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Resumo  
Este artigo analisa os perfis de personalidades publicados na Revista TV Sul Programas, uma 

revista especializada em assuntos de televisão que circulou no Rio Grande do Sul na década 

de 1960. Com base nos flashes biográficos de 113 edições, foi possível verificar que os perfis 

de profissionais gaúchos, que predominaram nos dois primeiros anos de publicação, 

perderam espaço para nomes nacionais, especialmente do eixo Rio-São Paulo, e astros 

internacionais. As profissões retratadas também mudaram: nos primeiros anos, artistas, 

equipe técnica, dirigentes de emissoras e jornalistas tinham suas histórias contadas pela 

revista, mas ao longo da década de 1960 a classe artística, em especial cantores e atores, 

passou a representar a quase totalidade das reportagens. 
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A década de 1960 consolidou um novo modo de produzir e consumir televisão no 

Brasil. A chegada do vídeo tape (VT), que permitiu a gravação, exibição e reprise de 

programas, flexibilizou a necessidade da programação ao vivo, que havia predominado na 

década anterior. Segundo Mattos (1990), o VT garantiu condições técnicas para a 

implementação de uma estratégia de programação horizontal, que por sua vez possibilitou a 

criação do hábito de assistir televisão, sistematizando a atenção do telespectador dentro de 

uma rotina. A audiência passou a assistir novelas diárias e espetáculos com hora marcada 

para acontecer.  

O novo hábito de ver TV também aproximou o público das pessoas que diariamente 

entravam nos lares dos brasileiros por meio do televisor, figuras públicas que neste trabalho 

serão chamadas de “personalidades”. As revistas especializadas em TV, cientes de que o 

cotidiano do telespectador passou a ser preenchido por histórias e atrações protagonizadas 

por celebridades, dedicaram-se a compartilhar com os leitores informações, textos e 

curiosidades sobre o dia a dia das personas televisivas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integrante do grupo de pesquisa 

GPTV – Televisão e Audiência. Email: filipeixoto@gmail.com  
3 Mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integrante do grupo de pesquisa 

GPTV – Televisão e Audiência. Email: lapianissimo@gmail.com 
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No Rio Grande do Sul, o periódico que desempenhava esse papel na década de 1960 

era a Revista TV Sul Programas, que nasceu com o propósito de divulgar para um público 

ainda incipiente a programação das duas emissoras gaúchas de televisão que existiam na 

época, TV Gaúcha e TV Piratini. No entanto, o conteúdo se expandiu e diversificou, trazendo, 

além da grade de programação, reportagens sobre programas e pessoas que apareciam na TV, 

notícias sobre a expansão da indústria televisiva, humor e respostas a cartas dos leitores. 

Neste artigo, foram analisadas as reportagens da TV Sul Programas sobre as 

personalidades da televisão, conteúdo presente em praticamente todas as edições 

digitalizadas pelo Núcleo de Pesquisa em Ciências da Comunicação, da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul4. Três critérios foram adotados para selecionar 

os artigos que integram este estudo: reportagem com tamanho mínimo de meia página da 

revista; enfoque em uma ou duas pessoas; texto que contenha informações gerais sobre a vida 

e/ou carreira da personalidade reportada. Deste modo, foram excluídas notas pequenas (com 

menos de meia página), artigos sobre grupos musicais ou elenco de atores e textos que se 

detivessem a noticiar uma factualidade sobre a personalidade, como por exemplo uma 

apresentação teatral ou um show, sem trazer informações complementares que ajudassem a 

compor um perfil da personalidade.  

Como base metodológica, foi utilizada a Análise de Conteúdo, um conjunto de 

instrumentos metodológicos em constante aperfeiçoamento, que concilia o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade (BARDIN, 2011). A análise foi dividida em 

três etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados e interpretação. Na 

pré-análise, foi realizada uma leitura flutuante das revistas, momento em que o pesquisador 

tem a oportunidade de observar o objeto com uma visão aberta, permitindo captar de maneira 

intuitiva dados e informações para embasar decisões posteriores. Verificou-se, nesta fase 

preliminar, discrepâncias ao longo do tempo no espaço dedicado a personalidades gaúchas e 

de fora do Estado, assim como preferências para valorizar determinados tipos de 

personalidades, em detrimento de outros. Também nesta etapa, definiu-se um corpus, 

“conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 

analíticos” (BARDIN, 2011, p. 126). Para compreender as mudanças que ocorreram ao longo 

da década de 1960, decidiu-se analisar todas as edições digitalizadas da revista, totalizando 

113 exemplares, publicados entre 1963 e 1969. 

