cultural esbarra na 

chamada cultura erudita em contraponto com a cultura de massa. O calcanhar de Aquiles está 

em considerar como cultura apenas a estética burguesa, considerando-a como uma espécie de 

supercultura, ou ainda como se fosse "uma quintessência, o suco mais sutil que a sociedade 

pode produzir" (MORIM, 1999, p. 81). Esse tipo de cultura é vista como intelectualmente 

superior. 
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É o que verifica Daniel Piza (2003, p. 45-46) ao transcrever uma pesquisa realizada 

pela Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Nela, mais de 2/3 dos entrevistados 

não considera cultura um filme de Spielberg. Ele analisa: "O que acontece, como mostrou a 

pesquisa mineira, é que a maioria das pessoas associa ‘cultura’ a algo inatingível, exclusivo 

dos que lêem muitos livros e acumulam muitas informações, algo sério, complicado, sem a 

leveza de um filme-passatempo". Isso por si só explica a visão elitista que muitos têm sobre o 

termo cultura como algo de qualidade superior.  Adiantando-se sobre a discussão, Piza 

esclarece: "É óbvio que um filme de Spielberg é cultura, por lidar com signos e valores, e, só 

para dar uma idéia, existe já uma vasta literatura psicanalítica com interpretações sobre ET". 

Pierre Bourdieu (2004a) oferece elementos importantes para o entendimento da 

produção, circulação e consumo dos bens culturais pela definição do campo simbólico que se 

apresenta a partir de duas vertentes: o da produção erudita e o da produção da indústria 

cultural. O que distingue e diferencia os campos é a quem se destinam os bens culturais 

produzidos.  

De acordo com a visão de Bourdieu, o campo da produção erudita, formado por 

produtores-consumidores de obras de arte, destina-se a seus pares, enquanto o campo da 

indústria cultural destina-se à população em geral e se fundamenta nos imperativos da 

concorrência pela conquista do mercado.  Dessa forma, a estrutura do produto decorre das 

condições econômicas e sociais de sua produção e cria o público de massa.  

Ao contrário do sistema da indústria cultural que obedece á lei da 
concorrência para conquista do maior mercado possível, o campo da 
produção erudita tende a produzir ele mesmo suas normas de produção e os 
critérios de avaliação de seus produtos, e obedece à lei fundamental da 
concorrência pelo reconhecimento propriamente cultural concedido pelo 
grupo de pares que são ao mesmo tempo, clientes privilegiados e 
concorrentes (BORDIEU, 2004a, p. 105). 

Morin (1963, p. 73), em artigo publicado pela revista SENHOR, também oferece 

elementos de análise ao considerar que a vulgarização na cultura está no fato da simplificação 

e maniqueização da reprodução da obra de arte com a eliminação de elementos que poderiam 

ser dificilmente inteligíveis à massa. De outro lado defende que o valor da reprodução está na 

multiplicação do acesso, oferecendo assim os elementos da democratização da cultura. 

 Historicamente, o Jornalismo Cultural se desenvolveu a partir da idéia da produção 

voltada para a cultura erudita tendendo a mostrar a cultura como algo 'superior', sofisticado e 
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formal, operando a "estética burguesa", com repertórios restritos, destinados a uma minoria de 

conhecedores, logrando certo prestígio dentro deste público.  

No entanto, essa visão tem-se ajustado ao longo do tempo a uma mescla ampla que 

busca sintetizar e difundir os patrimônios culturais do conhecimento em esferas variadas em 

que a cultura passa a ter uma visão mais integradora tematizando além das belas letras e das 

belas artes, os modos de vida, os sistemas de valores, as tradições e as crenças, ajustada ao 

campo da produção de bens simbólicos. Dessa maneira, tende a superar o prisma da dicotomia 

entre os campos da produção simbólica; de elite e de massa ou ainda, erudita e popular, 

evidenciando a difusão da cultura de mercado e a análise crítica. Para Rivera tem-se definido 

como Jornalismo Cultural: 

 [...] uma zona muito complexa e heterogênea de meios, gêneros e 
produtos que abordam com propósitos criativos, críticos, reprodutivos ou 
divulgatórios dos terrenos de sociais ‘belas arte’, as ‘belas letras’, as 
correntes do pensamento, as ciências sociais e humanas, a chamada cultura 
popular e muitos outros aspectos que têm a ver com a produção, circulação e 
consumo de bens simbólicos, sem importar sua origem ou destinação 
(RIVERA, 2003, p. 19, tradução nossa)16. 

Rivera ressalta que deveriam ser excluídos desta lista, ainda que apareçam com 

freqüência nas publicações sobre cultura, os textos especificamente literários, como o poema, 

a poesia e as novelas literárias, porque não possuem o status jornalístico que se confere a uma 

nota de divulgação, uma resenha biográfica ou a um ensaio. Conforme Rivera, eles 

respondem a usos e maneiras retóricas e lingüísticas que possuem sua própria tradição 

cultural. O autor alerta que é justamente a coexistência destes textos que acentua a 

complexidade da definição do campo do Jornalismo Cultural. 

Para o mesmo autor, o recorte de temas abordados tem a ver com as dimensões do 

projeto editorial e o segmento de público para o qual se destina. Nesse sentido estratifica os 

graus de especialização: 

 A cultura superior se especializa, de modo geral, em repertórios 
restritos e unitários de caráter histórico, filosófico, artístico, lingüístico, etc. 
etc, que não contemplam a divulgação, mas sim a abordagem monográfica 
de caráter acadêmico, ou bem o seguimento de una investigação 
especializada, a discussão de nova tese fundamentada no terreno do 

                                                 
16 [...] 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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conhecimento científico ou o exame exaustivo de uma obra de aporte 
significativo [...] 
 A cultura média, talvez a zona mais expansiva da invenção da 
imprensa – é a que oferece, em troca, maiores possibilidades de 
heterogeneidade e misturas. Condicionados pela exemplaridade modelar da 
cultura superior, mas, neste campo são os responsáveis da intensa massa de 
adaptações, textos de divulgação, revistas, projetos editoriais, coleções 
fasciculares e outros artefatos destinados a reconhecer, sintetizar e difundir 
os patrimônios do conhecimento nas esferas mais variadas, e daí a 
frondosidade potencial de seus repertórios temáticos, que atravessam, sem 
sentimento de culpa, as culturas clássicas, as vanguardas, a atualidade, os 
meios massivos, as literaturas marginais, as ciências políticas, as questões 
substanciais das ciências "duras", etc. etc. 
 A cultura baixa, o brutal, [...] suas ofertas temáticas são 
comparativamente mais limitados [...] Crônicas desportivas, literatura 
macabra, pornografia, casos sensacionalistas, correios do coração e outras 
espécies desse tipo são os muros que a delimitam e comprimem 
tematicamente, separando-a da cultura superior e da média cultura. Muitos 
desses produtos brutais refletem, sem dúvida um estimado grau de 
refinamento em seu gênero, e são o fruto de criadores de verdadeiro talento 
(RIVERA, 2003, p. 29-30, tradução nossa)17. 

Piza (2003) alerta sobre a temática na qual se debruça o Jornalismo Cultural, dizendo 

que a tendência da mesma, principalmente a partir dos anos 90, tem sido ampliada para além 

dos assuntos que não fazem parte das chamadas sete artes, inserindo-se assuntos como a 

moda, a gastronomia e o design. Isso parece ser de fácil compreensão quando se observam as 

seções culturais dos principais jornais brasileiros. Nelas, moda, comportamento, quadrinhos, 

coluna social e o repertório da programação televisiva dividem espaços com as informações e 

análises críticas da produção literária e artística. 

                                                 
17 La cultura superior se especializan, por lo general, en repertorios restringidos y unitarios de carácter 
histórico, filosófico, artístico, lingüístico, etcétera, que no contemplan la divulgación sino el abordaje 
monográfico de carácter académico, o bien el seguimiento de una investigación especializada, la discusión de 
nueva tesis aportada al terreno Del conocimiento científico o el examen exhaustivo de una obra de aporte 
significativo. [...] La cultura media  tal vez la zona más expansiva desde la invención de la imprenta – es la que 
ofrece en cambio mayores posibilidades de heterogeneidad y mezcla. Condicionados por la ejemplaridad 
modelar de la cultura superior, pero este campo son los responsables de la ingente masa de adaptaciones, textos 
de divulgación, revistas, proyectos editoriales, colecciones fasciculares y otros artefactos destinados a recoger, 
sintetizar y difundir los patrimonios del conocimiento en las esferas más variadas, y de ahí la frondosidad 
potencial de sus repertorios temáticos, que atraviesan sin sentimiento de culpa las culturas clásicas, las 
vanguardias, la actualidad, los medios masivos, las literaturas marginales, las ciencias políticas, las cuestiones 
substanciales de las ciencias "duras", etcétera. La cultura baja o brutal, [...] sus ofertas temáticas son 
comparativamente más limitados [...] Crónicas deportivas, literatura macabra, pornografía, fair divers, correos 
del corazón y otras especies de este tipo son los muros que la delimitan y constriñen temáticamente, separándola 
de la cultura superior y de la cultura media. Muchos de esos productos brutales reflejan, sin embargo un 
estimable grado de refinamiento en sú género, y son el fruto de creadores de verdadero talento. (RIVERA, 2003, 
p. 29-30). 
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Ainda sobre o Jornalismo Cultural, Arthur Nestrovski, assinala a contradição na raiz 

do termo, situando o mesmo entre o efêmero e o intemporal, nas palavras do autor – 

"imediato" e "permanente". 

A palavra 'jornalismo' vem do latim diurnalis, que significa 'do dia ', 
menos no sentido de diurno do que de diário, cotidiano. 'Cultural' é o um 
termo figurado, por analogia ao cultivo da terra. Jornalismo é do dia -a-dia; 
cultural, de longa duração. O jornalismo reage rapidamente aos acidentes; a 
cultura define a identidade de um grupo, ou de uma sociedade, e só se 
transforma aos poucos. O jornalismo cultural existe nessa tensão entre o 
continente e o permanente, com a balança quase nunca no meio 
(NESTROVSKI, 2000, p. 10). 

Wilsa Carla Freire da Silva (1997) ao analisar os cadernos de cultura dos jornais de 

São Paulo e Rio  de Janeiro, em dissertação de mestrado intitulada "Cultura em pauta: um 

estudo sobre o jornalismo cultural", atribui um duplo papel para o jornalismo de cultura. De 

um lado, os cadernos diários que se traduzem pela aproximação com a informação de 

atualidade e a prestação de serviços, servindo como vitrines do mercado cultural; de outro, os 

cadernos semanais que apresentam uma postura mais autoral do que informativa, apostando 

na aproximação da cultura acadêmica. Nessa zona intermediária entre a produção no ticiosa e 

analítica os espaços se complementam com a função informativa e a opinião crítica.  

A dupla postura do Jornalismo Cultural evidenciando-se como espaço crítico e de 

difusão dos produtos da indústria cultural também é ponto de análise de Rivera (2003, p. 22), 

que caracteriza o primeiro setor como capaz de realizar uma real influência na configuração 

das idéias e gosto público de uma época, enquanto que o segundo acaba por limitar-se a 

reproduzir seus modos sem apontar elementos originais e contraditórios encontrados na 

crítica. 

A pesquisadora espanhola Margerita Pérez de Eulate Vargas (1998) defende a idéia de 

que o Jornalismo Cultural se fundamenta como um gênero argumentativo de opinião, 

concebendo-se assim como um papel mais formador do que propriamente informador a 

respeito dos fatos e acontecimentos que circundam a cultura. Portanto, entende-se aqui que 

esse Jornalismo Cultural apresenta-se como um espaço de cultura como conhecimento. 

Vargas salienta que nas páginas deste chamado Jornalismo Cultural "nascem o diálogo 

e a controvérsia ideológica que possibilitam o pluralismo e o encontro com a verdade. Delas 

também se pode lutar contra a passividade e converter a cultura armazenada em algo vivo e 
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eficaz18" (VARGAS, 1998, p.1-6, tradução nossa).  A autora refere-se a um discurso que 

possa enriquecer o repertório do público leitor uma vez que ao fornecer argumentos para a 

apreciação e a avaliação crítica das mensagens pode possibilitar certo posicionamento em 

relação ao saber tradicional e a bagagem cultural do leitor. 

Para Rivera "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 na sociedade (tal como se expressam em 

campos tão variados como as artes, as idéias, as letras, as crenças, as técnicas, etc.) apelando 

para ele uma bagagem de informação, um tono, um estilo e um enfoque adequado à matéria 

tratada e as características do público eleito19" (RIVERA, 2003, p.11, tradução nossa). 

No campo do Jornalismo Cultural, uma das características marcantes tem sido a 

interface com o meio acadêmico que proporciona, nas páginas de cultura, um fórum público 

de manifestação do pensamento.  Para o professor José Salvador Faro, nesta área acentua-se o 

caráter: 

 [...] analítico e autoral [...] situado fora do âmbito da factualidade do 
jornalismo convencional presente em outras editorias [...] tendo como foco 
principal a construção de um sentido organizador da crítica conceitual que se 
desdobra, invariavelmente, numa estrutura analítica que a coloca como 
veiculadora de percepções que extrapolam o objeto sobre o qual se debruça. 
É essa força de estruturação que justifica a presença, no âmbito dessa 
produção especializada, de uma interface com o universo acadêmico (FARO, 
2003, p. 1-3). 

A participação dos intelectuais, denominada por Pierre Bourdieu de "intelectuais-

jornalistas", está situada "em um campo incerto entre o campo jornalístico e os campos 

especializados (literário ou filosófico etc.)", exercendo dois efeitos principais: 

[...] de um lado, fazer adotar formas novas de produção cultural, 
situadas em um meio-termo mal definido entre o esoterismo universitário e o 
exoterismo jornalístico; de outro, impor, em especial através de seus 
julgamentos críticos, princípios de avaliação das produções culturais que, 
conferindo a ratificação de uma aparência de autoridade intelectual às 
sanções do mercado e reforçando a inclinação espontânea de certas 
categorias de consumidores à ‘alodoxia’, tendem a reforçar o efeito de índice 

                                                 
18 "nacen el diálogo y la controversia ideológica que posibilitan el pluralismo y el encuentro con la verdad. 
Desde ellas también se puede luchar contra la pasividad y convertir la cultura amenazada en algo vivo y eficaz". 
(VARGAS, 1998, p.1-6). 
19 "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 tal variados como las artes, las ideas, las letras, las creencias, las técnicas, etcétera)". 
(RIVERA, 2003, p.11). 
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de audiência ou lista de best-sellers sobre a recepção dos produtos culturais e 
também, indiretamente e a prazo, sobre a produção, orientando as escolhas 
(as dos editores, por exemplo) para produtos menos requintados e mais 
vendáveis (BOURDIEU, 1997, p. 111). 

Piza (2003, p. 45), ainda destaca que esse Jornalismo Cultural precisa saber observar o 

mercado sem preconceitos ideológicos, sem parcialidade política, cabendo a ele o papel 

crítico do que o cidadão recebe. 

A partir destes posicionamentos concebe-se um conceito de Jornalismo Cultural que 

realiza a difusão e análise crítica das culturas - formatando um fórum público de manifestação 

do pensamento. A temática transborda a análise e a divulgação dos produtos da chamada 

cultura ilustrada (literatura, pintura, escultura, teatro, música, arquitetura, cinema) e abrange a 

cultura popular, o comportamento social – formas de ser e se portar, e as ciências sociais, 

ajustadas ao campo da produção jornalística. Como componente do campo cultural incluem-

se os textos literários, muito embora não sejam considerados jornalísticos. 

