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Love you all the time and never leave you...” 
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RESUMO 

Este trabalho visa contemplar a reconstrução e manutenção da identidade dos Beatles na 

revista Bravo em edição publicada em outubro de 2009. O objetivo principal é avaliar como a 

revista apresenta a história dos ídolos do rock n’ roll por meio de reportagens, tematizando a 

vida e a música da banda. A pesquisa também objetiva perceber novos sentidos e o que há de 

inovador na obra e no legado deixado pelos Beatles. Foram utilizados os conceitos de 

jornalismo cultural e jornalismo de revista, assim como de reportagem interpretativa e grande 

reportagem. Os principais autores são Marília Scalzo, que apresentou o jornalismo de revista e 

Daniel Piza, com o jornalismo cultural. A metodologia para a realização desta pesquisa foi 

Análise de Conteúdo (AC). 

Palavras-chave: Jornalismo Cultural; Jornalismo de revista; Beatles; revista Bravo, produção 

de sentidos. 

ABSTRACT 

This work aims to encompass the reconstruction and maintenance of the identity of the 

Beatles on Bravo revised edition published in October 2009. The main objective is to assess 

how the magazine presents the history of the idols of rock n 'roll through reports on the topic 

of life and music of the band. The research also aims to understand new meanings and what is 

innovative in the work and legacy of the Beatles. The concepts of cultural journalism and 

magazine journalism, as well as interpretive and extensive reportage reportage were used. The 

main authors are Marilia Scalzo, who presented the magazine journalism and Daniel Piza, 

with cultural journalism. The methodology for this research was content analysis (CA). 

Keywords: Cultural Journalism, Journalism Magazine; Beatles; Bravo, meaning production. 
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INTRODUÇÃO 

 

A década de 60 foi, reconhecidamente, um período de efervescência para o rock. 

No momento em que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr 

começaram a tocar juntos, no verão de 1962, o mundo parou para conhecer os ícones do rock 

n’ roll. Os Beatles desenvolveram um talento musical e tornaram o mundo da música popular 

de assalto. Suas composições cativaram a imaginação de jovens e adultos, e sua presença de 

palco levou plateias às lágrimas. 

Toda essa empolgação pelos Beatles, por sua música e, consequentemente, pela 

“Beatlemania” foi registrada em narrativas midiáticas. Livros, filmes, documentários e 

revistas, entre outros suportes, no mundo inteiro, abordavam a história e repercussão deste 

grupo. Os Beatles movimentaram a mídia britânica e internacional. 

Passadas décadas do término do grupo, os Beatles continuam habitando o 

imaginário de fãs e novos admiradores. Esta paixão ainda movimenta o mercado midiático. 

Depoimentos, reportagens, bastidores de grupo são construídos e se tornam garantia de 

sucesso de público. No Brasil, esse cenário não foi diferente. Programas de tv, rádios, jornais 

e revistas deram espaço ao mito Beatles. 

O corpus selecionado para nossa pesquisa sobre os suportes midiáticos que 

abordaram os Beatles é a revista Bravo!, especial Beatles, de outubro de 2009. Este estudo é 

feito com base no veículo impresso. Nosso corpus engloba a edição especial de outubro de 

2009, a qual objetivou mostrar como os jovens garotos foram capazes de transformar tudo, ou 

quase tudo, naquela época. Para guiar a pesquisa, colaboraram autores como Marilia Scalzo, 

Daniel Piza, Frederico de Mello B. e Reges Schwaab, Thaïs de Mendonça Jorge e muitos 

outros autores que escreveram sobre os Beatles, os quais aparecerão durante a análise. 

À luz das teorizações sobre o jornalismo e o jornalismo de revista, bem como 

conceitos de jornalismo cultural, o questionamento é: de que maneira e quais tematizações a 

revista Bravo! construiu, nesta edição especial, a imagem dos Beatles? Para o 

encaminhamento das análises, optou-se pelo método de Análise de Conteúdo (AC). 

Para o seu desenvolvimento, esta pesquisa foi construída em três partes. Na 

primeira, apresenta-se o suporte teórico, apoiado nas teorias do jornalismo cultural, do 

jornalismo de revista, de reportagem interpretativa e de grande reportagem. A segunda parte 

apresenta o percurso metodológico e um breve histórico da revista Bravo!. Por fim, a terceira 

parte apresenta a análise de cada uma das onze categorias selecionadas. 
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A motivação para esta pesquisa resume-se em uma palavra: admiração. Nasci nos 

braços de meus pais e logo já escutei Beatles. Carreguei esta paixão ao longo dos meus 22 

anos. Antes de ingressar no curso de Jornalismo já tinha apego pelas revistas. Durante o 

curso, descobri que podia unir essas duas paixões e estudar sobre elas, o que gerou este 

trabalho final de graduação.  

O último capítulo desta monografia reflete sobre as considerações finais do estudo 

desenvolvido na disciplina de Trabalho Final de Graduação II, do curso de Jornalismo do 

Centro Universitário Franciscano. 
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1 DA PAUTA À REPORTAGEM EM REVISTA 
 

De acordo com Junior (2011, p. 55), o referencial teórico é a parte de 

fundamentação do projeto. É apresentado na forma de uma redação dissertativa, com 

argumentos e citações que dão uma ideia clara de onde se está partindo, ou seja, de qual é o 

ponto de vista teórico adotado para a execução do trabalho. Acrescenta: 

é na parte ocupada pelo referencial teórico que irá aparecer o maior número de 

citações e considerações a respeito de teorias e ideias dos autores que serão levados 

em conta ao longo da pesquisa. É nela que você demonstra ser capaz de articular 

suas próprias ideias e objetivos já consolidados por outros pesquisadores. O 

referencial é, assim, um momento de diálogo científico (JUNIOR, 2011, p. 55). 

 

Para Junior (2011, p. 55-56), o referencial teórico do projeto indica, portanto, 

apenas o ponto de partida da pesquisa. Assim, na fase do projeto, a preocupação maior é 

fundamentar e embasar os passos iniciais do trabalho de pesquisa. Este trabalho visa avaliar 

como a revista Bravo!, edição especial dos Beatles, representa, através do conteúdo proposto, 

a história dos ídolos do rock n‟ roll.  

1.1 JORNALISMO CULTURAL 

O jornalismo cultural deve receber um tratamento diferenciado. Segundo Daniel 

Piza (2011, p. 11), “não existe telescópio Hubble que possa determinar a data do nascimento 

do jornalismo cultural”.  

Um marco dos princípios do jornalismo cultural, não uma data inicial, é 1711. Foi 

nesse ano que dois ensaístas ingleses, Richard Steele (1672-1729) e Joseph Addison 

(1672-1719), fundaram uma revista diária chamada The Spectator. Steele já criara, 

alguns anos antes, The Tatler, tendo depois Addison como colaborador, e mais tarde 

fariam outras publicações, como The Guardian (PIZA, 2011, p. 11). 

Segundo Piza (2011), a revista The Spectator tratava de diversos assuntos, de 

livros e óperas à festivais de música e política. O tom de conversação era espirituoso, culto 

sem ser formal, reflexivo sem ser inacessível. Podia tratar dos novos hábitos vistos numa 

mesa de café, como temas em discussão e roupas de moda, ou então criticar o culto às óperas 

italianas e o casamento em idade precoce.  

Piza explica que, em outras palavras, a Spectator, portanto o jornalismo cultural, 

de certo modo, nasceu na cidade e com a cidade. Como destaca Piza (2011, p. 12), “a 

Spectator se dirigia ao homem da cidade, “moderno”, isto é, preocupado com modas, de olho 

nas novidades para o corpo e a mente, exaltado diante das mudanças no comportamento e na 

política”. 
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Piza (2011, p. 12) afirma que o jornalismo cultural é dedicado à avaliação de 

ideias, valores e artes, sendo um produto de uma era que se inicia depois do Renascimento, 

quando as máquinas começaram a transformar a economia, a imprensa já havia sido 

inventada. As editorias culturais surgiram com o propósito de reunir textos sobre assuntos 

relacionados a pautas culturais. Tais espaços não foram pensados somente para informar, mas 

também para serem ocupados pela crítica, como forma de enaltecer os sentidos que as 

manifestações artístico-culturais podem despertar no ser humano (BASSO, 2005). Com o 

tempo, esse jornalismo passou por algumas mudanças. 

No início da década de 1990, pesquisadores se preocupavam em pensar sobre os 

reflexos provocados pela subdivisão da editoria e pelas demandas do mercado submetido à 

indústria cultural e ao agendamento, as quais – ao menos aparentemente – colocavam em 

xeque o tratamento das pautas de cultura. Num primeiro momento, discutiram o trabalho do 

jornalista, que, muitas vezes, não toma o cuidado de se aprofundar no universo a ser reportado 

por ele e, consequentemente, não produz um material suficientemente claro, conciso e fácil de 

compreender; depois, os pesquisadores trataram dos critérios de noticiabilidade, que, ao 

privilegiar eventos, deixa de se posicionar quanto à identidade cultural do público que atinge 

(MEDINA, 1990). 

Piza (2011) declara que, até a virada para o século XX, o jornalismo era feito de 

escasso noticiário, muito articulismo político e o debate sobre livros e artes. Com a maior 

importância às reportagens, os repórteres de política e polícia passaram a ser os mais 

importantes dentro das redações. “O jornalismo cultura, também “esquentou”: descobriu a 

reportagem e a entrevista, além de uma crítica de arte mais breve e participante” (PIZA, 2011, 

p. 19). 

Ainda por Piza (2011), quem continuou a desempenhar papel fundamental no 

jornalismo cultural foram as revistas, incluindo na categoria os tabloides literários semanais 

ou quinzenais.  

Em todo momento de muita agitação intelectual e artística do século XX, em toda 

cidade que vivia efervescência cultural, a presença de diversas revistas – com 

ensaios, resenhas, críticas, reportagens, perfis, entrevistas, além da publicação de 

contos e poemas – era ostensiva (PIZA, 2011, p. 19). 

Atualmente, o jornalismo cultural conta com um novo meio a favor da sua 

propagação: a internet. Piza declara: 
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Também a internet, na peneira, tem servido como caminho alternativo para o 

jornalismo cultural. Embora as tentativas de revistas culturais com alguma 

inteligência e sofisticação tenham fracassado ou apenas “empatado”, esbarrando em 

questões de escala e financiamento, além de prescindirem do prazer táctil e prático 

que existe nas edições de papel, a demanda por esses assuntos é inequívoca. 

Incontáveis sites se dedicam a livros, artes e ideias, formando fóruns e prestando 

serviços de uma forma que a imprensa escrita não pode, por falta de interatividade e 

espaço (PIZA, 2003, p. 31). 

Porém, segundo Piza (2011), em todos os países há uma noção de “crise” vigente. 

“O jornalismo cultural, dizem os nostálgicos, já não é mais o mesmo” (PIZA, 2011, p. 31). O 

fato é que todo o trabalho realizado pelos grandes críticos e repórteres culturais não deve ser 

esquecido. 

De fato, nomes como Robert Hughes hoje são mais escassos; revistas culturais ou 

intelectuais já não têm a mesma influência que tinham antes; críticos preferem 

definir cada vez menos o sucesso ou fracasso de uma obra ou evento; há na grande 

imprensa um forte domínio de assuntos como celebridades e um rebaixamento geral 

dos critérios de avaliação dos produtos (PIZA, 2011, p. 31). 

No Brasil, como veremos no próximo subtítulo, o jornalismo cultural teve suas 

particularidades, dentre as quais se enquadra a revista Bravo!, objeto de nossa análise. 

1.1.1 Jornalismo Cultural no Brasil 

De acordo com Assis (2008), a produção jornalística na área de cultura, 

especialmente no Brasil, é assunto de constantes discussões no meio acadêmico e no mercado 

midiático. É certo que o jornalismo cultural existe em virtude de uma demanda social.  

A necessidade que as pessoas têm de saber o que ocorre pelo mundo, para que 

possam constituir elos com grupos, comunidades e com o próprio ambiente em que vivem 

(MARQUES DE MELO, 1991), não se resume à apreciação de notícias sobre política, 

economia, saúde, política e demais pautas tão bem vistas pelo mercado da comunicação.  

Também não se pode negar que a prática dessa especialidade é algo que chama a 

atenção de alguns jornalistas pela possibilidade de “unir o útil ao agradável”. Ou seja, é uma 

forma de exercer a profissão, ao mesmo tempo em que se pode visitar exposições, ouvir CDs, 

assistir a DVDs, ir ao cinema, ler livros, entrevistar artistas e celebridades e, no final, receber 

uma remuneração (PIZA, 2003).  

Segundo Piza (2011), o jornalismo cultural no Brasil do século XX segue uma 

história semelhante ao de outros países, mas repleta de lances peculiares. 
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Depois da geração fin-de-siècle de Machado de Assis e José Veríssimo, os jornais e 

as revistas vão dar mais espaço ao crítico profissional e informativo, que não só 

analisa as obras importantes a cada lançamento, mas também reflete sobre a cena 

literária e cultural. Dadas as dificuldades de viver de literatura no Brasil (o que 

persiste até hoje), muitos escritores passaram primeiro pelo jornalismo e pela crítica. 

Um dos mais famosos foi Lima Barreto, que escreveu o ferino As recordações do 

escrivão Isaías Caminha para satirizar os blefes e as ignorâncias vigentes numa 

redação (PIZA, 2011, p. 32). 

Assis (2008) explica que essa “popularização” do jornalismo cultural – que 

transformou os “segundos cadernos” dos jornais diários e as revistas semanais e 

especializadas em produtos prioritariamente pautados por agendamento – acabou por 

banalizar sua produção, desencadeando sérias discussões sobre sua legitimidade. O jornalista 

José Geraldo Couto (1996) é um dos que veem tal modificação como presságio para o 

momento de crise ao qual se submete a imprensa brasileira e cuja origem advém de uma série 

de problemas.  

Conforme Piza (2011), em 1928, surgiu uma publicação moderna que nenhuma 

história do jornalismo cultural pode deixar de citar: a revista O Cruzeiro. “O fato é que a 

revista marcou época, lançou o conceito de reportagem investigativa e deu enormes 

contribuições à cultura brasileira” (PIZA, 2011, p. 33).  

A partir da metade do século XX, mais precisamente com o surgimento dos 

chamados “meios de comunicação de massa”, o jornalismo cultural moderno viveu crises de 

identidade. 

A história do jornalismo cultural é parte integrante dessa história. As revistas 

culturais se multiplicaram a partir dos anos 20 e as seções culturais da grande 

imprensa diária ou semanal se tornaram obrigatórias a partir dos anos 50; pode-se 

dizer, portanto, que acompanharam os momentos-chave de ampliação da tal 

“indústria cultural”, numa escala que hoje converteu o setor de entretenimento nem 

dos mais ativos e ainda promissores da economia global. E por um motivo óbvio: o 

jornalismo é, ele mesmo, personagem importante dessa “era da reprodutibilidade 

técnica”, como dizia o pensador Walter Benjamin (PIZA, 2011, p. 43-44). 

Em conformidade com as ideias de Piza (2011), o jornalismo, que faz parte dessa 

história de ampliação do acesso a produtos culturais, desprovidos de utilidade prática 

imediata, precisa saber observar esse mercado sem preconceitos ideológicos, sem parcialidade 

política.  

Por outro lado, como a função jornalística é selecionar tudo aquilo que reporta 

(editar, hierarquizar, comentar, analisar), influir sobre os critérios de escolha dos 

leitores, fornecer elementos e argumentos para sua opinião, a imprensa cultural tem 

o dever do senso crítico, da avaliação de cada obra cultural e das tendências que o 

mercado valoriza por seus interesses, e o dever de olhar para das induções 

simbólicas e morais que o cidadão recebe (PIZA, 2011, p. 45). 
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É fato que o jornalismo cultural não possuí qualidade de efetuar devido à alguns 

propósitos. Segundo Piza (2011, p. 45), “o primeiro e principal deles tem a ver com esse 

mesmo debate sobre os critérios para avaliar uma produção cultural que é cada vez mais 

numerosa e diversificada e economicamente relevante”. Para Assis (2008): 

Embora enfrente uma série de problemas, os quais nem sempre têm encontrado 

esforços para serem sanados, o jornalismo cultural ainda tem um forte peso na 

imprensa brasileira. Sua morte ainda não foi anunciada (e, certamente, não será 

proclamada tão cedo). Mas é necessário que suas condições de produção e de 

recepção sejam constantemente repensadas (ASSIS, 2008, p. 190). 

A revista Bravo!, criada em 1997, possuía uma linha de atuação que primava por 

ensaios em torno da cultura. Os jornalistas e repórteres foram, ao longo dos anos, se 

especializando em diversos assuntos relacionados à cultura como artes, música, cinema e 

teatro. No capítulo do percurso metodológico desta pesquisa iremos relatar sobre a história da 

revista Bravo!. 

1.2 JORNALISMO DE REVISTA 

A revista é um meio de comunicação impresso que mistura jornalismo com 

entretenimento. Ler uma revista é possuir uma relação de confiança, credibilidade, erros e 

acertos, expectativas.   

Segundo Scalzo (2009), revista também é um encontro entre um editor e um 

leitor, um contato que estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse 

sentido, ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a 

um determinado grupo.  

Não dá para esquecer também que revistas são impressas e o que é impresso, 

historicamente, parece mais verdadeiro do que aquilo que não é. Isso pode até mudar 

com o tempo e as novas tecnologias, mas por enquanto ainda é assim. Se ocorre um 

fato que mobiliza a população e tem ampla cobertura na televisão, é certo que 

jornais e revistas venderão muito mais no dia e na semana seguintes – eles servem 

para confirmar, explicar e aprofundar a história já vista na tevê e ouvida no rádio 

(SCALZO, 2009, p. 12-13). 

De acordo com Vogel (2013, p. 17), revistas têm temporalidade expandida já por 

sua periodicidade alongada. Apresenta: 

São semanais, quinzenais, mensais; organizam, a cada edição (ou na série de 

coleções), um tempo mais dilatado que o do jornal e, com isso, desmontam e 

remontam os noticiários, as atualidades, as vivências. Selecionam as imagens do 

presente, enredam-nas, justapõem umas com as outras, propõem perspectivas para 

elas conforme as rotinas e vocações de cada veículo. Configuram, desse modo, 

montagens em que se justapõem fotografias, ilustrações, informações, narrativas, 

materiais diversos; pequenas súmulas de imagens do contemporâneo (VOGEL, 

2013, p. 17). 
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Para Scalzo (2009, p. 13), a palavra escrita ainda é o meio mais eficaz para 

transmitir informações complexas. Quem quer informações com profundidade deve, 

obrigatoriamente, buscá-las em letras de forma. Jornais, folhetos, apostilas, livros, revistas, 

não interessa o quê: quem quer saber mais tem que ler. Ainda por Scalzo (2009), a primeira 

revista de que se tem notícia foi publicada em 1663, na Alemanha, e chamava-se Erbauliche 

Monaths-Unterredungen (ou Edificantes Discussões Mensais). Apesar de o formato parecer 

com o de um livro, a publicação foi considerada revista porque apresentava vários artigos 

sobre um mesmo assunto e, além disso, propunha-se a sair periodicamente. 

