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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem o intuito de revelar características literárias presentes nos textos da extinta 

revista Realidade, publicação da editora Abril de 1966 a 1975. Para tanto, trabalhamos com o 

conceito de jornalismo literário e refletimos sobre até que ponto a linguagem jornalística e a 

narrativa literária podem mesclar-se, à medida que possuem características distintas quando 

analisadas de forma separada. Em nosso estudo, escolhemos as revistas de 1968, por se tratar 

de um ano decisivo na história do Brasil. O caráter de revolta deste período é refletido na 

revista, que produz um jornalismo engajado, um ponto que também vamos estudar. A revista 

Realidade seria o último suspiro de uma forma clássica de jornalismo literário, inspirado no 

new journalism? Para responder a essa pergunta, nos apoiamos nos estudos sobre análise de 

conteúdo, que nos dá suporte para alcançar o objetivo da pesquisa. O corpus deste trabalho é 

constituído por quatro edições da revista: abril, julho e dezembro de 68 e janeiro de 69, pois 

são datas que estão relacionadas a três acontecimentos importantes que poderiam repercutir na 

revista nestes meses. São eles, a morte do estudante Edson Luís, a Passeata dos Cem Mil e a 

instituição do Ato Institucional número 5. O quadro bibliográfico deste estudo é composto por 

autores que discorrem sobre a linguagem jornalística, a narrativa literária, o jornalismo de 

revista e o jornalismo literário.  

 

Palavras-chave: Jornalismo Literário. Revista Realidade. Ano de 1968. Análise de Conteúdo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

“Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento 

No sol de quase dezembro, eu vou...” 

Alegria, Alegria - Caetano Veloso 

 

 

 Mil novecentos e sessenta e oito. As palavras talvez não consigam expressar o peso e 

a carga de acontecimentos que esse ano carrega por entre cada letra de sua composição 

numeral. Se a memória e os arquivos pudessem suprimir ou apagar esse ano do calendário, 

certamente a história do Brasil e do mundo teria uma profunda lacuna, pois essa data é ainda 

determinante para explicar muito do que somos hoje. A descrição que o escritor e jornalista 

Zuenir Ventura faz do inesquecível 1968, redigida no DVD da minissérie Anos Rebeldes 

(transmitida pela Rede Globo em 1992) exalta o período: 

 

Foram anos de crença, esses anos rebeldes. Acreditava-se no homem e no mundo, no 

marxismo e na psicanálise, na política e na moral, e tinha-se fé na revolução que ia 

mudar o país, a terra e a humanidade. Foram anos generosos, por isso, revivê-los hoje 

é quase uma obrigação cívica, além de necessidade histórica. Não é por nostalgia, 

mas por pedagogia, que vale a pena mostrar aos nossos tempos de razão cínica que 

houve uma época – tão próxima e moralmente tão distante – em que uma geração 

viveu a política como ética, a paixão como valor e o sonho como realidade. Existe 

hoje coisa mais nova? Olhar para ele não é voltar atrás: é criticar o presente 

(BRAGA, G.; CARVALHO, D. Anos Rebeldes. Minissérie-DVD, 2003). 

 

 

Através da combinação de jornalismo, literatura e história, aliado a pitadas de 

curiosidade e à vontade de descobrir algo novo, desejamos fazer dessa pesquisa uma imersão 

no ano de 1968. Para tanto, uma publicação específica serve de base para nosso estudo: trata-se 

da revista Realidade, criada em 1966, em um projeto da Editora Abril, que agregou uma nova 

maneira de produzir jornalismo naquele tempo.  

Apesar da curta duração no mercado, – foram apenas nove anos – a produção inspirada 

no new journalism norte-americano mobilizou a redação com a proposta de publicar grandes 

reportagens e longos textos enriquecidos por detalhes nas narrativas e técnicas literárias, o que 

faz dela, até hoje, referência na história do jornalismo de revista no Brasil. 

A partir desse contexto, esta pesquisa abre uma discussão a fim de entender o que é o 

jornalismo literário. É possível que duas vertentes distintas- jornalismo e literatura – caminhem 

 

 



 

 

 

juntas? Em outras palavras: o jornalismo literário perdura nos dias de hoje ou a Realidade foi o 

“último suspiro”, a derradeira representação do gênero? 

Como é impossível determo-nos a todas as edições de Realidade do ano de 1968, em 

função até da viabilidade de aquisição do material, delimitamos nosso corpus em quatro 

edições: abril, julho e dezembro de 1968 e janeiro de 1969
1
. As datas estão ligadas, 

respectivamente, a três fatos da época que poderiam ter repercussão na revista, no mês 

posterior ao acontecimento. São eles: a morte do estudante Edson Luís, no dia 28 de março de 

68; a Passeata dos 100 Mil, no dia 26 de junho de 68; e a imposição do Ato Institucional 

Número 5, dia 13 de dezembro de 68. 

Nosso estudo, portanto, busca mapear o teor jornalístico-literário da revista com base 

nas edições mencionadas, além de observar que pautas ganhavam espaço na publicação. Além 

disso, procuramos observar de que forma o caráter revolucionário daquela geração transparecia 

nas páginas de uma publicação mensal, que alcançava recordes de venda a cada edição. 

A relevância dessa pesquisa fundamenta-se, à medida em que o campo da comunicação 

está diretamente ligado às áreas da sociologia e da história porque, para entender o mundo de 

hoje, é preciso conhecer a história e reconhecer o que foi o espírito de mobilização e o poder 

de comunicação jovem em 68. O professor de Ética e Filosofia Política da Universidade 

Federal de São Paulo (USP), Renato Janine Ribeiro, exemplificou a importância de 1968 em 

debate realizado no dia 20 de maio de 2008 (em comemoração aos 40 anos de maio de 68) no 

auditório da Folha de São Paulo quando afirmou: “A menina poder transar com o namorado na 

casa dos próprios pais tem a ver com o legado de 1968”. 