                                                 
4 O acervo digital está disponível no site http://eusoufamecos.uni5.net/nupecc/. O Nupecc (Núcleo de Pesquisa em Ciências 

da Comunicação) digitalizou 113 edições das revistas, que não representam a totalidade das edições publicadas. A primeira 

publicação disponível é de 1963, enquanto o último exemplar é datado de 1969. 

http://eusoufamecos.uni5.net/nupecc/
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O próximo passo foi a elaboração dos indicadores que fundamentaram a interpretação 

final. Dividiu-se a análise em duas categorias principais: localização e atuação. A categoria 

“localização” buscou identificar a marca geográfica da personalidade de cada reportagem, a 

fim de entender a distribuição de espaços na publicação para artistas gaúchos, de fora do Rio 

Grande do Sul e de fora do país. A personalidade foi identificada conforme o local em que 

marcadamente construiu sua carreira. Foram criadas três subcategorias: regional (para 

personalidade do Rio Grande do Sul), nacional (para personalidades dos demais estados do 

Brasil), internacional (para personalidade de fora do país). 

A categoria “atuação” dividiu as personalidades conforme as profissões e funções que 

desempenhavam. Foram estabelecidas três subcategorias: artistas, jornalistas e bastidores. A 

subcategoria “artistas” contempla as seguintes profissões: atores, cantores, humoristas, 

apresentadores de TV, anunciadoras de comerciais, compositores, poetas e lutadores5. A 

subcategoria “jornalistas”, como o próprio nome diz, contempla a equipe de repórteres e 

apresentadores dos telejornais. A subcategoria “bastidores” contempla as demais 

personalidades, majoritariamente relacionadas ao trabalho por trás das câmeras, como: 

maquiadoras, cargos diretivos, operadores de câmera, diretores de TV, empresários, 

produtores, roteiristas, figurinistas e engenheiros. 

Todas as reportagens com personalidades que fazem parte do corpus foram organizadas 

nas categorias correspondentes, formando dados estatísticos que permitiram o tratamento e 

análise dos resultados. Com o propósito de identificar mudanças ocorridas ao longo de década 

de 1960, o corpus foi dividido de acordo com o ano de publicação: 1963, 1964, 1965, 1966, 

1967 e os anos de 1968/1969 (os dois últimos anos foram reunidos, porque a quantidade de 

exemplares desse período disponível para análise foi bem menor em relação aos demais 

anos). A seguir a análise proposta e os resultados obtidos das duas categorias eleitas: 

Localização e Atuação. 

 

De onde vinham as personalidades? 

 

Os perfis da TV Sul Programas apresentam personalidades de origens diversas: a 

televisão gaúcha, emissoras nacionais do eixo Rio-São Paulo e TV e cinema norte-

americanos. Nota-se no proceder da análise e conforme o gráfico (Figura 1) que a revista 

                                                 
5 Na década de 1960, eram comuns programas de TV que mostravam espetáculo de luta livre, em que os competidores 

desempenhavam papel de artistas ao encarnar personagens que se digladiavam nos ringues. 
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possui um enfoque em figuras do âmbito regional nos primeiros três anos de circulação (1963 

a 1965), com o propósito de registrar e divulgar assuntos referentes ao âmbito televisivo do 

Rio Grande do Sul, especificamente às emissoras TV Gaúcha e TV Piratini. Essa postura 

inicial fica evidente em parágrafo opinativo que integra um perfil biográfico da anunciadora 

Margarida Spessatto: “Ficamos hoje por aqui. Nós voltaremos com Margarida. Como tantos 

outros elementos de TV locais. Porque TV Sul tem um firme objetivo: contar a vida artística 

e profissional de toda essa grande equipe que milita nos dois canais gaúchos.” (TV SUL 

PROGRAMAS, edição 2, 1963, p. 17).  