O modelo semanal de revista de notícias surgiu com a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial. Em 1922, a Time nasce com a incumbência de não apenas relatar fatos, mas de 

“costurar uma ligação entre eles” (LIMA, 2004, p. 19). Mais tarde, em 1936, a revista Life 

entra no mercado e prioriza a reportagem fotográfica, “adotando a ideia de que uma boa 

imagem vale mais do que uma boa descrição” (SCALZO, 2009, p. 23). 

A história das revistas no Brasil começa com As Variedades ou Ensaios de 

Literatura, em 1812, na Bahia, publicando, 

“discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais, algumas novelas de escolhido 

gosto e moral, extratos de história antiga e moderna, nacional ou estrangeira, 

resumos de viagens, pedaços de autores clássicos portugueses – quer em prosa, quer 

em verso – cuja leitura tenda a formar gosto e pureza na linguagem, algumas 

anedotas e artigos que tenham relação com estudos científicos propriamente ditos e 

que possam habilitar os leitores a fazer-lhes sentir a importância das novas 

descobertas filosóficas” (SCALZO, 2009, p. 27). 

Depois chegaram as revistas O Cruzeiro, de 1928, e logo depois a Manchete, em 

1952. As duas publicações ficaram conhecidas por valorizar as grandes reportagens e a prática 

de fotojornalismo. A revista Bravo!, objeto que está presente no corpus de nosso estudo, 

surgiu em 1997.  

Os tipos de segmentação mais comuns das revistas podem ser por gênero 

(masculino ou feminino), por idade (infantil, adolescente ou adulta), geográfica (cidade ou 

região), ou até mesmo por temas (cinema, educação, esportes). “É possível entender e afunilar 

a lista até chegarmos a grupos muitos pequenos – e se quisermos ir ao extremo, até chegar a 

cada indivíduo em particular” (SCALZO, 2009, p. 49). 

Antelo (1999, p. 309), estudioso do periodismo brasileiro, considera que ler uma 

revista 
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obriga a selecionar e omitir, produzindo um texto, uma leitura que é collage espacial 

ou montagem temporal de fragmentos enxertados em relações provisórias ou 

aleatórias, que não obstante reafirmam o motor do moderno: a experiência do 

descontínuo. 

Benetti (2013, p. 55) define o jornalismo de revista: 

o jornalismo de revista é um discurso e um modo de conhecimento que: é 

segmentado por público e por interesse; é periódico; é durável e colecionável; tem 

características materiais e gráficas distintivas dos demais impressos; exige uma 

marcante identidade visual; permite diferentes estilos de texto; recorre fortemente à 

sinestesia; estabelece uma relação direta com o leitor; trata de um leque amplo de 

temáticas e privilegia os temas de longa duração; está subordinado a interesses 

econômicos, institucionais e editoriais; institui uma ordem hermenêutica do mundo; 

estabelece o que julga ser contemporâneo e adequado; indica modos de vivenciar o 

presente; define parâmetros de normalidade e de desvio; contribui para formar a 

opinião e o gosto; trabalha com uma ontologia das emoções (BENETTI, 2013, p. 

55). 

Para Scalzo (2009), algumas características são essenciais para o que ela 

considera como bom jornalismo revista, tais como plano editorial consistente, design 

adequado ao público-alvo, capa que seduz o leitor, chamada sugestiva e, principalmente, um 

texto diferenciado. Scalzo apresenta ainda que é preciso compreender a essência do 

jornalismo de revista como veículo de entretenimento. 

Scalzo (2009) ainda explica que a credibilidade de uma revista é o seu maior 

patrimônio. “É ela quem gera bons negócios e traz dinheiro para a revista. Cultivá-la é, 

portanto, uma opção estratégica” (SCALZO, 2009, p. 84). Revistas são veículos que exigem 

criatividade, não apoiada ao imediatismo, mas sim à pesquisa e na sensibilidade do repórter 

de enxergar as possibilidades que se pode encontrar em uma pauta. 

1.3 JORNALISMO INTERPRETATIVO: REPORTAGEM EM PROFUNDIDADE 

Neste capítulo objetiva-se estudar a reportagem como uma categoria do gênero 

informativo do jornalismo. Para tanto, será abordada a questão interpretativa da construção da 

reportagem, apoiada nos conceitos de Thaïs de Mendonça Jorge, Nilson Lage e José Marques 

de Melo sobre os conceitos de jornalismo interpretativo e reportagem.  

Lage define que a reportagem é um relato detalhado, com base em testemunhos, 

com profundidade e autonomia na construção do texto. Outra diferença da notícia é o formato 

em que “o imediatismo é menos importante: algumas das mais famosas reportagens foram 

escritas – ou produzidas – muito tempo depois dos fatos a que reportam” (LAGE, 2005, p. 

139). 
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Ainda para Lage, a diferença entre notícia e reportagem está na sua produção, 

“qualquer reportagem factual contém uma interpretação, e toda reportagem interpretativa – 

incluídas entrevistas e perfis – apoia-se, por definição, em fatos, ou não se trata de 

reportagem” (LAGE, 2005, p. 146). 

Toda reportagem pressupõe investigação e interpretação, segundo aponta Lima, 

citado por Lage (2001):  

ela é a expressão do jornalismo interpretativo, que busca preencher os vazios 

informativos deixados pela notícia por meio de uma narrativa multiangular 

composta por ingredientes como contexto – a rede de forças que atuam sobre o fato - 

antecedentes, projeção no futuro, suporte especializado – quem possui conhecimento 

sobre o fato – e perfil dos personagens relacionados ao fato (LIMA, 2004). 

Melo divide o jornalismo em duas categorias, o jornalismo informativo e o 

opinativo. O jornalismo informativo tem a função de registrar os fatos, informando a 

sociedade, já o opinativo forma uma opinião, atua como conselheiro e difunde a sua opinião, e 

o interpretativo, informa e orienta, apresenta informações esclarecedoras ao grande público 

(MELO, 2003). 

Segundo Pessa (2009), a reportagem visa atender a necessidade de ampliar os 

fatos para uma dimensão contextual e colocar para o receptor uma compreensão de maior 

alcance. Jorge (2010) explica que a reportagem tangencia a sociologia, a antropologia e outras 

ciências, como a psicologia, quando estuda os fenômenos sociais e seus agentes. Ela 

aproxima-se da literatura e costuma ser confundida com ela. 

Para Sodré e Ferrari (1986), na reportagem é preciso que haja predominância da 

forma narrativa, humanização do relato, texto de natureza impressionista e objetividade dos 

fatos narrados o que se resume que “a reportagem precisa de um fato real, não inventado e do 

testemunho deste fato, ainda que isto seja um artifício do narrador... o narrador tem que estar 

parecer estar presente (mesmo que não esteja)” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 91). Já o 

estudioso Herrera (1989), declara: 

Entendo por jornalismo interpretativo o que trata de dar significado e sentido às 

ocorrências que relata, projetando-as em três direções: os antecedentes de um fato 

(nada surge isoladamente); o respectivo contexto social (um acontecimento sempre é 

parte de uma situação geral) e as consequências do que houve. Jornalismo 

interpretativo é o que estabelece conexões entre um fato e uma situação ou contexto 

mais amplo (HERRERA, 1989, p. 33). 

Para Beltrão (1977), o jornalismo interpretativo é um jornalismo em profundidade 

“à base da investigação”, e complementa: “Um jornalismo que oferece todos os elementos de 

realidade, a fim de que a massa, ela própria a interprete”. Já para Campos (2010), a boa 
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reportagem pode e deve ser o diferencial entre os meios impressos e a mídia eletrônica 

(internet, tv, rádio) uma vez que possibilita descer a fundo na questão abordada. 

O jornalismo interpretativo trabalha com informações mais elaboradas. É 

essencialmente utilizado em publicações semanais e/ou mensais, com periodicidade mais 

esparsa, ou ainda em cadernos especiais e edições de final de semana de jornais diários. Isso 

porque, como o nome já diz, este gênero busca interpretar as informações. Para isso, procura 

um número maior de fontes, buscando informações além das já apresentadas pela mídia 

diária, repercutindo fatos já discutidos, abordando-os com maior aprofundamento (BAHIA, 

1990). Esta definição de Bahia enquadra-se com o objeto dessa pesquisa.  

A revista Bravo! especial Beatles busca interpretar as informações obtidas e faz 

maior uso de fontes, ou seja, trabalha de forma mais aprofundada, assim como as grandes 

reportagens. 

1.4 GRANDE REPORTAGEM 

Thaïs de Mendonça Jorge (2010) define grande reportagem como a busca, redação 

e publicação de acontecimentos extraordinários, originais e complexos, com o uso de 

múltiplas fontes. O repórter tem mais tempo para apurar as informações. Explica: 

A grande reportagem é a caçada de acontecimentos incomuns e depende da argúcia, 

espírito criador do jornalista. Gênero mais próprio das revistas, descoberto pelos 

jornais, principalmente para as matérias de fim de semana, pode ser planejado para 

um ou mais repórteres. O repórter deve ter faro para a notícia, sensibilidade na 

criação de temas, cuidado na apuração e perfeccionismo na organização dos dados. 

Situa-se entre o jornalismo informativo e o literário (JORGE, 2010, p. 86). 

Já de acordo com Pessa (2009), na grande-reportagem, é possível promover o 

aprofundamento extensivo e intensivo da reportagem. Para Lima (2004), o aprofundamento 

extensivo/horizontal amplia quantitativamente a taxa de conhecimento do leitor sobre o tema, 

por meio de dados, números, informações e detalhes relacionados. Já o aprofundamento 

intensivo/vertical amplia qualitativamente essa taxa, apontando causas, consequências, 

efeitos, desdobramentos, repercussões e implicações do assunto reportado. 

Segundo Jorge (2007), entende-se por grande reportagem como o trabalho 

conjunto de um corpo de repórteres em torno de um mesmo tema, mas dividindo-se em várias 

pautas na intenção de cobrir os aspectos diversos de um assunto. Com estes conceitos de 

grande-reportagem apresentados por Jorge (2010, p. 86), compreende-se que a revista Bravo! 

especial Beatles é composta por várias grandes-reportagens. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Na construção deste trabalho foram utilizados alguns métodos e técnicas de 

pesquisa. A primeira etapa foi construída pela pesquisa bibliográfica, em busca de autores e 

teorias que embasassem as ideias do trabalho proposto pela autora. Para Rampazzo (2005, p. 

53), a pesquisa bibliográfica procura um problema a partir de referências teóricas publicadas 

em livros e revistas. Pode ser realizada, independentemente, ou como parte de outros tipos de 

pesquisa. Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma pesquisa 

bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação da questão, quer para 

fundamentação teórica, ou ainda para justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. 

A partir da observação do objeto empírico desta pesquisa, que parte da revista 

Bravo!, especial Beatles, publicada em outubro de 2009, utilizaremos o método da Análise de 

Conteúdo (AC), a fim de alcançar os objetivos propostos pelo trabalho, o qual busca revelar a 

construção da história dos ídolos do rock n‟roll presente na publicação mencionada.  

Os artifícios da Análise de Conteúdo contribuem em nosso estudo de forma 

determinante, porque pertencem ao ramo das ciências experimentais e têm como um de seus 

pilares de pesquisa organizar as informações dos objetivos de acordo com uma determinada 

classificação. De acordo com a autora Heloiza Golbspan Herscovitz (2007), a AC é um 

“método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens impressas (...) a 

partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com o objetivo de fazer 

inferências sobre seus conteúdos e formatos” (HERSCOVITZ apud LAGO; BENETTI, 2007, 

p. 126-127). 

A revista foi escolhida como um todo, matéria por matéria, o que configura o 

método de classificação das unidades em categorias, assim como na edição da revista, 

também chamado de categorização. Para Moraes (1999), a categorização é um procedimento 

de agrupar dados considerando a parte comum existente entre eles. Classifica-se por 

semelhança ou analogia, segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no 

processo. Estes critérios podem ser semânticos, originando categorias temáticas. Podem ser 

sintáticos definindo-se categorias a partir de verbos, adjetivos, substantivos e outros. As 

categorias podem ainda ser constituídas a partir de critérios léxicos, com ênfase nas palavras e 

seus sentidos ou podem ser fundadas em critérios expressivos focalizando em problemas de 

linguagem. Cada conjunto de categorias, entretanto, deve fundamentar-se em apenas um 

destes critérios. Esta pesquisa optou por utilizar a categoria temática. 
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2.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Baseada na teoria de Moraes (1999), em que a análise de conteúdo constitui uma 

metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos, a autora deste trabalho segue as regras desta metodologia para realizar o 

estudo. Ainda segundo Moraes (1999), pode ser entendida como uma metodologia de 

pesquisa que descreve e interpreta o conteúdo de toda classe de documentos. Esta análise vai 

além de uma leitura comum, uma vez que o entendimento das mensagens examinadas atinge 

um nível maior de compreensão dos significados que estão implícitos nos textos. 

Para Fonseca Júnior: 

A análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, o mesmo 

ocorrendo com a análise de semiologia ou análise de discurso. As principais 

diferenças entre essas modalidades são que apenas a análise de conteúdo cumpre 

com os requisitos de sistematicidade e confiabilidade (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 

286). 

Segundo Moraes (1999), essa análise, conduzindo as descrições sistemáticas, 

qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão 

de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. Essa metodologia de 

pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, com um significado especial no campo das 

investigações sociais. Constitui-se em bem mais do que uma simples técnica de análise de 

dados, representando uma abordagem metodológica com características e possibilidades 

próprias. 

Fonseca (2005) cita Krippendorff que define a AC como “uma técnica de 

investigação destinada a formular, a partir de certos dados, inferências reproduzíveis e válidas 

que podem se aplicar a seu contexto”. Entende-se que, de certa forma, a Análise de Conteúdo 

pode ser feita em qualquer estudo, independente do tema, porém seguindo suas observações e 

instruções apresentadas. 

De suma importância para esta pesquisa, Bardin (2007) também sugere que a AC 

é um método que promove o enriquecimento da leitura, pois o texto é lido de forma mais 

atenta, não mais como leitor, mas como pesquisador, a fim de encontrar qual o propósito da 

mensagem que está sendo transmitida. “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que 

está por trás das palavras sobre as quais se debruça (...). A análise de conteúdo é uma busca de 

outras realidades através das mensagens” (BARDIN, 2007, p. 38). 
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A análise de conteúdo varia, de acordo com Fonseca (2005, p. 285) “ora 

valorizando aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses 

do pesquisador”. Nosso estudo enquadra-se no aspecto qualitativo, pois buscamos qualidade 

na edição selecionada.  

As análises abordam aspectos relativos à construção da história e da imagem da 

banda apresentados e utilizados pela banda nas mais diversas mídias como tv, jornais, revistas 

e cinema. No caso desta pesquisa, vamos perceber de que forma o texto jornalístico se 

comporta quando está contextualizado aos artifícios da música e da fama.  

2.2 A REVISTA BRAVO! 

Publicada pela primeira vez em outubro de 1997, pela extinta Editora D‟ávila, a 

revista Bravo! teve como projeto inicial desdobrar a seção “Políticas do Prazer” mantida pela 

revista República. Sua linha de atuação primava por ensaios em torno da cultura, ao invés de 

apresentar manifestações e processos culturais de maneira informativa. 

De fato, os primeiros anos da revista foram destinados exclusivamente à crítica 

cultural e grande parte de seu espaço era reservado à divulgação das ideias de intelectuais 

brasileiros. Com o passar do tempo, seu projeto editorial foi sendo alterado, com a inclusão de 

editorias voltadas a comentar a produção televisiva, fato que levou alguns críticos a 

compreenderem que Bravo! rendeu-se à cultura “como entretenimento” e não “como sentido 

de vida” (CARELLI, 2008, on-line). 

Em 2004, com o fechamento da Editora D‟Ávila, a Bravo! passou a ser gerida 

pela Editora Abril, a qual esteve no comando até julho de 2013, quando deixou de ser 

publicada. A Editora Abril deu continuidade ao projeto de forma a valorizar as agendas 

culturais em detrimento da reflexão em torno da cultura. Marília Scalzo, coordenadora do 

Curso Abril de Jornalismo daquele ano, pronunciou-se a respeito da mudança no perfil da 

Bravo!: “A Bravo! quer hoje ser um pouco mais acessível do que já foi, sem perder a 

profundidade e a maneira séria como trata os assuntos. Para manter qualquer revista 

segmentada e de pequena circulação, é necessário ter um modelo de negócios que a torne 

rentável”.  

Já incorporada ao grupo Abril, Bravo! passou por algumas mudanças e 

reformulações gráficas e editoriais. Uma delas, ocorrida em junho de 2007, foi anunciada no 

editorial daquele mês: 
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Bravo! apresenta algumas mudanças nesta edição. A seção Ensaio, por exemplo, 

passará a ser publicado ao lado das reportagens que versam sobre o tema [...]. No 

encerramento da revista, a seção Saideira publicará sempre ficção inédita de autores 

consagrados [...]. As reportagens, elaboradas sempre a partir de eventos culturais do 

mês, vão se tornar mais informativas e provocativas, dando subsídios para melhor 

entender o significado cultural de cada lançamento [...]. A revista quer ser um guia 

cultural antes, e alimentar a discussão depois. Afinal, o fenômeno cultural não se 

esgota em shows, concertos, sessões de cinema, peças de teatro, exposições e livros. 

Ele continua depois, na medida em que esses eventos modificam a vida das pessoas 

– da mesma maneira que os debates gerados a partir deles modificam a vida das 

sociedades e dos países (LIMA, 2007, p. 8). 

A revista Bravo! era publicada mensalmente e sua tiragem mensal passava dos 40 

mil exemplares. Seu foco era voltado para as artes plásticas, música, teatro, dança, cinema, 

literatura e televisão, tendo nove seções fixas: Carta da Redação, O Leitor, Internet, Depois da 

Cena, Artes Visuais, Cinema, Teatro, Livros e Música. Suas publicações faziam a cobertura 

de grandes acontecimentos culturais como a Bienal de São Paulo, o Festival de Cinema em 

Gramado, entre outros eventos artísticos do Brasil e do mundo. A revista Bravo! deixou de ser 

publicada em julho de 2013.  
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3  AS NOITES DE DIAS DIFÍCEIS: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Nos capítulos anteriores foi realizado um estudo acerca da origem do jornalismo 

de revista. Com as informações adquiridas ao longo da construção da monografia, neste 

capítulo será realizada uma análise de conteúdo da revista Bravo!, edição especial dos 

Beatles, publicada em outubro de 2009. A edição selecionada, conforme os critérios 

explicados no capítulo sobre a metodologia, terão um relato sobre cada uma das matérias que 

compõem a edição especial dos Beatles, exceto a que diz respeito a seleção de fotografias. 

A edição especial dos Beatles, de outubro de 2009, tem na capa uma fotografia 

dos quatro integrantes do grupo, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo 

Starr, em uma piscina. A fotografia é de John Loengard, da Getty Images, sendo uma cena do 

filme A Hard Day’s Night. O nome Beatles está em destaque na capa, no lugar onde se 

encontra sempre o nome BRAVO!, o qual está logo abaixo do nome da banda, em menor 

tamanho, com menor destaque. Para Scalzo (2009, p. 62), uma boa revista precisa de uma 

capa que a ajude a conquistar leitores e os convença a levá-la para casa. Como diz o jornalista 

Thomaz Souto Corrêa, “capa é feita para vender revista”. “Por isso, a capa precisa ser o 

resumo irresistível de cada edição, uma espécie de vitrine para o deleite e a sedução do leitor” 

(2009, p. 62). 