Com este trabalho, buscamos entender de que forma combinam-se as narrativas 

jornalística e literária na revista Realidade e qual a importância dessa convergência para a 

qualidade do jornalismo, num período em que o acesso à informação e aos próprios meios de 

comunicação eram mais restritos.  

Para tanto, propomos no capítulo dois, que vem após a introdução deste estudo, fazer 

uma revisão histórica a respeito dos principais acontecimentos que marcaram o ano de 1968 e 

ainda incluir um sub-item que narra brevemente como estava disposto o cenário dos meios de 

comunicação naquele tempo.  

No capítulo três, então, revelamos o que significou o projeto Realidade para a memória 

da imprensa brasileira. No capítulo quatro, sustentamos a base mais teórica de nossa pesquisa, 

expondo as características das narrativas jornalística e literária, em um primeiro momento 

                                                 
1
 A revista Realidade era uma publicação mensal, portanto as edições de abril, julho e dezembro de 1968 e janeiro 

de 1969 correspondem aos números 25, 28, 33 e 34, respectivamente. 



 

 

 

separadas e depois, unidas na formação do que denominamos jornalismo literário. O capítulo 

cinco é destinado a contar um pouco da história do jornalismo de revistas. A partir do capítulo 

seis, definimos uma metodologia de trabalho e no capítulo sete, então, propomos o recorte do 

corpus deste estudo para, assim, partirmos para a análise das quatro revistas Realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 1968: UM ANO EMBLEMÁTICO  

 

“Vem, vamos embora, que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer...” 

Pra não dizer que não falei das flores - Geraldo Vandré 

 

 

      Sobre o ano de 1968, Umberto Eco define: “Pode-se processá-lo, analisá-lo, condená-

lo, mas não cancelá-lo como um fenômeno de loucura” (ECO apud VENTURA, 2008, p. 18). 

A frase sintetiza a importância desse período decisivo para a história mundial porque, afinal, 

1968 é um ano que tem reflexos até hoje na vida de quem viveu àquela época ou até mesmo 

provoca alguma reação em quem não presenciou àqueles momentos.  

É necessário revisitar todo o contexto relacionado a 1968, bem como o que ocorre 

anteriormente ao fatídico ano, à medida que nosso corpus de estudo está atrelado a alguns 

acontecimentos da data. Esta pesquisa sugere uma revisão a instantes como o maio francês e 

seus reflexos no Brasil, com o golpe ditatorial de 64, a morte do estudante Edson Luís, a 

Passeata dos 100 Mil e a Instituição do Ato Institucional Número 5, mais conhecido como AI-

5.  

No Brasil, tudo começou no dia 1º de abril de 1964, quando foi concretizado o golpe de 

Estado que terminou com o governo de João Goulart, e instituiu o regime militar “baseado na 

doutrina de guerra – ensinada pelos americanos para combater o chamado „inimigo interno‟ 

que poderia ser comunista” (ALVES, 2005, p. 9).  

Segundo expõe Alves (2005) a partir de 1964 até 1968, o país estaria dividido entre o 

perfil autoritário do Estado de Segurança Nacional e a crescente oposição que se manifestava 

“contra a censura da imprensa, a censura cultural, e principalmente contra a repressão e a 

tortura” (ALVES, 2005, p. 11). Neste contexto, a autora ainda coloca que tal política 

repressiva do governo propiciou a formação de alianças entre grupos que depois acabaram 

sendo os expoentes dos movimentos sociais de massa de 68: “três setores principais adquiriram 

força e coordenação para afetar as estruturas políticas do país: o movimento estudantil, o dos 

trabalhadores e a Frente Ampla” (ALVES, 2005, p. 141). 

O ano de 1968 ficaria então marcado pela eclosão de várias manifestações de 

estudantes. Eles reivindicavam ensino público e gratuito para todos, uma reforma que 

democratizasse o ensino superior, mais verbas para pesquisa e contestavam a ditadura 

implantada com o golpe de 1964. 



 

 

 

Todo esse clima de revolta é bem sintetizado por Ventura (2008) logo na introdução de 

1968 – o ano que não terminou (2008, p.19): 

 
Os nossos „heróis‟ são os jovens que cresceram deixando o cabelo e a imaginação 

crescerem. Eles amavam os Beatles e os Rolling Stones, protestavam ao som de 

Caetano, Chico ou Vandré, viam Glauber e Godard, andavam com a alma incendiada 

de paixão revolucionária e não perdoavam os pais reais e ideológicos – por não terem 

evitado o golpe militar de 64. Era uma juventude que se acreditava política e achava 

que tudo devia se submeter ao político: o amor, o sexo, a cultura, o comportamento 

(VENTURA, 2008, p.19). 

 

Acrescido a isto, muitos movimentos de mobilização social e política “estouraram” em 

todo o mundo em 68. Na França, o protesto libertário dos estudantes e trabalhadores foi a 

“gota d água” para que o espírito contestador chegasse ao Brasil com toda a força.  

Conforme avalia Badaró (2008), os protestos chegaram às ruas de Paris no dia 3 de 

maio de 1968, após o fechamento da Universidade de Sorbonne. Os estudantes mobilizavam-

se contra o então presidente Charles de Gaulle, que prepusera a reforma universitária e a 

divisão entre os sexos feminino e masculino nos dormitórios das faculdades. 

 O movimento passou a ter o apoio dos operários que aproveitaram o momento de 

revolta e iniciaram a greve mais longa da história da França, envolvendo nove milhões de 

trabalhadores. Além disso, passaram a pedir pela renúncia do presidente de Gaulle, que estava 

no poder desde 1958. Paes (1993) afirma que “pelas formas de expressão que a rebelião 

assumiu, o maio francês foi um marco” (PAES, 1993, p. 30). 

Enquanto isso, no Brasil, a União Nacional dos Estudantes, a UNE (já extinta em 1968, 

porém ainda ativa) movimentava um número cada vez maior de estudantes para defender suas 

causas e assim “começou a promover grandes passeatas nas ruas das principais cidades, 

especialmente o Rio de Janeiro. O objetivo era obter apoio de camadas mais amplas da 

população – a classe média e os trabalhadores de escritório” (ALVES, 2005, p. 142-143). 