Para melhor elucidação exclui-se desta relação, que foi tomada a cabo para a análise 

do material da revista SENHOR, as matérias sobre política, economia, esportes, educação, 

tecnologia, saúde, polícia e agricultura, por entender que elas pertencem a outros ramos da 

especialização do jornalismo. Essas temáticas podem até vir a ser de domínio no campo do 

Jornalismo Cultural, mas quando se apresentam através de análises aprofundadas mediada 

pela reflexão sobre as problemáticas globais do homem em sociedade. 

1.2 Revistas: produção e história 

As revistas nascem com o objetivo de preencher o conteúdo perecível dos jornais e a 

densidade do livro. A diferença em relação ao diário é que com mais tempo para o 

planejamento podem produzir um material mais analítico sobre os fatos; e, em relação ao livro 

diferem-se pela abordagem temática, remetendo à idéia de que não é necessária a leitura 

contínua, pois não apresentam a complexidade do livro, podendo ser lidas e manuseadas de 

qualquer parte. 

Em geral, os jornais preocupam-se com as notícias do dia, com a atualidade e são 

impressos em páginas relativamente grandes. As revistas apresentam uma produção gráfica 

mais sofisticada baseada na informação visual. Editadas com maior intervalo de tempo, as 

revistas procuram focalizar o material mais especializado e quando tratam da notícia da 



 47 

atualidade buscam um conteúdo capaz de ser mais analítico e documental, tentando apresentar 

um diferencial através da exploração de novos ângulos do que o jornal, a Internet, o rádio e a 

televisão já mostraram, com o propósito de levar o leitor a compreender o significado do que 

lê e ouve. Encadernadas em papel menor e de melhor qualidade, elas se caracterizam, define 

Marília Scalzo (2003, p. 12), como "objetos queridos, fáceis de carregar e de colecionar". 

Elcias Lustosa, ao se referir ao conteúdo das revistas, fala da existência de um texto 

contextualizado a partir do processo de recuperação da notícia: 

[...] descompromissado com o factual e com os acontecimentos 
rotineiros, objetivando muito mais a interpretação dos fatos e a análise de 
suas conseqüências, pois raramente pode ou procura oferecer novidades no 
sentido do que é assegurado pelas emissoras de televisão, de rádio e pelos 
jornais. (LUSTOSA, 1996, p.104).    

O editorial da revista O Cruzeiro, de 10 de novembro de 1928, já traduzia essa idéia, 

comparando o conteúdo do jornal e da revista.  

[...] a revista reúne um complexo de possibilidades que, em certo 
sentido, rivalizam ou ultrapassam as do jornal. O seu raio de ação é 
incomparavelmente mais amplo no espaço e no tempo. Um jornal está 
adstrito às vinte e quatro horas de sua existência diária. Cada dia o jornal 
nasce e fenece, para renascer no dia seguinte. É uma metamorfose 
consecutiva. O jornal dura um dia. Essa existência, tão intensa como breve, 
dificulta os grandes percursos. É um vôo célere e curto. O jornal é a própria 
vida. A revista já é um compendio da vida. A sua circulação não está 
confinada a uma área traçada por um compasso cujo ponteiro móvel raro 
pôde exceder um círculo de raio superior a distancia máxima percorrível em 
vinte e quatro horas. A revista circula desde o Amazonas ao Rio Grande do 
Sul, infiltra-se por todos os municípios, utiliza na sua expansão todos os 
meios de condução terrestre, marítima, fluvial e aérea; entra e permanece nos 
lares; é a leitura da família e da vizinhança. A revista é o estado 
intermediário entre o jornal e o livro. [...] Uma revista é um instrumento de 
educação e de cultura [...]20. 

Vista dessa forma, a revista, em sua concepção, traduz a idéia de que produz um 

conteúdo interpretativo - entendido aqui no sentido de dar explicação às causas de um fato, 

localização no contexto histórico-social e suas conseqüências. Tratando-se, portanto, de um 

conteúdo não tão perecível como o do jornal que em tese se preocupa basicamente em dizer o 

que está acontecendo. A revista parte de um conceito mais amplo da informação relacionado a 

uma contextualização. 

                                                 
20 Neste texto foi adaptada a ortografia original para a ortografia contemporânea. 
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Ao analisar o texto de revista, o jornalista Sérgio Vilas Boas (1996, p. 14), apresenta a 

interpretação da notícia como uma forma de "mergulhar na história", proporcionando ao leitor 

"a reflexão, a visão detalhada do contexto, a narrativa instigante e atraente", mas para isso, 

alerta, que é preciso conciliar criatividade com recursos de estilo. Nesse sentido, o autor 

defende a utilização de recursos literários aliados às técnicas jornalísticas para proporcionar 

um texto mais atraente para o leitor.  

Além do habitual estilo formal-coloquial do jornalismo, a revista 
toma expressões da literatura e as transpõe para o uso corrente. [...] Daí 
pode-se obter uma outra forma de expressão, ao mesmo tempo criativa e 
erudita (VILAS BOAS, 1996, p. 71). 

Esses recursos que combinam objetividade com a narrativa literária sem perder o 

'estilo jornalístico', aquele que o identifica e individualiza na profissão, em geral, mostram-se 

incompatíveis com a velocidade e a padronização do jornalismo diário, mas podem ser 

encontrados nas grandes reportagens, que costumam ser reservadas às publicações nos 

cadernos especiais ou de fins de semana e principalmente no texto de revistas, produzidos 

com mais tempo.   

O estilo jornalístico definido por Juarez Bahia (1990, p. 81) como "a maneira de 

escrever e também a maneira de ser do veículo", assume feições próprias em cada meio de 

comunicação. TV, rádio, Internet, jornal e revista, cada um possui a sua forma de expressão, 

sem perder o fundamental que é apreciar os acontecimentos informando e sendo entendido 

pelo público a que se destina.  

É verdade que as revistas não podem concorrer com a atualidade imediata do jornal 

diário, da TV, do rádio e da Internet; elas trabalham com o que o jornalista Luiz Lobo (2004), 

em entrevista para esta pesquisa, denomina de "grande atualidade", não necessariamente a de 

um presente imediato, mas aquele capaz de recuperar o fato, ampliar o enfoque, 

contextualizar, interpretar e apresentar ecos e ressonância.  

Outros diferenciais definidos na revista, determinantes para o seu estilo de texto, são a 

segmentação e a classificação. Enquanto os jornais se prestam a ser de informação geral, 

atingindo o grande público, as revistas procuram, na maioria das vezes, um público dirigido. 

A segmentação atende os seguintes critérios: masculino e feminino; por idades (infantil, 

adolescente e adulta); e por tema (informação, cultura, economia, cinema etc). Quanto à 

periodicidade, geralmente são classificadas como semanais, quinzenais ou mensais.  
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A revista SENHOR, objeto desta análise, era dirigida ao público adulto, 

prioritariamente masculino.  Por causa desse perfil, apresenta uma variada temática que vai de 

política à economia, da gastronomia ao futebol, da ciência à educação; porém seu foco 

principal era o campo da cultura, abrindo espaço para a reflexão sobre a alta cultura, as 

vanguardas culturais, a cultura popular e as ciências sociais. Dada a quantidade de 

colaboradores, o estilo de texto presente na publicação aproxima-se mais do ensaístico e 

autoral do que do informativo, em que opera uma reflexão sobre os temas e o contexto onde 

se encontram. Pela característica cultural, sobressaem-se diferentes recursos estilísticos que 

serão abordados na análise dos exemplares. 

1.3 Breve história das revistas culturais 

Formalmente, a primeira revista registrada na imprensa é de 1663, na Alemanha, sob o 

título Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes Discussões Mensais). Ela foi fundada 

pelo poeta e teólogo Johann Rist e apareceu irregularmente uma vez por mês durante cinco 

anos. Outra referência surgiu na França, dois anos depois, em 1665. Era o Journal des Savants 

(Jornal dos Sábios), que deu origem às primeiras revistas literárias. "Era dedicada à resenha e 

crítica de livros de caráter literário ou científico" (CARNEIRO, 2004). Da Europa aos Estados 

Unidos, principais berços de desenvolvimento e especialização desse tipo de publicação 

surgiram vários modelos. Em geral, são publicações que remetem aos primórdios desse meio 

de comunicação.  

É na Inglaterra do século XVIII, segundo Jorge Rivera (2003), que surge uma 

produção pioneira voltada ao Jornalismo Cultural com a participação de "escritores-

jornalistas" (sic). Rivera cita publicações como The Tatler (1709-1711) e The Spectador 

(1711-1714), criadas por Richard Steele e Joseph Addison. Publicada em Londres The 

Spectator também é citada por Daniel Piza (2003 p.11), como um dos marcos do início do 

Jornalismo Cultural. Os exemplares dessa publicação editada diariamente podem ser lidos 

pela Internet (ANEXO A). Cada edição era constituída por um longo ensaio, impresso em 

uma única folha. Nela, seus editores, Addison e Steele, foram os responsáveis por escrever 

sobre a vida na cidade, apresentando temas voltados principalmente às artes e à literatura, 

dosada de humor e sátira, visando atender um público refinado. "A Spectator se dirigia ao 

homem da cidade 'moderno', isto é, preocupado com modas, de olho nas novidades para o 
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corpo e a mente, exaltado diante das mudanças no comportamento e na política" (PIZA, 2003, 

p.12). 

O Jornalismo Cultural se expandiu no mundo inteiro, mas apresenta forte influência a 

partir das revistas européias e norte-americanas. Dentro desse cenário, Rivera destaca quatro 

publicações da Europa: Times Liberary (1902-1937), publicada em Londres, apareceu como 

suplemento do tradicional diário inglês The Times, e a partir de 1914 transformou-se numa 

publicação semanal; Nouvelle Revue Françoise, publicada na França a partir de 1908, 

apresentou as reivindicações estéticas do simbolismo servindo de plataforma para jovens 

escritores; The Criterion (1922-1939), apresentava a literatura e processos culturais, destinada 

a circular entre os intelectuais da época, editada em Londres por T. S. Eliot, um dos poetas 

mais influentes do século XX, que em 1928 recebeu o prêmio Nobel da Literatura; Revista de 

Occidente (1923-1936), publicação espanhola, fundada em Madrid pelo filósofo e ensaísta 

José Ortega Y Gasset, que exerceu importante papel na divulgação da cultura espanhola e 

européia.  

Nos Estados Unidos destacam-se, conforme Rivera, várias revistas entre elas Saturday 

Evening Post, The American Mercury, The Partisan Review, e The New Yorker. Saturday 

Evening Post sobressai-se pela combinação das artes clássicas, ilustrações, ficção e humor. 

Para Rivera (2003, p. 46), trata-se de uma revista massiva de cultura média  diferenciada das 

publicações britânicas. The American Mercury destaca-se pelas análises lingüísticas, 

sociológicas, históricas e literárias, servindo como modelo as grandes publicações culturais 

norte-americanas. The Partisan Review pela inserção de intelectuais com questionamentos 

teóricos sobre a cultura. The New Yorker é uma das mais tradicionais, referência em diversas 

partes do mundo, sendo responsável por impulsionar, na década de 50, o chamado new 

jounalism, um gênero híbrido que combina o exercício intensivo de práticas jornalísticas de 

entrevistas e apuração de fatos com técnicas e estruturas das narrativas de ficção num formato 

traduzido de ensaio literário de não-ficção.  The New Yorker, foi fundada em 1925, por Harold 

W. Ross, e é editada semanalmente, apresentando a vida social e cultural da cidade de Nova 

York. Essa revista ficou conhecida pela qualidade de texto, elegância gráfica e sofisticação.    

Os traços da The New Yorker foram de influência para o modelo de publicação de 

SENHOR que também apresenta semelhanças com a sofisticada revista masculina norte-

americana Esquire. Esquire, lançada em 1933, é considerada a primeira revista masculina da 
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América.  Ela reflete o papel dos homens na sociedade americana combinando em suas 

páginas jornalismo, ficção, humor, moda, bebida e gastronomia. 

1.4 Breve história das revistas culturais brasileiras 

A revista no Brasil nasceu com aspectos formais de livro apresentando ensaios 

filosóficos, literatura, artes e ciências, e tende a ser incluída no universo do Jornalismo 

Cultural.  Historicamente, a primeira revista conhecida no Brasil foi As Variedades ou Ensaios 

de Literatura, lançada em 1812, na cidade de Salvador, na Bahia, elaborada por Manoel 

Antônio da Silva Serva, ainda que o termo não fosse empregado pela publicação na época. As 

30 páginas de texto corrido, sem fotos e nem ilustrações, tinham aspecto de folheto e não 

apresentavam caráter noticioso, mas já esboçavam as tendências voltadas ao Jornalismo 

Cultural. Tratava de temas voltados à cultura, divulgando extratos de história antiga e 

moderna, viagens, trechos de autores clássicos, anedotas e artigos. 

Da experiência de Salvador surgiria, no Rio de Janeiro, a segunda revista: O Patriota 

(1813-1814), no estilo de publicação cultural, propondo-se a divulgar autores e temas da terra. 

O Brasil e tudo quanto lhe interessava o conhecimento e o progresso eram os assuntos 

prediletos. A revista foi fundada por Manoel Ferreira de Araújo Guimarães, redator do 

primeiro jornal oficial brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. O Patriota publicou traduções 

como a "Henríada" de Voltaire.  

O historiador Nelson Werneck Sodré (1999, p. 30) em sua antológica obra sobre a 

História da Imprensa no Brasil, aponta ambas as experiências como  "ensaios frustrados de 

periodismo de cultura", forjados pela imprensa áulica do império joanino para enfrentar e 

neutralizar o Correio Brasiliense, de Hipólito da Costa, fundado em 1808, em Londres, que se 

destinava ao público brasileiro. O próprio Correio Brasiliense, ora é considerado como jornal, 

ora como revista.  

A essas duas publicações, consideradas pioneiras, seguiram-se muitas outras que 

trataram de temas culturais, ainda que muitas vezes de caráter eclético. Muitas delas se 

caracterizaram pelo aspecto literário. Sodré destaca que na virada do século - início da grande 

imprensa, começou a expansão das revistas ilustradas, que abrigavam os homens de letras e 

publicavam um dos ingredientes das publicações culturais - a literatura. "As revistas passarão, 

pelo menos nessa fase, por um período em que são principalmente literárias, embora também 
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um pouco mundanas e, algumas, críticas" (Sodré, 1990, p. 297). Sodré aponta Careta (1908-

1950), fundada no Rio de Janeiro por Jorge Schmidt, como a mais representativa. Careta foi 

uma publicação popular que fazia crítica política e de costumes utilizando-se da charge, da 

caricatura e da crônica como veículo para dar informação. Um dos principais nomes da 

publicação foi o caricaturista J. Carlos. 

A principal característica dessa revista, como o próprio nome sugere, 
consistia em um humorismo crítico expresso em todo o seu projeto editorial 
- desde a parte textual (contos, anedotas, piadas rápidas, trocadilhos), até o 
aspecto iconográfico – ou seja nas charges e caricaturas que ocupavam lugar 
de destaque: sempre na capa e distribuídas nas páginas internas, cerca de 
quarenta. (GARCIA, 2004, p. 04). 

Esse estilo de revista, também chamada de variedades, veiculava entretenimento, 

diversão, crônica social, política e literatura. Além de Careta sobressaem-se outros títulos 

entre eles Vida Moderna (1908), Fon-Fon (1907), Ilustração Brasileira (1901) e a Cigarra 

(1913). 

A Revista do Brasil, que surgiu em 1916, editada por um grupo liderado por Júlio de 

Mesquita, dono do jornal O Estado de S. Paulo, é considerada a mais importante publicação 

cultural do início do Século XX, de vida longa, perto de outras acostumadas a sobreviver 

apenas por curtos períodos. A Revista do Brasil circulou ininterruptamente até março de 1925, 

mas ressurgiu em várias oportunidades, passando por cinco fases até 1990. 