De acordo com Scalzo (2009), em qualquer situação, uma boa imagem será 

sempre importante, e é ela o primeiro elemento que prenderá a atenção do leitor. “O logotipo 

da revista também é fundamental, principalmente quando ela é conhecida, e já detém uma 

imagem de credibilidade junto ao público” (SCALZO, 2009, p. 63). Nesta edição especial, a 

chamada principal Como eles mudaram a história da música cria uma atmosfera de 

curiosidade sobre o que será apresentado. Além dessa chamada, outras três ainda compõem a 

capa: O impacto no show business, A revolução nas letras e músicas e A influência no 

comportamento. 

O sumário da revista é dividido em onze temas, dos quais dez serão utilizados 

como categorias neste trabalho. A última temática, denominado Ensaio Fotográfico, não será 

analisada nesta pesquisa por se tratar apenas de imagens. Segundo Benetti (2013, p. 52), o 

jornalismo de revista contempla um leque amplo de temas. Por se tratar de um discurso 

marcado pela segmentação, e uma vez que a segmentação também se dá a partir de objetos de 

interesse, as revistas trabalham com feixes de temáticas. 
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Optamos por priorizar tudo que apresenta questões que envolvam a mídia, 

incluindo jornais, revistas, rádio, televisão, cinema e internet. 

3.1 CATEGORIA 1: 40 ANOS 

A primeira categoria, denominada 40 anos, refere-se ao último encontro dos 

quatro integrantes. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr estiveram 

juntos pela última vez no estúdio para gravar o disco Abbey Road. Mesmo entre discussões e 

brigas, a última obra do grupo foi um sucesso absoluto. A matéria principal da categoria 40 

anos tem como título O último encontro. Escrita por Sergio Martins, tem como linha de 

apoio: Entre brigas, desavenças antigas, presenças indesejáveis no estúdio de gravação, 

como a de Yoko Ono, o último álbum dos Beatles completa 40 anos e tem as canções mais 

belas do grupo. A foto que ilustra a matéria também foi uma cena retirada do filme A Hard 

Day’s Night e mostra os quatro integrantes pulando em direção à fotografia.  A fotografia é da 

autoria de Fiona Adams, da Getty Images. 

Na matéria da categoria 40 anos, entre as páginas 8 e 11, Sergio Martins relata 

sobre o último encontro dos Beatles, o qual foi realizado para a gravação do álbum Abbey 

Road. Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se encontraram no dia 1º de julho de 

1969, no Estúdio 2 de Abbey Road, para gravar um novo disco. John Lennon só se reuniu 

com o restante do grupo na segunda semana de gravação, pois havia sofrido um acidente de 

carro. O clima entre os integrantes do grupo não era dos melhores. Segundo o livro O 

Pequeno Livro dos Beatles, de Hervé Bourhis, John, que já havia saído do grupo há alguns 

meses, ficou furioso quando Paul anunciou o fim do Beatles. “Fui eu quem criou o grupo. Sou 

eu que vou dissolvê-lo”, disse o vocalista. Outros autores de livros também tentavam explicar 

o fim dos Beatles: 

O biênio 1969-70 acirrou as dissensões entre os Beatles. A discrepância nos modos 

de pensar de Paul McCartney e John Lennon, a insatisfação de George Harrison, a 

morte de Brian Epstein, as dores de cabeça com a Apple Corps, os rolos do editor 

Dick James e do empresário Allen Klein, as chatices burocráticas, Manson & 

Fanatismos e mais um caminhão de aborrecimentos somados e multiplicados. A 

banda encerrou as atividades porque as reações às ações a arrastou para tanto. A 

arte, porém, manteve-se em alta. Abbey Road (1969) e Let it be (1970) estão um 

degrau abaixo de Sgt. Pepper‟s e do The White Album, mas permaneciam, ou 

melhor, permanecem dois ou três dígitos acima da média (AURÉLIO, 2009, p. 79). 

Martins buscou fontes para poder trazer informações completas e detalhadas sobre 

os ocorridos daquela época. Segundo Furtado (2013, p. 153), “a apuração da reportagem é 

também mais trabalhosa do que a de uma notícia. É necessário que sejam ouvidas várias 
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fontes. Como se busca o aprofundamento, não há possibilidade de se fazer uma boa 

reportagem sem que várias vozes sejam ouvidas”. 

Segundo Geoff Ernerick, técnico de som dos principais discos do Beatles, as 

sessões de gravação de Abbey Road ocorreram tranquilamente até a chegada de John Lennon 

e Yoko Ono. Linda, esposa de McCartney, também esteve presente nas gravações, mas ou 

ficava tirando fotos ou sentava ao lado de Paul no piano e, ao contrário de Yoko, não fazia 

comentários sobre a gravação do disco.  

No dia 13, apenas Ringo e Paul estavam em Twickenham, e a conversa girou em 

torno de Yoko e os danos causados por ela em John e no grupo. Não havia briga 

entre Paul e George, apenas divergências de opinião. O medo de todos era que, se 

proibissem a presença dela nos ensaios, John simplesmente saísse do grupo.  Foi 

decidido que uma reunião no final de semana definiria o futuro da banda 

(PUGIALLI, 2008, p. 257). 

Apesar das desavenças do grupo, o disco Abbey Road foi lançado em 26 de 

setembro de 1969, e se tornou um dos álbuns mais bem-sucedidos da carreira dos Beatles. O 

disco acabou também por se tornar o testamento dos Beatles. Sete meses após a chegada do 

disco nas lojas, McCartney anunciou o fim do quarteto. A notícia abalou a todos os milhares 

de fãs do grupo, os quais enxergaram em Paul uma traição aos membros dos Beatles. O que 

McCartney fez, na verdade, foi tornar público o que o grupo já tinha conhecimento há meses.  

O press release de Paul atraiu a atenção da mídia de todo o mundo. A maior banda 

de todos os tempos não mais existia. Nem mesmo o otimismo exagerado de Derek 

Taylor conseguiu esconder a terrível verdade: os Beatles haviam se separado e agora 

havia dois lados; um com John, George e Ringo e outro com Paul. A ruptura era 

irreversível, não havia volta. Os Beatles não mais existiam (MILES, 2010, p. 381). 

Outra imagem que ilustra a matéria desta primeira categoria é a capa do disco 

Abbey Road, ou seja, os quatro integrantes atravessando pela faixa de segurança. Em ordem: 

John Lennon de terno branco, Ringo Starr de terno preto, Paul McCartney de pés descalços e 

segurando um cigarro na mão direita e, por último, George Harrison de camisa e calça jeans 

escuros. A fotografia é da autoria é Krafft Angerer, Getty Images. 

No dia 8 de agosto de 1969, às 11h35min, com o auxílio da polícia que bloqueava o 

trânsito, o fotógrafo Iain Macmillan subiu em uma escada no meio de Abbey Road, 

para tirar a icônica fotografia dos Beatles atravessando a faixa de pedestres perto do 

estúdio. Por causa do calor, Paul estava descalço. Ele havia idealizado a capa e 

desenhado um esboço de como a queria; portanto, quando as fotos foram reveladas, 

coube a ele escolher a melhor (MILES, 2010, p. 360). 

Segundo Scalzo (2009, p. 69), quando alguém olha para uma página de revista, a 

primeira coisa que vê são as fotografias. Antes de ler qualquer palavra, é a fotografia que vai 

prendê-lo àquela página ou não. Fotos provocam reações emocionais, convidam a mergulhar 

num assunto, a entrar numa matéria. Por isso, ter fotos boas em mãos é fundamental. 
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Nas próximas categorias será possível compreender como e por que os quatro 

rapazes filhos de operários ingleses de Liverpool influenciaram a música, o comportamento, a 

moda e a maneira de pensar de toda uma geração. 

3.2 CATEGORIA 2: COMPORTAMENTO 

Na segunda categoria analisada, denominada Comportamento, Sergio Martins, 

com a colaboração de André Toso, relata como e por que os Beatles conseguiram mudar o 

comportamento de várias gerações desde aquela época. 

3.2.1 A cara dos anos 60, 70, 80, 90... 

A primeira matéria desta categoria tem como título A cara dos anos 60, 70, 80, 

90... e como linha de apoio Após o fenômeno da Beatlemania
1
, as ideias sobre amor, sexo, 

religião e moda nunca mais foram as mesmas. Elas influenciaram até hoje a atitude e o 

comportamento dos jovens. A fotografia que ilustra a imagem, de Redferns, também da Getty 

Images, mostra fãs „histéricas‟ aguardando um show dos Beatles com faixas e cartazes. A 

primeira matéria da categoria Comportamento inicia na página 12 e termina na página 23.  

Nesse dia, tudo o que eles aprenderam nas noites selvagens de Hamburgo ficou 

evidente para os fãs ingleses: a banda não era aquela que havia saído timidamente 

para ganhar a fama no continente. A plateia ficou enlouquecida com o rock tocado 

pelos Beatles. O próprio baixista convidado não conseguia acreditar na energia dos 

quatro garotos. Pode-se dizer que a Beatlemania nasceu nessa noite. O proprietário 

da casa contratou o grupo para uma série de shows pagando um cachê mais alto, 

para garantir sua presença (PUGIALLI, 2008, p. 58). 

De acordo com a matéria, James Paul McCartney, o Paul, com apenas 15 anos, foi 

apresentado, no dia 6 de julho de 1957, a John Winston Lennon, o John. Com dois anos a 

mais que Paul, John era o vocalista e guitarrista do grupo Quarrymen, o qual recém havia se 

apresentado na quermesse da Igreja Sr. Peter, em Liverpool. John ficou impressionado com a 

habilidade do jovem garoto e o convidou para se unir ao Quarrymen. Poucos meses depois, 

Paul convenceu John a reforçar o grupo com outro amigo seu, George Harrison. 

O destino do The Quarrymen – e do rock, do pop, da música popular – começou a 

mudar num show da banda realizado em festa patrocinada pela Igreja de Saint Peter, 

em Woolton, um bairro de Liverpool. Um menino canhoto batizado James Paul 

McCartney assistiu àquela apresentação de 6 de julho de 1957. Amigo comum de 

John e Paul, Ivan Vaughan os fez apertarem as mãos – estava construída a ponte. O 

interesse pelo skiffle e o rock falou alto e aproximou os garotos. Paul, que já tocava 

habilmente seu violão, dedilhou e cantarolou “Twenty Flight Rock, de Eddie 

Cochran (AURÉLIO, 2009, p. 20). 

                                                           
1 Beatlemania – termo criado pelos jornais para designar as manifestações dos fãs. 
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Os repórteres não deixam claro de que forma conseguiram estas informações, 

apenas relatam que após a união dos três roqueiros, o baterista Ringo Starr juntou-se com os 

outros companheiros em 1962, ano em que os quatro integrantes passaram a se chamar The 

Beatles. Conforme Furtado (2013, p. 154), numa reportagem bem feita, o repórter deve ouvir 

fontes de vários tipos para garantir a diversidade de vozes e, dessa forma, oferecer ao leitor 

pontos de vista contrastantes. Acrescenta: 

Assim, embora os fatos já sejam entregues ao leitor interpretados pelo repórter e 

pelo editor, amplia-se a possibilidade de livre interpretação de quem lê. O que mais 

se vê, no entanto, é a presença majoritária de fontes oficiais e de experts nas páginas 

de revistas. Existem muitas vozes que jamais são ouvidas ou mostradas pelos 

jornalistas (FURTADO, 2013, p. 154). 

Em dez anos de carreira, os Beatles lançaram 13 discos que venderam milhões no 

mundo inteiro e que transformaram o conceito do rock and roll até então construído na década 

de 60. O que antes era considerado histerismo ou, até mesmo, exagero, ganhou o status de 

arte. Martins e Toso também explicam que a abrangência do grupo foi além do mundo da 

música. O quarteto foi utilizado para levantar a moral da Inglaterra e dos Estados Unidos, 

ambos os países devastados por escândalos e tragédias políticas.  

Além disso, os Beatles desenvolveram a indústria do merchandising. Segundo os 

autores Zenone e Buairide (2006), o conceito de merchandising está bem próximo de 

atividades de promoção, por isso mesmo há dificuldades em ser entendido. Segundo 

Pancrázio (2000, p. 27), na terminologia técnica brasileira há diversas concepções para definir 

o conceito de merchandising. Para o profissional de mídia, merchandising é a forma indireta 

de veiculação de uma mensagem comercial, o que demonstra um conceito muito próximo de 

propaganda. Temos uma visão mais focada a partir de Blessa (2001, p.18), em que a autora 

conceitua o merchandising como um “conjunto de atividades de marketing e comunicação 

destinadas a identificar, controlar, ambientar e promover marcas, produtos e serviços nos 

pontos-de-venda”.  

Conforme os autores da matéria, os quatro jovens ingleses ditaram moda e 

participaram de muitas das revoluções e discussões daquele período. A matéria apresenta uma 

fotografia, da autoria de Popperfoto, da Getty Images, com os quatro garotos de terno, 

ajeitando as gravatas. A imagem busca retratar o estilo deles: cabelo com franjão, terno sem 

gola e gravata fina. 
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Durante a visita a Hamburgo, os Beatles viram o novo corte de cabelo que Astrid fez 

em Stu. Era um corte moderno, acabando de vez com o topete, moda entre os 

precursores do rock. Todos riram muito, mas no dia seguinte George pediu para ela 

fazer o mesmo nele. Depois foi a vez de Paul. John relutou, mas logo estava usando 

o seu também. Só Pete Best nunca aderiu ao “penteado Beatle” (PUGIALLI, 2008, 

p. 64). 

Nesta matéria, Martins e Toso apresentam uma breve história de cada um dos 

integrantes. Nascido em 9 de outubro de 1940, na época dos ataques dos alemães à cidade de 

Liverpool, John Lennon teve mãe e pai ausentes. Foi criado por uma tia, Mimi, irmã de sua 

mãe, e o abandono dos pais o transformou em um jovem rebelde e em um adulto com 

dificuldades de demonstrar afeto. Paul McCartney, nascido a 18 de junho de 1942, teve um 

família amorosa, porém quando sua mãe morreu de câncer, em 1956, ele viu na música uma 

terapia para superar a dor da perda. Em 25 de fevereiro de 1943 nascia, em Liverpool, George 

Harrison, filho de um motorista de ônibus e de uma dona de casa. O mais velhos dos quatro, 

Ringo Starr (7 de julho de 1940), quase não frequentou a escola, pois vivia doente, e mal 

conheceu o pai.  

Ainda pelos autores da matéria, cada integrante dos Beatles imaginou algo 

diferente para o seu futuro. Lennon pensou em ser pintor, McCartney em ser professor de 

inglês, Ringo pretendia ingressar na marinha mercante e, apenas George, nunca pensou 

seriamente em fazer outra coisa além de música. O fato é que os jovens garotos tiveram 

acesso à cultura. 

Criadas no século 19, as escolas de arte eram um fenômeno tipicamente inglês. O 

fato dos jovens possuírem baixo poder aquisitivo não impediu de terem acesso à cultura. As 

escolas de arte foram úteis e fundamentais na formação cultural dos estudantes ingleses, isso 

porque as escolas eram gratuitas e abertas a alunos de todas as classes sociais. As aulas não se 

limitavam a pinturas e artes plásticas. Nas décadas de 60 e 70, as escolas de arte tornaram-se o 

berço dos principais artistas de rock da Inglaterra. Também nos anos 60-70, segundo Piza 

(2011, p. 27), surgiu o “New Journalism” (“Novo Jornalismo”), estilo que levou ao máximo a 

mistura de história verídica e ritmo ficcional. 

Aaron Copland, compositor erudito, dizia que, para entender os anos 60, não 

existia nada melhor do que escutar a discografia dos Beatles. O compositor se referia à 

maneira com que o quarteto evoluiu seu método de composição. De acordo com os autores da 

matéria, o fato é que a carreira dos Beatles também é um retrato de tudo o que ocorreu 

naquele período. O próprio êxito inicial da banda se deve a uma questão social. O fim da 

Segunda Guerra Mundial foi sucedido pelo aumento do nascimento de crianças, fenômeno o 
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qual se deu o nome de baby boom
2
. A geração baby boom estava na adolescência em 1963, 

ano em que os Beatles lançaram seu primeiro álbum, Please Please Me. Turner declara: 

Um dos maiores trunfos dos Beatles foi que, em 1962, ano em que gravaram seu 

primeiro álbum, eles já era artistas experientes, versados em soul, gospel, r‟n‟b, 

blues americano e rock‟n‟roll. Deram duro para aprender. (...) Quando se juntavam 

na casa de Paul para escrever suas próprias canções, reagrupavam acordes e temas 

familiares para fazer algo que fosse marcadamente deles. Foi assim que o riff de 

baixo de uma música de Chuck Berry foi incorporado a “I Saw Her Standing 

There”, uma canção sobre uma garota no Tower Ballroom (...) dessa maneira 

também o som da voz de Roy Orbison veio a ser a inspiração por trás de “Please 

Please Me”, o primeiro single dos Beatles a chegar ao topo das paradas (TURNER, 

2009, p. 19). 

Como naquele período havia uma escassez de ídolos, os Beatles surgiram como 

uma boa opção musical. Como definem os autores do texto desta matéria, “eram bonitinhos, 

simpáticos e inocentes o suficiente para que os pais dessas garotas não os vissem como uma 

ameaça à castidade de suas filhas”. Os autores também fizeram uso de uma fala de John, em 

1963, que mostrou um pouco de rebeldia por parte do vocalista. Durante um concerto no qual 

a rainha-mãe da Inglaterra estava presente, John disse: “As pessoas dos assentos mais baratos 

batam palmas. As dos assentos mais caros sacudam as joias”. A rainha os achou engraçados e 

cheios de vida. Era mais uma fã conquistada pelos jovens garotos. 

Para o show de variedades de 4 de novembro, o The Royal Variety Show, os Beatles 

vestiram novos e elegantes ternos pretos: decote em “V”, gravatas pretas e camisas 

tão brancas que ofuscavam a vista. As cortinas se abriram e eles começaram a tocar 

“From Me To You”. A plateia não reagiu. Continuaram a apresentação com “She 

Loves You” e Paul anunciou que tocariam uma canção do musical The Music Man: 

Essa música também foi gravada pela nossa cantora americana favorita – Sophie 

Tucker”, ele riu e eles cantaram “Till There Was You”. John, então, introduziu 

“Twist and Shout” com seu famoso comentário: “Os que estão nos lugares mais 

baratos, podem bater palmas. Os outros, por favor, chacoalhem as joias” (MILES, 

2010, p. 107).   

Outras duas imagens ilustram a matéria. A primeira mostra três jovens meninas 

com vestidos estampados com o rosto dos integrantes e com discos de vinil nas mãos. A 

imagem foi retirada na première do filme A Hard Day’s Night, autoria de Trinity Mirror, da 

Mirrorpix/Alamy. Já a segunda imagem mostra Paul, George e John na companhia de 

Maharishi Mahesh Yogi. O guru ensinou aos Beatles o que era meditação transcendental, mas 

os quatro logo se decepcionaram com a experiência. A fotografia é de C. Maher, da Getty 

Images.  