De acordo com Alves (2005), uma das campanhas dos estudantes empenhava-se em 

prol de melhores condições de alimentação no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, que 

era responsabilidade do Ministério da Educação: “Com a deterioração da comida e o aumento 

dos preços, os estudantes começaram a protestar. Tentaram negociar melhorias no restaurante, 

solicitando audiências às autoridades” (ALVES, 2005, p.143). 

Assim, no dia 28 de março de 1968, a polícia invadiu o restaurante Calabouço, gerando 

o primeiro grande conflito de rua daquele ano. Vários estudantes ficaram feridos e o 

secundarista Edson Luís de Lima Souto foi morto. “A morte de Edson Luís catalisou a 

indignação popular reprimida e resultou em demonstrações de massa que assumiram 



 

 

 

proporções de verdadeira rebelião social” (ALVES, 2005, p. 143). Segundo a teórica, cerca de 

30 mil pessoas compareceram à missa fúnebre dedicada ao estudante. 

Nos meses de abril e maio houve novas manifestações públicas, mas os estudantes em 

geral buscaram refazer as forças, recolhendo-se no interior das faculdades. Ao mesmo tempo, 

esboçavam-se movimentos de contestação na classe operária e em parcelas do sindicalismo 

brasileiro. As organizações estudantis ganhariam novamente as ruas em junho de 1968, mês no 

qual atingiu seu ápice em todo o país. Generalizavam-se passeatas, greves e ocupações de 

faculdades.  

 No dia 19 de junho, mais de cem pessoas foram presas após sete horas de 

enfrentamento nas ruas. As cenas repetiram-se no dia 21, ainda mais agravadas, deixando 

quatro mortos, dezenas de feridos e centenas de presos durante a “sexta-feira sangrenta”.  

A célebre Passeata dos Cem Mil teve lugar no dia 26 de junho: estudantes, intelectuais, 

artistas, religiosos e populares foram às ruas do Rio de Janeiro para protestar contra a ditadura 

e a repressão policial às manifestações. Apesar do clima aparentemente pacífico, no dia da 

passeata estava declarado o verdadeiro estado de oposição, conforme explica Alves (2005): 

 
A própria composição da “Comissão dos Cem Mil” evidencia a natureza da aliança 

oposicionista: um representante de setores profissionais, dois representantes dos 

estudantes, um do movimento das Mães pela Anistia e um padre representando a 

Igreja Católica. Tratava-se de uma comissão de negociação representando as classes 

médias, àquela altura em aberta oposição aos militares no poder e enfrentando a 

polícia nas ruas. O Estado de Segurança Nacional ficou mais isolado da sociedade 

civil; começava a fechar-se o círculo do poder (ALVES, 2005, p. 146). 

 

 

Em 15 de outubro, foi desmantelado o Congresso da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), em Ibiúna, no interior paulista. Todos os presentes foram presos, cerca de 700 

universitários, selando a derrota do movimento estudantil brasileiro de 1968. Vários de seus 

integrantes passariam, então, a concentrar suas atividades na militância política clandestina 

contra a ditadura, em organizações de esquerda, vinculados inclusive à luta armada que se 

desencadeou nos anos seguintes. 

 Finalmente, em 13 de dezembro foi decretado o AI-5, que encerrou qualquer 

perspectiva de liberalização no Brasil. A lei da censura foi responsável por um dos períodos 

mais sombrios da ditadura e afetou diversas classes sociais, como define  

Poerner (1979): 

 

 

 



 

 

 

O AI-5 representou enorme retrocesso político na história do Brasil, um duro golpe 

para o pouco de liberdade que ainda restava e sensível endurecimento do regime 

militar. Todo o movimento intelectual e cultural foi grandemente afetado pela medida. 

Escritores não dispuseram mais nem mesmo das precárias condições de que antes 

gozavam para escrever (POERNER, 1979, p. 305). 

 

 

Alves (2005) conclui a situação: “Fechava-se o Congresso por tempo indefinido. 

Suspendiam-se todas as garantias constitucionais e individuais. Em todo o país o Exército 

procedeu a manobras que representavam verdadeira ocupação. Opositores (...) foram presos 

aos milhares” (ALVES, 2005, p. 160). 

Em outros países, o ano de 1968 também foi marcado por revoltas estudantis. Na 

Alemanha, os protestos se iniciaram em 1967 e na Itália, os estudantes saíram às ruas após as 

manifestações na França, criticando principalmente a predominância de um moral católica com 

relação a temas como aborto e o divórcio. Paes (1993) ainda faz uma linha cronológica dos 

principais acontecimentos de 1968 no mundo e cita fatos como o início das negociações de paz 

entre Vietnã e EUA, o assassinato de Martin Luther King e as revoltas do movimento negro e a 

invasão da Tchecoslováquia pelas forças do Pacto de Varsóvia, episódio mais conhecido como 

a Primavera de Praga. 

 

 

2.1 Um panorama dos meios de comunicação em 1968  

 

A fim de entendermos quais eram os meios de comunicação em 1968, como estes 

funcionavam e qual o alcance de cada um, vamos tentar resgatar brevemente parte da história 

dos jornalismos impresso, televisivo e radiofônico no Brasil. Como é difícil delimitar a 

trajetória dos veículos de comunicação em apenas um ano, teremos a ideia de como eles 

coexistiam durante meados da década de 60. 

O marco inicial da imprensa moderna no Brasil, de acordo com Miguel (2001) é a 

formação da rede de jornais dos Diários Associados na década de 20, e mais tarde, o rádio e a 

televisão fundada por Assis Chateaubriand. O empresário foi o primeiro que se dispôs a fundar 

uma rede de órgãos de comunicação com alcance nacional “primeiro com dezenas de jornais 

diários, espalhados de Norte a Sul do país, e mais tarde com a revista ilustrada O Cruzeiro, 

com a rádio Tupi do Rio de Janeiro e, por fim, a partir de 1950, com a Rede Tupi de 

Televisão” (MIGUEL, 2001, p. 5). 