Sediada em São Paulo, acolheu escritores e intelectuais, chegando, na primeira fase, a 

ser editada por Monteiro Lobato. Em tese de doutoramento em História Social pela USP, 

transformada em livro, a revista foi alvo do estudo de Tânia Regina de Luca. A autora 

defende que a publicação se transformou num fórum em que as questões nacionais eram 

debatidas sob diferentes ângulos, propondo caminhos para solucioná- los. 

[...] a publicação fora concebida enquanto meio de ação por um 
grupo que se considerava capaz de colocar o país no rumo certo. Esclarecer, 
ensinar, arregimentar e ordenar forças, formar opinião, tendo por arma a 
palavra escrita, eis o projeto ilustrado dessa elite decidida a exercer aquela  
que acreditava ser sua missão suprema: conduzir. (LUCA, 1999, p. 47). 

Ao fazer um levantamento sobre a história das revistas brasileiras entre os anos 1812 a 

2000, a editora Abril, no livro "A Revista no Brasil" (2000), apresentou mais de 700 títulos. 

Nesse universo, destacou aproximadamente 30 títulos como sendo de revistas culturais, entre 

elas as citadas acima. Analisar as publicações culturais que surgiram no Brasil sai do âmbito 
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deste trabalho. Seria necessária uma ampla e exaustiva pesquisa, portanto optou-se por utilizar 

a metodologia de falar de algumas das maiores repercussões na especialização desse campo.  

Na linha das revistas culturais com abordagem literária os estudos apresentados por 

Raúl Antelo (2005) e Dalila Telles (1998), trazem um panorama do conjunto das publicações 

brasileiras. A análise ainda pode ser complementada com outras referências bibliográficas e 

estudos acadêmicos, além da leitura dos exemplares, como se procurou fazer nesta tese com 

algumas das publicações citadas.  Dentro das referências de livro citam-se "A Revista no 

Brasil" (ABRIL, 2000), "História da imprensa no Brasil" (SODRÉ, 1999), e "Desatino da 

Rapaziada" (WERNECK, 1992). 

Nota-se que Klaxon (1922) e a Revista de Antropofagia (1927), ambas editadas em 

São Paulo, são consideradas entre as mais representativas, vinculando a produção literária à 

agitação da Semana de Arte Moderna de 1922. Klaxon foi a mais barulhenta, anunciando as 

novidades do mundo moderno. A revista publicava autores nacionais e internacionais na 

língua mãe. No primeiro número anunciava: "Klaxon sabe que a humanidade existe. Por isso 

é internacionalista". Em torno dessas publicações, situa-se um conjunto de outras revistas 

distantes do eixo Rio-São Paulo: em Belo Horizonte, A Revista (1925-1926); em Cataguazes, 

Verde (1928-1929); e, em Porto Alegre a Revista do Globo (1929). São publicações de uma 

coletividade intelectual que tinha em comum o ideal nacionalista a partir dos modernistas de 

São Paulo. "[...] hoje contamos o que é nosso com nossas palavras" (VERDE, 1928). 

A confissão desse nacionalismo constitui o maior orgulho da nossa 
geração, que não pratica a xenofobia nem o chauvinismo, e que, longe de 
repudiar as correntes civilizadoras da Europa intenta submeter o Brasil cada 
vez mais ao seu influxo, sem quebra de nossa originalidade nacional (A 
REVISTA, 1925). 

Ligada ao movimento modernista a Revista Nova (1931-1932), editada em São Paulo 

por Paulo Prado, Mário de Andrade e Antônio de Alcântara Machado, também teve grande 

repercussão no campo das revistas literárias. Destaca-se, no entanto, que nem todas as revistas 

culturais literárias se limitaram a essa especialização. Além de literatura prestaram atenção a 

uma pauta com outros tópicos voltados ao universo das belas artes e das belas letras 

avançando também sobre os temas da filosofia, antropologia, história e ciências políticas, 

como foi a própria Revista Nova.  

No campo das revistas culturais, muitas delas também são caracterizadas pela 

aproximação com o campo acadêmico, apresentando a tradição crítica fechada da 
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Universidade. São revistas produzidas por intelectuais acadêmicos, mas estão desvinculadas 

dos aparatos institucionais que caracterizam especificamente as revistas acadêmicas.  

Nesse sentido, surgiram vários títulos, entre eles a revista Clima (1941-1944), Revista 

Brasiliense (1955-1964) e Argumento (1973-1974). Clima foi uma revista feita por um grupo 

de estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 

Entre os nomes fundadores: Antônio Cândido, escrevendo sobre livros; Décio de Almeida 

Prado, teatro; Paulo Emílio Salles Gomes, cinema; Lourival Gomes Machado, artes plásticas; 

Antonio Branco Lefèvre, música; Marcelo Damy de Sousa Santos, ciências. (ANEXO B – 

Depoimento de Antônio Cândido sobre a revista Clima). 

Criada na atmosfera política rarefeita do Estado Novo, a revista 
Clima surgiu como um veículo de renovação cultural, de estudos científicos 
voltados para a compreensão das obras e dos autores que surgiam no cinema, 
na literatura, no teatro, na música e nas artes plásticas. Seu vínculo de 
nascimento era tecido diretamente com o modernismo paulista conforme 
podemos observar no final do Manifesto  de lançamento da revista, publicado 
no número inicial, no qual podemos ler que, "para pôr em prática esse 
programa, contamos, porém, com o apoio dos mais velhos, daqueles que se 
interessam seriamente pelo futuro, daqueles que já lutaram que devem lutar 
ainda, já que viver é lutar daqueles que, apesar de vencedores, não se 
fossilizaram, pondo-se a cochilar sobre os louros traiçoeiros da vitória, 
daqueles que já se fizeram na vida, mas que ainda não se esqueceram do que 
isso lhes custou" (ZUIN, 2001). 

A Revista Brasiliense, editada em São Paulo, dirigida por Caio Prado Júnior, definiu-

se com o objetivo de debater as causas do atraso econômico do Brasil, encarando-as do ponto 

de vista dos interesses nacionais (LIMA, 1986). Ela refletiu análises e opiniões de intelectuais 

como Florestan Fernandes, Caio Prado, Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni e outros. 

A Revista Brasiliense tornou-se o principal escoadouro da produção 
intelectual de Caio Prado Junior. Nela, publicou editoriais sobre a conjuntura 
política nacional e internacional, resenhas de livros e artigos, entre outros, 
sobre a presença do capital estrangeiro no Brasil, sobre a política econômica 
brasileira, sobre o nacionalismo e sobre a questão agrária. (...) Em sua 
“declaração de fundação”, definiu seus objetivos: “examinar e debater os 
nossos problemas econômicos, sociais e políticos” e encará-los “do ponto de 
vista dos interesses nacionais, da melhoria das condições de vida do povo e 
da renovação e dos progressos da cultura, como expressão autêntica da vida 
brasileira”, tornando-se, portanto, “um centro de debates e de estudos 
brasileiros, aberto à colaboração de todos os que já se habituaram ou se 
disponham a abordar seriamente esses assuntos e nela terão o meio não só de 
tornar conhecidos os seus trabalhos, como também de influir sobre a opinião 
pública levando-a a melhor compreender os problemas que afetam a vida do 
país”. (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo , 2005). 
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Argumento, editada no Rio de Janeiro, foi dirigida por um dos mais importantes nomes 

do jornalismo brasileiro, Barbosa Lima Sobrinho, com a colaboração de intelectuais entre eles 

o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. Argumento, publicada em apenas quatro 

edições, se identificou na capa como "Revista mensal de cultura", caracterizada, conforme o 

entendimento de Rivera sobre o campo do Jornalismo Cultural, como um modelo de 

publicação altamente especializada, acadêmica, destinada a uma minoria de conhecedores, 

amparada sob os parâmetros do jornalismo de formação centrado na análise crítica. Folheando 

o exemplar n° 02, de novembro de 1973, é possível verificar que Argumento publicava 

ensaios, resenhas, entrevistas e informações sobre diversos assuntos. Apresentava-se com o 

slogan "Contra fato, há Argumento". 

Depois de 30 anos, no final de 2003, o título Argumento reapareceu no Rio de Janeiro, 

como uma publicação bi-mensal. O editorial do primeiro número definiu a publicação como 

"[...] um mosaico de opiniões. [...] Uma revista de livreiros". O primeiro número da nova 

Argumento, edição de outubro/novembro, tem textos de Moacir Werneck de Castro, Sérgio 

Augusto, Millôr Fernandes, Ruy Castro e Flora Sussekind, só para citar alguns dos nomes; 

poemas de Fernando Pessoa, conto de Luiz Fernando Veríssimo, literatura infantil de Hans 

Cristian Andersen, carta ao general Syzeno Sarmento, por Enio Silveira, crônica de Tite de 

Lamare intitulada "Hollywood é aqui", sugestões de livros, ranking das 10 melhores cidades 

para se viver no século XX e até uma receita: "Aveia em Grãos com Passas". Na seção 

"Memórias Argumento", publica o texto de Antônio Callado "Trinta milhões de mudos", 

sobre a urgência da reforma agrária, que saiu na antiga Argumento.  

Como revistas contemporâneas de cultura sobressaem dois títulos, surgidos na década 

de 90, Cult e Bravo, ambas editadas em São Paulo. Cult apresenta um perfil acadêmico, 

influenciado pela universidade, principalmente pela USP. Bravo centra-se nas temáticas sobre 

as sete artes. 

O rápido exame da história das publicações culturais remete invariavelmente a uma 

abordagem temática formal que agrupa, de um lado, a produção do campo literário; de outro 

as retóricas acadêmicas, e um terceiro o campo cultural de forma mais abrangente. São 

publicações que se fixam como modelos de cultura especializada. O que se percebe é que 

tanto as literárias como as de caráter mais próximo com a Universidade, em geral, apresentam 

concisão de texto, com poucas ilustrações e com aspectos formais que chegam a lembrar os 



 56 

livros. A maioria sobreviveu por curto período de tempo, com pouca circulação e poucos 

números, morrendo quase que pelo mesmo motivo: falta de condições financeiras. 

Do ponto de vista desta pesquisa, a contribuição de SENHOR no campo do Jornalismo 

Cultural está no fato de se opor aos estilos basicamente denominados como acadêmico e 

literário. Sua característica é em primeiro lugar o caráter plural, eclético e analítico; em 

segundo, a sofisticação editorial - contando com colaboradores de prestígio intelectual e 

qualidade de texto; em terceiro, a moderna editoração gráfica - feita como obra de arte para 

interagir com o público leitor.  
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Pelo menos no visual, o país estava ficando moderno; 

era só observar a primeira página do Jornal do Brasil depois 

de sua reforma gráfica, os anúncios da Volkswagen e do 

Banco Nacional, (limpos, concisos, elegantes), o futebol em 

câmara lenta no canal 100 e as capas dos primeiros LPs de 

bossa nova pela Philips. E, principalmente, Senhor. 

(CASTRO, 1999). 
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CAPÍTULO II 

CONJUNTURA POLÍTICO-CULTURAL E IMPRENSA 

BRASILEIRA NA DÉCADA DE 50 

2.1 Cenário de representatividade da modernidade na sociedade 

brasileira 

O surgimento da revista SENHOR, em março de 1959, aconteceu no contexto das 

mudanças estruturais nos campos político, econômico, cultural e da imprensa brasileira. De 

maneira geral, a década de 50 é considerada o símbolo do país moderno, fruto da política 

nacional-desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek. O Brasil atravessou a 

década de 50 com transformações aceleradas que mudaram a fisionomia das cidades. Mas o 

surto do desenvolvimento industrial também provocou o desencadeamento de uma crise 

política e econômica com o crescimento da inflação e o endividamento externo, fatores que 

motivaram o golpe de 1964. 

No campo da política econômica, a estruturação social não sofreu alterações da noite 

para o dia. Começou a mudar a partir da década de 30 com o governo populista de Getúlio 

Vargas que conduziu a travessia do país agrário para o mundo urbano-industrial. O processo 

de industrialização representava uma migração do poder que estava com as oligarquias 

cafeeiras, nas mãos dos latifundiários, para as mãos da burguesia industrial; a figura do 

aristocrata rural foi aos poucos sendo substituída pelo empresário urbano. 

Com a intensificação da industrialização, a face social do país  passou por um 

momento caracterizado pelo economista João Manuel Cardoso de Mello e pelo historiador 

Fernando A. Novais, em "Capitalismo tardio e sociabilidade moderna", como uma "sociedade 

em movimento". 
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Movimento de homens e mulheres que se deslocam de uma região a 
outra do território nacional [...] Movimento de uma configuração de vida 
para outra [...] Movimento, também de um emprego para outro, de uma 
classe para outra, de uma camada social para outra. Movimento de ascensão 
social, maior ou menor, para quase todos (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 585).  

Alguns fatores foram preponderantes para a passagem da estrutura agrária para a 

industrial. A posição do Brasil na II Guerra Mundial, ao lado dos vencedores, fornecendo 

bases vitais para o esforço de guerra, proporcionou uma política de boa vizinhança com os 

EUA, a partir da segunda metade dos anos 40. Segundo o historiador Thomas Skidmore 

(2000), a política de boa vizinhança do Brasil com os EUA possibilitou os empréstimos em 

longo prazo para a implantação da indústria siderúrgica que deu sustentação ao projeto de 

industrialização do governo de Getúlio Vargas. Os Estados Unidos, por sua vez, firmavam-se 

como uma grande potência ao financiar o mundo ocidental.  

O Brasil fortaleceu o projeto de industrialização com o objetivo de se transformar em 

uma nação moderna tecnologicamente. Entre 1941 a 1945 foram criadas as grandes empresas 

estatais como a Companhia do Vale do Rio Doce, Companhia Nacional de Álcalis, a Fábrica 

Nacional de Motores e a Companhia de São Francisco. Em 1953 foi criada a Petrobrás, maior 

empresa estatal brasileira. A herança do projeto deixado por Vargas, ao qual Juscelino 

adicionava ao desenvolvimento à óptica do otimismo, levou a sociedade dos anos 50 a viver 

sob o amparo de uma ideologia de crença no progresso e na mudança. O período JK 

representou o apogeu do paradigma do desenvolvimento através das relações internacionais 

(SKIDMORE, 2000). 

Juscelino Kubitschek optou por uma política econômica definida como nacional-

desenvolvimentista ajustada aos interesses do capital internacional, estimulando as empresas 

privadas nacionais e possibilitando os investimentos do capital estrangeiro, que dava base ao 

projeto de modernização, ao invés de puramente nacionalista como a de Getúlio Vargas. 

(CERVO; BUENO, 1992). 

Sob o slogan "Cinqüenta anos de progresso em cinco anos de governo" (1956-1961), 

JK implantou o Plano de Metas para a modernização do país, dando sustentação a um clima 

de euforia, despertando o otimismo na população brasileira nos chamados "anos dourados". O 

Plano de Metas de JK, elaborado com base nos estudos e diagnósticos organizados por várias 

comissões entre elas do Banco Nacional de Desenvolvimento e da Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (Cepal), ainda em governos anteriores, abrangia o desenvolvimento 
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dos setores de energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação, e por fim, como 

meta-síntese, a construção de Brasília.  

Como elemento impulsionador das transformações sócio-econômicas e de fixação de 

identidades, JK implantou o centro formulador de uma ideologia de desenvolvimento, o ISEB 

– Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ligado ao Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), que agregava intelectuais brasileiros e sobressaia como um núcleo de elaboração 

teórica do projeto "nacional-desenvolvimentista" voltado à análise e à compressão da 

realidade brasileira.  

Propunha-se o ISEB – conforme estabeleciam seus estatutos – a 
constituir ou lançar as bases de um “pensamento brasileiro” (autêntico ou 
não alienado) através de um projeto teórico-ideológico de natureza 
totalizante onde confluir iam disciplinas e ciências diversas: sociologia, 
história, política, economia e filosofia (TOLEDO, 1997, p. 25-26).  