Para explicar a importância das fotografias nas revistas, tomamos a autora Júlia 

Capovilla Luz Ramos: Scalzo (2009, p. 70) afirma que uma pesquisa feita com leitores de 

                                                           
2
 Baby boom – definição genérica para crianças nascidas durante uma explosão populacional. 
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Veja mostrou que uma matéria de uma coluna, sem foto ou ilustração, é lida por 9% dos 

leitores. Já a mesma pequena matéria de uma coluna de texto, acompanhada de uma foto ou 

ilustração, é lida por 15% deles.  

Esses dados mostram que as fotografias são mais que meras ilustrações nos textos, 

pois desempenham função estratégica dentro e fora dos periódicos. Contudo, não 

adianta simplesmente dispor de um bom material: é preciso saber posicioná-lo em 

suas páginas (RAMOS, 2013, p. 235). 

Os Beatles também tiveram um encontro com a cultura oriental. De acordo com as 

pesquisas dos autores, em 1967, eles conheceram Maharishi Mahesh Yogi, uma espécie de 

guru da meditação. No ano seguinte, o quarteto foi até a Índia conhecer melhor a filosofia 

utilizada pelo guru. O encontro foi uma decepção.  

Em 1968, os Beatles partiram à Índia para um retiro espiritual na Academia de 

Meditação de Maharishi, em Rishikesh, nos Himalaias. (...) Os Beatles teriam, 

porém, subvertido às ordens do guru e consumido drogas. Substâncias 

estupefacientes + mantras hipnóticos. A mistura sacudiu a cachola dos músicos 

(AURÉLIO, 2009, p. 74).  

Conforme relatado pelos autores da matéria, em entrevistas concedidas no auge da 

carreira dos Beatles, John Lennon acreditava que naquele momento a religião estava relegada 

a um segundo plano por causa do crescente liberalismo, da revolução dos costumes, das 

drogas e do rock and roll. O cristianismo perdia milhares de seguidores e John concluía: “Não 

sei o que vai passar primeiro, o rock ou o cristianismo. Hoje, somos mais populares que Jesus 

Cristo”. Durante a matéria, os autores fizeram uso de algumas falas de John para descrever as 

diversas situações pelas quais os Beatles passaram e que hoje são conhecidas para os fãs do 

grupo. 

Por possuírem personalidades diferentes, os quatro integrantes da banda fizeram 

com que uma multidão de jovens se identificasse com o comportamento, as letras e melodias 

dos Beatles, transformando o conjunto em uma espécie de religião. Os autores da matéria 

trazem ainda declarações de Pugialli que afirmam o que foi dito. “Os jovens são 

essencialmente carentes e em eterna busca. A música dos Beatles vem como o pote de ouro no 

fim do arco-íris. Ele traz a resposta”.  Pugialli ainda constata que, a “crença” mais forte 

propagada pelos Beatles, a de que tudo o que precisamos é de amor, continua viva junto com 

a obra da banda: “Sem os Beatles o mundo seria muito mais triste” (2009, p. 20). 

Outras quatro imagens de divulgação, da Getty Images, das autorias de Miquel 

Benitez, Chris Floyd e Paul Fievez, ilustram a matéria com relação à moda e comportamento 

que o quarteto ajudou a influenciar. As imagens estão nas páginas 20 e 21. A primeira tem 

uma modelo com o look da coleção Apoena, no Fashion Rio 2009. A segunda fotografia 
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mostra Pete Best, primeiro baterista do grupo, em exposição dos Beatles na Fashion 

Barcelona, em setembro de 2009. A terceira e quarta fotografia mostram o que foi a influência 

dos Beatles nas vestimentas e estilo das pessoas. A outra imagem tem botas pintadas pelo 

designer inglês Richard Evans com motivos do filme Yellow Submarine, entre outras 

estampas.  

3.2.2 A moda feita para os jovens 

Em um subtítulo da matéria, os autores Martins e Toso apresentam o contexto 

sobre a moda daquela época. O sucesso do rock and roll de Elvis Presley e a rebeldia ingênua 

das estrelas de cinema James Dean e Marlon Brando criaram a figura do jovem com jaqueta 

de couro, jeans surrado e o topete recheado de gel. Já as mulheres, sentindo os ares de tempos 

mais libertários, substituíam as saias rodadas por calças cigarrete.  

Segundo os autores, sem uso de fontes explícitas, enquanto as meninas 

começaram a vestir minissaia, a moda masculina foi claramente influenciada pelas roupas que 

os Beatles usavam em suas aparições em programas de auditório e nas capas dos discos. Os 

jovens do mundo inteiro copiavam o cabelo franjão, os paletós estilo Pierre Cardin
3
, com 

gravatas finas e botinas. Além disso, a gola rulê 
4
passou a ser peça obrigatória no guarda-

roupa de todo homem.  

No decorrer da década de 60, a tendência eram cabelos longos, roupas coloridas e 

elementos que remetiam ao misticismo oriental, tudo que se aproximasse à imagem e 

semelhança dos Beatles. O desejo de qualquer jovem daquela época era se transformar em um 

integrante e, de certa forma, o guarda-roupa era fundamental para isso. Na matéria dos 

autores, em todas as fases da banda, dos terninhos moderninhos ao estilo colorido da 

psicodelia, os Beatles ditaram moda na década de 60, refletida até os dias de hoje.  

Diretora de estilo da grife Apoena, Kátia Ferreira, na Fashion Rio 2009, baseou 

sua coleção na obra e no visual do grupo inglês, mostrando que o estilo usado por eles ainda 

rende moda. Os autores da matéria utilizaram declarações da estilista para complementar a 

matéria. “Os Beatles eram os representantes visuais do caldeirão de ideias da época”, disse a 

estilista. Assim como explicou de onde saiu inspiração para o desfile: “Minha principal 

inspiração foi o disco Sgt. Pepper’s, todas aquelas cores de capa e a atitude das letras”.  

                                                           
3
 Pierre Cardin – designer de moda italiano. 

4
 Gola rulê - gola alta, muito justa e dobrável. 
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A canção When I’m Sixty Four, conta a estilista, na matéria, ganhou uma roupa 

específica inspirada nela. Kátia ainda conta que a leveza da letra, a qual fala da velhice 

bucólica e tranquila, é traduzida por meio de estampas xadrezes e bordados que imitam 

elementos da natureza, como a grama. Nos dias de hoje, explica Kátia, o estilo dos Beatles 

ainda soa moderno pelo fato de os garotos terem antevisto o futuro como nenhum outro artista 

jamais conseguiu.  

Entre as páginas 22 e 23, mais duas imagens ilustram a matéria. A primeira 

mostra o que era a Beatlemania: botons, bonecos, louças. Tudo era com a estampa dos 

meninos de Liverpool. O merchandising foi lançado pelo empresário Brian Epstein e copiado 

por outras bandas. A segunda imagem traz a capa da revista Life, em agosto de 1964, a qual 

mostra o estilo escrito dos garotos: terninho com gravata fina e o cabelo franjão. As imagens 

foram retiradas da Interfoto/Alamy (Victor Watts) e da Getty Images (Time Life Pictures).  

3.2.3 Seja você também um Beatle 

Na terceira matéria da categoria Comportamento, os autores apresentam a 

novidade lançada em setembro de 2009. O título da matéria Seja você também um Beatle, tem 

a linha de apoio que complementa e explica: Game permite tocar e cantar as músicas da 

banda e passar por locais que marcaram a trajetória dos meninos de Liverpool. A matéria 

inicia na página 24 e termina na página 27.  A primeira imagem ilustrativa é a dos bonecos 

dos Beatles no game, de Kevork Djansezian, da Getty Images. 

A história dos jogos eletrônicos tem uma origem distante, que data do final do 

século XIX. Segundo Pinheiro (2007, p. 64) a pioneira das máquinas de pinball, era uma 

mesa de um jogo chamado Bagatelle, onde uma bola era lançada por um taco e deveria acertar 

certos alvos em uma mesa inclinada, somando pontos. Ela não possuía nenhum sistema 

eletro-eletrônico. 

Durante os próximos anos, muitos outros tipos de games foram criados. O mais 

atual, o Playstation, foi lançado internacionalmente em 1995, mesmo ano em que a Nintendo 

lançou no Japão o seu novo console. A partir do lançamento do Playstation e do Nintendo 64 

notou-se uma evolução tecnológica nos consoles, que passam a utilizar gráficos e animações 

em 3D. Apesar do processador mais avançado, o Nintendo 64 é inferior ao Playstation, pois 

ainda usa cartuchos ao invés de cd, e por isso perde em qualidade de áudio e vídeo. 
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Nota-se nessa geração cada vez mais uma utilização de imagens cinematográficas 

nos games. Percebe-se, 

uma multiplicação das tecnologias de mediação. Isso se faz num processo de 

apropriação que pode ocorrer em ambas direções. Games, por exemplo, “remidiam” 

aspectos do cinema (certas formas de construção da trama ou estruturas de pontos de 

vista) enquanto que o cinema faz o mesmo com aspectos dos games ao “remediar” o 

uso de gráficos digitais nos efeitos especiais (KING; KRZYWINSKA, 2002 apud 

CRUZ, 2005, p. 175) 

O início da matéria objetiva explicar o que é o jogo, como ele foi elaborado e o 

por quê de ele atrair tantos fãs do grupo. O jogo The Beatles: Rock Band, segundo os autores, 

é o game que tudo o que o beatlemaníaco de primeira hora pediu a Deus: o jogador terá a 

oportunidade de empunhar o baixo Höfner de Paul McCartney, as guitarras Rickenbacker de 

John Lennon e de George Harrison ou a bateria de Ringo Starr, fará os vocais de 45 sucessos 

do quarteto e ainda passará pelos locais mais marcantes da trajetória musical do grupo. 

A ideia de um game com as músicas dos Beatles começou a tomar forma em 

dezembro de 2006. Os autores fazem uso de uma declaração de Dhani Harrison, filho de 

George Harrison, a um executivo da MTV, Van Toffler, o qual comentou que tinha passado a 

noite em claro jogando Guitar Hero. No texto, os autores explicam que o game é jogado com 

uma guitarra de brinquedo no qual o guitarrista diletante “toca” as notas mostradas numa tela. 

Nessa mesma conversa com o executivo da MTV, Dhani comentou que seria ótimo criar um 

game não apenas para guitarristas, mas que também pudesse contar com outros integrantes de 

uma banda.  

Naquela mesma noite, Van Toffler, que havia acabado de comprar a Harmonix 

por 175 milhões de dólares, apresentou Dhani a Alex Rigopoulos, fundador e principal 

executivo da Harmonix. Rigopoulos já estava trabalhando no projeto que se tornaria o game 

Rock Band. No texto, os autores não deixam claro de que forma conseguiram obter essas 

informações para a construção do mesmo. A sequência da matéria explica que a principal 

dificuldade dos executivos da Harmonix foi convencer os herdeiros das obras dos Beatles, ou 

seja, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison (esposa de George) e Yoko Ono (esposa 

de John), de como seria interessante lançar um jogo baseado nas canções do quarteto. 

Ao complementar o parágrafo acima, utilizamos a autora Furtado (2013, p. 153), 

sobre o uso de fontes. É comum, nas revistas brasileiras, encontrarmos reportagens com a 

presença de várias vozes. Isso ocorre com muita frequência nas reportagens que parte de 

meta-acontecimentos, embora também possa ocorrer em coberturas factuais. Explica: 
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Lage (2001) divide as fontes em três grupos. O primeiro é formado por fontes 

oficiais, oficiosas e independentes: oficiais são aquelas mantidas pelo Estado ou por 

instituições com algum outro tipo de poder, como as relacionadas a empresas ou 

organizações; as oficiosas são aquelas ligadas a uma entidade ou indivíduo, mas que 

não têm autorização de falar em nome dela ou dela; já as independentes não têm 

interesse específico no fato que está sendo tratado (FURTADO, 2013, p. 153). 

McCartney, Starr, Olivia Harrison e Yoko Ono formam a Apple Corps, empresa 

responsável por cuidar de tudo relacionado aos Beatles. De acordo com os autores do texto, o 

grupo da Apple Corps também ficou famoso em dizer “não” a qualquer projeto mais ousado a 

respeito da banda. Rigopoulos encontrou-se com os “acionistas” e lhes explicou o projeto e o 

objetivo do jogo. De início, os quatro não viram o porquê de colocar o nome dos Beatles no 

videogame. Após assistirem as primeiras imagens criadas pela equipe de Randall e 

Rigopoulos, foram convencidos a mudar de ideia.  

Na sequência da matéria, os autores explicam que os “acionistas” também 

levaram em consideração os ganhos da Apple Corps. Guitar Hero e Rock Band, ambos os 

jogos produzidos pela Harmonix, são duas máquinas de fazer dinheiro. Criados em 2005 e 

2007, respectivamente, faturaram mais de 3 milhões de dólares em todo o mundo. O dinheiro 

não vem apenas de vendas do jogo físico, mas também do download das músicas.  

Martins e Toso, na continuação da matéria, apresentam que a produção musical de 

The Beatles: Rock Band foi entregue aos cuidados de Giles Martin. Filho de George Martin, 

produtor de 90% da discografia do quarteto, Giles ganhou a simpatia dos acionistas quando 

remixou o cancioneiro dos Beatles para o espetáculo Love, do Cirque Du Soleil.  

Nas páginas 26 e 27, duas imagens ilustram o jogo. A primeira, na parte superior 

da página 26, mostra quatro pessoas jogando o The Beatles: Rock Band, cada uma com um 

instrumento diferente. Na imagem da página 27, mostra a tela do game com o funcionamento 

e o desenho dos integrantes. 

3.3 CATEGORIA 3: LINHA DO TEMPO 

A terceira categoria analisada nesta pesquisa chama-se Linha do Tempo. No 

sumário da revista Bravo!, a matéria tem como título Trajetória de Sucesso e linha de apoio A 

vida dos quatro rapazes foi marcada por altos e baixos, sucessos e dissabores. A imagem de 

Paul McCartney e sua então mulher, Linda, na banda Wings, ilustra a matéria. A matéria 

inicia na página 28 e termina na página 35. 
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Escrita por Shirley Paradizo, nas páginas 28 e 29, a matéria possui apenas a 

fotografia de um ônibus com estampa da imagem dos Beatles. A fotografia é de Geyson 

Magno, da Ag. Estado. Nesta categoria, a autora do texto mostra os altos e baixos do quarteto. 

Do nascimento até os dias atuais, Shirley enumera os principais fatos que marcaram a carreira 

dos meninos de Liverpool. 

A matéria da categoria Linha do Tempo tem as informações em formato de linha 

do tempo. Cada ano marcado apresenta, de forma resumida, a história e os acontecimentos na 

vida dos Beatles, desde o nascimento de cada um (ano 1940 em diante) até a forma como os 

garotos se conheceram e se tornaram um sucesso. A linha do tempo vai até o ano de 2009, ano 

de publicação da revista. 

Na análise desta categoria, serão relatados os principais destaques da história dos 

Beatles como, por exemplo, a formação da banda The Quarrymen, os primeiros encontros dos 

jovens garotos, o primeiro show no The Cavern Club, e alguns outros fatos marcantes na 

carreira do grupo. 

1940: o destaque apresentado pela autora foi o nascimento de Ringo Starr, em 7 de julho, e de 

John Lennon, em 9 de outubro, ambos em Liverpool; 

1942: nascimento de Paul McCartney, dia 18 de junho, em Liverpool; 

1943: nascimento de George Harrison, dia 25 de fevereiro, em Liverpool; 

1956: John Lennon formou a banda The Quarrymen, com os amigos da escola. Paul ganhou 

de seu pai um trompete. 

Entre os anos 1956 e 1957, uma imagem ilustra a linha do tempo. A fotografia 

mostra Paul e John, logo que se conheceram e formaram os The Quarrymen.  

De acordo com Pugialli (2008, p. 28), no Brasil, em 1958, o Brasil foi campeão 

mundial de futebol, na Suécia, e os Golden Boys lançaram seus primeiros discos. Roberto 

Carlos canta rock e é chamado de “Elvis Presley Brasileiro”.  

Segundo Pugialli (2008, p. 32), em 1959, no Brasil, é lançado o LP Chega de 

Saudade, de João Gilberto. Na música, Roberto Carlos grava seu primeiro disco, e pipocam 

grupos e cantores de rock no Rio e em São Paulo: Renato e seus Blue Caps, The Rebels, The 

Avalons, George Freedman, Demétrius, Ronnie Cord, Trio Esperança. 
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1960: neste ano, a banda The Quarrymen muda o nome para The Beetles, The Silver Beatles, 

até chegar a The Beatles. Em maio, o empresário Alan Williams agenda uma série de shows 

para os Beatles pela Escócia. Já em agosto, Williams consegue um contrato de dois meses 

para o grupo em um clube da Alemanha e chama Pete Best como baterista. Ringo Starr 

conhece John Lennon. 

Existem duas teses difundidas sobre o nome The Beatles. Numa delas, diz-se que, ao 

assistirem ao filme The Wild One (O Selvagem, 1953), dirigido pelo húngaro László 

Benedek, John e Paul descobriram, num diálogo entre os personagens de Lee 

Marvin e Marlon Brando, a gíria “beatle”, possivelmente usada para designar 

garotas motociclistas. (...) A outra tese é mais aceita e plausível. John e Stu 

queimavam neurônios atrás de um nome bem bacana. De repente, surge na pauta o 

Buddy Holly and The Crickets. Entabularam conversa sobre insetor e lembraram-se 

de besouros, isso é, dos “beetles”. Gostaram. (...) A assinatura Silver Beatles 

perdurou por uns dois meses. Depois, contra a vontade de Allan Williams, 

prevaleceu o The Beatles. E, como The Beatles embarcaram para a temporada em 

Hamburgo, na Alemanha (AURÉLIO, 2009, p. 24). 

Pugialli (2008, p. 36), no livro Beatlemania, mostra os fatos no Brasil em 1960: 

inauguração de Brasília, Jânio Quadros eleito presidente, Renato e seus Blue Caps estreia em 

disco, Roberto Carlos ainda grava bossa nova.  

1961: de acordo com Shirley, o grupo fez o seu primeiro show no The Cavern Club, em 

Liverpool. Estima-se que os Beatles tenham tocado lá cerca de 290 vezes. Neste mesmo ano 

assinam contrato com o empresário Brian Epstein.  

1962: Em outubro, os Beatles aparecem pela primeira vez na televisão, cantando Love Me 

Do, o primeiro single, com a venda de 100 mil exemplares. 

1964: Lennon publica seu primeiro livro, In His Own Write, o qual se tornou um best seller. A 

banda apresenta-se pela primeira vez no programa de TV americano The Ed Sullivan Show. 

Além disso, os Beatles gravaram seu primeiro filme, A Hard Day’s Night, lançado no Brasil 

com o título Os Reis do Iê Iê Iê. 

1965: O quarteto recebe o título de MBE (Membro do Império Britânico) da realeza inglesa. 

Em julho é lançado o segundo filme do grupo, nomeado Help!. Em agosto, os Beatles se 

apresentam no estádio de beisebol Shea Stadium, em Nova York, para 56 mil pessoas. 

Segundo Pugialli (2008), neste ano, finalmente foi escolhido o título para o novo 

filme dos Beatles: Help!. Este “grito de socorro” levaria John a escrever a canção-título 

expressando toda a angústia pela qual ele e o grupo passavam naqueles dias de Beatlemania. 