Barbosa (2006) salienta que a década de 1960 é marcada também por um processo de 

concentração de periódicos, que alcançaria o seu auge na década seguinte: “Paralelamente há a 



 

 

 

explosão do que poderia ser designado como a segunda fase de apogeu do jornalismo popular, 

representado pelo sucesso editorial do jornal O Dia” (BARBOSA, 2006, p. 7). Ainda segundo 

o autor, no fim da década, 90% dos jornais do país eram editados no Rio e em São Paulo e a 

tiragem permanecia praticamente estacionada em função do crescimento da televisão. Nesta 

época, dois periódicos disputavam a preferência do público leitor, Tribuna da Imprensa e 

Última Hora, mas outros como Correio da Manhã, Folha de São Paulo e Jornal da Tarde 

também circulavam de forma expressiva. 

Como já vimos, a década de 60 é marcada pela censura e os jornais não escapam dela, 

no entanto, até a instituição do AI-5, ela não era tão severa. Conforme Barbosa (2006), a 

censura agia “segundo depoimentos dos personagens que vivem o quotidiano das redações 

neste período - por meio de telefonemas ou bilhetes encaminhados às redações ou através da 

censura prévia” (BARBOSA, 2006, p. 9). “Mas é, principalmente a partir da edição do AI-5, 

que a ação da censura é mais contundente” (BARBOSA, 2006, p. 8). 

 Outros veículos que não podem deixar de ser citados são os periódicos da imprensa 

alternativa. Kucinski (2003) coloca que “durante os quinze anos de ditadura militar no Brasil, 

entre 1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 150 periódicos que tinham como traço 

comum a oposição intransigente do regime militar” (KUCINSKI, 2003, p. 13). Na década de 

60, quatro jornais principais faziam parte da cena. Na primeira fase do ciclo alternativo, Pif-

Paf e Folha da Semana. Já a segunda geração de jornais “surge a partir de 1967, fruto de todo 

um novo imaginário oriundo da revolução cubana, da proposta de uma guerrilha continental. 

(...) Entre estes jornais destacam-se O Sol, Poder Jovem e Amanhã” (p. 34). 

 Em 1968, a produção de jornais alternativos para em função da ocupação com os 

movimentos do ano. “É o tempo das grandes passeatas estudantis, do maio de 68 na França, 

dos protestos contra a guerra do Vietnã” (KUCINSKI, 2003, p. 34). De acordo com Kucinski 

(2003) é só a partir de 1969 “que se juntaram em grande número os protagonistas da imprensa 

alternativa, dando origem a uma de suas fases mais ricas” (KUCINSKI, 2003, p. 34), entre as 

quais estão incluídas as produções de O Pasquim e Opinião.  

 A situação da televisão na década de 60 já tinha evoluído bastante, desde que chegou 

ao Brasil, no final da década de 40. Oliveira (2006) afirma que no início dos anos 60, quinze 

emissoras de televisão já operavam em importantes cidades brasileiras e Mattos (2002), citado 

por Oliveira (2006), relata que “quando os efeitos do consumo de produtos industrializados 

cresceram, as emissoras passaram a se tornar tecnicamente viáveis como empresas comerciais, 

originando o mercado publicitário competitivo” (MATTOS, 2002 apud OLIVEIRA, 2006, p. 

3). 



 

 

 

 Um dos melhores telejornais daquele tempo era o Jornal de Vanguarda, transmitido 

pela TV Excelsior. A princípio, informava obedecendo a critérios estabelecidos pelo 

jornalismo, no entanto, Oliveira (2006) conta que “a partir do Golpe de 64, a televisão teve a 

clara função de corroborar para o sistema” (OLIVEIRA, 2006, p. 4). O autor complementa o 

pensamento quando alega que “por meio do veículo, o regime pôde persuadir, impor e difundir 

seus posicionamentos” (OLIVEIRA, 2006, p. 4). 

 O rádio, por sua vez, vivia uma fase de grande expansão. Não só pelo crescimento na 

maneira de fazer reportagem, chegando até as ruas, como conta Haussen (2004), mas também 

em termos de tecnologia: “pode-se dizer que a disseminação do transístor, na década de 60, 

seria outro grande momento da radiofonia, uma vez que permitiria a criação do rádio portátil, 

e, como consequência, a libertação do „espaço fixo‟ do veículo” (HAUSSEN, 2004, p. 3). 

Assim, entendemos em que contexto estava inserida a revista Realidade na década de 

60. Junto aos principais meios de comunicação da época, os jornais, o início da televisão e o 

rádio, a publicação poderia competir, em termos de modelo, apenas com a revista Manchete. 

No entanto, embora a imprensa alternativa tenha parado de publicar periódicos em 1968, havia 

a revista Realidade. “Apesar de pertencer ao grupo empresarial Editora Abril, Realidade já 

funcionava internamente como redação alternativa. Não só seus principais jornalistas eram 

membros de células políticas, como na redação discutiam em pé de igualdade com a direção da 

revista” (KUCINSKI, 2003, p. 37). Ou seja, compreendemos que a publicação cumpriria, de 

alguma forma, o papel de imprensa alternativa naquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. A REVISTA REALIDADE  

 

“A narrativa jornalística de melhor qualidade beira a arte”  

Edvaldo Pereira Lima 

 

 

O corpus de nossa pesquisa, como já mencionado, é composto por quatro edições da 

revista Realidade. Três do ano de 1968 e uma do ano de 1969. Cabe-nos, neste capítulo, 

revelar o que significou Realidade para a história do jornalismo de revista no Brasil, além de 

fundamentarmos nossa escolha, a partir das impressões de autores que pesquisaram sobre a 

revista ou que então viveram na época de sua existência.  