Artistas de Porto Alegre e interior eram biografados assim como também diretores 

artísticos, coordenadores de TV, anunciadoras ou modelos publicitárias gaúchas. Contudo, 

principalmente, cenógrafos, suítes, cinegrafistas, maquiadores, figurinistas e assistentes de 

direção, das duas emissoras, recebiam espaço cativo em perfis biográficos de meia página. O 

objetivo ficava evidente em abordagens como “Você sabe o que é um suíte?” ou “Estão 

satisfeitos os curiosos?” Despertando a curiosidade para termos desconhecidos do grande 

público, mas que denotavam a estruturação técnica televisiva ou o quadro de funcionários da 

emissora. A exemplo disso tem-se na edição número 4 de 1963, um perfil do suíte e realizador 

da TV Piratini, Nelson Vaccari:  

 

Afinal, um paulista (ou melhor, um paulistano) o biografado do canal 5. 

Nelson Vaccari, suíte e realizador, nasceu na capital bandeirante a 30 de 

janeiro de 1936, é casado e espera ser pai ainda este ano. (Estão satisfeitos 

ou curiosos)? Foi em 1957, na Rádio Continental do Rio, que ele começou 

a luta (...). (TV SUL PROGRAMAS, edição 4, 1963, p. 13) 
 

Um exemplo desse momento inicial com predominância de personalidades regionais 

foi quando o cantor e compositor local Darney Lampert foi capa e matéria de página inicial 

da décima edição, em 1964, com a manchete ‘Valor novo que promete’: 

  
(...) Pois também é justo que se promovam aqueles que precisam subir, que 

naturalmente tenham méritos para subir. E o jovem Darney Lampert, recém 

surgido na televisão local, mas já dono de uma pequena porém expressiva 

bagagem de realizações como cantor e compositor gaúcho, merece a 

divulgação que ora fazemos.  (TV SUL PROGRAMAS, edição 10, 1964, 

p. 03) 

 

A expressão “prata da casa”, muito empregada nos três primeiros anos da publicação, 

caracteriza este espaço regional que adquire repercussão e legitimidade nacional. Como 

exemplo, pode-se citar a gaúcha Miss Universo Ieda Vargas, o ator Walmor Chagas e o cantor 

Clovis Candal: “Há dois anos aproximadamente, um cantor (...) procurava o sucesso em sua 
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carreira aqui no sul. Mas foi preciso que saísse de sua terra, para em São Paulo, em pouco 

tempo, tornar-se um verdadeiro ídolo” (TV SUL PROGRAMAS, edição 11, 1964, p. 25).  

Contudo, a personalidade com mais enfoque como “prata da casa” certamente foi a 

cantora Elis Regina, no auge de sua carreira, em vista de sua repercussão nacional. “É a nossa 

gauchinha Elis Regina, ‘prata da casa’ que biografamos no primeiro número desta revista” 

(TV SUL PROGRAMAS, edição 05, 1963). Elis é a personalidade com primeiro perfil 

biográfico da revista e capa da edição 5 de 1963. O primeiro perfil de Elis assim começa: 

“Cantar (e encantar), com seu palminho de rosto bonito, é o que Elis Regina nos oferece 

através do som e da imagem, conquistando cada vez mais admiradores, sem distinção de sexo 

e idade” (TV SUL PROGRAMAS, edição 01, 1963, p. 03). 

 

Figura 1 – Gráfico sobre distribuição dos perfis de personalidades por localização de 1963 a 1969. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Observa-se, no entanto, um constante declínio de espaços na revista dedicados às 

personalidades regionais. Os profissionais do Rio Grande do Sul, que representavam 83% 

dos perfis em 1963, começam a sofrer um decréscimo em 1964 para 65% e uma queda ainda 

maior em 1965, chegando a 22% em 1966 e 14% em 1968/1969. Em contrapartida, tem-se 

uma elevação do número das personalidades nacionais e internacionais no decorrer do 
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período de circulação da revista. Em 1963, as personalidades nacionais marcavam 17%, e em 

1968/1969, 72%. Por outro lado, as personalidades internacionais apontaram um pequeno, 

mas significativo crescimento de 0% a 14% em 1968/1969.  