Em abril e maio de 65, o grupo dividiu-se entre os estúdios Twickenham e várias locações 
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pelos campos ingleses. Eles ficavam em pousadas e se divertiam com festas de aniversário de 

membros da equipe, rodadas de jogos e exibições de filmes em 16 mm.  

Ao lado do ano de 1965, na Linha do Tempo, consta uma fotografia em preto e 

branco do grupo na apresentação no Shea Stadium. 

Na Linha do Tempo, antes das informações do ano 1966, uma imagem do 

casamento de George Harrison com a modelo Patricia “Pattie” Anne Boyd, ilustra a matéria. 

1966: Os Beatles fazem seu último show ao vivo, no Candlestick Park, em San Francisco, nos 

Estados Unidos. Os Beatles recebem dez indicações ao Grammy, três troféus Ivor Novello 

(premiação máxima da música inglesa) por We Can Work It Out e Help!, primeiro e segundo 

compactos mais vendidos na Inglaterra, e por Yesterday, como a canção mais executada do 

ano. 

1967: segundo a autora, a gravação de All You Need Is Love, no Abbey Road, é vista, ao 

vivo, por cerca de 400 milhões de espectadores em 25 países, inaugurando a primeira 

transmissão internacional por satélite.  

1968: neste ano, Ringo atuou no filme Candy, ao lado de Charles Aznavour, Marlon Brando, 

Richard Burton, John Huston e Walter Matthau. No mesmo ano, em novembro, os Beatles 

lançaram o disco White Album e gravaram o seu quarto filme, Yellow Submarine, dirigido por 

George Dunning. 

1970: Em abril, Paul McCartney anunciou publicamente o fim dos Beatles em entrevista 

coletiva e lançou seu primeiro álbum solo, McCartney. 

Anterior às informações do ano de 1971, uma fotografia de Paul, Denny Laine e 

Linda ilustra a matéria. O grupo montou a banda Wings.  

1977: após a separação do grupo, o primeiro material novo a vir a público é The Beatles at the 

Hollywood Bowl, que misturava os dois shows na Califórnia, em 1964 e 1965. O disco foi 

supervisionado pelos quatro componentes, chegando ao primeiro posto das paradas inglesa e 

americana. 

1979: Paul entrou para o Guinness Book como o compositor de maior sucesso da história da 

música pop de todos os tempos.  
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1980: Lennon entrou em estúdio para gravar seu novo álbum, Double Fantasy. Nesse mesmo 

ano, dia 8 de dezembro, Lennon foi morto a tiros quando voltava para seu apartamento em 

Nova York, no edifício Dakota, em frente ao Central Park. Horas antes do assassinato, ele 

havia autografado seu último disco para o assassino, Mark Chapman. George escreveu a 

autobiografia, I, Me, Mine.  

1988: neste ano, os Beatles são incluídos no Hall da Fama do Rock and Roll durante seu 

primeiro ano de elegibilidade.  

1990: Em abril deste ano, McCartney realizou show no Rio de Janeiro, no estádio do 

Maracanã, para público de 184 mil pessoas. 

1993: Paul retornou ao Brasil para mais uma turnê de shows. Ringo lançou o disco Old Wave. 

Depois disso, ficou quase dez anos sem lançar um disco de estúdio.  

1997: Paul ganha título de Sir James Paul da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, e foi indicado 

ao Grammy pelo álbum Flaming Pie.  

2000: foi lançada a compilação The Beatles 1, com quase todas as canções da banda. A 

coleção vende 3,6 milhões de cópias só na primeira semana. Starr, Harrison e Paul lançaram o 

livro The Beatles Anthology, a biografia oficial do grupo. 

2001: em novembro, morre George Harrison. Paul lança o livro Blackbird Singing, com 

poemas e letras de sua autoria. 

2005: Paul publica o livro infantil High in the Clouds. 

Antes do ano de 2006 aparecer na Linha do Tempo, uma fotografia do grupo 

teatral Cirque du Soleil ilustra a matéria. 

2007: em junho, Paul, Ringo, Yoko e Olivia Harrison aparecem no programa de Larry King, 

da CNN. 

2008: o escritor Philip Norman lança a polêmica biografia John Lennon: The Life, na qual 

afirmou que Lennon era bissexual e apaixonado por Paul. 

2009: Paul tornou-se recordista em rapidez de venda de ingressos ao ter os bilhetes à venda 

para um show em Las Vegas esgotados em sete segundos na internet. Em abril do mesmo ano, 

Paul e Ringo participaram, Radio City Music Hall, de Nova York, de um show beneficente 
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para arrecadar fundos e ajudar crianças. O estúdio Walt Disney anunciou a produção de uma 

versão em 3D do desenho animado Yellow Submarine. 

A Linha do Tempo da revista Bravo!, edição especial dos Beatles, terminou em 

2009. A última fotografia é de Paul e Ringo participando do show beneficente em Nova York. 

Depois do ano de 2009, ocorreram outros shows e encontros dos Beatles que continuam 

vivos, Paul e Ringo. 

3.4 CATEGORIA 4: LETRAS 

A quarta categoria a ser analisada chama-se Letras. No sumário da revista Bravo!, 

a matéria tem como título Lennon e McCartney e como linha de apoio Os dois principais 

compositores do grupo tinham estilos diferentes, mas deram muito certo. A imagem 

ilustrativa é a de Paul com Martha, a cachorra para quem ele fez uma música. 

Na página 36 que inicia a matéria, a fotografia principal é de Paul e Lennon. Paul 

está falando e Lennon parece admirado olhando para o companheiro. A cena é de antes de um 

show de Natal dos Beatles, realizado em 1963. A fotografia é de Val Wilmer, da Getty 

Images. O título é Romance, solidão e protesto. A linha de apoio é Lennon e McCartney não 

tinham a erudição de Bob Dylan, mas as canções dos Beatles expressavam exatamente os 

sentimentos dos adolescentes da década de 60. A matéria foi escrita por Sergio Martins. 

Nesta categoria, a análise será feita baseada no que o autor Sergio Martins obteve 

de informações sobre as canções e letras da dupla Lennon/McCartney. A matéria inicia 

abordando sobre o Revolution in the Head que, segundo o autor, foi um ambicioso estudo 

sobre a carreira discográfica dos Beatles. Martins utilizou o depoimento do crítico inglês Ian 

MacDonald, o qual definiu as letras do quarteto da seguinte maneira: “Se você perguntar para 

qualquer pessoa a importância das letras dos Beatles, ela não saberá lhe responder. Mas se 

você perguntar para essa mesma pessoa o que a letra significa para a vida dela, certamente 

haverá centenas de explicações sobre esses versos” (2009, p. 38). 

Martins coloca a sua opinião ao declarar que, em suma, as letras do quarteto não 

tinham a erudição de Bob Dylan, um dos artistas que conseguiram transformar letra de rock 

em poesia. Segundo o autor do texto, o trabalho lírico dos Beatles teve dois momentos 

distintos. O primeiro deles cobriu o período de 1962 a 1964, quando o quarteto estreou em 

disco e espalhou a Beatlemania. A Inglaterra e os Estados Unidos viviam um momento 

turbulento. O Reino Unido foi assolado por dois escândalos políticos.  
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Os Estados Unidos sofreram um duro golpe com o assassinato do presidente John 

F. Kennedy, em novembro de 1963. Nas palavras de Martins, “as letras do quarteto foram 

então a válvula de escape que os jovens encontraram para sair do baixo-astral – e o Brasil, que 

em 1964 sofreria um golpe militar, sem dúvida pode ser incluído nessa seara”.  

De acordo com o autor da matéria, a guinada na carreira do Beatles se deu em 

1964, no Hotel Delmonico, em Nova York. Nesse ano, os Beatles se encontraram com Bob 

Dylan, que, na época, era considerado um símbolo da contracultura americana.  

Em 1965, outro álbum surgiu para modificar o que já se pensava dos Beatles. 

Rubber Soul representa a mudança estética na música do grupo. Segundo Martins, àquela 

altura, ficou óbvio que a parceria Lennon/McCartney existia apenas na teoria, pois na prática 

cada um fazia a sua parte e mostrava ao parceiro, assim o outro fazia pequenos ajustes.  

Na página 39, a fotografia em preto e branco de McCartney e Lennon tocando 

juntos representa o que era o trabalho da dupla. A foto é de uma apresentação na TV, na 

década de 60. Autoria de David Redfern, da Getty Images.  

Steve Turner (2009), afirma que ainda que houvesse pistas de mudanças em 

trabalhos anteriores, Rubber Soul representa um momento de transições mais representativas. 

John depois o chamaria de o fim da fase “inocente e tribal” dos Beatles. 

Há um tom brincalhão em Rubber Soul que começa no jogo de palavras do título até 

os “beep beeps” e “tit tits” dos backing vocals. Na época, Paul disse explicitamente 

que os Beatles estavam interessados em canções bem-humoradas, e tanto “Drive My 

Car”, com sua inversão de papeis, e “Norwegian Wood”, com sua cena de sedução 

inocente, se encaixavam nessa categoria. (...) Gravado ao longo de quatro semanas, 

no outono de 1965, Rubber Soul foi lançado em dezembro e chegou ao topo das 

paradas na Inglaterra e nos EUA. Quatro das faixas britânicas foram deixadas de 

fora do álbum americano e foram substituídas por duas faixas de Help. (TURNER, 

2009, p. 130). 

Em Revolver, o grupo acertou o foco. Segundo Martins, o álbum Revolver tem 

outros sinais de progresso nas letras dos Beatles. Taxman, uma composição de Harrison, traz 

críticas ao implacável fisco inglês. For No One, outra balada dolorosa de Paul McCartney. 

Segundo o livro The Beatles – A história por trás de todas as canções (p. 160), de Steve 

Turner, Taxman foi escrita por George depois que ele descobriu estar no grupo do “imposto 

complementar” britânico, o que significava pagar uma taxa maior de impostos.  

Para Martins, os Beatles não foram os grandes letristas de sua geração. “Mas seria 

estupidez negar o impacto que seus versos causaram em seus contemporâneos. Eles eram 

antenados, tinham certa erudição e algumas de suas preocupações estéticas seriam mais tarde 
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aproveitadas pela nata da cultura pop”, explica o autor da matéria. É o caso do álbum Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 1967, considerado a obra-prima do quarteto inglês. 

Na página 41, a fotografia em destaque é a de Paul com a cachorra Martha. A 

cachorra foi tema da música Martha My Dear, composta por ele. A fotografia da página 41 é 

da autoria de Ap /Keystone France /Keystone/Eyedea Presse. 

Quatro fotografias ilustram a matéria. A primeira, na página 42 e 43, mostra uma 

mulher observando o portão do orfanato Strawberry Field, que ficava próximo à casa em que 

Lennon morou na infância. Ainda na página 42, abaixo da primeira fotografia, uma foto do 

rascunho original de John Lennon enquanto estava criando a sua parte da letra da música A 

Day in the Life. Na página 43, na parte superior, uma fotografia da placa de Penny Lane, rua 

da cidade de Liverpool. Nesta canção, o quarteto fez um retrato da Liverpool pós-guerra. Por 

última, a fotografia da casa em que morou Paul McCartney, também em Liverpool. As 

fotografias são das seguintes autorias: Peter Macdiarmid/Paul Barker/Getty Images/Anna 

Khan. 

3.5 CATEGORIA 5: FASE POP 

A categoria de número cinco desta análise busca explicar de que forma os Beatles 

se tornaram símbolos do período cultural mais rico do século 20. O título da matéria é A 

década da revolução sem armas e é escrita por André Toso. A matéria inicia na página 44, 

com a imagem dos Beatles em retrato estilizado do artista plástico Andy Warhol. Créditos da 

foto: Andy Warhol Foundation/ Corbis/ Latinstock. 

Na página 46, na parte superior, uma fotografia do Festival de Woodstock, 

realizado em 1969, ilustra a matéria. Já na parte superior da página 47, a imagem é da banda 

Beach Boys, na praia, em 1962. Autorias de Hulton-Deustsch Collection/ Corbis/ Michael 

Ochs Archives/ Getty Images. 

Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William S. Borroughs formavam os beatniks: 

escritores que pregavam a liberdade, a não conformidade com os padrões e a criatividade. Na 

década de 60, o sonho americano da família perfeita e consumista foi lentamente destroçado 

por essa geração. Segundo Toso, o rebolado de Elvis Presley e a atitude rebelde de Marlon 

Brando nas telas do cinema incitavam a juventude a escandalizar seus pais e a sociedade. Foi 

neste contexto que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr formaram 
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os Beatles. Foi em meio ao caos que tudo surgiu. Em plena Guerra Fria, a sociedade inglesa 

se ruborizava com o escândalo envolvendo o ministro da Guerra John Profumo.  

Contudo, na América do Norte, os grandes ídolos já não estavam mais em alta. 

Exemplo disso foi Elvis que, após sair do Exército, aventurou-se em filmes pouco 

convincentes. Chuck Berry cumpria pena por problemas ocorridos em sua conturbada vida 

social, e Little Richard passava por uma fase gospel. Como se não fosse possível piorar a 

situação, John Kennedy foi assassinado e as tensões da Guerra Fria desembocavam em um 

conflito sangrento e inexplicável no Vietnã. “O mundo precisava de boas notícias. Daí 

surgiram os Beatles, que colocaram então uma lente de aumento em toda a produção cultural 

que ocorria em meio a tantos fatos negativos”, ressalta André Toso.  

A chamada invasão britânica do rock começou com os garotos de Liverpool. Na 

época em que apresentavam a consolidação da música de protesto de Bob Dylan, os Estados 

Unidos receberam essas bandas de braços abertos. Junto a isso crescia um movimento 

artístico e cultural. Toso descreve o que ocorria ao mesmo tempo: a televisão ganhava cores e 

se tornava um veículo de massa, o cinema trazia obras de arte como Acossado, de Jean-Luc 

Godard, A Doce Vida, de Federico Fellini, e Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick. Além dos 

fenômenos populares que surgiam nas telas como James Bond, com Sean Connery no papel 

de agente secreto, e clássicos imortais como a Bonequinha de Luxo, com Audrey Hepburn no 

papel de atriz principal. Além disso, ainda por Toso, a francesa Brigitte Bardot reinava 

absoluta como símbolo sexual e a modelo britânica Twiggy tornava-se o rosto mais conhecido 

da década.  

O futuro já não era mais tão distante. A informática já estava sendo utilizada para 

fins comerciais e logo depois surgiu a Arpanet, embrião do que se tornou a internet. O 

primeiro homem a ser enviado para o espaço, o soviético Yuri Gagarin, provou que os limites 

iam além do que se imaginava. Conforme Toso, entretanto, esse desenvolvimento era 

acompanhado por um conservadorismo e um endurecimento dos governos para conter aquela 

inevitável liberdade. A arte e os jovens andavam na direção oposta, e principalmente depois 

da segunda metade da década de 60, explodiram em uma ode psicodélica de cores e atitudes 

contra aquela realidade que lhes parecia sem cor. “Os Beatles lideravam a reação pacifista do 

“flower power”
5
. Andavam à frente de jovens sedentos por uma revolução dos costumes e das 

                                                           
5
 Flower Power – slogan utilizado pelos hippies dos anos 60 ate o começo dos anos 70 como um símbolo da 

ideologia da não-violência e de repúdio à Guerra do Vietnã. 
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práticas sociais”, descreve o jornalista. O fato é que o mundo entrou em uma ebulição 

impulsionada por protestos estudantis, a invenção da minissaia, da pílula anticoncepcional e 

as viagens que o LSD permitia. Aquele período foi de experimentação, de fuga da realidade, 

mas ao mesmo tempo de protestar contra uma sociedade que não funcionava nem na teoria, 

quanto mais na prática.  

Andy Warhol inovou nas artes plásticas e passou a utilizar elementos da 

publicidade em suas obras, como foi o caso das latas de sopa Campbell‟s e a garrafa de Coca-

Cola. O artista fez o mesmo com rostos famosos como o de Marilyn Monroe e Elvis Presley. 

“A pop art ganhava força”, afirma o autor da matéria. Os Beatles também se afundaram em 

um experimentalismo de cores, sons, ritmos e drogas em meio a esse turbilhão de sensações e 

novidades.  

O mundo inteiro estava afetado pelo onda do “flower power”. De acordo com 

Toso, no Brasil, a ditadura militar acentuava-se, e a jovem guarda inspirava-se na primeira 

fase dos Beatles para reunir multidões de seguidores e criar o “iê iê iê” brasileiro. Roupas, 

guitarras, filmes e humor: tudo copiado e “abrasileirado”, como conta o autor da matéria. 

Toso complementa: “A época foi marcada pela rivalidade entre a intelectualizada geração da 

bossa nova e a juventude da jovem guarda, muitas vezes taxada de alienada”. Totalmente 

oprimidos pela censura, os jovens brasileiros libertavam-se das amarras por meio da atitude e 

das gírias que vinham da Inglaterra e eram transformadas no Brasil.  

O resumo de tudo isso é, nas palavras de Toso: “Os Beatles disseminavam pelo 

mundo uma revolução sem armas que marcaria gerações”. 

3.6 CATEGORIA 6: MÚSICA 

A sexta categoria desta análise relata de que forma os Beatles mudaram a história 

da música. Escrita por Sergio Martins, a categoria mostra os diferentes instrumentos e 

inovações que o quarteto usou e transformou na história da música. A matéria inicia na página 

48 e tem como título Movidos por talento e curiosidade e a linha de apoio é Depois do 

primeiro lugar nas paradas com Please Please Me, em 1963, todos os discos dos Beatles 

foram sucesso absoluto de venda.  

A fotografia central, da Getty Images, mostra Paul, John, Ringo e George com 

uma gaita de foles e um tambor, na Escócia. A busca por novos instrumentos foi marcante na 

carreira dos quatro garotos. 
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Martins inicia a matéria com o relato de que se o sucesso dos Beatles fosse 

divulgado em forma de receita de bolo, ela seria da seguinte forma: “Forme uma banda de 

quatro meninos, onde cada um assumirá uma personalidade – o bonitinho, o intelectual, o 

discreto e o brincalhão. Coloque doses fartas de rock‟n‟roll, de preferência a rebeldia de Elvis 

Presley, os gritinhos de Little Richard, as melodias assobiáveis de Buddy Holly e a guitarra de 

Carl Perkins. Mexa com força e vá adicionando as harmonias vocais de artistas da Motown, 

como Smokey Robinson & the Miracles e The Marvelettes. Mas cuidado: esses ingredientes 

são pop também e podem adocicar demais o produto. Em seguida, leve tudo ao forno e espere 

dois singles estourarem nas paradas. Sirva fervendo, para que o público consuma rápido e 

possa estar pronto para deglutir o novo prato, de preferência um cantor ou uma cantora 

fabricados...” (2009, p. 49). Parece a melhor definição de todas para o sucesso dos Beatles. 

Mas para o jornalista, o único problema em relação a essa “receita de sucesso” era que 

Lennon, McCartney, Harrison e Starr eram talentosos e tinham luz própria. “Além disso, eles 

possuíam um tempero especial chamado George Martin”, explica o autor da matéria. 

 É questionável a “receita de sucesso” criada por Martins pelo seguinte fato: de 

onde veio o que o autor escreveu? Como ele definiu esta como uma “receita de sucesso” para 

os Beatles? De acordo com a autora Renné Oliveira França (2013), quando mergulhamos em 

uma revista somos levados a uma realidade específica, com acontecimentos, personagens, 

ideias e sentimentos. 