A ênfase no processo de industrialização promoveu um crescimento per capita do 

Brasil, na década de 50, aproximadamente três vezes maior do que o resto da América Latina. 

Na avaliação de Skidmore: 

Foi uma aproximação pragmática a uma economia mista, dirigida no 
sentido de conseguir a mais rápida taxa de crescimento possível, encorajando 
a expansão nos setores tanto privados como públicos. A ênfase maior foi 
dada às indústrias básicas. Em essência, esta era uma nova fase no processo 
de substituição de importações, iniciada na mudança do século, acelerada na 
década de 1930, o que produziu uma virtual auto-suficiência em bens de 
consumo leves no meio da década de 1950 (SKIDMORE, 2000, p. 205). 

O rápido desenvolvimento econômico - aberto à grande empresa multinacional ou 

estatal - criou uma ampla gama de oportunidades de investimentos à disposição do 

empresariado nacional dando acesso à produção de bens e serviços com a fabricação de carros 

a eletrodomésticos. Na análise de Mello e Novais (1998), no período que vai de 1950 ao final 

da década de 70, o Brasil construiu uma economia moderna através da incorporação dos 

padrões de produção e consumo dos países desenvolvidos. 

O processo industrial, consolidado na Europa e nos Estados Unidos, penetrava 

rapidamente no Brasil, mas não era uniforme; estava centrado principalmente no eixo sul e 

centro-oeste. O resto do país vivia ainda de forma arcaica e atrasada. No artigo "O Brasil e o 

Brasil", publicado na revista SENHOR,  o economista Jacques Lambert refletia sobre as 

diferenças existentes no país, apresentando a tese dualista do Brasil pobre e do Brasil rico, 

apontando para dois níveis de sociedade que não evoluíram no mesmo ritmo. De um lado um 
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país novo e próspero e em constante transformação; de outro, a sociedade tradicional e 

imóvel.  

A população brasileira, em sua maioria, continua a ser uma 
população rural que, em grande parte, pertence ao país subdesenvolvido. 
Excetuando-se algumas centenas de milhares de cultivadores independentes 
(que em S. Paulo ou no extremo Sul do país, pertencem como os moradores 
das grandes cidades, ao país novo), os demais brasileiros – mais da metade – 
povoam o país pouco desenvolvido. (LAMBERT, Sr. nov./1959, p.20-23). 

Conforme o pensamento Isebiano, citado por Caio Navarro de Toledo, a sociedade 

brasileira se encontrava dividida em dois setores: "os dinâmicos e produtivos" e "os estáticos 

e parasitários".  

Assim, em torno do setor tradicional se agrupariam a classe 
latifundiária, a burguesia mercantil e a classe média não produtiva e parcelas 
do proletariado; enquanto do lado do setor moderno se encontrariam, mais 
freqüentemente a burguesia industrial, o proletariado (urbano e rural) e a 
classe média produtiva. (TOLEDO, 1997, p. 133-134). 

O processo de industrialização, fortalecido com a entrada das multinacionais, levou 

para as cidades milhares de pessoas para trabalhar nas indústrias. Os automóveis viraram 

símbolos do governo JK e representavam o modo de vida cosmopolita. O ritmo de 

crescimento passou a ser acelerado. O Brasil mostrava-se seduzido pelo modo de vida norte-

americano, e as grandes cidades brasileiras foram o palco para o desenvolvimento de novos 

hábitos de consumo, gerando uma sociedade que passava a viver do conforto que a 

modernidade tecnológica oferecia. Ao descrever a década de 50 a historiadora Marly 

Rodrigues, destaca que a industrialização trouxe consigo a modernização do país. 

"Modernização dos homens, tornando-se cada vez mais urbanos. Modernização de seus 

pensamentos e hábitos, tornando-os consumistas. Modernização do modo de vida, das 

cidades, da arquitetura, das artes, da ciência" (RODRIGUES, M. 2003, p. 31).  

Vivendo no Rio de Janeiro, o jornalista Joaquim Ferreira Santos (1998) atesta que a 

síntese da euforia em todos os sentidos foi o ano de 1958: "Nunca o brasileiro foi tão feliz 

como em 1958", assim escreveu no livro "Feliz 1958: o ano que não devia terminar" para dar 

a dimensão ao momento histórico de efervescência cultural e econômica gerado pela política 

nacional-desenvolvimentista. 

Na luta pela afirmação de uma cultura de identidade nacional-popular foram 

desenvolvidos vários movimentos nas artes. A valorização da cultura brasileira resultou na 
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criação do Teatro de Arena, que em 1959 apresentou "Eles não usam Black-Tie", e no Centro 

Popular de Cultura, da União Nacional dos Estudantes – UNE, em 1962. Ambos os grupos 

manteriam esforços de conscientização da realidade política e social do país. Glauber Rocha 

consolidava o cinema brasileiro com o slogan "Uma câmera na mão e uma idéia na cabeça", 

mergulhando na realidade nacional, apresentando os problemas sociais.  

Na mistura do samba com o jazz nascia a Bossa Nova lançada por um grupo de jovens 

da zona sul do Rio de Janeiro que procurava a modernidade e a inovação na música. Tendo o 

poeta Vinícius de Moraes como letrista, João Gilberto apresentava a batida de violão que 

caracterizava o movimento musical com o lançamento de "Chega de Saudades", em disco de 

78 rotações. "Aquela batida era uma coisa nova. Produzia um tipo de ritmo em que cabiam 

todas as liberdades que se quisessem tomar. Era possível escrever para aquela batida. Com 

ela, adeus à ditadura do samba quadrado" (CASTRO, 1999). 

O símbolo do país moderno e bem sucedido representado através da materialização do 

imaginário foi a construção de Brasília, inaugurada em 1960, cujo projeto vanguardista foi 

elaborado por Oscar Niemayer e Lúcio Costa. Construída em meio ao cerrado, coroando a 

incorporação do centro-oeste e da Amazônia ao espaço nacional, Brasília foi edificada para 

atender o espírito desenvolvimentista que deveria corresponder ao projeto de Estado-nação, 

meta-síntese do Plano de Metas de JK. 

A nova Capital Federal abria a oportunidade para ser edificada a Universidade de 

Brasília, proposta do educador Darcy Ribeiro ao lado de Anísio Teixeira. Ainda no campo 

educacional, Alzira Alves de Abreu (1996) destaca a expansão de centros educacionais que 

dão origem à institucionalização das Ciências Sociais a partir do Departamento de Ciências 

Sociais da Universidade de São Paulo, coordenado por Florestan Fernandes; do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Educacionais do MEC, com Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro; e no 

Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, com Luís Costa Pinto, Pompeu Acioly Borges 

e outros. 

Apesar do clima de euforia com o desenvolvimento nacional, a época foi marcada pelo 

confronto de ideais e de utopias entre os jovens universitários, a classe artística e os 

intelectuais. As influênc ias do pensamento do filósofo francês Jean Paul Sartre, contrastando 

o estilo funcionalista de sociedade, sobre a reflexão do existencialismo chegavam ao Brasil na 

década de 60, e seu pensamento de que o homem só é homem pela sua condição de ser livre, 
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se refletiu nas artes e no movimento estudantil. "À luz do existencialismo sartreano foram 

discutidas questões sociais relativas ao desenvolvimento, ao colonialismo e outras, no 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)" (RODRÍGUEZ, 1993, p. 45-62). 

No início dos anos 60, o clima de otimismo começou a ser afetado. O 

desenvolvimento industrial foi acompanhado de inflação acima do estimado e a construção de 

Brasília colaborou para o endividamento externo, gerando uma situação de crise política e 

econômica.  

Em 1961, a instabilidade política foi agravada pela renúncia do presidente Jânio 

Quadros. Herdeiro de um país em acelerado processo de concentração de renda e inflação 

alta, Jânio Quadros adotou uma política de austeridade econômica, desvalorizando a moeda, 

congelando os salários e restringindo os créditos e as remessas de lucro que as empresas 

estrangeiras enviavam para o exterior. Na política externa seguiu uma orientação 

independente, aberta a todos os países do mundo, aproximando o Brasil do bloco socialista ao 

condecorar Ernesto Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta 

comenda brasileira, e ao enviar o vice-presidente à China Comunista. 

Através de sua política externa independente, Quadros começara a 
identificar-se com a oposição ‘nacionalista’ contrária à linha da maioria da 
UDN e aos oficiais anticomunistas, entre eles os militares. A posição 
nacionalista era por sua vez identificada com o antiamericanismo, 
principalmente no que se referia a Cuba (SKIDMORE, 2000, p. 248).  

Com a renúncia, o vice-presidente João Goulart, que se encontrava em visita oficial à 

China, sofria o risco de ser impedido de assumir o poder por forças da direita que alegavam 

que Jango estava comprometido com os comunistas. A intervenção de Leonel Brizola, que do 

Rio Grande do Sul liderou a chamada "Cadeia da Legalidade", garantiu a posse de Jango em 7 

de setembro de 1961; no entanto, a situação política do país continuava efervescente. O 

presidente João Goulart não conseguia realizar as reformas de base exigidas pelos 

trabalhadores, por outro lado, desagradava as forças da direita por estar identificado com a 

linha política de esquerda. Em março de 1964 acabou deposto pelos militares. 

Apesar da situação de crise política, a produção cultural, segundo Virgílio Noya Pinto 

(2003), floresceu até 1968, culminando com a explosão do Movimento Tropicalista, 

eclodindo a música de protesto com Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda e Milton 

Nascimento. Mas o golpe dos golpes, o AI 5, calaria toda uma geração, atingindo duramente 

os meios de comunicação e a cultura. Repressão, violência tortura, morte, censura e suspensão 
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das liberdades civis, atingiriam todos os setores da vida intelectual e artística brasileira, 

levando ao estrangulamento da mesma. No entanto, há que ressaltar que apesar da repressão 

ter tido conseqüências negativas para as artes, de certa forma impulsionou o seu crescimento 

com o objetivo de refletir e contestar a ditadura. 

O quadro acima descrito, com muitas das informações já baseadas na própria revista 

SENHOR, pretende ser apenas um indicativo do panorama que vivia o Brasil e será retomado 

na análise de conteúdo da revista. Busca apresentar alguns dos fatores, ainda que marcados 

pela heterogeneidade, que influenciavam a formação da idéia de modernidade do país. Em 

certa medida a modernidade se apresentou como uma forma cosmopolita de estar atualizado 

com o mundo, incorporada à ordem urbana e industrial. 

Na reflexão sobre a modernidade brasileira, o educador Cristovam Buarque (1991), 

em "O colapso da modernidade brasileira", faz duras críticas ao modelo desenvolvido 

afirmando que o país "modernizou sua infra-estrutura produtiva, mantendo a sociedade com 

características primitivas". Para ele, a modernidade acabou por acentuar a exclusão social 

provocando um quadro de miséria da modernização. De um lado, uma sociedade que tinha 

poder de consumo, que ia aos shoppings centers, que morava em condomínios; de outro, uma 

população caracterizada pela pobreza que não tinha acesso a esses bens materiais e culturais. 

A modernização sob o binômio política-econômica realizada no Brasil é considerada 

como conservadora porque passa por um processo de transição sem rupturas fundamentais – 

de uma sociedade agrária – fundada no latifúndio, herdeira do escravagismo, para uma 

sociedade industrial urbana e mercantil na qual o Estado tem um papel condutor decisivo. Na 

avaliação de Buarque, no campo político trata-se apenas de mudanças sem rupturas no rumo 

tradicional da sociedade. Para ele, os movimentos políticos, tanto da década de 50 quanto da 

década de 60, foram conduzidos com o mesmo objetivo de continuar, sob regimes políticos 

diferentes, o processo sócio-econômico iniciado em 1930. 

No campo cultural, os movimentos ocorridos nas décadas de 50 e 60 apresentaram 

momentos de ruptura com os modelos tradicionais, mostrando a imagem de um intelectual 

que procura, a partir do seu contexto social, ser produtor de cultura e não apenas 'reflexo' do 

processo de internacionalização, através da legitimação dos movimentos de vanguarda. 

No teatro, na música, na literatura, na imprensa, na Universidade, o 
ponto central da atuação dos intelectuais residia na necessidade de conhecer 
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o país real, no empenho de sua mobilização e em sua transformação, apesar 
da diversidade de suas propostas e de sua característica heterogênea. Desse 
processo resultará aquilo que identificamos como ‘núcleo democrático da 
cultura brasileira’, a partir do qual irradiam gerações de escritores, poetas, 
compositores, autores e diretores teatrais, cineastas e sociólogos. (FARO, 
1999, p. 53). 

O quadro de transformações políticas, econômicas e culturais, da década de 50, se 

refletiu na forma como a imprensa se apresentava. O processo de urbanização gerou um 

crescimento de consumo, levando as empresas a melhorar a publicidade e a anunciar os novos 

produtos. O surgimento das grandes agências de publicidade querendo fisgar esses novos 

consumidores impulsionaram as mudanças estruturais na imprensa, aumentando as tiragens e 

reforçando os empreendimentos com vistas ao mercado consumidor. Com mais recursos, 

gradativamente a imprensa ficava menos dependente de favores do governo. 

2.2 A modernidade na imprensa brasileira 

Muito embora as transformações da imprensa como empresa tenham sido iniciadas no 

final do século XIX, como descreve o historiador Nelson Werneck Sodré (1999, p. 391), foi 

na segunda metade do século XX que elas se aceleraram com maior profundidade, gerando 

um quadro de mudanças na forma com que os impressos se apresentavam. No cenário de 

representações, o período foi marcado pela evolução técnica, apresentada pelo ingresso das 

novas rotativas que deram impulso às reformas gráficas e estéticas dos periódicos; à 

reorganização do ambiente de trabalho; e à concepção na estrutura das matérias.  

As mudanças vinham do acúmulo de experiências e na gradual e lenta substituição da 

influência da imprensa européia  - principalmente a francesa -, mais opinativa e doutrinária 

que influenciou o início da atividade no Brasil, pela norte-americana que, somadas, vão 

definir a década de 50 como uma fase chamada de transição e modernização (ABREU, 1996). 

De acordo com Carlos Eduardo Lins da Silva (1991), a influência norte-americana foi 

absorvida e reinterpretada por jornalistas que viajaram para os Estados Unidos e 

permaneceram por lá alguns períodos de tempo examinando a forma com que os periódicos se 

apresentavam. Ao retornar, começavam a usar técnicas e conceitos. A tendência não foi 

generalizada, mas em conformidade com os projetos de modernização que foram surgindo.  

As reformas na concepção do texto passaram a privilegiar a informação sob a óptica 

da objetividade, em que nitidamente se separa a opinião e o comentário da informação, sob o 
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manto pregado da imparcialidade.  Objetividade e liberdade são os dois pilares que formam, 

segundo descreve Lins da Silva (1991), a espinha dorsal do modelo americano. O princípio da 

objetividade implicou em mudanças no estilo de escrever e na concepção de que o repórter 

deve reportar e não interpretar, privilegiando a descrição da opinião dos especialistas em vez 

do posicionamento de quem escreve.   

Nas alterações do perfil do texto, destaca o jornalista Luiz Lobo (2004), começava-se 

afastar a "literatice" e o "beletrismo" dos homens e mulheres das letras que ocupavam as 

redações. O texto adjetivado conforme Lobo, começava a ceder lugar para uma forma 

coloquial, condensada e direta de escrever com a utilização de um vocabulário básico capaz 

de ser entendido pela maioria dos leitores. Marly Rodrigues (2003), complementa salientando 

a formação especializada dos profissionais como integrante desse quadro de transformação. 