Segundo a análise, o contínuo declínio do emprego das personalidades regionais em 

meio à ascensão de personalidades nacionais atinge a maior variação no ano de 1965, tanto 

para o decréscimo quanto para a elevação. O próprio editorial da TV SUL, na edição 28, 

explicita: 

 

Fizemos reportagens sobre diversos setores de nossos canais, comentamos 

e promovemos programas e pessoas. Várias capas foram feitas com “pratas 

da casa”. Enfim, por algum tempo chegamos quase a ignorar que existia TV 

em outros estados, relegando a plano secundário valores nacionais de 

grande prestígio popular, inclusive com enormes legiões de admiradores no 

Rio Grande do Sul. (TV SUL PROGRAMAS, edição 28, 1964, p. 03) 

 

Verifica-se a implementação de um enfoque mais nacional na seleção das 

personalidades, em meio a um cenário em crescente expansão das emissoras nacionais e 

tecnologias internacionais. Conforme Reis (2012), os aprimoramentos tecnológicos que 

seguiram como o vídeo tape, satélites, e expansão dos grandes centros televisivos nacionais, 

o estado gaúcho foi consequentemente vendo e se ocupando com outros estados. 

Mattos (2015) também alerta para o quanto as agências publicitárias e anunciantes 

estimularam e financiaram os vídeos tapes e programações norte-americanas nas duas 

primeiras décadas televisivas. Segundo dados a ONU, entre 1953 e 1963 o número de 

telespectadores no mundo havia subido de 4.500 para 90 milhões, e o Brasil contava com 2 

milhões de aparelhos em 1963 (TV SUL PROGRAMAS, edição 7, 1963).  

 O espaço público, nesse sentido, não pode ser considerado real e sim simbólico, e a 

localidade menos geográfica e econômica que institucional (TETÚ, 1997). O informativo 

gaúcho de temáticas regionais expande-se, em meio ao boom tecnológico, a assuntos 

nacionais e internacionais. Em vista da identificação cultural, tem-se um local territorial que 

se torna global (HALL, 2001). 

Logo nomes das programações nacionais passaram a ocupar espaço cada vez mais 

amplo neste segmento. Capas “a pedidos” com artistas nacionais do momento se tornam mais 

frequentes. Em mostra, a edição 35 de 1964 com os atores Daniel Filho e Dorinha Durval. 

“A dupla é nossa capa dessa edição, atendendo numerosos pedidos dos fãs (...)” (TV SUL 

PROGRAMAS, edição 35, 1965, p. 7). O público interage com a programação apresentada e 

solicita suas personalidades.  
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Quem eram as personalidades? 

 

As fotos, informações e pensamentos das personalidades que ocuparam as páginas da 

Revista TV Sul Programas ajudam a redesenhar a televisão da década de 1960. As figuras 

que se tornaram públicas, ou pelo menos ainda mais públicas, por meio da televisão eram 

consideradas “maravilhosas criaturas que têm o dom de suavizar a nossa vida, hoje em dia 

tão cheia de atribulações” (TV SUL PROGRAMAS, edição 09, 1963, p. 39).  

Na primeira metade da década de 1960, a apresentação das personalidades vinha 

acompanhada de referências à atuação do indivíduo fora do universo televisivo, como se fosse 

necessária uma legitimação extra de competência, a qual não poderia – pelo menos naquela 

época – ser conferida pelo ofício na TV. Nos perfis de atores e atrizes, enfatizava-se a 

experiência anterior no rádio e no teatro. O mesmo ocorria com jornalistas e locutores, que 

eram apresentados ao público como profissionais que já possuíam uma bagagem profissional 

anterior à chegada na televisão: “um jovem cantor gaúcho que vem do rádio e que a TV 

projetou com a força que lhe é peculiar” (TV SUL PROGRAMAS, edição 11, 1964, p. 03). 

Entende-se que essa marca narrativa aponta para uma necessidade da própria TV se legitimar 

perante o público, já que na época se tratava de um veículo ainda desconhecido de parte da 

população e restrito a uma audiência elitizada. 

Os profissionais que faziam a televisão tinham espaço garantido na publicação, mas 

havia uma preferência por determinadas profissões. A análise das reportagens sobre 

personalidades demonstrou que a maioria das pessoas retratadas nos artigos eram artistas, 

principalmente atores e cantores. Uma característica que surgiu nas primeiras edições e 

ganhou força com o passar dos anos. No primeiro biênio da publicação (1963-1964), os 

artistas ocupavam dois terços das reportagens. De 1965 em diante, mais de 90% das 

reportagens eram sobre a classe artística, deixando pouco espaço para os demais 

profissionais, como jornalistas, técnicos, equipes de apoio e empresários do setor. 