 Realidade surgiu no ano de 1966, através de um projeto da editora Abril. Criada pelo 

jovem editor Roberto Civita, o desafio da revista era, justamente, mostrar a realidade vivida no 

país durante o período, no qual enfrentava uma ditadura militar. Conforme as palavras de 

Scalzo (2004), “era um tempo em que o Brasil precisava se conhecer melhor e Realidade 

ajudou o país a descobrir-se” (SCALZO, 2004, p. 17). Esta opinião, também é compartilhada 

por Lima (2004), que ressalta a diversidade de temas abordados pela revista: “Realidade ajuda 

o leitor a descobrir o Brasil e suas múltiplas facetas nos diversos campos da atividade 

econômica, da produção artística, da existência social, do comportamento humano, da 

condição religiosa, da disputa política, da arena esportiva” (LIMA, 2004, p. 225). 

Desta forma, já podemos deduzir que “a publicação reuniu uma ótima equipe de 

jornalistas e fotógrafos que levavam meses apurando cada reportagem, com autonomia e 

independência” (SCALZO, 2004, p. 17). De periodicidade mensal, a revista distinguiu-se das 

outras pela profundidade e tratamento diferencial das reportagens. Naquele momento, de 

acordo com Faro (1999), o público estava habituado com revistas semanais superficiais ou 

então publicações mensais de interesse específico. Lima (2004) afirma que “contribui para o 

sucesso indiscutível de Realidade sua feliz proposta editorial, que se casa com as condições em 

mudança do mercado de revistas” (LIMA, 2004, p. 223 – 224).  

 O sucesso da revista é exposto em números por Lima (2004). Segundo o autor, a edição 

número um sai em abril de 1966 com 251.250 exemplares e esgota-se em três dias. A edição 

de número cinco já tem tiragem de 470 mil, e o record é batido na edição onze, de fevereiro de 

1967, com 505.300 exemplares comercializados. A valorização da grande reportagem, a 

riqueza dos temas pautados e as características inovadoras dos textos justificavam a 

repercussão positiva que Realidade causava. Faro (1999) aponta que “os recursos discursivos 

da revista resvalaram para formas literárias e ficcionais de narrativa que ampliaram sua 



 

 

 

penetração junto ao público leitor, transformando-a numa fonte de conhecimento e de 

disseminação dos novos padrões culturais da época em que existiu” (FARO, 1999, p. 4).  

A utilização de técnicas da narrativa literária nos textos da revista vem de uma possível 

influência do new journalism, corrente difundida nos Estados Unidos, que mistura jornalismo e 

literatura e ficou conhecida principalmente depois do lançamento do livro-reportagem A 

sangue frio, de Truman Capote, em 1966. Lima (2004) diz que é possível que o “novo 

jornalismo americano tenha influenciado dois veículos lançados em 1966, (...) que se 

notabilizaram exatamente por uma proposta estética renovadora: a revista Realidade, 

considerada a nossa grande escola da reportagem moderna, e o Jornal da Tarde” (LIMA, 

2004, p. 192). 

 Em seu livro, Realidade, 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira, 

Faro (1999) se utiliza do autor Bernardo Kucinski
2
 para explicar o sucesso de Realidade: 

 
Se tornou um êxito editorial “com um jornalismo baseado na reportagem social, na 

discussão crítica da moral e dos costumes, mostrando um Brasil real, em profundas 

transformações. Era também um jornalismo com ambições estéticas, inspirado no 

new-journalism norte-americano, numa técnica narrativa baseada na vivência direta 

do jornalista com a realidade que se propunha a retratar” (KUCINSKI apud FARO, 

1999, p. 66). 

 

 

 Para que isto ocorresse era necessário o total envolvimento do repórter com a sua pauta. 

Em Realidade, não havia a pressa do fechamento da edição, mas sim a imersão que resultasse 

na reportagem mais real possível. Sobre esta afirmação, Lima (2004) coloca que “o repórter 

vai ao encontro do universo que tem de cobrir, mistura-se com ele, confunde-se até onde é 

possível” (LIMA, 2004, p. 229). O autor ainda acrescenta que os repórteres da revista 

deveriam transpor nos textos a força dos sentidos e dos sentimentos, como a “busca da cor, do 

cheiro, do choro, do gozo, do ritmo, da dor, da esperança, da ternura, do tato, do gosto” 

(LIMA, 2004, p. 230). 

 Dessa perspectiva, Scalzo (2004) frisa que “para os jornalistas, ela (Realidade) 

representou um degrau acima na valorização da profissão e no estabelecimento de parâmetros 

de qualidade para reportagens dali por diante” (SCALZO, 2004, p. 17). Para somar com o 

pensamento desta autora, Faro (1999), enfatiza que a revista “representa para os profissionais 

da imprensa e para os estudiosos da vida cultural brasileira um momento obrigatório de 

                                                 
2
 Bernardo Kucinski. Jornalistas e Revolucionários. Nos Tempos da Imprensa Alternativa. São Paulo, Scritta 

Editorial, 1991. (O autor apresentou-o originalmente como tese de Doutorado na Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo) 

 

 



 

 

 

referência, tanto pela abrangência dos temas que reportou como pela forma como o fez” 

(FARO, 1999, p. 4). Redator-chefe de Realidade naquele tempo, José Hamilton Ribeiro, 

também fala sobre o orgulho de trabalhar para a publicação: "No quarto ou quinto número, 

Realidade já era o sonho de todo jornalista brasileiro. Cada exemplar era 'estudado' nas 

redações e despertava vontade de fazer jornalismo em pessoas que até então consideravam isso 

de escrever uma ocupação menor” (FARO, 1999, p. 84)
3
. 

Durante seus dez anos de duração, Realidade ganhou sete prêmios Esso de Jornalismo, 

teve uma edição inteira apreendida pela censura e sucessivos bons índices de venda. Apesar 

disto, Lima (2004) considera que “depois de uma leitura crítica é possível observar alguns 

„vazios de qualidade‟ no projeto de Realidade” (LIMA, 2004, p. 236), entretanto, assume 

depois que a revista fez um bom trabalho ao reprocessar os recursos literários no jornalismo e 

diz que “nesse sentido, a revista marcou época com mérito, abriu escola” (LIMA, 2004, p. 