O jornalismo de revista está intimamente ligado às expectativas dos leitores. 

Diferentemente do jornal impresso, que busca abarcar os fatos do mundo de um 

modo mais objetivo e geral, dividindo-se em cadernos (ou editorias) que pretendem 

atingir o maior grupo de pessoas possível, a revista costuma ser especializada, com 

características próprias que dizem de sua identidade. (...) Dessa forma, cada 

“mundo” apresentado pela revista será um mundo criado pela relação entre a 

atualidade (na qual se encontram os acontecimento e personagens) e a expectativa da 

comunidade de leitores (FRANÇA, 2013, p. 93). 

Dessa forma, Martins busca a aproximação com o leitor, criando um universo que 

o leitor possa entender e se identificar. Seguindo no texto, o repórter relata que o produtor 

George Martin já era uma figura respeitável quando conheceu o quarteto de Liverpool. O fato 

é que a insistência de Brian Epstein levou Martin a dar uma chance aos meninos. Conforme 

Martins, o primeiro teste não foi bom e Martin achou os Beatles horríveis. “Mas eles tinham 

carisma”, o produtor justificou.  

Na sequência do texto, Martins descreve como foi a parceria de George Martin 

com os Beatles. O início se deu com o produtor dando ideias de como o grupo poderia lapidar 
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seu rock básico, dando palpites, controlando a mesa de som e recrutando instrumentistas 

gabaritados. Tudo mudou a partir do momento em que o quarteto amadureceu seu estilo de 

composição, sendo o disco Rubber Soul, de 1965, o marco zero dessa transformação. “Martin 

tornou-se um cúmplice das experimentações da banda”, diz Martins.  

Esses detalhes expostos pelo autor são importantes quando se trata de uma revista. 

De acordo com Scalzo (2009), é sempre necessário explorar novos ângulos, buscar notícias 

exclusivas, ajustar o foco para aquilo que se deseja saber, e entender o leitor de cada 

publicação.  

É exatamente essa característica que diferencia o trabalho do jornalista que trabalha 

em revistas. Quem trabalha em jornal, tevê, rádio ou Internet tem uma maneira 

peculiar de pensar, está condicionado para responder mais rápido aos fatos. A 

mudança de sintonia e de ritmo que deve, obrigatoriamente, ocorrer na cabeça de um 

jornalista que, depois de trabalhar num jornal, vai bater ponto numa revista nem 

sempre é óbvia ou fácil de assimilar (SCALZO, 2009, p. 42). 

O repórter continua com o álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 

1967. Para ele, este disco é um dos trabalhos mais cruciais da cultura pop. Beatlemaníaco de 

primeira geração, o crítico Nicholas Schaffner, classificou o álbum como “cabaré 

alucinatório”. Com quatro meses de produção e um custo de 100 mil dólares, o disco é um 

dos primeiros trabalhos conceituais da música.  Para Martins, a “banda do clube dos corações 

solitários do Sargento Pimenta” faz um espetáculo no qual cada canção traz um gênero 

musical específico, ou seja, rock, música indiana, baladas, vaudeville
6
, música clássica. 

Na página 51, uma fotografia de George tocando cítara ilustra a matéria. Créditos 

para Avico Ltd/Alamy. Ainda sobre o Sgt. Pepper’s, Martins acredita que o álbum foi um 

recado de que a música pop estava mudando. Naquele mesmo ano, Pink Floyd lançou seu 

disco de estreia, The Piper at the Gates of Dawn, o qual apresentou uma combinação de rock 

e lisérgica. Sim, isso já foi citado anteriormente, e não é coincidência, no entanto, que o disco 

de Floyd tenha sido gravado no estúdio ao lado do dos Beatles. O fato é que a obra-prima do 

quarteto incentivou a criação de muitos discos ou sátiras. Martins relata duas delas: a primeira 

foi o disco Their Satanic Majesties Request, dos Stones, lançado logo após do álbum dos 

Beatles. Foi uma tentativa de combinar seu rock básico e cru com psicodelismo. A outra foi 

com o americano Frank Zappa e seu grupo The Mothers of Invention. O grupo satirizou os 

Beatles e capa do disco mais famoso em We’re Only in It for the Money (A Gente Só Está 
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 Vaudeville – gênero de entretenimento de variedades predominante nos Estados Unidos e Canadá no início dos 

anos 1880 ao início dos anos 1930. 
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Nessa Pelo Dinheiro). “Nos últimos anos, surgiram versões de Sgt. Pepper’s em formato de 

rock, country e até reggae”, conta o repórter. 

Sergio Martins apresenta outros dois fatos marcantes no ano de 1967: o encontros 

dos Beatles com o guru Maharishi Mahesh Yogi e a morte de Brian Epstein por overdose de 

remédios.  

A morte do empresário não os abalou somente pela falta que sentiriam dele, mas 

também acelerou o processo de dissolução dos Beatles. Segundo o repórter, deu-se início a 

uma guerra velada pelo controle artístico e financeiro do grupo. “Os Beatles, a princípio, não 

acusaram o golpe da morte de Epstein”, conta o autor da matéria. McCartney deu início ao 

projeto Magical Mystery Tour, e o quarteto saiu em turnê junto de anões, mágicos e 

malabaristas. “Entre uma e outra palhaçada, eles interpretavam musicais, como The Fool on 

the Hill e I am the Walrus. O fato é que, após a exibição na televisão inglesa, o projeto foi um 

fracasso total e, conforme Martins, muita gente afirmou que se Epstein tivesse vivo jamais 

permitiria um projeto dessa qualidade. 

De acordo com Martins, em 1968, Lennon e McCartney deram uma coletiva em 

Nova York e pediram para que os artistas mandassem suas fitas para a Apple, a gravadora que 

os Beatles haviam criado em 1967. Naquela altura, os Beatles já não existiam mais como 

banda. “Eram quatro desconhecidos que se davam ao luxo de executar suas músicas ao lado 

de acompanhantes de luxo”, define Martins. No álbum The Beatles (White Album), de 1968, 

ficou claro o processo de desintegração.  

Foi McCartney que sugeriu que o processo de gravação de seu novo disco virasse 

um filme, mas com a ideia de salvar os Beatles. Conforme Martins relata, o grupo foi para o 

Twickenham Film Studios e deu início ao álbum que seria conhecido como Let It Be. “Foi um 

desastre completo”, diz o repórter. O grupo já não se entrosava mais e a presença de Yoko 

Ono incomodou McCartney que passou a implicar com o resto da banda. Mas nem tudo era 

tristeza. O quarteto, auxiliado pelo tecladista Billy Preston, subiu no terraço do escritório da 

Apple e tocou cinco canções, até serem interrompidos pela polícia. Foi um momento 

agradável para os músicos. Ainda por Martins, o projeto Let It Be mofou nos arquivos da EMI 

até surgiu o produtor Phil Spector para transformar horas e horas de gravação em um disco. O 

autor justifica o sufoco de Spector: “É um trabalho desigual, mas não se trata de uma tragédia 

completa. Estão ali algumas das mais importantes canções de Lennon e McCartney”.  
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Sergio Martins, autor da matéria na revista Bravo! especial Beatles, apresenta um 

texto em que fala sobre o relançamento da discografia dos Beatles pela EMI, em setembro de 

2009. O autor cria o título Sim, os discos são tudo isso e mostra a fotografia desta nova 

discografia. Esses discos novos podem ser comprados separadamente ou em duas caixas – 

uma na versão estéreo e outra em mono. De acordo com Martins, os álbuns foram 

remasterizados e ganharam um documentário.  Neste documentário, o produtor George Martin 

e o quarteto explicam o processo de gravação de cada disco. O jornalista também explica que, 

desde o relançamento, os álbuns ganharam “resenhas laudatórias por parte do primeiro 

escalão do jornalismo musical internacional”, como o autor mesmo diz. 

Conforme o jornalista, os beatlemaníacos mais obsessivos defendem que o 

quarteto gravou aqueles discos na tecnologia mono, e que ouvi-los em estéreo seria um 

pecado contra a concepção de John, Paul, os dois Georges, o Harrison e o Martin, e Ringo. 

Martins finaliza: “Não importa. Seja mono, seja estéreo, num aparelho de último tipo, num 

iPod ou numa vitrola, o relançamento da discografia dos Beatles é essencial”. 

3.7 CATEGORIA 7: DISCOGRAFIA 

  A sétima temática da revista Bravo! especial Beatles, e nossa sétima categoria, 

é a Discografia. Escrita por Sergio Martins, a categoria busca apresentar em que condições 

foram gravados os discos que consagraram os Beatles. No sumário, o título é Bastidores e a 

frase de apoio é Conheça as situações em que foram gravados os discos dos Beatles e a 

discografia comentada. A fotografia que ilustra se repete, nas páginas 54 e 55, a qual mostra o 

quarteto com o produtor George Martin comemorando a conquista do disco de prata por 

Please Please Me. Autoria de Chris Ware/Getty Images. 

  A matéria de Martins não possui texto introdutório, e começa com a análise de 

cada um dos álbuns. O primeiro deles foi Please Please Me, lançado em 22 de março de 1963. 

Segundo o autor, o disco de estreia dos Beatles esbanja frescor e vitalidade. De acordo com 

Martins, o álbum todo foi gravado no dia 11 de fevereiro de 1963, com os trabalhos 

começando às 10 da manhã. 

  No livro O Diário dos Beatles, de Barry Miles, encontra-se um complemento 

para esta informação: 
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As dez músicas inéditas do álbum Please Please Me foram gravadas em uma única 

sessão de dez horas (as outras quatro faixas que fariam parte do disco já haviam sido 

lançadas em compactos). George Martin selecionou o repertório, usando canções da 

época do The Cavern, a fim de recriar a atmosfera dos shows ao vivo (MILES, 2010, 

p. 79). 

  O conceito foi mantido. O disco tinha que ser um registro de como os Beatles 

soavam no palco. Por isso tudo foi feito ao vivo, explica o autor. Please Please Me mostra, 

principalmente, como Lennon e McCartney tinham florescido como compositores. De 14 

canções, oito são da dupla. A foto da capa do álbum Please Please Me foi feita por Angus 

McBean. 

O segundo álbum dos Beatles e segunda análise de Martins é o With The Beatles, 

lançado em 22 de novembro de 1963. A situação do grupo já estava melhor financeiramente, 

então George Martin se deu ao luxo de reservar os estúdios de Abbey Road de julho a outubro 

de 1963. Neste período o segundo disco foi gravado. Segundo Martins, a ideia era seguir a 

mesma linha de Please Please Me, ou seja, metade das faixas era composta por covers e a 

outra metade seria de originais dos Beatles.A capa do álbum foi obra de Robert Freeman. A 

foto do rosto dos Beatles, clicados como se fossem meia-lua, também se tornou clássica. 

  O terceiro disco dos Beatles e terceira análise de Martins é o álbum A Hard 

Day’s Night. A trilha do primeiro filme dos Beatles foi produzida durante o frenético primeiro 

semestre de 1964, quando o grupo excursionava pelos Estados Unidos e pela Europa. 

  O fato mais importante é que os Beatles evoluíram como autores e artistas. De 

acordo com Martins, este foi o primeiro álbum do grupo de Liverpool a ser gravado em quatro 

canais e isso ficou evidente na qualidade técnica. “O interessante é que nessa época Lennon se 

encontrava em sua fase mais prolífica. Boa parte das criações do projeto foi concebida por 

ele”, relata o autor da matéria. Como exemplo disso veio a canção A Hard Day’s Night. 

Martins finaliza a análise de uma maneira diferente das outras duas, sem colocar informações 

sobre a capa do álbum. 

  O quarto disco do grupo, Beatles For Sale, foi lançado em 4 de dezembro de 

1964. Para Martins, a capa do álbum já entregava a situação. As sessões de gravação 

aconteceram em Abbey Road, de agosto a outubro de 1964. Com pouco tempo para escrever 

novas canções, o grupo resolveu apelar para os covers. Desta vez eles resgataram criações dos 

antigos pioneiros do rock, os lendários nomes que fizeram a cabeça deles nos anos 50, e cujas 

canções incendiavam as noites de Liverpool e Hamburgo. 
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Ao finalizar a análise do álbum Beatles For Sale, Martins explica: “o grande hit 

do álbum foi Eight Days a Week, basicamente uma criação de John. Sua efervescência 

passava a falsa impressão de que o líder do grupo andava feliz da vida, mas a situação não era 

bem essa”. 

  Em toda página 58, há uma imagem de Bob Dylan tocando gaita e guitarra em 

um estúdio de gravação em Nova York, em 1965. O folk rock e a poesia do cantor 

influenciaram o álbum Rubber Soul. A fotografia é de Michael Ochs Archives, Getty Images. 

  O quinto álbum dos Beatles vem com a trilha sonora do segundo filme 

também. As canções de Help! têm um jeito de que foram produzidas e gravadas em meio à 

correria que o quarteto vivia. De fevereiro a junho de 1965, o material foi registrado em 

Abbey Road paralelo aos inúmeros compromissos profissionais do grupo. Segundo Martins, a 

faixa-título, de autoria de John, ganhou conotação dúbia, pois ele tinha que escrever uma 

canção para ser o tema do filme, mas depois o músico assumiu que estava realmente pedindo 

ajuda através da música.  

  O nome do próximo álbum dos Beatles é um só: Bob Dylan. A influência do 

folk rock e da poesia do cantor e compositor dominam Rubber Soul. Depois de alguns discos 

gravados, os Beatles já tinha ganho controle sobre seus produtos e puderam ser mais 

“artísticos”.  

  Segundo Turner (2009), ainda que houvesse pistas de mudanças em trabalhos 

anteriores, Rubber Soul representa um momento de transições mais representativas. John 

depois o chamaria de o fim da fase “inocente e tribal” dos Beatles. A capa do disco mostrava 

o rosto dos rapazes ligeiramente distorcidos e não exibia o nome da banda. O título do álbum 

veio da criativa mente de McCartney, sendo uma gozação com a soul music, que invadia 

irreversivelmente a Inglaterra.  

No álbum Rubber Soul os Beatles trouxeram novos instrumentos e recursos 

sonoros. Um exemplo disso é a canção Nowergian Wood, em que a cítara tocada por George 

foi um instrumento vindo da Índia e que em breve se tornaria obrigatório na base sonora da 

música psicodélica. 

  Em 1966 veio o álbum que fez com que os Beatles abandonassem as turnês 

para se dedicar ao trabalho dentro do estúdio. A última atuação ao vivo do grupo foi no dia 29 

de agosto, em São Francisco, nos Estados Unidos. No álbum Revolver, o sétimo do quarteto, 
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os novos interesses dos Beatles estão bem refletidos: LSD, música indiana, nostalgia pela 

música da antiga Inglaterra e uma necessidade de escapar das canções de amor convencionais. 

Esta é a definição de Martins sobre Revolver.  

  O álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band foi um dos mais influentes 

por possuir um tempo impecável. O disco foi lançado em 1º de junho de 1967, no chamado 

“meio verão do amor”, quando várias facções da contracultura resolveram se manifestar. 

“Dessa forma, ele foi considerado um disco-manifesto”, explica Martins. Paul surgiu com a 

ideia inicial de Sgt. Pepper’s por acreditar ser interessante o fato de os Beatles assumirem um 

alter ego. 

  De acordo com Turner (2009), no álbum Sgt. Pepper’s, foi a primeira vez em 

que os Beatles puderam se dedicar inteiramente ao estúdio porque estavam livres de 

compromissos de shows. O disco levou 105 horas para ser gravado, ambos os lados do single, 

o que foi uma marca inédita, e mais cinco meses para completá-lo. Para Martins, a eclética e 

psicodélica coleção de canções incluídas neste álbum tem um pouco de tudo para todo mundo. 

A capa do álbum Sgt. Pepper’s, criada por Peter Blake, tornou-se referência, sendo imitada e 

parodiada até hoje. 

  Na página 61, parte superior, uma fotografia em preto e branco dos Beatles 

com o elenco de Magical Mystery Tour ilustra a matéria. As canções deste filme foram 

lançadas em disco primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Crédito: David 

Redfern, Getty Images. 

  E é o álbum Magical Mystery Tour o próximo analisado por Martins. O nono 

disco dos Beatles não faz parte da discografia oficial inglesa dos anos 60, porém hoje em dia é 

tratado como um disco normal do catálogo do grupo. Martins explica que as seis canções do 

filme saíram originalmente na Inglaterra em um pacote que abrigava dois compactos duplos e 

um livreto. De acordo com Turner (2009), o longa-metragem Magical Mystery Tour foi um 

experimental de cinquenta minutos para a televisão em cores.  

  Para o jornalista, nos anos 70, o álbum foi adotado no mundo inteiro. O filme 

não agradou à crítica, mas é difícil encontrar falhas nas canções. Neste álbum também estão 

as últimas incursões dos Beatles no psicodelismo.  

  Na página 62, antes da análise do disco The Beatles, uma fotografia em preto e 

branco demonstra a comemoração dos Beatles com a capa do disco Sgt. Pepper’s Lonely 
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Hearts Club Band, em 1967. A fotografia é de John Downing, da Getty Images. Na 

sequência, Martins relata sobre o álbum que foi lançado em 22 de novembro de 1968. O disco 

ficou mais conhecido como The White Album, ou Álbum Branco, devido a sua capa branca 

criada por Richard Hamilton. 

  Este LP duplo descartou de vez os abusos psicodélicos que dominaram os anos 

1966 e 67. Segundo Martins, a ideia agora era uma “volta ao básico”. A diversidade sonora 

antecipou muito do que ia acontecer nos anos 70. De acordo com o autor da matéria, a maioria 

das canções foi escrita no começo de 1968, quando os Beatles realizaram uma viagem à Índia 

para estudar com o guru Maharishi Mahesh Yogi. Quando voltaram a Inglaterra para registrar 

as canções, os músicos perceberam sua criatividade aflorada.   

O próximo álbum dos Beatles originou também um desenho. No Yellow 

Submarine os músicos tiveram pouco envolvimento, principalmente pela trilha sonora que foi 

feita com o menor esforço possível pelos Fab Four. De todo o disco, apenas quatro novas 

canções foram incluídas, as quais eram sobras registradas durante 1967-68. Martins finaliza: 

“Em 1999, foi lançada a trilha revisada, com várias músicas dos Beatles que eram ouvidas no 

desenho, mas não foram incluídas no álbum”. 

Seguindo na sequência dos álbuns, depois da confusão que foi o projeto Get Back, 

parecia pouco provável que os Beatles voltassem aos estúdios. McCartney conseguiu 

convencer todos os companheiros com o seguinte argumento: “como a gente costumava 

fazer”. Lennon, Harrison e Starr aceitaram, porém com a condição de que George Martin 

produzisse.  

De acordo com Martins, os Beatles entraram nos estúdios Abbey Road em julho e 

no mês de agosto o álbum já estava gravado. Mais no livro The Beatles – A história por trás 

de todas as canções: 

Em junho de 1962, eles eram rapazes provincianos de olhos arregalados prontos 

para deixar sua marca no mercado musical. Em julho de 1969, tinham se tornado 

homens sofisticados, cansados do mundo, com as vidas deterioradas pelas lutas por 

poder e dinheiro. As músicas de Abbey Road refletem essas frustações. São sobre 

negociações legais, dívidas não pagas, roubos, carma ruim e, de modo geral, sobre 

carregar o peso do mundo nas costas. Havia até uma canção falsamente alegre sobre 

um martelo de prata (o “martelo de Maxwell”) esperando para bater em você quando 

as coisas começam a melhorar (TURNER, 2009, p. 302). 