 

A partir da terceira edição, as imagens de capa começam a destacar artistas, 

apresentadores, locutores, garotas propaganda – já que a publicidade era 

inteiramente ao vivo – e, na medida em que programas de ficção passaram 

a fazer parte da programação, atores e atrizes nacionais e internacionais 

também ajudavam a vender a publicação. (CARVALHO, HOHLFELDT, 

documento eletrônico não paginado) 
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Nos dois primeiros anos da revista, integrantes da estrutura administrativa das 

emissoras ganharam espaços nobres nas páginas do periódico. Na segunda edição (1963), por 

exemplo, há um perfil de página inteira sobre o então Coordenador Geral da TV Gaúcha, 

Cambises Martins, sobre o qual fica-se sabendo as principais aptidões/profissões, seus feitos 

marcantes da carreira, opinião sobre a programação televisiva e até mesmo informações 

estritamente do campo pessoal, como o nome da esposa, a quantidade de filhos e sua 

passagem pelo exército militar.  Uma realidade bem diferente está impressa no último 

exemplar digitalizado (1969), o qual não traz uma linha sequer sobre qualquer dirigente das 

emissoras de TV. São personagens que foram sendo esquecidos pelos editores da publicação, 

para dar espaço para humoristas, apresentadores, cantores, atores, entre outros artistas. 

Os jornalistas também tiveram um período de visibilidade nos dois primeiros anos de 

circulação da Revista TV Sul Programas. Na quarta edição, a jornalista Celia Ribeiro, então 

apresentadora de programas de entrevistas e atrações voltadas ao público feminino, ganhou 

duas páginas de perfil. Logo no primeiro parágrafo, o texto diz que “teremos Celia Ribeiro 

completa, com todas as qualidades que a ornamentam” (TV SUL PROGRAMAS, edição 04, 

1963, p. 09). Um cenário oposto se verifica nos últimos três anos da publicação, de 1967 a 

1969, em que não se encontrou nenhum perfil sobre jornalistas. 

No gráfico a seguir (Figura 2), é possível visualizar a distribuição dos perfis ao longo 

da década de 1960. Em 1963 e 1964, os artistas representavam 66% e 65% dos perfis, 

respectivamente, seguidos pelos jornalistas, com 19% e 21%, e bastidores, com 15% e 14%. 

Em 1965, a mudança é expressiva, com a classe artística dominando 95% dos perfis de 

personalidade, restando apenas 5% para jornalistas e bastidores. Em 1966, a tendência se 

consolida, com 90% de espaço para artistas, 6% para jornalistas e 4% para bastidores. Nos 

anos seguintes, os jornalistas deixam de ser citados em perfis com mais de meia página. Em 

1967, artistas respondem por 94%, contra 6% de bastidores. Nos anos de 1968 e 1969, os 

índices praticamente se repetem: artistas, 93%, e bastidores, 7%. 
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Figura 2 – Gráfico sobre distribuição dos perfis de personalidades por atuação de 1963 a 1969. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Agnaldo Rayol. Dentro da revista, duas páginas dedicadas à banda britânica Os Beatles, mais 

duas páginas sobre o cantor e compositor Pernambuco Luiz Vieira, perfil de uma página do 

ator norte-americano David Janssen (Figura 3) e uma página sobre a vida de uma das 

revelações do ano: a atriz paulista Regina Duarte (Figura 3). Ainda é possível ler uma 

reportagem de uma página e meia sobre a série americana de televisão “A Família Adams” e 

mais duas páginas de notas com o título “As últimas de São Paulo”. Verifica-se que, antes 

mesmo de chegar ao terceiro aniversário, a Revista TV Sul deixou claro que os holofotes de 

suas páginas estariam voltados para as estrelas que apareciam na TV, de preferência as mais 

famosas e que cultivavam maior audiência nacional. 
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Figura 3 – Perfil do ator David Janssen e da atriz Regina Duarte. 