236). 

 Realidade fechou em 1976, depois de perder um pouco de suas características, tão logo 

foi instituído o Ato Institucional Número 5, responsável pelo regime de censura mais 

repressivo da ditadura no Brasil. A respeito de Realidade, Scalzo (2004) apresenta duas 

definições interessantes sobre a revista. 

 Primeiro, ela afirma que a publicação “representa uma época e, entendendo sua 

trajetória, sua vida e morte, é possível entender também muito do que é peculiar ao universo 

do jornalismo em revistas” (p. 11) e depois lamenta que apesar, de ter fechado, “no coração 

dos jornalistas, pelo jeito, ainda não encontrou substituta” (SCALZO, 2004, p. 17). A autora 

ainda aponta que Realidade foi substituída pela revista Veja, que surgiu em 1968, também pela 

Editora Abril e que segue até hoje no mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Em: FARO, J.S. Realidade, 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira. UFRGS, 1999. Em 

http://www6.ufrgs.br/ensinodareportagem/artigos/revistarealidade.pdf 
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4. PRODUTIVO VERSUS ATORMENTADO 

 

“O que será que será 

Que andam suspirando pelas alcovas 

Que andam sussurrando em versos e trovas” 

O Que Será (A Flor da Terra) - Chico Buarque 

 

 

“Dois diferentes escritores, um produtivo e outro atormentado, habitam chalés em vertentes 

opostas do mesmo vale” (p. 71). Esta é a definição de Castro (2002) para explicar qual a 

relação entre o jornalismo e a literatura. No ensaio A palavra compartida, o autor utiliza-se de 

dois personagens criados por Calvino (1979), no romance Se um viajante numa noite de 

inverno. 

O primeiro personagem, o produtivo, refere-se ao jornalista. Por sua vez, o segundo 

personagem, o atormentado, refere-se ao escritor. Na história, o atormentado não entende 

como o produtivo pode produzir um texto tão claro, em tão curto prazo de tempo: “O escritor 

atormentado sente inveja e admiração do autor produtivo, considera-o um hábil artesão, capaz 

de confeccionar uma série de textos de fácil compreensão” (CASTRO, 2002, p. 71). Já o 

produtivo observa o trabalho do atormentado, que passa dias e dias lapidando as palavras: “O 

atormentado rói as unhas, rabisca algo e arranca a folha, levanta-se e vai até a cozinha preparar 

um café, depois um chá preto e em seguida, um chá de camomila” (CASTRO, 2002, p. 71-72). 

Em nosso estudo, percorremos as áreas do jornalismo e da literatura em dois momentos. 

No momento em que distinguem-se, como coloca Proença Filho (1997): “A fala comum se 

caracteriza pela transparência. O mesmo não acontece com o discurso literário. Este se 

encontra a serviço da criação artística” (PROENÇA FILHO, 1997, p. 7). E no momento em 

que existe a possibilidade de os dois gêneros mesclarem-se. “Há sim uma fronteira entre 

jornalismo e ficção. Mas é uma fronteira permeável, que permite uma útil e amável 

convivência” (SCLIAR apud CASTRO; GALENO, 2002, p. 14). 

 Nas próximas subdivisões desde capítulo, alguns autores elucidam as diferenças entre o 

jornalismo e a literatura / o jornalista e o escritor / o produtivo e o atormentado. A parte 4.1 

descreve as peculiaridades da linguagem jornalística. Na seção 4.2, discorremos sobre a 

narrativa literária e, por fim, no período 4.3, descrevemos com a ajuda dos autores, sobre o 

conceito de jornalismo literário e expomos pensamentos que creem ou não na convergência 

entre as duas vertentes. 

  

 



 

 

 

4.1. O jornalista produtivo e a linguagem jornalística 

 

 

Ela está presente todos os dias em jornais e revistas, no rádio, na televisão e também na 

internet. Ela, a narrativa jornalística, normalmente obedece a uma estrutura fixa. “O texto, 

pregam os teóricos, deve começar respondendo, logo de cara, a seis perguntas fundamentais: O 

quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê?” (SQUARISI; SALVADOR, 2005, p. 11-12). 

No campo do jornalismo, as seis perguntas mencionadas, correspondem ao que denominamos 

de pirâmide invertida. “A técnica estreou em 1861 no jornal The New York Times, como 

forma de dar objetividade ao relato de um acontecimento” (SQUARISI; SALVADOR, 2005, 

p. 16). 

Colocadas sempre na abertura de uma notícia, as respostas compõem uma fórmula 

rápida para reconhecer as informações imprescindíveis de um acontecimento. “A busca de 

enunciados mais referenciais, concretos, justifica muito do trabalho na apuração de notícias” 

(LAGE, 2006, p. 54). Além disso, conforme Lima (2004), “a estruturação da mensagem 

jornalística nessa fórmula atende melhor à categoria jornalística que acabou conhecida como 

jornalismo informativo” (LIMA, 2004, p. 17). 

A estas informações que ganham prioridade no primeiro parágrafo dos textos, 

convencionamos também a chamar de lead, que pode ser definido como “'o parágrafo 

sintético, vivo, leve com o que se inicia a notícia, na tentativa de prender a atenção do leitor” 

(ERBOLATO, 2003, p. 27). De acordo com este autor, o lead cumpre a função de dar uma 

ideia do que houve, apresentar um resumo. Desta forma, “todos os assuntos (ou incidentes) que 

figurarem no lead devem constar obrigatoriamente no desenvolvimento da matéria” 

(ERBOLATO, 2003, p. 69). 

No caso do discurso jornalístico, é a função referencial que conduz um texto. O texto 

jornalístico, como o próprio nome da função já diz, deve ter uma referência, um fato concreto 

para ser noticiado. Como define Lage (2006), “em jornalismo a ênfase desloca-se para os 

conteúdos, para o que é informado. O jornalismo se propõe a processar informação em escala 

industrial e para consumo imediato” (LAGE, 2006, p. 47). 