As redações passaram a ser ocupadas por pessoal especializado, 
saído dos cursos de jornalismo criados no Rio e em São Paulo no final da 
década de 40. Com eles vieram as técnicas do jornalismo americano, que 
gradativamente suplantaram a tradição francesa da imprensa brasileira. (M. 
RODRIGUES, 2003, p. 35).  

Muito embora essa influência tenha começado anos antes, foi a partir do final da 

década de 40 que ela se intensificou e se incorporou através dos impressos Diário Carioca, 

Última Hora e Jornal do Brasil.   

No Diário Carioca, as mudanças estruturais na linguagem do texto jornalístico 

começaram em 1947, com a adoção do lide, absorvendo do modelo norte-americano um estilo 

direto e objetivo de escrever as notícias. Izamara Bastos Machado (2003) apresenta a reforma 

do Diário Carioca na década de 50, defendendo que o jornal foi um dos principais 

responsáveis pelas mudanças gráficas e editoriais, tendo contribuição efetiva para o 

crescimento da imprensa ao ser o primeiro a adotar o lide no Brasil, estabelecendo as linhas 

mestras de uma redação objetiva com técnica. Danton Jobim foi quem teve a iniciativa de 

adotar esse estilo de redação no Brasil21 

Substituindo o famoso nariz-de-cera, que apresentava uma linguagem rebuscada 

situando todo o contexto para só no final aparecer a notícia, o lide passava a fornecer em 

primeiro lugar os dados mais importantes da matéria, fundamentando-se no modelo de 

                                                 
21 Informação apresentada por Ana Arruda Callado durante a defesa da tese. 
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comunicação proposto pelo teórico americano Harold Laswell, que se propõe a responder as 

seis perguntas básicas (Quem? Que? Quando? Onde? Por que? Como?).  

O lide corresponde ao primeiro parágrafo do texto jornalístico e se destina a sintetizar 

os principais dados da notícia, estimulando o leitor para o restante do texto. A origem do 

termo está relacionada ao uso da linguagem falada buscando simplificar a informação. Da 

concepção do lide vem o desdobramento da chamada pirâmide invertida da notícia. No campo 

da objetividade, essa nova forma de fazer jornalismo, colaborou para que caso a matéria 

precise ser cortada, não sofra prejuízos, bastando retirar do texto os últimos parágrafos. Com a 

função de complementar o lide, em 1951, Luis Paulistano, no Diário Carioca, criou o 

sublead, que além de oferecer alguns detalhes a mais para completar o primeiro parágrafo, 

funcionando como um elemento de estética a mais para prender a atenção do leitor. 

Para atender esse estilo jornalístico passaram a ser elaborados os manuais de redação 

com indicações de que para atingir a objetividade, o texto deve ter frases curtas, vocabulário 

usual, frases diretas, verbos de ação entre outras recomendações. Os tratamentos formais 

também passaram a ser menos cerimoniosos, começando a aparecer sem a precedência de um 

título – senhor, senhora, doutor, excelência, dona e, para os desqualificados, indivíduo. 

(LAGE, 2003). 

O estilo de escrever fez nascer nas redações os copidesques que tinham a função de 

dar forma gramatical e jornalística ao texto, muitas vezes até reduzindo as matérias para 

atender as conveniências da paginação. O Diário Carioca é considerado, também, o primeiro 

jornal brasileiro a usar um corpo de copidesques, reescrevendo, dando estilo e titulando as 

matérias. Como influência do padrão norte-americano, o jornal consagrou, ainda, a assinatura 

de reportagens e a autoria das fotos. 

Para Luiz Amaral essa fórmula de estruturar a matéria a partir do lide, apesar de ter 

representado um avanço, reduziu a dimensão dos fatos. "Nota-se uma insatisfação do leitor e 

de muitos profissionais diante da notícia esquematizada, em estilo telegráfico" (AMARAL, 

1982, p. 53). 

No vespertino Última Hora, criado em 1951, Samuel Wainer imprimiu traços da 

imprensa americana; adotando técnicas de comunicação de massa com a edição em várias 

cidades, formando uma rede nos principais centros urbanos do país; e com uma diagramação 

ousada com a utilização de uma grande foto na primeira página valorizando o repórter 
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fotográfico. O jornal é apontado como um dos pioneiros da moderna diagramação da década 

de 50, contratando um artista gráfico paraguaio, então morando em Buenos Aires, André 

Guevara, que começou a dar forma diferenciada ao jornal desenhando um logotipo, com letras 

em cores azuis, além de ressaltar graficamente as seções temáticas.  

O Jornal do Brasil , por sua vez, caracterizou uma reformulação na linguagem estética 

com o aparecimento, em 1956, do Suplemento Dominical, lançado por Reynaldo Jardim, com 

a colaboração de Mário  Faustino, Oliveira Bastos e Ferreira Gullar. Analisado por Marieta de 

Moraes Ferreira, o SDJB marca a história da imprensa brasileira não só por sua diagramação, 

mas também pelo debate cultural de alto nível. "Com esta iniciativa começava-se a resgatar 

uma antiga experiência do jornal, de abrigar intelectuais e promover debates acerca das 

questões culturais do país" (FERREIRA, 1996, p. 151). 

O SDJB apresentava críticas, poemas e comentários sobre artes em geral e literatura 

em particular, no modelo que já havia sido criado por Reynaldo Jardim, aos domingos, na 

emissora de rádio da própria empresa do JB. Em entrevista para esta pesquisa Jardim, 

descreveu o processo de mudanças: 

O JB (chamado na época de jornal das cozinheiras, porque sendo 
especializado em anúncios classificados) trazia na primeira página anúncios 
de oferta e procura de empregos em ordem alfabética. (E aí entrava a letra C, 
com quase todas colunas preenchidas sob a rubrica “cozinheiras”). O JB 
mantinha aos domingos uma página de artigos do pessoal da Academia 
Brasileira de Letras, pois um de seus diretores era imortal. A dona do jornal, 
Condessa Pereira Carneiro, não era jornalista mas, sensível empreendedora e 
inteligente, ouvia o meu programa da rádio. Um dia mandou me chamar e 
pediu para escrever uma coluna para a tal página. Passei a assinar a coluna 
que intitulei Literatura Contemporânea.  Como sou mais expansionista que 
os Estados Unidos, logo conquistei a página toda e fui ganhando espaço 
empurrando, aos poucos os classificados para fora do caderno. Usei o 
mesmo título de programa da rádio e nasceu assim o Suplemento Dominical 
do Jornal do Brasil. Não era lá essas coisas, pois incluía até uma página de 
assuntos femininos. Com o tempo promovi um saneamento geral. Em menos 
de um ano o suplemento se tornou o melhor caderno cultural do país. 
Envaidecida pelo sucesso que resultou em cumprimentos efusivos à 
Condessa que se animou e concordou em promover uma reforma geral no 
jornal. Levei a ela diversas sugestões para a primeira página (JARDIM, 
2005). 

 O SDJB deu inspiração para a reforma gráfica e editorial de todo o jornal, comandada 

por Odylo Costa, filho. Em 1957, Janio de Freitas, trabalhando na seção de esportes 

experimentava algumas alterações. 
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As primeiras páginas sem fio aparecem nessa seção de esportes. E as 
primeiras fotos grandes, com muita abertura – como não se usava na 
imprensa, também foram publicadas ali. Foram várias alterações na 
paginação e no texto, que era feito, na maior parte, por mim. (FREITAS, 
1990, p.03). 

Quando a reforma do JB começou, o SDJB já havia se consolidado. Reynaldo Jardim 

avalia. 

Nosso caderno era irreverente, critico e não acolhia textos da 
mediocridade literária reinante. No SDJB foi surgindo gente nova e 
competente como mensalistas e poetas mais de uma dezena de críticos. Na 
época o SDJB era autônomo gráfica e editorialmente, independente da 
direção do jornal propriamente dito. Jânio de Freitas e Amilcar de Castro, 
Ferreira Gullar, Ivo Barroso, Mario Faustino, Rovanet e Merquior 
promoveram a verdadeira reforma do jornal. Eu era o dono de “supérfluo”. 
Como dizia JK, é preciso que alguém faça o supérfluo, pois o essencial 
sempre acaba sendo feito. O JB mesmo com a reforma possuía um primeiro 
caderno, o segundo era uma continuação mecânica do primeiro, sem 
nenhuma característica especial. Já no segundo caderno entravam os 
anúncios classificados. Aí eu, sempre expansionista, bolei um caderno 
intermediário para manter os classificados, em um caderno à parte. Nascia 
no vácuo do primeiro e dos classificados o caderno B, passei a editar. 
Surgiram então diversos filhotes pela imprensa de todo o país. (JARDIM, 
2005). 

Uma das principais alterações da reforma do JB foi a substituição dos anúncios e 

classificados na capa, que tomavam quase todo o espaço.  Com a reforma, o JB se 

transformou em referência para o moderno jornalismo brasileiro: 

Tornou-se um jornal de notícias, com texto tão enxuto e direto 
quanto sua nova cara gráfica. (...). Os títulos ficaram criativos. Os textos, 
objetivos e elegantes. As notícias podiam agora ser lidas no presente, porque 
os telegramas com data da véspera passaram a ser reescritos pelo dia do 
jornal (contrariando o que, acredite ou não, ainda era uma praxe universal da 
imprensa). Tudo nele parecia ‘moderno’ e os leitores sentiram a diferença. 
Em poucos meses, o novo Jornal do Brasil dobrou a tiragem, bateu o Correio 
da Manhã e se tornou o jornal mais influente e discutido do país (CASTRO, 
1999, p. 187). 

Em 1960, sob a orientação do diagramador Amílcar de Castro, o JB criava um caderno 

específico para os classificados, e o caderno voltado para artes em geral, porém a reforma do 

jornal só foi consolidada com a entrada do jornalista Alberto Dines. Entre as mudanças 

realizadas por Dines, cita Carlos Eduardo Lins da Silva (1991), está a organização das seções 

temáticas e a implantação de departamentos de pesquisa. Na análise da historiadora Alzira 

Alves de Abreu, a reforma do JB causou grande impacto e serviu de exemplo para as 

transformações subseqüentes da imprensa brasileira (ABREU, 2002, p.11). 
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Além do panorama de mudanças nesses três diários, o jornalista Alberto Dines (2004), 

em entrevista para esta pesquisa, destacou a criação da revista Manchete, em 1952, a reação 

de O Cruzeiro, e os lançamentos de Visão, em 1952, e SENHOR, em 1959, como importantes 

na imprensa brasileira da década de 50. No campo das revistas, a década de 50 foi abalizada 

pelas publicações de circulação nacional, que refletiam a modernização técnica na imprensa 

brasileira. 

O Cruzeiro, primeira revista de circulação nacional, que surgiu em 1928, através de 

Assis Chateaubriand dos Diários Associados, transformou-se num marco do jornalismo 

ilustrado, com ampla utilização da fotografia, principalmente a partir da década de 1940, 

apresentando melhor definição gráfica com o investimento no parque técnico. Neste período, 

a revista experimentou a fase de ouro com o aumento da tiragem, chegando a atingir 720 mil 

exemplares na cobertura do suicídio de Getúlio Vargas. Foi tão influente que chegou a lançar 

uma versão em espanhol, distribuída na América Latina (CARVALHO, 2001). 

A influência do O Cruzeiro vinha das revistas estrangeiras – como a norte-americana 

Life, e a francesa Match, principalmente a partir da reformulação editorial iniciada em 1943, 

com a contratação do fotógrafo francês Jean Manzon. Manzon e o jornalista David Nasser 

viriam formar a dupla de repórter e fotógrafo mais conhecida da década de 50.  

A publicação inaugurou a rotogravura na imprensa nacional com rotativas vindas da 

Alemanha e adequou um novo padrão para as revistas ilustradas ao associar texto e imagem 

com o conceito de fotojornalismo. Foi uma revista com visual atraente e cosmopolita que 

utilizava agências internacionais, ampliando seu campo temático. "Em sua longa trajetória, a 

revista atravessa as décadas de 30 a 60 como veículo nacional responsável pela crônica social, 

política e artística não apenas do Brasil, mas do mundo, contanto para tanto com 

correspondentes estrangeiros, fato até então inédito no Brasil" (MIRA, 2003, p.23).  

Segundo Dines (2004), o lançamento de Manchete em 1952, e a concorrência de 

títulos como a publicação no Brasil de Seleções, adaptação do Reader´s Digest norte-

americano, foi capaz de "tirar o sono dos editores de O Cruzeiro e obrigou a reformulações". 

Na reação, O Cruzeiro se transformou num marco do jornalismo no campo na reportagem 

fotográfica concebendo ao papel do fotógrafo como uma ‘testemunha ocular’ associada à 

idéia de que a imagem fotográfica poderia elaborar uma narrativa sobre os fatos: "a diferença 
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é que Manchete tinha grandes fotógrafos, mas não escreviam, O Cruzeiro tinha equipe 

extraordinária de fotógrafos que também escrevia" (DINES, 2004). 

Pelas mãos do grupo do empresário Adolfo Bloch, que vinha de uma família de 

gráficos e editores conhecida por imprimir publicações bonitas, Manchete foi destaque, 

principalmente, pela vasta utilização de fotos coloridas combinadas com a cobertura 

jornalística.  Servindo-se de um constante aperfeiçoamento gráfico, o objetivo dos editores era 

fazer uma revista ilustrada com vasta utilização de reportagens e fotos, títulos e legendas 

fortes, no estilo da Paris Match. A influência vinha pelas informações passadas pelo jornalista 

brasileiro Justino Martins, correspondente da Manchete que morava na França. "Ele era a 

inteligência jornalística do Adolfo, era uma espécie de editor de qualidade que mandava 

recados de como fazer a revista" (DINES, 2004). 

Sob a direção de Nahum Sirotsky e Alberto Dines, como editor-assistente, em 1956, a 

Manchete começou a testar capas relativas à matéria principal, fugindo da tradição de colocar 

fotos de mulheres bonitas estampadas. Adolfo Bloch investiu em tecnologia e em 1957, na 

passagem do off-set para rotogravura, com máquinas de última geração em editoração gráfica, 

a revista ganhou qualidade de impressão de nível internacional. Segundo Sirotsky (2003), a 

publicação se utilizava muito do trabalho de free-lancer de jornalistas sediados no exterior 

para as coberturas internacionais para as quais não se tinha dinheiro para enviar repórteres.  

No final da década de 50, O Cruzeiro entrou em decadência com a crise financeira dos 

Diários Associados, e os grandes jornalistas que se consagraram nela anos antes se 

transferiram para a Manchete. A revista Manchete foi pilar fundamental para o 

desenvolvimento do complexo das Empresas Bloch. 

Visão, editada quinzenalmente, apresentava-se como uma publicação especializada 

voltada ao homem de negócios promovendo a idéia de desenvolvimento econômico nacional. 

Lançada no Rio de Janeiro em 1952 pela empresa norte-americana Vision Inc., com sede em 

Nova York, a revista era dedicada a fazer do empresário o herói do momento, chegando a 

instituir o prêmio Homem de Visão, que correspondia a uma estatueta entregue num banquete 

do Hotel Glória, no Rio de Janeiro, com a presença de personalidades da política e da 

economia do país (SIROTSKY, 2003).  

A revista Quatro Rodas, lançada em 1960, apresentando o mundo da indústria 

automobilística; Claudia, em 1961, dedicada ao público feminino; Realidade, em 1966, 
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voltada a grande reportagem; e Veja, em 1968, voltada à informação, consolidaram a história 

das revistas brasileiras no processo de industrialização (MIRA, 2003). Na avaliação de 

Alberto Dines, o lançamento dessas revistas pela Editora Abril, no início da década de 60, 

deslocou o pólo revisteiro, que estava no Rio de Janeiro, para São Paulo. (DINES, apud. 

ABREU e LATTAN-WELTAN 2003, p. 115). 