 

Fonte: Revista TV Sul Programas 

 

A escolha das figuras públicas retratadas pelo periódico indicava que não mais 

interessava, como havia ocorrido nos dois primeiros anos de circulação, falar sobre a vida e 

carreira dos profissionais que dirigiam e pensavam a televisão, dos trabalhadores que 

atuavam nos bastidores para colocar os programas no ar ou ainda dos jornalistas que todos os 

dias relatavam os principais fatos do momento. A preferência era dos artistas, que entravam 

nos lares dos brasileiros com suas histórias de ficção, shows musicais e programas de humor. 

A nova postura editorial da Revista TV Sul Programas refletia as mudanças da própria 

televisão gaúcha, que estava reduzindo espaços para programação local e aumentando a 

participação de atrações nacionais e internacionais, focadas no entretenimento. O jornalista 

João Batista de Melo Filho, que trabalhou na TV Piratini naquela época, foi testemunha de 

que os profissionais da TV no Rio Grande do Sul deixaram de ser tema recorrente do 

periódico, que preferia destacar com imagens e textos ampliados os sucessos de audiência da 

TV Tupi e Excelsior, “sendo isto uma estratégia editorial para que a revista pudesse se firmar 

no mercado e estar em contato com seu público” (CARVALHO, HOHLFELDT, documento 

eletrônico não paginado). 

Os redatores da revista tentaram se explicar para os leitores, justificando o 

redirecionamento de prioridades. Na edição 28, um editorial afirma que era necessário dosar 

melhor a revista: “fazer a revista mais para o público, do que para um círculo limitado de 

interessados. E assim se fez. Fomos ao encontro do povo” (TV SUL PROGRAMAS, edição 

28, 1964, p. 03).  

Após mais de um ano de reportagens sobre gestores das emissoras, equipe técnica e 

profissionais desconhecidos do público, mas que ajudavam a colocar a televisão gaúcha no 
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ar, a Revista TV Sul passou a apostar mais nos artistas renomados, pessoas que tinham 

destaque pelas habilidades artísticas valorizadas nos programas televisivos. Passaram a 

entender que os artigos contando quem eram os profissionais de bastidores interessavam a 

um grupo restrito, em especial àqueles que já tinham vínculos profissionais com o mundo 

televisivo. Apesar de defenderem por diversas vezes o incremento de uma programação 

regional de mais qualidade, os redatores reconheciam o cenário que se impunha: “É isto que 

está acontecendo: filmes, shows, novelas, tomando conta do público. E não nos resta outra 

alternativa: como veículo de divulgação, temos que oferecer ao público aquilo que ele está 

interessado em ler, conhecer e ver.” (TV SUL PROGRAMAS, edição 28, 1964, p. 03) 

Entre os artistas noticiados pelas revistas, destacam-se os perfis de atores e cantores. 

As telenovelas surpreendiam com retorno tanto em números de audiência quanto em cifras 

publicitárias para as emissoras. A Revista TV Sul surfava na onda do sucesso, ocupando-se 

sem trégua de falar sobre os enredos, personagens e a vida pessoal e profissional dos elencos.  

 

Grandes atores e atrizes nacionais se revelam em tôda (sic) a sua opulência 

de interpretação artística. Patrocinadores potenciais não faltam. Grandes 

sucessos artísticos e financeiros. Para os artistas, para as equipes técnicas, 

para os autores, para os canais de televisão. (TV SUL PROGRAMAS, 

edição 47, 1965, p. 14) 

 

Em termos de frequência de perfis, à altura dos atores estavam os cantores, que tinham 

na televisão uma nova oportunidade de demonstrar seu talento, antes mais limitado ao meio 

radiofônico. Segundo Paixão (2013), especialmente na década de 1960 a TV mostrou sua 

força, ao assumir o lugar do rádio e se tornar vitrine da produção musical da época. Se por 

um lado os cantores angariavam novos admiradores com o espaço na grade de programação 

e, por conseguinte, nas revistas especializadas em TV, por outro as emissoras e periódicos 

também se beneficiavam nessa troca, capitalizando os talentos musicais que buscavam 

reconhecimento. 