De forma rápida e sem conflitos, o álbum foi feito com os rapazes no seu melhor 

momento como músicos e compositores. Apesar de cada um estar na sua „órbita‟, o esforço 

coletivo teve um resultado positivo. “Abbey Road tinha um pouco para todo mundo”, explica 
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Martins. Foi impecavelmente produzido, e é até hoje considerado um dos discos mais coesos 

lançados pelo quarteto. Diferente de outros, neste álbum, todos os Beatles tiveram chance de 

brilhar. 

De acordo com o repórter, o último disco lançado pelos Beatles tem uma história 

confusa. O disco Let It Be foi lançado em 8 de maio de 1970. O projeto, que teve como 

primeiro título Get Back, saiu da cabeça de Paul. O baixista chegou a conclusão de que os 

Beatles deveriam voltar a se apresentar ao vivo e assim resgatar a velha magia do quarteto. 

Entenda como foi Let It Be: 

Let It Be é um disco fragmentário. Como foi o último álbum lançado, muitas vezes 

presume-se que tenha sido o último a ser gravado. Mas, depois das brigas que 

caracterizaram Let It Be, os Beatles gravaram Abbey Road, que George Martin ainda 

considera o seu favorito. Quando Let It Be foi lançado, os Beatles já tinham se 

desfeito. Paul já tinha lançado seu primeiro álbum solo, apesar de o grupo só ter 

acabado oficialmente em dezembro de 1970, depois do processo de Paul (TURNER, 

2009, p. 285). 

Parte das canções a serem apresentadas no palco teriam que ser inéditas, com 

somente os Beatles tocando, sem convidados ou trucagens. Conforme o material ia sendo 

gravado, um documentário também estava para ser feito. Os Beatles se reuniram em janeiro 

de 1969, em Twickenham, para começar a ensaiar.  

Os Beatles entraram nos estúdios da Apple com um convidado: o tecladista 

americano Billy Preston. Após alguns dias de gravação no estúdio, os Beatles e Preston 

subiram ao topo da Apple e realizaram o lendário show improvisado. Todo o material foi 

produzido por Glyn Johns e deveria sair com o título Get Back. A situação mudou devido aos 

Beatles terem gravado, nesse meio tempo, o extremamente bem-sucedido Abbey Road.  Pouco 

tempo depois a banda se separou, embora nenhum comunicado oficial tenha sido divulgado. 

Conforme Martins, o material de Get Back ficou parado. Mas, por questões 

contratuais, o projeto deveria ser lançado de uma forma ou de outra. Em março de 1970, o 

material foi entregue por Lennon a Phil Spector que deu a cara final ao disco, agora chamado 

Let It Be. Spector mudou a seleção de faixas, cortou algumas e acrescentou outras.  

Para Martins, os Beatles, no geral, nunca entupiram o mercado com coletâneas de 

singles. Os álbuns duplos 1962-66 e 1967-70 por muito tempo foram a referência básica. No 

final dos anos 80, mais precisamente no dia 7 de maio de 1988, saíram os LPs duplos Past 

Masters, que se tornaram a opção mais lógica para obter as canções dos Beatles que não 

poderiam ser encontradas nos álbuns de série ingleses.  
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O autor segue a matéria e explica que, nos anos 60, a rádio inglesa tinha como 

política que parte de sua programação fosse constituída de música ao vivo. Assim, havia 

inúmeros programas onde os artistas tocavam seus hits de uma maneira diferente ou então 

executavam canções que não incluíam em seus discos. Os Beatles realizaram inúmeras 

apresentações na BBC no período de 1962-65 e lá tiveram a chance de mostrar versões 

exclusivas de músicas de artistas americanos de que eles gostavam, como Clarabella, de The 

Jodimars, por exemplo. O melhor das sessões da BBC foi lançado em 1994, em CD duplo 

com excelente qualidade sonora.  

Na página 65, parte superior, a imagem dos Beatles em Let It Be, no ano de 1970, 

ilustra a matéria. Crédito: Latinstock. 

O último disco descrito por Martins, e o último da análise é o álbum Anthology 1, 

de 1995. Os Beatles abriram o baú e lançaram três CDs duplos de raridades, incluindo 

canções feitas para o fracassado teste para a Decca inglesa em 1961, demos, takes 

alternativos, gravações ao vivo e coisas afins. Os discos venderam bem, porém não eram 

destinados ao grande público. “Eles foram feitos para colecionadores e fanáticos que 

desejavam ouvir material inédito”, expõe Martins. O fato é que Anthology deu a muita gente a 

chance de ter acesso a gravações que antes só podiam ser ouvidas através de discos pirata.  

Entre as páginas 66 e 69, o autor da matéria na revista Bravo!, Sergio Martins, 

apresenta as capas de todos os álbuns dos Beatles e as canções que compõe cada um deles.  

3.8 CATEGORIA 8: IMPACTO 

A oitava categoria desta análise irá relatar sobre o impacto que os Beatles 

causaram e, de fato, ainda causam, no mercado fonográfico. No sumário da revista Bravo!, o 

título é Invasão Britânica e a frase de apoio O olho clínico do empresário dos Fab Four deu 

origem a um novo cenário do mercado fonográfico. A imagem do sumário é uma das que 

abrem a matéria na página 70. 

Na página 70 e 71, quatro imagens retratam o impacto causado pelos Beatles. A 

primeira delas é uma fotografia de Mick Jagger com Brian Jones, ambos do Rolling Stones, 

em apresentação na TV inglesa. Foi o empresário dos Beatles que sugeriu a rebeldia aos 

integrantes dos Stones. A imagem seguinte é de Mick Avory, Pete Quaife, Ray Davies e 

David Davies, os quais formavam o The Kinks, a banda que mais imitou os Beatles. A 

terceira imagem é de Eric Clapton ainda muito jovem, na banda Yardbirds. Desse mesmo 
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grupo também saiu Jimmy Page. A última imagem mostra a banda The Who, em 1965, com 

Keith Moon, Pete Townshend, Roger Daltrey e John Entwistle. O grupo solidificou a carreira 

graças à invasão britânica dos Beatles. Créditos das fotos: Val Wilmer/Gab Archive, Jeremy 

Fletcher/Michael Ochs Archives, Getty Images. 

Escrita por Sergio Martins, a matéria mostra que o olho clínico e a insistência do 

empresário Brian Epstein, somados às avanças técnicas de marketing, transformaram o 

cenário do mercado fonográfico no mundo. O repórter inicia o seu texto com o relato de que 

no dia 7 de fevereiro de 1964, os Beatles desembarcaram no aeroporto JFK, em Nova York, e 

deram uma entrevista coletiva para os 200 profissionais de imprensa presentes no local. É fato 

que os jornais e rádios da época já haviam noticiado o que era a Beatlemania e de como John, 

Paul, George e Ringo faziam tanto sucesso. Porém ninguém no mundo imaginava o que ainda 

estava por vir. 

Em 9 de fevereiro, cerca de 73 milhões de americanos assistiram aos Beatles no 

The Ed Sullivan Show, o programa de televisão mais popular do país. Os Estados Unidos se 

renderam à Lennon, McCartyney, Harrison e Starr. De acordo com Martins, o sucesso do 

grupo se deve em parte ao empresário Brian Epstein e suas avançadas técnicas de marketing. 

No livro O Diário dos Beatles, de Barry Miles, compreende-se melhor de que forma a relação 

dos Beatles se consolidou com Epstein: 

Por fim, os Beatles e Brian Epstein chegaram a um acordo informal, desde que Brian 

lhes conseguisse um contrato com uma gravadora. Ele também se comprometeu a 

cancelar o compromisso do grupo com Bert Kaempfert, em Hamburgo. Brian 

estudara arte dramática em RADA, a Academia Real de Arte Dramática, e tinha 

ideias muito definidas sobre performance de palco. Os rapazes não deveriam comer, 

beber ou brigar no palco, nem xingar o público. Brian queria que fossem pontuais e 

preparassem suas apresentações. (...) John: “Estávamos vivendo uma ilusão até ele 

surgir. Não tínhamos a mínima ideia do que fazíamos no palco. Ver os roteiros dos 

shows no papel fez de nós profissionais (...)” (MILES, 2010, p. 53). 

O fato é que Epstein já estava observando os garotos há algum tempo, pois tinha 

visto os quatro na capa de uma revista dedicada ao meio musical de Liverpool. Epstein queria 

dar um novo rumo a sua carreira, para o desespero de sua família que não via com bons olhos 

a união dele com quatro jovens pobres. O produtor possuía gostos refinados e mudou a atitude 

dos Beatles. Conforme Martins, os músicos passaram a usar terno e a assumir uma postura de 

bons rapazes, além de terem sido proibidos a comer, beber e mascar chiclete durante as 

apresentações.  
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De forma ambiciosa, Brian Epstein aproveitou o sucesso dos Beatles para fazer 

negócios. O empresário pagou um pequeno valor em royalties
7
 para a Motown, principal 

gravadora americana de música negra, para que os Beatles gravassem três canções da 

companhia, as quais se tornaram o carro-chefe do disco With The Beatles, em 1963.  

O empresário também trouxe outras novidades com os Beatles. “Epstein lançou 

uma série de produtos com a marca Beatles – de broches e casacos a isqueiros, cintos, 

brinquedos e instrumentos musicais”, explica Martins.  

Tudo relacionado ao nome Beatle virou um produto para vender: lancheiras, 

cadernos, chicletes, sapatos, papel de parede, modelos para montar, almofadas, 

broches, bonecos etc. Até as toalhas que eles usaram após o show do Hollywood 

Bowl foram recortadas em pedaços de 3 cm e vendidas com certificados de 

autenticidade (PUGIALLI, 2008, p. 147). 

De acordo com Marshall (2003), a publicidade salta aos olhos e ao corpo de todos 

na sociedade apoteótica do consumo. É quase impossível hoje que uma pessoa faça algo na 

sociedade sem esbarrar com apelos sedutores do consumo. A galáxia de signos, ícones, 

logomarcas, arquétipos, botons, designs, jingles, layouts, logotipos, spots, teasers, entre 

outras, praticamente reveste o universo midiático como uma segunda pele. 

Neste caso, os Beatles tinham apenas 10% de lucro sobre as vendas, pois o 

restante ia para o empresário que adquiriu o licenciamento da marca. Empresário de Elvis 

Presley, Tom Parker tentou, antes dos Beatles e de Epstein, combinar a imagem do artista a 

produtos que poderiam ser consumidos pelos fãs. Atualmente isso é muito comum. 

Em Beatles Forever, o crítico e escritor Nicholas Schaffner revela que a adoração 

dos Beatles chegou perto da histeria. Termos como “fab” e “gear”, que na linguagem atual 

seria o mesmo que “legal” ou “bacana”, eram comuns para os adolescentes americanos. 

Revistas como a 16 e a Teen Screen, com os jovens sendo público-alvo, estamparam os 

Beatles em suas capas.  

De acordo com Scalzo (2009), publicações ligadas à cultura pop, que falam sobre 

música, comportamento, moda, arte e consumo, surgem em profusão nas décadas de 1960 e 

1970, quando começa a ser identificada na população uma faixa intermediária entre as 

crianças e os adultos: os jovens.  

                                                           
7
 Royalties - inúmeras despesas necessárias ao desenvolvimento de um negócio, invenção, exploração, que com 

certeza irá gerar renda. 
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Também nesse mercado, a segmentação mostra-se mais eficaz do que a tentativa de 

falar com muitos leitores ao mesmo tempo. No caso da música, por exemplo, quem 

gosta de rock não quer saber de MPB e vice versa. E quem gosta de rock pesado não 

quer saber de baladinhas. E por aí vai... (SCALZO, 2009, p. 36). 

Conforme essa loucura aumentava, Brian Epstein arriscava mais. O empresário 

agendou outra aparição deles no programa de Ed Sullivan, em Miami, e fez os músicos 

embarcarem em uma turnê insana, na qual tocavam por pouco mais de 20 minutos e mal 

conseguiam se ouvir da tamanha gritaria das meninas. 

Os Beatles conquistaram toda a América, menos a sua gravadora. De acordo com 

Martins, a Capitol, empresa subsidiária da EMI, que lançou os discos do grupo na Inglaterra, 

ignorou solenemente os primeiros LPs do quarteto. Eles saíram por um pequeno selo. Mesmo 

com a Beatlemania e as rédeas tomadas, a Capitol tratou a discografia dos Beatles com 

desprezo. Os discos saíam com atraso, com faixas e ordens trocadas, e a situação só foi 

resolvida com o álbum Rubber Soul, em 1965. 

Empresários do mercado fonográfico e os programadores de rádio e televisão 

empreenderam uma busca voraz aos grupos surgidos na Inglaterra. Quem deve agradecer até 

hoje a invasão britânica são os grupos Rolling Stones, The Who, Kinks, Yardbirds (de onde 

saíram os guitarristas Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page), pois a invasão foi vital para a 

solidificação da carreira desses artistas. O presidente da Atlantic, Ahmet Ertegun, confessou: 

“De repente, era chique você possuir um artista da música pop inglesa”.  

Segundo Martins, a partir desse mercado aberto pelos Beatles, muitos artistas 

ingleses preferiram emplacar sua carreira nos Estados Unidos para depois voltar à Inglaterra. 

“Caso do Led Zeppelin que divulgou seu primeiro disco com uma monstruosa turnê pelos 

Estados Unidos antes de voltar ao país natal”, finaliza Martins. 

Nas páginas 72 e 73, duas imagens ilustram a matéria. A primeira, na página 72, é 

de Brian Epstein sentado e fumando um cigarro. Foi o empresário que mudou a cara dos 

Beatles. A fotografia da página 73 é do bar The Cavern Club, em Liverpool, local em que os 

Beatles se apresentaram no início da carreira. Créditos: Hulton-Deutsch Collection 

Corbis/Carlos Muina/Getty Images. Nas páginas 74 e 75, uma grande fotografia dos Beatles 

no programa de variedades da TV americana, The Ed Sullivan Show, ilustra o restante da 

matéria. Créditos da Getty Images. 
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3.9 CATEGORIA 9: INFLUÊNCIA 

A nona categoria desta análise objetiva relatar como algumas das revoluções do 

quarteto inglês mudaram o panorama pop. Escrita por Sergio Martins, a matéria tem como 

título Sem Beatles, dificilmente existiria... e é dividida em subtítulos com cada uma das 

„novidades‟ dos Fab Four.  

A análise desta categoria será feita da mesma forma que o autor da matéria 

utilizou para relatar as revoluções dos Beatles.  

Merchandising – Atualmente, todo artista de música pop associa seu nome a uma 

série de produtos. De camisetas e pôsteres a aparelhos eletrônicos, cada lançamento de disco 

ou turnê é seguida por inúmeras novidades. Os Beatles mal haviam iniciado a carreira quando 

o empresário Brian Epstein reuniu os membros de sua família para produzir casacos e botons 

do grupo. Após o estouro do quarteto na Inglaterra e nos Estados Unidos, os músicos 

passaram a estampar guitarras, cintos, camisetas, e tudo mais que coubesse o nome The 

Beatles.  

Segundo Ramos (1987), o merchandising tem duas acepções, uma tradicional e 

outra recente, ambas significando o essencial da promoção: levar o produto ao consumidor, de 

uma forma especial.  

Estratégia de Marketing – Que os Beatles eram músicos e compositores 

talentosos ninguém tinha dúvida, mas Epstein usou de artimanhas para vendê-los ao público 

jovem. Paul, John, George e Pete, mais tarde Ringo, eram garotos da classe média de 

Liverpool que não tinham noções de etiqueta, usavam jaquetas de couro como uniforme e não 

conseguiam cumprir horários. “Epstein fez com que os Beatles trocassem o couro por ternos 

estilo Pierre Cardin, seguissem uma cartilha de comportamento e os vendeu como rapazes 

simpáticos e ingênuos”, relata o autor da matéria.  

Essa imagem vendida pelo empresário conquistou as meninas e os pais delas, os 

quais viam os Beatles como bons moços. Martins mostra o fato de Epstein ter sugerido a 

Andrew Loog Oldham como trabalhar com a banda que estava produzindo: “Faça o contrário 

do que os Beatles estão fazendo”. E foi o que rendeu sucesso: os Rolling Stones entraram para 

o mercado como o oposto dos Beatles. Conforme Martins, essa „rivalidade‟ foi levada para a 

imprensa, e era comum a troca de farpas entre os dois grupos. A verdade é que tudo fazia 

parte de uma estratégia criada por Epstein e incorporada pelas duas bandas.  
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Para Martins (2006), o conceito de marketing se resume em:  

apenas e tão-somente uma metodologia muito eficaz de promover vendas. „Mas é 

exatamente isto o que convencionamos chamar de conceitos de marketing: saber 

antecipadamente as características comportamentais, culturais, estéticas, 

psicológicas etc (MARTINS, 2006, p. 29). 

The Monkees – Segundo Martins, esse grupo só existiu por causa dos Beatles. O 

autor desta matéria relata que, em 1965, os produtores Bert Schneider e Bob Rafelson 

decidiram criar um grupo imaginário para recriar na televisão as brincadeiras e o clima de 

alto-astral apresentado pelos Beatles em A Hard Day’s Night.  

Pet Sounds, dos Beach Boys – Brian Wilson, cantor e compositor, sofreu um 

choque ao escutar o álbum Rubber Soul, em 1965. Wilson era líder dos Beach Boys, a maior 

banda pop dos Estados Unidos, e fazia um estilo batizado de surf music. O grupo americano 

perdeu parte de sua popularidade para a Beatlemania. Na página 77, uma fotografia do grupo 

The Monkees estampa a matéria. A fotografia é de Nbc Television, Getty Images. 

Os Mutantes –Os Mutantes de Arnaldo Baptista, Sérgio Dias e Rita Lee nunca 

esconderam que o quarteto inglês foi uma de suas maiores inspirações.  

Discos Temáticos – Alguém ainda duvida que Sgt. Pepper’s foi um marco na 

história da música? É difícil, afinal foi neste álbum que surgiram algumas das melhores 

composições dos Beatles. “Outra colaboração de Sgt. Pepper’s para o pop está na criação do 

disco conceitual”, explica Martins. É fato que nas décadas de 50 e no início dos anos 60 os 

discos nada mais eram que uma reunião de singles ou compactos.  

Na parte superior da página 79, uma fotografia de Os Mutantes mostra o estilo de 

Arnaldo, Rita e Sérgio e a influência direta dos Beatles. Créditos para J. Ferreira da Silva. 