Na década de 50, o rádio era o meio de comunicação mais popular, com emissoras que 

tinham audiência em todo o país. A televisão, inaugurada em 1950, era artigo de luxo, 

assistida por poucas pessoas. Ela só começou a se popularizar na década de 60, a partir do 

projeto dos governos militares que tinham dois objetivos para a mesma: unificar o país 

culturalmente e desenvolver a indústria de eletro-eletrônicos.  

De maneira geral, a modernização da imprensa dessa época se materializou nos 

seguintes pilares: na utilização das técnicas de redação, na forma de apresentação 

proporcionada pelas novas máquinas dos parques técnicos, na incorporação de uma equipe de 

redação fixa, na utilização das ilustrações e na transformação da notícia como um produto à 

venda caracterizado pelas leis de mercado.  

Dois outros fatores que colaboraram com a modernização da imprensa foram a 

valorização da atividade profissional, com introdução de jornalistas formados em cursos 

universitários, e a luta pela regulamentação da profissão que acabou por ocorrer em 1969. Na 

conclusão de Carlos Eduardo Lins da Silva (1991), que fez um estudo aprofundado sobre a 

influência do jornalismo norte-americano na imprensa no Brasil, as alterações vivenciadas 

não foram meras reproduções de valores e conceitos. O jornalismo brasileiro reinterpretou o 

que absorveu e incorporou suas próprias idéias juntando aspectos de outras escolas como a 

francesa e a britânica para formar um jornalismo com características próprias. Muito da 

modernidade vivida na década de 50 se refletiu e se fortaleceu na imprensa que temos hoje. 

O surto da modernização na economia, na cultura e na imprensa brasileira dos anos 50 

abriu espaços para publicações como a revista SENHOR. A estratégia da Editora Delta ao 

lançar a revista foi atingir um consumidor elitizado culturalmente e, por outro lado, a elite 

dirigente economicamente com foco no empresariado industrial que estava se formando. A 

revista trouxe elementos de publicações internacionais apresentando-se como um modelo 

situado numa zona intermediária entre os assuntos voltados para o homem e a temática 
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cultural. Para o mercado brasileiro, representava uma idéia nova calcada na equação 

masculina e cultural. 
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Senhor é paixão. É como uma amante que soube amar e ser 

amada, soube receber e se entregar ... vira inesquecível na 

vida. O grupo que me acompanhou na criação soube 

transformar a idéia original na realidade que foi a revista 

(Nahum Sirotsky, 2003). 
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CAPÍTULO III 

REVISTA SENHOR: IDENTIDADE DO PROJETO 

EDITORIAL 

SENHOR foi uma revista elaborada para ser uma publicação de alto nível, compatível 

com o programa da Editora Delta, criada na década de 50, no Rio de Janeiro e pertencente aos 

irmãos Simão e Sérgio Waissman, Abrahão Koogan e Pedro Lorsch, que já publicava e 

vendia coleções a crédito. "A Editora Delta era dedicada à venda de coleções a prestação, em 

especial dicionários, entre eles a última edição do dicionário contemporâneo da língua 

portuguesa, de Caudas Aulete, em cinco volumes" (NIEMAYER, 2002, p.64). 

Com interesse em ampliar os negócios, a editora pretendia se voltar para o mercado de 

revistas. As fontes para a concepção da SENHOR partiram do jornalista Nahum Sirotsky, 

experiente editor, com passado pelas revistas Visão e Manchete, que na época preparava um 

projeto para uma revista de política internacional que se chamaria H&M, o Homem e o 

Mundo, na linha da publicação norte-americana U.S. News and World Report (SIROTSKY, 

2003). Ao conversar com Simão Waissman, Sirotsky falou do projeto da revista sobre 

política, mas a Delta objetivava uma publicação que apresentasse um conteúdo formador se 

distinguindo pela qualidade do projeto gráfico. Com base na estrutura editorial de Seleções e 

Esquire, Sirotsky diz que foi improvisando a proposta: 

Ele (Simão) disse que queria uma publicação compatível com o 
programa da editora e que pudesse ser como um cartão de visitas. Tinha 
alguma idéia? Disse que sim e fui improvisando. Parti das revistas Esquire e 
Seleções. Teria ensaios sobre grandes temas de todos os tipos por grandes 
nomes. Publicaria uma noveleta em cada número e uns contos. Serviços para 
homens, como vestir bem, preparação de coktails, escolha de bons vinhos, 
resenhas de livros de utilidade para o empresário e etc. As capas seriam 
especialmente criadas por artistas brasileiros, assim como as ilustrações. 
Tudo boa arte. Teria o tamanho de Esquire e preço de capa várias vezes mais 
caro do que a mais cara do Brasil para que fosse símbolo de status. Ele 
gostou. Pediu que montasse um exemplar para mostrar (SIROTSKY, 2003).  
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Do ponto de vista do interesse editorial, deveria ser uma revista que se portasse como 

obra de arte e, portanto, cartão de visitas da qualidade do que a editora publicava. Desta forma 

depreende-se a idéia de que estaria menos submetida à intenção do lucro e mais ao prestígio. 

Porém, alerta Sirotsky, dentro da lógica da economia de mercado "o objetivo do lucro explica 

o empenho na qualidade em função da escolha do leitor desejado". Segundo Luiz Lobo 

(2004), a revista buscava também lograr prestígio à editora que pretendia na época editar no 

Brasil a enciclopédia francesa Larousse.  

Em certa medida, do ponto de vista do interesse ao prestígio, SENHOR pode ser 

comparada ao comércio da obra de arte em que, segundo Bourdieu, situa-se a recusa do 

comercial como denegação dos interesses e ganhos comerciais. 

O comércio da arte – comércio das coisas de que não se faz 
comércio - pertence à classe das práticas em que sobrevive a lógica da 
economia pré-capitalista (à semelhança, em outro plano, da economia das 
trocas entre as gerações) e que, funcionando como se tratasse de denegações 
práticas, não conseguem fazer o que fazem a não ser procedendo como se 
não o fizessem: desafiando a lógica habitual, essas duplas práticas prestam-
se a duas leituras opostas, mas igualmente falsas, que acabam desfazendo 
sua dualidade e duplicidade essenciais, reduzindo-as, seja à denegação, seja 
ao que é denegado, ao desinteresse ou ao interesse (BOURDIEU, 2004b, p. 
19). 

Carlos Scliar fo i convidado por Sirotsky para elaborar a boneca da publicação que 

seria apresentada aos editores da Delta: 

Comprei tesoura, cola e exemplares das bonitas e melhores revistas 
estrangeiras como Realitées, Esquire, Life, Coliers, The Saturday Evening 
Post, New Yorker. [...] Com minhas idéias, eles (Scliar e Glauco) montaram 
uma boneca de Senhor que foi obra de arte. Mais bonita do que qualquer 
uma existente no mundo. Em dois dias levei ao Simão e mostrei a ele, a 
Abrahão, seu irmão Sérgio e Lorch, genro de Abrahão. Todos gostaram. Nos 
deram lugar para trabalhar nos escritórios da Delta, que ficava na Travessa 
do Ouvidor, centro do Rio. Contratamos Luiz Lobo e Paulo Francis 
(SIROTSKY, 2003). 

Aprovada a proposta, Simão deu carta branca para Sirotsky realizar a revista e fazer as 

contratações destacando o jornalista como editor-redator-chefe. Além de Carlos Scliar e 

Glauco Rodrigues, Sirotsky convidou os jornalistas Luiz Lobo e Paulo Francis para compor o 

quadro de editores e o cartunista Jaguar para a equipe da direção de arte. Com a entrada dos 

novos editores o projeto foi sendo aprimorado.  O jornalista Newton de Almeida Rodrigues 

foi convidado a integrar o grupo como editor de política e economia, mas teve uma 
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discordância interna com Paulo Francis na linha da revista, só vindo a fazer parte da equipe 

em junho de 1960.  

Francis disse que eu queria fazer uma revista terrivelmente chata e 
eu respondi que ele queria fazer uma revista para dentro do partido (PCB). 
[...] Acabei chegando a ela como editor, depois daquele desencontro com o 
Francis. (RODRIGUES, N. 1991, p. 03-06). 

Com a liberdade total dada pelos proprietários da editora para realizar uma revista 

sofisticada e culta, sob o comando de Nahum Sirotsky, foram realizadas várias reuniões para a 

definição da proposta editorial em que sobressaiam às influências e os estilos de cada um dos 

profissionais envolvidos.  

O Nahum queria uma revista sobre política e economia, o Paulo 
Francis queria fazer uma revista exclusivamente voltada para a cultura, o 
Scliar queria fazer uma revista voltada para as artes plásticas e a conversa foi 
ficando meio difícil; cada um tinha uma idéia completamente diferente do 
que fazer. Finalmente nos decidimos por uma revista que não tivesse rótulo, 
que ela tivesse economia quando tivesse que ter, que tivesse política quando 
tivesse que ter, porém, que tivesse cultura permanentemente, principalmente 
ficção de qualidade - a idéia era ter até uma antologia da ficção 
contemporânea moderna, mas eu insisti muito para que a revista tivesse 
serviço (LOBO, 2004). 

Em artigo sobre a revista, Lobo ainda salienta que Carlos Scliar pensava numa 

publicação cultural brasileira. As idéias de Paulo Francis iam ao encontro às de Scliar, mas 

Francis não via porque deveria ser só brasileira.  

O projeto do Scliar era uma revista de cultura, eminentemente 
brasileira, muito visual, com base na arquitetura, na pintura, na escultura, no 
paisagismo, nas artes plásticas (que viviam um bom momento). Era um bom 
projeto, dentro dos objetivos da editora. Paulo Francis também imaginava 
uma revista de cultura, mas não via por que deveria ser eminentemente 
brasileira. E tinha uma visão mais literária do que plástica. (LOBO, 2000, p. 
41). 

A definição por um projeto que não tivesse rótulos, mas tivesse seção de cultura 

permanente abriu a possibilidade para a diversidade de assuntos, e por isso, a difícil escolha 

do nome da publicação. De acordo com os interesses da editora, Sirotsky pensava numa 

revista para homens, que pudesse ser lida também pelas mulheres, mas achava que o título 

Homem não era uma boa idéia. Lobo salienta que a escolha foi difícil, definida depois de 

várias reuniões: 

Num primeiro momento nós queríamos o título Voga que era uma 
brincadeira com Vogue, mas porque tinha um subtítulo interessante: o que é 
bom está em voga, mas verificamos logo que tinha problema de registro e 
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não era possível ser. Até que nos definimos por Senhor, só que ao nos 
definirmos por Senhor o Scliar viu graficamente um Sr., e assim foi que a 
revista saiu o primeiro número (LOBO, 2004). 

Lobo fala de SENHOR como uma publicação ligeiramente voltada para o homem 

refletindo em certa medida as suas pretensões: 

 Por que ligeiramente voltada para o homem? Porque naquela altura 
as agências de publicidade estavam preferindo absoluta ao público 
masculino, mas a gente não queria fazer uma revista masculina porque 
sabíamos também que quem compra de um modo geral é a mulher. (LOBO, 
2004). 

A maneira para aumentar o impacto e chamar a atenção do público foi a elaboração de 

um projeto gráfico e um estilo de texto que individualizasse a obra e fosse reconhecida pelo 

leitor. A base do projeto editorial apoiava-se no público pretendido e se desdobrava nas 

características do conteúdo e da forma. 

3.1. O leitor da revista 

O público projetado era o dos clientes da editora, definido pelas elites econômica e 

intelectua l. Segundo Sirotsky (2004), o alvo era o empresariado de alto poder aquisitivo, que 

se formava com o processo de industrialização do país e pela mulher do empresário com faixa 

de idade acima dos 36 anos. O público pretendido era o que os editores denominavam de 

'classes dirigentes', que JK chamou de a 'nova classe', que numa linguagem estratificada 

chamava-se 'novo rico'.  

Portanto, SENHOR não era uma publicação voltada à massa, não chegava ao povo; 

pelo contrário, chegava apenas a quem tinha condições de pagar, mas não foi por isso que se 

dedicou a transformar a burguesia em seu principal ator, mas sim em principal consumidor. O 

exemplar da revista custava CR$ 70,00, quase o dobro de Manchete, O Cruzeiro e Visão que 

custavam em média CR$ 40,00. 

Por ter um público voltado aos clientes da editora, a estratégia inicial, foi a venda por 

assinaturas. A venda em bancas, conforme estima Sirotsky (2004), era de apenas 5%. O 

projeto de ser lida pela classe com poder econômico mais alto visava também angariar fontes 

de sustentação além da venda do exemplar. "Os assinantes de alta renda ajudariam a 

conseguir anúncios para eles dirigidos" (SIROTSKY, 2005). Para promover a venda de 

assinaturas, Nahum Sirotsky elaborou uma campanha de um ano que dava descontos de 30% 
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na compra de obras literárias publicadas pela Companhia Editora Nacional e pela Editora 

Civilização Brasileira. A campanha anunciada no segundo exemplar garantiu a sobrevivência 

da revista e a ousadia dos editores em inovar. 

Inserida em padrões de refinamento, SENHOR nasceu em março de 1959, na Travessa 

do Ouvidor, 22, 4º. andar, centro do Rio de Janeiro e lugar também de convívio intelectual 

com a concentração de livrarias, cafés e os principais jornais, mas não demoraria muito para 

se transferir para Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, região onde se encontrava o 

público pretendido pela publicação.  Berço de modas e modismos, a zona sul era o símbolo 

moderno e bem sucedido do país. As classes mais favorecidas viviam do status de morar à 

beira mar, sob a aparência do bem-viver, ligada à descontração, à beleza e à praia, 

materializadora de valores e comportamentos. Foi para a zona sul, em especial para 

Copacabana, que estava a vida elegante do Rio de Janeiro. 

Por ser voltada às elites econômica e intelectual a revista produz uma dupla 

mensagem. De um lado a meta da sofisticação intelectual, tornando-se instrumento de 

representação, servindo de status para quem a assinava, emergindo a idéia do consumo da 

cultura como propriedade do elitismo burguês e, de outro, o desejo intelectual de colocar em 

circulação idéias novas sobre a cultura, pondo em movimento o olhar dessa elite sobre a 

cultura popular, a crítica cultural e os movimentos de vanguarda.  

Eu acho que tudo é cultura. Nós temos uma tendência na elite 
brasileira de imaginar cultura só o tipo de cultura que a gente faz, então, a 
elite não olhava, por exemplo, para cultura popular e a cultura popular é tão 
ou mais importante que a cultura da elite, esse cuidado nós tínhamos. [...] 
Cultura é tudo aquilo que o homem faz para melhorar sua situação, quer 
dizer nós partimos desse conceito, então, pra nós tudo que fosse para 
melhorar a condição na fase da terra era cultura, tinha valor cultural. Nós 
publicamos violeiros com a mesma qualidade, com a mesma atenção que 
daria para outros (LOBO, 2004).  

O editorial do primeiro número apresentava a idéia de uma revista sobre o homem 

com interesse de ser lida também pelas mulheres. Ainda que possa parecer estranho esse fato, 

é compreensível quando a operação comercial visa atingir quem mais consome e compra o 

produto para garantir sua aceitação. Isso fica evidente no discurso do editorial: 

Minhas Senhoras.  
Como por muito tempo desejei fazer uma revista e sempre ouvi dizer 

que as mulheres é que compram ou condenam uma revista à morte, dirijo-me 
a vocês (se me permitem o tratamento). Em primeiro lugar para pedir 
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desculpas. Em segundo lugar para pedir compreensão. Em terceiro lugar 
para explicar-me. E em último lugar para dar-lhes uma garantia. 