Ainda segundo Lage (2006), alguns dados da notícia, como a hora exata do ocorrido e 

o nome completo das pessoas são fundamentais para dar credibilidade ao texto: “Tudo isso 

terá, no texto, efeito de realidade, isto é, contribuirá para a verossimilhança do relato” (LAGE, 

2006, p. 54). Sobre a pirâmide invertida, Squarisi e Salvador (2005) são enfáticas: “A pirâmide 



 

 

 

invertida resiste na imprensa. Ainda é a técnica de redação mais usada nos meios de 

comunicação” (SQUARISI; SALVADOR, 2005, p. 19). 

A narrativa jornalística segue outros preceitos, além da técnica da pirâmide invertida. 

Lage (2006), por exemplo, aponta o uso quase obrigatório da terceira pessoa. Já Squarisi e 

Salvador (2005) lembram mais algumas características impostas ao texto jornalístico, tais 

como, objetividade, restrição de adjetivos e uso de frases curtas e palavras simples.  

“Clareza é, disparado, a maior qualidade do estilo” (SQUARISI; SALVADOR, 2005, 

p. 23). O texto jornalístico deve ser compreendido e de fácil entendimento, à medida que é 

escrito para um público desconhecido de quem escreve. Segundo as palavras de Erbolato 

(2003) o jornal é o livro do povo, por isso a necessidade de primar pela clareza e a 

simplicidade na escrita. Lopes (2010) diria que “a linguagem jornalística (informativa) é 

predominantemente substantiva: evita a complexidade gramatical e de vocabulário, recusando 

a utilização de adjectivos, advérbios, metáforas e outras figuras de estilo” (LOPES, 2010, p. 2). 

Outras normas ultrapassam a questão da compreensão por parte do público, pois são 

regras restritas à redação jornalística, conforme linhas seguidas por determinados veículos de 

comunicação. De acordo com Lage (2006), cada redação normatiza o texto da forma que 

deseja. Para exemplificar, o autor enumera uma série de normas que podem ser utilizadas nas 

redações. Abaixo, enumeramos seis delas (LAGE, 2006, p. 73-74): 

  Nos títulos de notícias, use o verbo, de preferência no presente, e elimine 

artigos sempre que possível; 

 Não use ponto nos títulos; 

 Não use algarismos no começo de períodos; 

 Evite generalizações que possam atingir grupos profissionais, classes sociais 

nacionalidades, raças, credos e instituições; 

 Há sérias restrições ao uso de humor nas notícias. É preciso respeitar a 

sensibilidade humana e 

 Não seja mais sensacionalista do que o obrigam a ser. 

 

4.1.1. A reportagem  

 

No livro Páginas Ampliadas: o livro-reportagem como extensão do jornalismo e da 

literatura, Edvaldo Pereira Lima faz um resgate sobre a história da reportagem. O autor coloca 

que a reportagem surge nos anos 1920, sob a eclosão da Primeira Guerra Mundial, já que o 



 

 

 

público esperava um tratamento informativo de maior qualidade por parte das publicações da 

época: 

 

E exatamente vindo favorecer o atendimento a esta necessidade é que surge a revista 

Time, voltada para o relato dos bastidores, para a busca de conexões entre os 

acontecimentos, de modo a oferecer uma compreensão aprofundada da realidade 

contemporânea (LIMA, 2004, p. 19). 

 

 

A partir daí, Lima discorre sobre a consolidação do chamado jornalismo interpretativo, 

que é onde geralmente a grande-reportagem se apoia.  

Para o autor já mencionado, o jornalismo interpretativo encarrega-se de fundamentar a 

leitura de uma reportagem e também de elucidar informações que, em princípio não são muito 

claras. Ainda conforme o autor, alguns ingredientes são fundamentais para encorpar o texto da 

reportagem (LIMA, 2004, p. 21): 

 

 o contexto do fato nuclear ou da situação nuclear – quando se trata de um tema maus 

duradouro e que não reflita apenas uma ocorrência menor, quase isolada - ,para que se 

tenha uma visão clara de toda a rede de forças, naquele fenômeno focalizado, que lhe 

determina, impele, faz ser como é; 

 os antecedentes, para resgatar no tempo as origens do problema, como veio crescendo 

até o eclodir do fato que se examina ou a maturação da situação que se aborda; 

 o suporte especializado, mediante enquete, pesquisas de opinião pública ou entrevistas 

com especialistas e testemunhas do assunto em questão, para lhe dar sustentação que 

evita a informação oca; 

 a projeção, visando inferir do presente e do passado os desdobramentos do caso, suas 

conseqüências possíveis, seu alcance futuro; 

 o perfil, que é o lado da humanização da reportagem, já que o jornalismo se diferencia 

também por ser uma forma de comunicação que se volta para o homem, em última 

instância, como seu foco central e como tal visa emocionar, ao lado da elucidação 

racional, para transmitir um retrato completo dos temas que aborda. 

 

Entende-se a reportagem, portanto, como a ampliação da notícia, constituída de um relato 

mais aprofundado do assunto. Conforme Lima (2004, p. 18), a necessidade de ampliar os fatos 

e de colocar para o receptor a compreensão de maior alcance, obrigou o jornalismo a 



 

 

 

desenvolver essa modalidade de mensagem jornalística. Lima (2004) constitui sua definição 

para o significado de reportagem e grande-reportagem. Para ele, a reportagem é 

 

a ampliação do relato simples, raso, para uma dimensão contextual. Em especial, esse 

patamar de maior amplitude é alcançado quando de pratica a grande-reportagem, 

aquela que possibilita um mergulho de fôlego nos fatos e em seu contexto, 

oferecendo, a seu autor ou a seus autores, uma dose ponderável de liberdade para 

escapar aos grilhões normalmente impostos pela fórmula convencional do tratamento 

da notícia, com o lead (LIMA, 2004, p. 18). 