 

O cenário musical dos anos 60 confunde-se com o televisivo. Se a televisão 

foi a grande divulgadora da canção, ela exigiu contrapartida. A canção teria 

que se condicionar às regras televisivas para funcionar enquanto 

catalisadora de audiência e lucro. (PAIXÃO, 2013, p. 112) 

 

Entre as figuras recorrentes nas páginas da revista, estavam os principais representantes 

da Jovem Guarda, movimento musical brasileiro que dialogava com o rock ‘n’ roll 

internacional e era questionado por alas mais conservadoras da classe artística. Os leitores da 
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Revista TV Sul Programas tiveram oportunidade de ler relatos biográficos de Roberto Carlos, 

Erasmo Carlos, Wanderléa, Wanderley Cardoso, Jerry Adriani, Ronnie Von, entre outros. O 

cantor símbolo do movimento, Roberto Carlos, colecionou capas (Figura 4), artigos, 

reportagens especiais e até pequenas notas – na segunda metade da década de 60, quase 

sempre havia o que falar sobre o Rei. A própria consolidação da Jovem Guarda exigiu uma 

simbiose com a televisão, uma interdependência que salta aos olhos nos artigos recorrentes 

sobre o movimento.   

 

A montagem da Jovem Guarda passou pela tentativa de aplicar as 

convenções do rádio à televisão. Isso explica a influência romântica no 

repertório, além de uma série de estratégias de conquista de público. A ideia 

de um ídolo de TV, portanto, foi sendo aos poucos construída e produzida, 

em meio a uma estrutura profissional pouco racionalizada e integrada. 

(PINTO, 2015, p. 321) 

 

Figura 4 – Roberto Carlos na capa das edições 88 e 100. 

 

Fonte: Revista TV Sul Programas 

 

Além de cantores e atores, outros profissionais ligados à classe artística, como 

humoristas, apresentadores de programas e garotas-propaganda, também tinham sua carreira 

e vida pessoal contada em reportagens na Revista TV Sul Programas. No entanto, na segunda 

metade da década de 1960, os profissionais dos bastidores da TV e jornalistas ficaram mais 

restritos a citação em notícias curtas, geralmente atualizando mudanças na programação e 

novidades nas emissoras gaúchas. Esses últimos foram perdendo prestígio dos redatores da 

TV Sul Programas, ou pelo menos não tinham força suficiente para competir com os nomes 

de artistas que faziam sucesso no país inteiro. 
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Considerações finais 

 

Da primeira até a última edição digitalizada da TV Sul Programas, as personalidades 

televisivas fizeram-se presentes para ilustrar e interpretar o incipiente fenômeno midiático 

que estavam vivenciando, o qual se tornaria a maior mídia de massa do país. A revista, ainda 

que elencando prioridades para falar mais de uns e menos de outros, cumpriu com um 

objetivo descrito em uma de suas primeiras edições: revelar “nossos valores do rádio e 

televisão, até agora muito conhecidos pela voz e imagem, porém, biograficamente 

desconhecidos do grande público, pela ausência de uma revista especializada até o nosso 

aparecimento” (TV SUL PROGRAMAS, edição 09, 1993, p. 18). 

A análise dos perfis de personalidades das 113 edições digitalizadas do periódico 

aponta que os jornalistas e profissionais de bastidores, como equipe técnica e coordenadores 

das emissoras, perderam espaço ao longo da década de 1960. A revista priorizou a classe 

artística, com amplo destaque para atores das telenovelas, cantores (especialmente da Jovem 

Guarda) e celebridades internacionais, em especial àquelas que estrelavam séries de TV 

norte-americanas em exibição nas emissoras gaúchas. Os profissionais de TV do Rio Grande 

do Sul, frequentemente citados como “prata da casa”, foram exaustivamente reportados no 

primeiro ano da publicação, 1963, mas com o passar do tempo substituídos por nomes de 

reconhecimento nacional e internacional.  

Vários fatores contribuíram para que o propósito inicial restrito à “localidade” sul rio-

grandense se expandisse para assuntos e temáticas de cunho nacional e internacional, em uma 

espécie de processo de “nacionalização” das personalidades. O aumento do número de 

televisores, telespectadores e leitores que opinavam e interferiam na redação da revista, o 

aumento de exemplares vendidos, a expansão das emissoras do Rio e São Paulo, o incentivo 

à produção de vídeo tapes por parte de segmentos publicitários. A televisão gaúcha abria suas 

portas ao expansivo mercado nacional e internacional. O local se tornara global. 
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