Em primeiro lugar devo dizer que não fiz uma revista feminina por 
três motivos: 

1) Porque já há muitas. 
2) Porque as mulheres não gostam de revistas femininas. 
3) Porque as mulheres estão querendo cada vez mais saber 

exatamente o que é que os homens andam querendo saber, 
Em segundo lugar eu digo que a compreensão de vocês é necessária 

porque de outro modo esta revista não dará certo e outras revistas do gênero 
aparecerão, nem todas com a preocupação que temos (muito disfarçada) de 
servir à mulher, fingindo que estamos servindo ao homem. 

Em terceiro lugar, uma explicação: Esta revista lhes permitirá o mais 
completo conhecimento sobre o homem, suas manias, seus cacoetes, sua 
tática, seus pensamentos, seu ponto de vista, suas idiossincrasias, seu humor, 
maneira de vestir, de calçar, de comprar, falar, gostar, mentir, viver e morrer. 

Em último lugar, a garantia: 
Esse conhecimento, que a maioria das mulheres só adquire pelo 

casamento, com muito sacrifício pessoal, fará com que cada uma de vocês 
tenha sobre o homem (seu marido, noivo ou namorado, em particular, e os 
admiradores em geral), uma ascendência e um domínio cada vez maiores, o 
que é – afinal de contas – o supremo interesse da mulher. As mulheres 
casadas, por outro lado, encontrarão aqui uma espécie de curso que no 
exército é chamado “curso de Estado – Maior”. 

Assim, fazendo uma revista exclusivamente para homens, estamos - 
mais do que nunca – trabalhando para que você tenha uma vida melhor. E 
nós também. 

O Editor 

Sobre o editorial, o jornalista Luiz Lobo comenta: "Foi uma brincadeira, porque, em 

tese quanto mais você conhece o seu adversário melhor você está preparado para enfrentá- lo" 

(LOBO, 2004). 

Com influência das modernas revistas estrangeiras e os traços pessoais dos editores 

brasileiros, nascia a SENHOR "[...] um choix de baba-de-moça, quindim e ambrosia, em 

termos editoriais e gráficos", como definiu Ruy Castro (1999). Uma "revista masculina, 

porém cultural", enfim, uma "salada com molho de primeira", como classificaria, anos mais 

tarde Nahum Sirotsky (2003). 

3.2 O homem em Senhor 

Para o dicionário (Houaiss) SENHOR é substantivo masculino; aquele que tem algo; 

dono, proprietário; patrão; aquele que tem domínio sobre coisa ou sobre situação; homem da 

meia idade ou idoso...homem adulto indeterminado e escrito com letra inicial maiúscula 

representa Deus.  
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A escolha do nome ratifica a identidade masculina. O nome SENHOR como sinônimo 

de idade, maturidade e experiência. Na revista esse SENHOR apesar dos atributos acima 

mencionados se porta com temperamento progressista e irreverente. A revista reproduz a 

materialização da figura do homem ligada à representação na sociedade remetendo a uma 

produção de sentido que determinava um estereótipo de viver, vestir e se comportar como 

partes integrantes de um "ser homem" moderno e atualizado, apresentando a feição do homem 

sofisticado que vive na esfera pública e privada. Semioticamente Niemayer construiu o 

significado do título: 

[...] homem adulto distinto, proprietário de bens com valor, com boa 
condição social, que exerce poder, dominação, influência. Esse senhor está 
em sintonia com as expressões de progresso, as preocupações de seu tempo, 
as contingências da modernização (NIEYMAER, 2002, p. 78). 

Dessa forma, SENHOR deveria apresentar a verbalização de um ideal de homem 

afinado com a moda, preocupado com a aparência, que gostava de preparar drinks, que 

viajava, que escutava música, que freqüentava lugares refinados, que apreciava artes, esporte, 

que se valia do clima de liberalização como determinante de novos comportamentos e que 

estava em sintonia com as preocupações do momento no que diz respeito à economia e à 

política. 

O título SENHOR e o sub-título: "Uma revista para o Senhor", reflete o perfil de 

público pretendido e, em certa medida, o próprio contexto no qual e para o qual foi feito. "A 

gente, como sempre acontece quando se funda uma revista, teve a maior dificuldade em achar 

um nome. Eu detestei Senhor., achava elitista e metido a besta. Mas fui voto vencido. Acho 

que foi o Luiz Lobo que sugeriu, baseado na revista Esquire, que era a mais sofisticada na 

época" (JAGUAR, 2005). 

O analista político João Guilherme Vargas Neto, em entrevista para a pesquisa, 

chamou a atenção para o nome da publicação que carrega perspectivas contraditórias. Vargas 

Neto diz que apesar de já apresentar um discurso contemporâneo para a época, está 

impregnado de tradição, em que sempre lhe restam reflexos sensoriais do passado: 

A contradição está no próprio nome. Como um grupo que se propõe 
ser moderno, contemporâneo dá um título mais careta possível para uma 
revista? Repara é o equivalente de playboy. O nicho é esse: um pouco de 
contestação de hedonismo, é um pouco de epicurismo. Senhor – como nome 
de idade. [...] O nome carrega a contradição. É o nome mais careta para uma 
revista que pretendia ser menos careta (VARGAS NETO, 2004). 
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3.3 A linha editorial 

Na concepção editorial e gráfica, a direção da revista procurou definir um estilo 

próprio decorrente de uma leitura de mundo, inerente ao efeito de individuação da construção 

da obra. Salienta-se aqui o cosmopolitismo  dos editores que já haviam morado por alguns 

períodos de tempo em outros países e que  também tinham contato com as publicações mais 

modernas da época, além de estarem em momentos anteriores em outros periódicos brasileiros 

que experimentavam a modernização no jornalismo. Daí a influência das revistas estrangeiras, 

com traços de inspiração das publicações norte-americanas; Esquire, pela abordagem temática 

voltada ao homem; e The New Yorker, pela abrangência cultural e estilo de texto. Sirotsky 

(2003), salienta, ainda, a ascendência de Seleções na publicação dos textos literários e de 

Flair com a colocação da novela literária encartada em meia página. Mas a criatividade dos 

editores brasileiros fez de SENHOR uma experiência individualizada. 

Na construção do projeto editorial e gráfico, portanto, está a edificação da identidade 

formada a partir do contexto de modernização na imprensa, a contextualização histórica que 

marca um período de intensas mudanças na sociedade brasileira e o traço pessoal da equipe de 

editores. Desta forma, as inovações que já vinham acontecendo na imprensa desafiavam a 

imaginação dos responsáveis pela revista. 

O primeiro número, lançado nas bancas em março de 1959, já dava a receita editorial 

com a apresentação de um mosaico de formatos e abordagens temáticas: notas curtas sobre 

assuntos variados, editorial, ensaios e artigos de temática sócio-cultural, reportagens de temas 

voltados às artes e às atualidades, crônicas jornalísticas, contos, poemas, novela literária, 

humor, serviços e ensaio fotográfico.  

A revista abre com a seção "Sr.&Cia", apresentando pequenas notas sobre diversos 

assuntos desde mercado de livros, filmes, teatro etc. até poema. Esta seção permaneceu até os 

últimos números e acolhia de tudo, muitas vezes material que não poderia ser aproveitado nas 

demais páginas da revista.  

Na análise desse primeiro exemplar, nos artigos, o cônego Jorge O' Grady, em "A lua 

conquista a igreja", refletia a respeito do homem cósmico, analisando sob o viés da Religião, 

Filosofia e Ciência a eventual vida em outros planetas e a conquista dos astros pelo homem. 

Anísio Teixeira, em "Deitado em berço esplêndido e mal educado", debatia o atraso do 

sistema de ensino brasileiro denunciando a falta de criatividade na área da educação, 
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relacionando-a a métodos anteriores à época do Renascimento, apresentando o campo como 

um contra-senso em relação aos movimentos nas demais áreas como arquitetura, literatura, 

imprensa e ciências. Salvo algumas exceções, que considerava como independentes, Teixeira, 

escrevia que faltava originalidade e audácia no setor, afirmando que havia, sobretudo, um 

retardamento histórico na educação brasileira. "A nossa educação escolar só difere da que 

poderia ser dada no século XV porque os nomes das matérias são diferentes e mais 

abundantes" (TEIXEIRA, Sr. mar./1959, p. 86). Odylo Costa, filho, assinava um artigo 

ensinando a fazer arroz de cuxá, remontando à tradição histórica maranhense dessa 

especialidade gastronômica em "O décimo arroz de cuxá". Uma mulher identificada apenas 

como "modelo profissional", dentro do corpo do artigo "Da antiqüíssima (e excitante) arte de 

seduzir", introduzia com certa franqueza sexual as maneiras de conquistas tidas como cartilha 

e já na época abomináveis, na tentativa de estimular o homem a procurar novas formas de 

sedução. 

Nos ensaios, Otto Maria Carpeaux, em "Whodunit – os prazeres do crime", dava a 

receita de como escrever um romance policial, convidando o leitor a fazer uma investigação a 

fim de diverti- lo. Nesse ensaio literário  de não-ficção, Carpeaux apresenta boa dose de humor 

que suaviza o aspecto crítico. Carlos Lacerda, lembrando os versos famosos de Gertrude 

Stein, "Uma rosa é uma rosa é uma rosa", dissertava sobre a cultura das rosas examinando sua 

história, seu valor e sentido do que chamava de "indefinível", mostrando-se como uma 

imagem-espelho do eterno feminino, pela forma e perfume.  Na crônica jornalística, em 

"Como matar um escritor",  Reynaldo Jardim, escrevia sobre o ofício do jovem autor em meio 

a tantas dificuldades.  

Nas reportagens, Flávio Rangel escrevia sobre teatro em "Jorge Andrade, um 

fazendeiro do ar", analisando a obra do dramaturgo que tematizava os conflitos do tradicional 

aristocrata rural e a modernidade urbana. Nahum Sirotsky, assinando com o pseudônimo de 

Jean Bogoty, falava de política internacional em "Um certo senhor K", analisando o governo 

russo e a política socialista. Não assinadas, havia ainda matérias sobre artes, cinema, iatismo e 

medicina e ainda a publicação de um documento sobre a Operação Pan-Americana, instalada 

por Juscelino Kubitschek, em 1958, que se propunha à aliança de livre comércio para a 

melhoria das condições econômicas e sociais da América Latina. 

Sob o título "Arte de Hoje", a reportagem sobre artes visuais apresentava o trabalho do 

gravador chileno Mário de La Parra sobre a utilização do processo silk-screen na pintura. A 
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matéria "Um gato que descome dinheiro" fazia a análise crítica do filme, lançado em 1958, 

"Uma gata em teclado de cinco", considerado um dos clássicos do cinema americano que 

apresentava Elizabeth Taylor no papel de Maggie, a sensual esposa que entra em depressão 

por não despertar interesse no marido Brinck (Paul Newman), ex-atleta e alcoólatra que busca 

a identidade sexual. A reportagem "Olho verde em campo de velas" apresentava uma 

abordagem histórica sobre o iatismo e o prazer de velejar. "Olho, para quem quer saber mais e 

não gosta muito de óculos" descrevia o globo ocular, falava de miopia e de hipermetropia e 

convidava o leitor a analisar o olho como parte do cérebro.  

Nos textos literários SENHOR publicou, no primeiro exemplar, a novela "As neves de 

Kilimanjaro",  de Ernest Hemingway; contos "A menor mulher do mundo" - de Clarice 

Lispector, "Passeio" – de Fernando Sabino - e "En La Noche" - de Ray Bradbury; poemas 

"Either/or" de Paulo Mendes Campos, "Ária de verão" - de Claudio Mello e Souza e "Poema" 

- de W. H. Auden . A tradução da novela literária de Hemingway, e do poema "En La Noche" 

foi feita pelo poeta Ivo Barroso que freqüentemente publicava seus trabalhos no SDJB. 

A editoria de serviços apresentou matérias sobre hábitos sociais do cotidiano moderno. 

Nelas estava inserida a verbalização de um ideal de homem preocupado com a aparência e 

com os comportamentos sociais. Fazendo referências bíblicas à necessidade de se vestir, a 

matéria "Cem mil cruzeiros pelo caroço de maçã de Adão" mostrava as tendências 

internacionais para a moda masculina no verão de 1959. Sob o título "Vá tomar banho de 

mar", a nota de serviço era temperada com um texto de humor orientando para as vantagens 

do banho de mar. Em "Nunca beba água", a revista apresentava a fórmula de preparar 

cocktails, e o que era necessário ter no bar de casa para receber os convidados. O calendário 

turístico dirigia-se aos principais eventos do mês. Jaguar assinava a página do humor sob 

forma de desenho em "Welcome to Rio". 

O ensaio fotográfico mostrava a modelo e artista plástica Iracema Etz, conhecida 

como Ira, mito de beleza da década de 50. O ensaio não se limitava às fotos, vinha 

acompanhado de um texto de apresentação que fazia uma brincadeira com os nomes da 

revista e da moça. 

A Ira do Senhor 
 
Como disse Isaías, filho de Amós, "por causa da IRA a terra se 

escurecerá", etc. E Moisés, quando falou em amar ao próximo como a ti 
mesmo, disse também "não te vingarás nem guardarás a IRA", etc. 
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Na lista dos pecados capitais a IRA é um deles e um padre lá de 
Itabira do Mato Dentro costumava dizer que "no time dos pecados capitais a 
IRA era o capitão". 

 
Para o dicionário (Caldas Eulete) IRA é substantivo feminino; 

paixão que nos incita contra alguém; cólera, raiva, indignação, castigo, 
vingança; disinência das 1ª. E 3ª. Conjugação. 

 
Por causa da nossa IRA a terra nunca será escura. 
 
Quem não guardar a nossa IRA não sabe o que faz. 
 
A nossa IRA não é pecado e se Padre Barbosa a conhecesse, na certa 

convidaria a moça, para fazer o papel de Santa, na peça que levava todos os 
anos ("O Diabo e o Sinal da Cruz"). 

 
Substantivo bem feminino ela é. Se for paixão não é contra. Cólera, 

raiva, indignação, castigo, vingança nós não tememos quando estamos com 
ela. 

 
IRA não é pretérito, mas é perfeita. E se no começo foi verbo ela é o 

começo e o fim. 
 
IRA é apelido de Iracema. 
 
Ira Etz.  

E para fechar a publicação, o editor, em estilo de texto bem-humorado, sintetizava: 

E pronto. Como dizia meu compadre Nono, a sopa acabou. 
Ao que minha comadre sempre respondia com um dito de seu 

falecido pai (que Deus o guarde na santa paz) e que costuma dizer: "Sopa 
grossa, mulher bonita e conversa inteligente, quando não queima a língua, 
não dá em morte ou não acaba em briga, termina cedo". 

E lá em Minas um inglês que eu conheci, nascido no Brasil, filho de 
ingleses nascidos no Brasil, neto de uma inglesa nascida no Brasil e de um 
avô autêntico, dizia na sua linguagem incrível: "Quem gostou pode come. 
Quem não gostou pode vamos embora". 

Mas um tropeiro que encontrei em Goiás me dizia: "Quando eu não 
gosto reclamo; que comer menos acaba viciando". Um motorista, na Rio-
Bahia, já dizia mais ou menos a mesma coisa, no pára-choque de seu 
caminhão: "Se gostou diz logo". E numa cantina do Brás alguém escreveu no 
vidro: "Pagando direito qualquer um pode reclamar, mesmo errado". 

Então, é como lhes digo. O que mais faltou nesta revista foi palpite e 
uma seção de carta de leitor. Quando mais não seja, para vingar os pobres 
editores que às vezes são voto vencido. 