Rock Sinfônico – Para a canção A Day In The Life, o produtor George Martin 

recrutou 41 músicos de orquestras para acompanhar os Beatles. “A ideia deu tão certo que os 

grupos daquele período passaram a contratar orquestras para tocar em seus discos”, relata 

Martins. O autor da matéria utiliza o caso mais clássico, o do Moody Blues, que recrutou a 

London Festival Orchestra para tocar no álbum Days of the Future Passed, de 1967. O 

quarteto nunca afirmou ter feito rock sinfônico, contudo foi a partir das experiências de A Day 

In The Life que as bandas começaram a cruzar com mais intensidade a música pop com 

orquestra.  
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Clube da Esquina – Talvez muitos fãs ou apenas apreciadores da música não 

sabem que os Beatles praticamente estiveram por trás de todo o grande movimento jovem da 

música brasileira. “Os artistas da jovem guarda, como Roberto e Erasmo Carlos, devoraram 

os discos do quarteto”, afirma Martins. A Tropicália assimilou a música dos Beatles através 

de Os Mutantes. Com o Clube da Esquina, uma reunião de instrumentistas, compositores e 

cantores de Belo Horizonte das décadas de 60 e 70, não foi diferente.  

Kiss – Martins inicia o texto sobre o Kiss com um fato ocorrido em 1964, ano em 

que os Beatles estouraram no mundo todo. O israelense Chaim Witz estava morando nos 

Estados Unidos quando assistiu à apresentação dos Beatles no The Ed Sullivan Show. Nas 

palavras do próprio Witz: “Vi aquelas meninas pedindo para serem agarradas e pensei: „Eis 

um trabalho que eu gostaria de ter‟”. Tomado pela empolgação, Witz comprou um baixo e 

passou a tocar em diversas bandas locais até conhecer outro fã dos Beatles, um cantor e 

guitarrista chamado Stanley Eisen. “Juntos eles montaram o Wicked Lester, cuja sonoridade 

era calcada na do quarteto inglês”, explica o autor da matéria.  

Na página 81, também na parte superior, uma fotografia da formação do grupo 

Kiss, em 1968, ilustra a matéria. Créditos para Tom Hill, Getty Images. 

Oasis – Dois irmãos, um cantor e um guitarrista, roqueiros falastrões de 

Manchester, cidade situada no norte da Inglaterra. Liam e Noel Gallagher, criaram, em 1993, 

um grupo chamado Oasis. Justamente por fazer músicas simples e diretas é que o Oasis se 

destacou. E não faltaram pequenas apropriações da obra dos Beatles. Segundo o autor da 

matéria, o quarteto de Liverpool se apresenta na música do Oasis de duas formas. A primeira 

característica é no estilo desleixado de cantar de Liam, o que lembra muito o de John. 

Conforme Martins, outra característica que o Oasis herdou dos Beatles foi o “tom de bazófia 

que ronda sua entrevistas”, como ele mesmo descreve. As respostas de Liam e Noel não são 

muito diferentes das do quarteto de Liverpool.  

3.10 CATEGORIA 10: FILMES 

  A décima categoria desta pesquisa objetiva analisar o sucesso, ou o fracasso, 

dos filmes produzidos pelos Beatles. No sumário da revista Bravo!, o título é Ascensão e 

queda e a linha de apoio é Os Beatles fizeram cinco filmes: uns de muito sucesso, outros se 

transformaram em fracassos absolutos. Conheça cada um deles. A imagem ilustrativa é da 

cena do filme A Hard Day’s Night.  
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  Nas páginas que iniciam a matéria, 82 e 83, a imagem das cenas de gravação 

do filme A Hard Day’s Night aparece em maior tamanho, da autoria de David Hurn/Magnum 

Photos/Latinstock. Escrita por André Toso, o título Ascensão e queda nas telas traduz 

exatamente o que foi os filmes dos Beatles. A linha de apoio é Os filmes gravados pelos 

Beatles documentam os bastidores e o sucesso do início e as discussões e os desgastes da 

separação. 

  A introdução da matéria por Toso expressa exatamente o que foi a gravação do 

primeiro filme dos Beatles: “Perseguidos de perto por uma multidão de fãs descontroladas. 

John, Paul, George e Ringo correm desesperados pelas calçadas de Liverpool. Entram em 

uma estação e utilizam esconderijos e disfarces para despistar a turba histérica. Após muito 

sufoco, conseguem apanhar o trem que os aguarda”. O autor do texto relata a cena que abre o 

filme A Hard Day’s Night, o primeiro e, para Toso, o mais importante dos cinco filmes dos 

Beatles. Mas na época, início de 1964, a banda fazia tanto sucesso que aquela cena fictícia 

correspondia a um retrato fiel da realidade: iniciava-se a Beatlemania, que com velocidade 

arrasadora propagava-se pelo mundo. 

  Segundo Pugialli (2008), em março de 1964 começaram as filmagens de A 

Hard Day’s Night. Com roteiro de Alun Owen, direção de Richard Lestes e produção de 

Walter Shenson, os Beatles debutam diante das lentes do cinema.  

Era seu primeiro filme, e eles não queriam um qualquer. Queriam boas músicas e 

boa história, como nos filmes a que assistiam na adolescência. A trama giraria em 

torno de dois dias e duas noites na vida do grupo, em diálogos e situações tirados de 

sua realidade, com toques de humor e improviso (PUGIALLI, 2008, p. 132). 

  Na sequência do texto de Toso, com orçamento de 175 mil libras, valor 

considerado baixo para uma produção com distribuição mundial, o filme é quase um 

documentário que acompanha um dia fictício da vida dos quatro artistas. Pelo autor, “os 

Beatles interpretavam a si mesmos, encarando com um misto de irreverência e rebeldia o 

assédio das fãs, as coletivas de imprensa, os shows, as apresentações em programas de 

televisão e o ar reprovador de personagens conservadores e sisudos”.  

  Toso descreve que a produção de A Hard Day’s Night fez parte de uma 

estratégia para aumentar e disseminar ainda mais o sucesso que os Beatles começavam a 

construir nos Estados Unidos. Em 9 de fevereiro de 1964, a banda se apresentou pela primeira 

vez em um programa de televisão americano, o The Ed Sullivan Show, e dois dias depois 

realizava seu primeiro concerto no país, na cidade de Washington. 
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  Miles (2010), em seu livro O Diário dos Beatles, descreve como foi esta 

apresentação: 

Studio 50, West 53rd Street. Durante toda a manhã, os Beatles ensaiam para o Ed 

Sullivan Show. À tarde, eles gravam músicas para outro Ed Sullivan Show, que seria 

levado ao ar depois que deixassem o país. Este seria o terceiro show da banda – o 

primeiro seria exibido ao vivo naquela noite e o segundo seria transmitido ao vivo 

da Flórida, em 16 de fevereiro. (...) Os Beatles abriram o show às 20h com “All My 

Loving”, “Till There Was You” e “She Loves You”, em seguida houve uma pausa 

comercial do analgésico Anadin, e outros convidados de Ed se apresentaram (...) 

Após outro intervalo comercial, agora dos cigarros Kent, os Beatles fecharam o 

show com “I Saw Her Standing There” e “I Want To Hold Your Hand”. Foram 13 

minutos e meio de televisão que mudaram a cara da música popular americana 

(MILES, 2010, p. 131). 

  As gravações do filme iniciaram no dia 2 de março. Para o repórter, os Beatles 

começavam a conquista definitiva do maior mercado de entretenimento do mundo. E o 

cinema, sem dúvida, era parte importante para a consolidação dessa invasão britânica nos 

Estados Unidos. O autor dá sequência ao texto descrevendo como foi o início de tudo: “a 

produtora United Artists saiu na frente e conseguiu fechar um acordo para as filmagens. 

Tratava-se de uma empreitada incerta e arriscada: nos palcos e nos estúdios, os quatro 

músicos provaram que tinham talento, mas na frente das câmeras ninguém sabia ao certo qual 

seria o resultado”. O diretor e o roteirista escalados aceitaram o desafio, porém os Beatles 

estavam inteiramente ocupados com a gravação do disco que constituiria a trilha sonora do 

filme e não tiveram tempo de ensaiar. Nas palavras de Toso, “o álbum ganharia o mesmo 

nome do longa, A Hard Day’s Night, e se tornaria o primeiro com composições inteiramente 

escritas por Paul e John, sem nenhuma música cover, como os discos anteriores da banda”.  

  Pugialli (2008) justifica a escolha do nome: 

Após um dia cheio de trabalho, Ringo joga-se em uma cadeira e solta a frase: “It‟s 

been a hard day” (foi um dia difícil). Ao perceber que já era noite, emendou: “‟s 

night” (foi a noite de um dia difícil). A frase ficou na cabeça de todos e logo seria 

usada como título do filme: A Hard Day’s Night (PUGIALLI, 2008, p. 134). 

  O improviso marcou as gravações do filme. Toso faz uso de uma declaração de 

John que justifica esse fato. Lennon afirmou: “o diretor estava consciente de que não 

sabíamos atuar, e nós sabíamos disso. Então, ele teve de tentar nos pegar quase de surpresa”. 

Sem tempo e sem muita responsabilidade, os quatro liam o roteiro por cima, quase sempre no 

caminho para o estúdio, e improvisavam como podiam nas filmagens, explica o autor do 

texto. Walter Shenson, produtor do projeto, afirmou após as gravações: “Os Beatles entraram 

com tudo, eles tinham talento nato. E o roteiro era ótimo, parecia que eles o criavam enquanto 

a filmagem prosseguia”.   
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  Conforme o jornalista, a espontaneidade e o carisma natural dos quatro, 

somados ao talento do ator veterano Wilfrid Brambell, que interpreta o avô problemático de 

Paul, funcionaram bem nas telas. Como o próprio Paul observou: “o filme consegue captar 

nossa personalidade muito bem”. Além de apresentar ao mundo os bastidores da Beatlemania, 

A Hard Day’s Night também mostrou características inovadoras e ousadas na forma. O 

encaixe entre a trilha sonora e as imagens apresentava os primeiros traços do surgimento da 

estética do videoclipe. Além do sucesso de público, a produção também agradou críticos e 

especialistas, os quais desconfiavam do resultado nas telas. 

  O mesmo não aconteceu com o segundo filme dos Beatles. Toso informa que 

Help!, produzido em 1965, custou o dobro do primeiro filme e foi um fracasso retumbante de 

crítica. Também dirigido por Richard Lester, o longa tinha uma história absurda e sem 

sentindo: os Beatles são perseguidos por membros de um culto oriental que querem um anel 

que Ringo que está usando. O roteiro não foi bem digerido nem mesmo pelos integrantes da 

banda.  

Na parte superior da página 85, uma cena do filme Help! ganha destaque. O 

baterista Ringo Starr está na bateria e, na sua mão direita, é possível ver o anel que gerou a 

trama do filme. A autoria da foto é Michael Ochs Archives/Getty Images. Ringo foi 

considerado o melhor ator entre os integrantes dos Beatles. 

Para Toso, se o baterista sempre fora considerado o mais apagado integrante da 

banda, no cinema era o mais aplaudido pelo público e pela crítica. Além de Ringo, a trilha 

sonora de Help! salvaria o filme de ser apenas alvo de críticas. “Isso porque John e Paul 

começavam a se arriscar nas linhas tortuosas dos acordes irregulares e dos experimentalismos 

instrumentais”, diz o autor da matéria. No cinema, os Beatles ainda tinham muito para piorar. 

Em 1967, o filme Magical Mystery Tour, tem a desonra de ser uma das maiores 

manchas na carreira dos Beatles, na opinião de Toso. Dirigido e escrito pelos próprios 

integrantes, o filme não apresenta sequência lógica nenhuma e tem um roteiro sem pé nem 

cabeça. De acordo com Pugialli (2008), cheio de amigos, amigos de amigos, namoradas e 

atores, o ônibus da “Magical Mystery Tour” saiu de Allsop Place, em Londres, no dia 11 de 

setembro de 1967. O quarteto ia fazendo filmagens em locais escolhidos no acaso. No dia 12 

de setembro, o ônibus ficou parado numa ponte de Dartmoor, a caminho de Widecombe, 

causando um enorme engarrafamento. As loucas e improvisadas filmagens seguiram até o dia 

15 daquele mês. 
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Toso relata que, após o fim das filmagens, Paul precisou implorar para que algum 

canal de televisão transmitisse a película, que durava intermináveis 55 minutos. A BBC 

concordou em exibir o filme após baixar a proposta de 40 mil libras para irrisórias 7 mil 

libras. Pugialli (2008) relata que o canal 1 da BBC exibiu no dia 26 o “Boxing Day” (dia da 

abertura dos presentes), a estreia mundial do filme dos Beatles. O dia era péssimo, o horário 

(20h35min) idem. E para piorar, passaram o filme em preto-e-branco, contrariando a 

exigência dos Beatles.  

Após o filme estrear, a reação da crítica foi impiedosa. O Daily Mail publicou em 

suas páginas: “Chocante! É pior do que horrível!”. A crítica do filme não se restringia apenas 

à imprensa, mesmo George Martin resolveu dar sua opinião anos mais tarde: “O filme era 

horrível, parecia um desastre”. Segundo Toso, Paul McCartney, principal autor da ideia, 

chegou a pedir desculpas aos fãs e à imprensa. 

Mesmo com o fracasso do último filme, foi lançado no ano seguinte, em 1968, o 

filme Yellow Submarine. André Toso conta que o filme foi baseado em uma história escrita 

por Lee Minoff e dirigido por George Dunning, os atores Ringo, Paul, George e John dessa 

vez ficaram de fora das gravações e da produção. O formato escolhido foi o de desenho 

animado que, porém, não contava sequer com a dublagem dos Beatles. O quarteto apenas 

compôs quatro músicas para a trilha sonora. Felizmente, a história conquistou a crítica, o 

público e até mesmo os próprios integrantes, os quais ficaram encantados com as cores, a 

dinâmica e a magia do desenho. 

O primeiro filme dos Beatles A Hard Day’s Night mostrou para o mundo o início 

do grupo. Já o último, Let It Be, documentou o fim da banda. De acordo com Toso, em 1968, 

após o sucesso do White Album, Paul McCartney concebeu a ideia do projeto Get Back para 

tentar salvar a banda, que começava a entrar em um processo de desgaste irreversível. “O 

objetivo era gravar um disco ao vivo e filmar todo o processo criativo envolvidos nos 

bastidores”, explica o autor da matéria. As gravações começaram no início de 1969, mas todo 

o planejamento foi por água abaixo devido aos problemas de convivência entre os quatro. 

O autor da matéria complementa que os integrantes demonstravam nervosismo e 

falta de paciência uns com os outros enquanto a câmera os acompanhava. Dessa forma, o 

trabalho de composição, discussão de arranjos e ensaios refletia que a banda já estava a um 

passo do término. Mesmo a histórica gravação no telhado da gravadora Apple transparece 

esse mal-estar.  
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Toso expõe que no meio das filmagens a banda acabou e o projeto só foi 

retomado em 1970 pelo produtor Phil Spector, contratado especialmente para reunir os 

fragmentos de Get Back. O nome do documentário acabou mudando para Let It Be e se 

transformou no principal registro dos últimos momentos da maior banda de todos os tempos. 

Na parte inferior na página 86, uma fotografia dos Beatles na viagem para as locações do 

filme Magical Mystery Tour, ilustra a matéria.  

Na página 87, o repórter apresenta mais duas fotografias que ilustram a matéria. A 

primeira, na parte superior, é uma cena do filme Yellow Submarine, filme que trouxe uma 

história contada em formato de desenho animado. Abaixo dela, um quadro denominado 

“Curiosidades” complementa a matéria. São três curiosidades apresentadas pelo autor: a 

primeira é sobre o filme A Hard Day’s Night que, no Brasil, foi chamado de Os Reis do Iê Iê 

Iê. O filme custou 175 mil libras, cerca de US$ 350 mil, e só na primeira semana de 

distribuição faturou US$ 8 milhões, o que o torna um dos mais lucrativos produtos 

cinematográficos de todos os tempos. A segunda curiosidade é sobre a participação do 

compositor Phil Collins, na época com 13 anos, no filme A Hard Day’s Night. Por fim, a 

terceira curiosidade é a do convite ao tecladista Billy Preston para as gravações de Let It Be 

para tentar amainar os ânimos. Além dele, Yoko Ono era outra “convidada” que apareceu 

com frequência nas filmagens.  

A última fotografia que ilustra a matéria, ao lado do quadro de Curiosidades, é a 

da princesa Margaret cumprimentando a banda após a première do filme A Hard Day’s Night, 

em Londres. Os créditos das fotografias é Potter/Express Newspapers/Getty Images/George 

Freston/Afp. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De março a novembro de 2013 estivemos criando esta pesquisa, a qual teve como 

tema uma leitura-analítico-descritiva da revista Bravo! especial Beatles, publicada em outubro 

de 2009. Nosso objetivo foi compreender de que maneira e com quais tematizações a revista 

(re)construiu a imagem do grupo britânico. 

Nesta pesquisa, a principal dificuldade foi deixar de lado o sentimento de fã para 

o olhar de pesquisadora. Após muitos anos de leituras e pesquisas sobre os Beatles, buscamos 

na revista Bravo! encontrar uma visão complementar da história dos maiores ídolos do rock n‟ 

roll, que não só marcou uma geração, mas que se perpetua até os dias atuais.  

Dessa forma, utilizamos o método Análise de Conteúdo para descrever como a 

revista Bravo! produziu reportagens tematizando a vida e a música do grupo. Baseado nos 

conceitos estudados sobre jornalismo de revista, percebemos que há vários segmentos que 

podem ser utilizados. No caso deste estudo, o segmento foi destinado não só para um público-

alvo, sendo um dos principais pilares do jornalismo de revista. Esta edição especial também 

foi destinada a um público que busca discorrer mais sobre a banda que modificou a história da 

música desde os anos 60. Acreditamos que a revista soube retratar da forma mais real possível 

as mais diversas fases e vivências do quarteto inglês, pois retratou desde a formação da banda 

até a sua dissolução. 

O jornalismo cultural, baseado nas teorias de Piza, está incorporado na revista 

Bravo!, edição especial dos Beatles, pois o próprio veículo apresenta uma abordagem cultural 

em todas as suas edições. A revista Bravo! fechou as suas portas neste ano, porém durante 

dezesseis anos, mensalmente, apresentou pautas nas artes plásticas em geral, como pintura, 

escultura e fotografia, assim como trouxe para a população brasileira conhecimento sobre 

cinema, teatro, dança, música e literatura.  

Dentro desse contexto de jornalismo cultural e de revista, a revista Bravo! criou 

esta edição especial sobre os Beatles justamente por se tratar de música, fotografia, cinema. 

Percebemos também que três repórteres produziram as reportagens de toda publicação, sendo 

dedicada uma equipe especial composta de redatores e editores. 

Para os beatlemaníacos fanáticos como nós, a publicação deixa a desejar, pois não 

apresenta inovações na obra e no legado deixado pelo grupo. Apesar da gama de sentidos que 

a revista apresenta, procuramos deixar de fora a análise das imagens que ilustram as matérias, 

porém as mesmas escolhidas pelos autores souberam retratar cada fase dos Fab Four. 
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A opção de trabalharmos com o método de Análise de Conteúdo foi uma escolha 

que deu certo. Tivemos a liberdade e a curiosidade de buscar o que estava por trás daqueles 

textos. Outra percepção refere-se a nossa observação que a revista Bravo! especial Beatles 

não se limitou somente em mostrar o que estava acontecendo com o quarteto, mas também o 

que ocorria na Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Isso, sem dúvida, também é mais um dos 

pilares do jornalismo: informações completas, aprofundadas e contextualizadas para os 

leitores.  

Depois de compreendermos o impacto no show business, a revolução nas letras e 

músicas e a influência no comportamento de inúmeras gerações, acrescentaríamos um último 

questionamento: e se os Beatles não tivessem existido? 
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