A receita do projeto editorial, a partir da leitura desse primeiro exemplar, era, portanto, 

uma mescla de assuntos sobre cultura e atualidades. No decorrer dos demais números é que 

foram se firmando algumas características e se implantando novas alternativas. "O primeiro 

número tinha coisa demais. Exageramos. Fomos aperfeiçoando, inventando e etc" 

(SIROTSKY, 2005). 
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3.4 O estilo de texto 

Norma Discini define a palavra estilo como: "um conjunto de características de 

expressão e do conteúdo que criam um ethos". O termo ethos, designado por Aristóteles, 

consiste na formação implícita que o orador dá de si mesmo e que reflete na heterogeneidade 

de um contexto. São as características de personalidade que se formam em decorrência de 

circunstâncias sociais, ambientais e dos valores culturais de uma sociedade. (DISCINI, 2004, 

p. 07). 

A cobertura dos assuntos e a estrutura textual induzem ao sistema lingüístico formado 

pelos títulos, entre-títulos e corpo do texto. Na análise sobre o texto do Jornalismo Cultural, 

Sérgio Villas Boas (1996) salienta que eles têm a liberdade de ser mais soltos com tendência a 

absorver "coloquialismos" e "neologismos" de todo tipo pelo estilo e público bem definidos. 

Só pelo fato de ser uma revista mensal, SENHOR utilizava-se de um tempo ampliado em que 

a atualidade imediata ou diária  passa a ser suprimida porque simplesmente não é capaz de ser 

apreendida na maneira como outros meios podem fazer. Dessa forma, a revista tratava de 

temas da grande atualidade em que predominava a utilização de textos analíticos, não se 

prestando ao estilo noticioso, mas à análise e à interpretação de forma a dar subsídios mais 

aprofundados para o leitor. Na avaliação de Cremilda Medina (1988), esse estilo de notícia é 

fundamentado como "forma de conhecimento", em que a "notícia se transforma em história", 

assim a atualidade passa a ser considerada contemporaneidade. 

Algumas marcas textuais caracterizam o estilo de texto da SENHOR: ampla pesquisa 

de dados com a utilização de citações, indicações e comparações que deixam claro estarem 

narrando para leitores cultos, conhecedores de autores e obras consagradas; a interface dos 

recursos literários para proporcionar formas criativas de descrição; a utilização de um ritmo 

narrativo com tom zombeteiro; e, um texto padrão marcado por dirigir-se ao leitor de o 

SENHOR. O estilo de texto da revista norte-americana New Yorker é citada como inspiração. 

"A New Yorker era muito bem escrita e aquele tom era o tom que a gente queria" (LOBO, 

2004) 

Exemplos de tratamento do primeiro exemplar: 

A reportagem "Jorge Andrade, um fazendeiro do ar" não se detém apenas no foco do 

espetáculo, comum na reportagem diária, mas a partir da temática de Jorge Andrade, o 

jornalista analisa com profundidade as mudanças ocorridas da sociedade brasileira. A base de 
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pesquisa se debruçou na verificação de como o processo de urbanização e o avanço industrial 

mudaram a fisionomia do país, agregando fatos antecedentes, adicionando informações e 

levando o leitor a uma contextualização.  

A reportagem "Olho verde em campos de velas" também utilizou uma vasta pesquisa 

de informações com menções históricas sobre os iates e o prazer de navegar desde os tempos 

de Cleópatra. Além disso, faz menção a citações sem apresentar maiores explicações 

partindo-se do princípio que o público leitor reconhecia o tema tratado a começar pelo próprio 

lide da matéria. 

"Quando o poeta disse que a thing of beauty era a joy foverer, talvez 
estivesse pensando em olhos verdes. Mas não seria de estranhar que ele – um 
inglês do século XIX – estivesse pensando em iates. É muito provável 
mesmo que estivesse pensando em olhos verdes em campos de velas brancas 
sobre o Tamisa". (p. 40). 

Vários textos utilizam-se do recurso de fazer citações de obras ou autores com o 

mesmo pressuposto.  

Abril é o mês mais cruel, segundo T. S. Eliot, época em que os 
mortos sentem o princípio da primavera sobre seus cadáveres, primavera 
anglo-saxônica, por certo, mas a imagem é boa. [...] (Sr. & Cia, p. 08). 

Depois de Rousseau, o primitivismo veio valorizar artistas 
autodidatas (Arte de Hoje, p. 20). 

'Na inquiry will afford us amusement'. Com essa frase começou 
Edgar Poe, há mais de cem anos, a primeira novela policial [...]. (Whodunit: 
os prazeres do crime, p. 33). 

Na interface com os recursos literários a matéria "Olho, para quem quer saber mais e 

não gosta muito de óculos" abre com um texto feito sob prosa.  

De duas, uma: ou o senhor tem boa visão ou não tem.  
Se não tem, de duas, uma: ou o senhor gosta de óculos ou não gosta. 
Se não gosta, de duas, uma: ou volta à escola para aprender a ver ou 

não volta. 
Se não voltar, o senhor encontrará duas saídas: continuará a usar 

óculo o resto da vida. E se fosse egípcio do tempo dos faros, seria até 
enterrado com eles, para poder ver na outra encarnação. (p. 45). 

O recurso estilístico fazendo uso de figuras retóricas é todo entrecortado durante a 

reportagem que se apresenta em seis páginas 

Já que o senhor 
a) não tem bons olhos 
b) acha os óculos incômodos 
c) ou deselegantes 

 mas 
a) tem paciência para voltar à escola  
b) não matar aula e 
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c) fazer os deveres de casa, 
pode quebrar os óculos. Mas não quebre já, por causa das 

estatísticas. (p. 49). 

O ritmo narrativo se concentra na quebra da ação jornalística; no entanto a utilização 

desses recursos não descaracteriza a matéria em seu estilo jornalístico. A reportagem está 

recheada de informações, análises e conceitos. 

O grande diferencial do estilo estilístico de SENHOR é o tom irreverente que apresenta 

uma dualidade entre o sério  e o zombeteiro a fim de proporcionar uma leitura capaz de 

fornecer argumentos e, ao mesmo tempo, divertir o leitor como indica a definição editorial. 

[...] Foi uma experiência nova no jornalismo brasileiro. Procurou o 
leitor em profundidade, que se acredita reservado aos livros. E, ao mesmo 
tempo, concedeu a este leitor o benefício da leveza de espírito, não 
negligenciando – muito ao contrário – o humor da condição humana nesta 
segunda metade do século vinte (Sr.  dez./1960, p. 04). 

Luiz Lobo destaca um tom do que chama de "molecagem" que estava em sintonia com 

a euforia que vivia o Brasil na década de 50. Paulo Francis complementa: "Queríamos uma 

certa ironia, uma seriedade temperada de humor, à parte humor puro e simples, rejeitando o 

solene e grandiloqüente" (FRANCIS, 1980, p.158).  

O caráter zombeteiro esta configurado principalmente nas páginas relacionadas a 

padrões da sociabilidade moderna que a revista denominava como serviços. Eram nesses 

textos que a publicação procurava falar com saudável deboche de relacionamentos, sexo e 

moda, com o objetivo de agradar aos olhos e ao cérebro. Assim, o humor colaborava para 

revestir o texto de um caráter sedutor. 

Nesses textos era comum a utilização do "padrão" SENHOR. O estilo detém-se num 

foco descritivo de aproximação com o leitor através dos fatos narrados dando a idéia de estar 

diante da pessoa, expondo diretamente seus pensamentos e verdades como na matéria "Vá 

tomar banho de mar" que apresenta uma seqüência de temporalidade e dirige-se ao leitor. 

Bom dia. 
7.00 h – Levante da cama.  
Tome um suco de fruta. 
7.15 Vá para a praia. 
7.30 Entre na 'linha de passe', chutando com os dois pés. 
7.45 Vá para o gol e tente 'pegar tudo'.  
A defesa fácil faça de cabeça. 
8.00  Vá correndo para a água e – sem experimentá-la – dê um 

mergulho. Em braçadas rápidas, nade uns dois ou três minutos. Fique 
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boiando um pouco, de costas, respirando fundo. Agora bata os pés, 
energicamente. 

8.15 Divirta-se um pouco, fazendo o que quiser. 
8.30 Vá para casa e tome chuveiro frio, bem forte. Enxugue-se 

esfregando a toalha com violência. 
9.00 Tome seu café bem reforçado e vá para o trabalho. 
Esta receita (para uso diário) permitirá que o senhor conserve a 

linha, afastando o perigo da barriga. E tem várias vantagens: dispensa o uso 
de ginástica e de dietas para manter a forma; é o melhor e mais complexo 
exercício que o senhor pode ter; é agradável e fácil de cumprir (p. 92). 

Esse estilo aproxima-se do jornalismo recreativo destinado ao lazer do leitor. Segundo 

Pedro Celso Campos: 

O Gênero Recreativo ocupa-se de assuntos da vida diária como 
costumes, comportamento, saúde, literatura, teatro, cinema, descobertas 
científicas, pesquisas, roteiros e relatos de viagem, shows, horóscopo, 
palavras cruzadas etc. São textos veiculados em forma de artigos, crônicas, 
entrevistas, reportagens etc. Também se usa, amplamente, a linguagem não-
verbal através de caricaturas, desenhos, traços, fotos, quadrinhos etc. 
(CAMPOS, 2005). 

Nota-se também que o texto de SENHOR está em consonância com padrões modernos 

que evitam a adjetivação, expressões redundantes, frases longas e formas rebuscadas.  O texto 

era refinado com boa gramática, mas sem pompa e fórmulas rígidas. Na revista aflorou uma 

produção textual além dos padrões funcionais que estavam sendo incorporados pela imprensa 

da época. Outro traço foi a consolidação do texto autoral e a presença dos intelectuais 

interagindo no espaço público, formatando um fórum de debate a respeito das problemáticas 

nacionais e globais. Nesse primeiro exemplar analisado isso se fez sentir através dos 

articulistas Anísio Teixeira e Jorge O' Grady. O primeiro apresentou as características do 

artigo jornalístico destinado, conforme Marques de Melo (1994, p. 118), "a analisar uma 

questão da atualidade, sugerindo ao público uma determinada maneira de vê- la ou de julgá-

la", o próprio título do texto "Deitado em berço esplêndido e mal educado", induz o 

posicionamento pelo qual o cronista constrói a argumentação do tema, deixando transparecer 

certo sentido de indignação pela forma como o ensino é tratado no país. Jorge O' Grady se 

deteve no foco narrativo das características do artigo científico, destinado pelo mesmo autor a 

"tornar público o avanço da ciência, repartindo com os leitores novos conhecimentos, novos 

conceitos" (MARQUES DE MELO, 1994, p. 118).  

Os títulos procuravam apresentar-se de forma sintética com características 

predominantes de sentido oculto que o leitor pode reconhecer: "Um certo senhor K"; "Jorge 

Andrade, um fazendeiro no ar"; e, de outro, com a utilização de paráfrase, buscando efeitos 



 90 

rítmicos e poéticos como: "Deitado em berço esplêndido e mal-educado"; "A Ira do senhor"; 

"Cem mil cruzeiros pelo caroço da maçã de Adão"; "O olho para quem quer saber mais e não 

gosta dos óculos"; "Olho verde em campos de velas";  "Uma rosa é uma rosa é uma rosa". 

Nota-se que pelo fato de tratar de matérias 'frias', o verbo de ação praticamente não é usado 

nos títulos.  

Uma característica dos textos literários é a modernidade dos autores, independente de 

corrente. Luiz Lobo destaca "Não cabiam títulos, havia qualidade do texto". A revista 

misturava inéditos e não inéditos. Os inéditos é que dariam a força editorial. Entre os 

destaques do primeiro exemplar, está a publicação em primeira mão do conto "A menor 

mulher do mundo", de Clarice Lispector, que narra a descoberta da menor integrante de uma 

isolada e frágil tribo africana, tematizando sobre o choque entre culturas distintas.  

Com relação às linhas de estilo dos colaboradores do primeiro exemplar, pode-se dizer 

que se configuram, num elenco inigualável, o ecletismo proposto para as temáticas. Ernest 

Hemingway, um dos maiores escritores norte-americanos, jornalista, escrevia com 

simplicidade e objetividade. Seu texto tocava os leitores porque unia majestosamente a 

realidade e o seu significado de forma autêntica, direta, com linguagem acessível, frases 

curtas, sem exageros de adjetivação ou superficialidade; Clarice Lispector, ucraniana, que 

veio ainda bebê para o Brasil, utilizava aprimorada linguagem, estruturalmente técnica, mas 

densa de sentimentos, enveredando pelo âmbito psicológico revelador do interior humano; 

Fernando Sabino, o brasileiro que "nasceu homem e morreu menino", usava, em tom 

coloquial, uma linguagem enxuta, clara, direta como cabia ao estilo de suas crônicas; Ray 

Bradbury, americano, de estilo romântico e visionário, coloca o homem na perplexidade das 

descobertas e das mudanças que ocorrem no mundo; Paulo Mendes Campos, poeta plural do 

Brasil, cronista sem intencionalidade, coloquial conforme as circunstâncias; Claudio Mello e 

Souza, poeta de estilo visual, encontra nas palavras uma forma neoconcreta de explorar os 

sentidos plástica e graficamente; e W. H. Auden, inglês, de impressionante habilidade técnica 

na arte da escrita, incorporava em seus poemas fartos elementos da cultura popular, colocados 

literal ou metaforicamente como manancial de versos. 

3.5 A composição gráfica: a imagem da editoração moderna 

SENHOR inaugurou uma nova fase na valorização da linguagem gráfica, onde cada 

elemento estava comprometido com a informação estética. A proposta gráfica articulava-se 
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com a editorial e estava baseada na experiência acumulada, no gosto pessoal e no talento 

criador da equipe de arte, em especial de Carlos Scliar que buscava transformar as referências 

numa forma individualizada.  

Scliar grafou o nome da publicação com as letras SR., e escolheu a letra Garamond, o 

tipo mais antigo Romano, como identidade, de acordo com Luiz Lobo (2004) "Ele (Carlos 

Scliar) queria que se alguém arrancasse um pedaço da revista esse pedaço fosse identificado 

como da revista Senhor, que isso definisse o caráter da publicação". Dois outros traços ainda 

marcariam a diferença entre as demais publicações existentes no mercado brasileiro.  

O primeiro foi a utilização de pinturas nas ilustrações de capas, substituindo o modelo 

tradicional de usar fotografias. Elas eram feitas especialmente para definir a identidade da 

revista como singular, elaboradas por artistas plásticos. Sirotsky (2003), conta que objetivava 

fazer da capa um comentário humorístico da vida brasileira feita como obra de arte. 

Familiarizada com o pensamento editorial, a direção de arte já trazia no primeiro exemplar 

uma solução criativa com o desenho de uma cena a beira-mar na praia de Copacabana, típica 

daqueles anos 50, que se apresentava como um espaço de lazer da classe dominante associado 

à idéia de modernidade, denotando status e estilo de vida. A capa põe-se em contato direto 

com o leitor e se porta como vitrine criando estímulos de sedução da leitura na tentativa de 

compreender o mundo que o cerca. 

   
 
 
"O desenho da capa evoca Copacabana, que em 

branco e preto reproduz a infinita sucessão das ondas do 
mar. Curvas que se reproduzem nas formas de uma figura 
de uma mulher, os seis fartos, cabelos negros descendo 
abaixo dos ombros nus. O movimento e volume de seus 
quadris atraem a atenção de um homem sentando ao banco 
junto à areia, que curva o corpo à frente, para melhor 
acompanhar o requebrado sensual. Esta figura masculina 
está encimada pelo nome da revista, estabelecendo com ele 
uma relação de identificação – Sr. Ele olha cupidamente as 
ancas marcadas da mulher que caminha, com passo largo. 
Os olhos vivazes do homem captam a mirada do 
observador, que é levado, com um voyeur, a acompanhar as 
nádegas da caminhante. O movimento da mulher está em 
consonância com o das ondas do mar e o das ondas da 
calçada" (NIEMAYER, 2002, p. 73). 

 
 

 