 

 

A reportagem também é entendida como extensão da notícia por outros autores. José 

Marques de Melo (apud LIMA, 2004, p. 23) sentencia que a notícia é o relato integral de um 

fato que já eclodiu no organismo social: “A reportagem é o relato ampliado de um 

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são percebidas 

pela instituição jornalística”. Assim como confirma ainda a autora Cremilda Medina (apud 

LIMA, 2004, p. 23): “A reportagem é a forma de maior aprofundamento possível da 

informação social”. 

Como características principais de uma reportagem, os autores Muniz Sodré e Maria 

Helena Ferrari (apud LIMA, 2004, p. 24) colocam a “predominância da forma narrativa, a 

humanização do relato, o texto de natureza impressionista e a objetividade dos fatos narrados”.  

Em uma última questão sobre a reportagem, Lima (2004) questiona: “Onde a reportagem 

pode manifestar-se?” (LIMA, 2004, p. 25). E ele mesmo responde: “Exatamente nas emissoras 

de rádio e televisão, nos jornais, nas revistas e, ultrapassando todos esses canais, no livro” 

(LIMA, 2004, p. 25). 

 

 

4.2. O escritor atormentado e a narrativa literária 

 

  

 

Diferente da narrativa jornalística, um texto literário está no âmbito da ficção, portanto, 

pode utilizar-se da imaginação, das metáforas, das invenções e até do que seria impossível na 

vida real. Proença Filho (1997) define que “a literatura é, tradicionalmente, uma arte verbal” 

(PROENÇA FILHO, 1997, p. 8). Lopes (2010) complementa este autor e afirma, 

simplificadamente, podemos afirmar que além de pertencer ao campo das artes, sua definição 

também está associada à ideia de estética/valor estético. 

 



 

 

 

Há manifestamente uma intenção estética, artística, altamente polissémica. 

Recorrendo a Yvette Centeno, podemos afirmar que aquilo que define o texto 

literário é, “mais do que a vontade de comunicação, a sua capacidade de significar”. 

Este texto vive “do que a mensagem contém e não do que ela simplesmente diz” 

(CENTENO, 1986)
4
. O texto literário emprega as palavras da língua com liberdade, 

recorrendo ao seu sentido conotativo ou metafórico (LOPES, 2010, p. 1). 

 

Como a literatura não é uma linguagem direta, muitas vezes, para entendê-la é preciso 

decifrar signos, pois o discurso literário “abre-se a um tipo específico de descodificação ligado 

à capacidade e ao universo cultural do receptor” (PROENÇA FILHO, 1997, p. 8). Ainda 

segundo este autor “o texto literário veicula uma forma específica de comunicação que 

evidencia um uso especial do discurso, colocado a serviço da criação artística” (PROENÇA 

FILHO, 1997, p. 28). 

Conforme aponta Proença Filho (1997) sobre as características do discurso literário, a 

linguagem comum difere-se da linguagem mais poética, pela chamada literariedade, a qual 

engloba algumas características peculiares à linguagem literária, como Complexidade, 

Multissignificação, Predomínio da conotação, Liberdade na criação e Variabilidade. 

A característica da Complexidade pode ser enxergada, muitas vezes, na interpretação de 

versos de um poema. Proença Filho (1997) adota como exemplo a frase do poeta Carlos 

Drummond de Andrade “Uma flor nasceu no chão da minha rua” e explica:  

 

No discurso não-literário, há um relacionamento imediato com o referente; 

caracteriza-se, na maioria dos casos, a significação singular dos signos, marcados 

pela transparência [...] Já o que depreendemos do texto literário, ultrapassa, como já 

foi assinalado, os limites da simples reprodução (PROENÇA FILHO, 1997, p. 37) 

 

A Multissignificação, por sua vez, representa os diversos significados que uma 

sentença pode ter no discurso literário, o que contraria totalmente um discurso preocupado 

com a clareza de informações, como confirma Proença Filho (1997): “Os signos lingüísticos, 

as frases, as seqüências assumem significado variado e múltiplo. Assim, afastam-se, por 

exemplo, da monossignificação típica do discurso científico” (p. 38). 

Segundo conceito sustentado por Lopes (2010), o texto literário, obviamente, 

diferencia-se dos textos da ciência, da história, da filosofia, da psicologia ou da sociologia, por 

exemplo. No entanto, é neles que a linguagem literária busca construir sua especificidade, 

através da “acção criativa” (LOPES, 2010, p. 11) 

A Multissignificação tem a ver com a terceira característica criada por Proença Filho 

para designar as características do discurso literário: o Predomínio da Conotação, que permite 
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 Centeno (1986) citado por Lopes (2010) 



 

 

 

a criação de sentido múltiplo das palavras na literatura. Proença Filho (1997) coloca que “a 

linguagem literária é eminentemente conotativa” (PROENÇA FILHO, 1997, p. 40). Os 

sentidos de conotação e denotação são explicados por Lopes (2010):  

 

A palavra tem valor conotativo quando remete para outros significados por 

associação, quando extrapola o sentido comum, quando é usada de modo criativo; e 

tem um valor denotativo (referencial) quando é tomada no seu sentido usual ou 

literal, com significação restrita, em “estado de dicionário” (p. 10). 

 

O teórico Proença Filho (1997) defende que “não existe uma „gramática normativa‟ 

para o texto literário. Seu único espaço de criação é o da liberdade” (PROENÇA FILHO, 

1997, p. 41). A Liberdade na criação é peculiar ao universo do discurso literário, pois, 

conforme o autor é a característica que permite ao artista deixar fluir toda sua criatividade, sem 

regras ou normas que estabeleçam padrões no momento de escrever. “Mesmo nos momentos 

em que a obediência a determinados princípios pareceu regular os procedimentos literários, a 

literatura, por sua própria natureza, levou à abertura de caminhos renovadores” (PROENÇA 

FILHO, 1997, p. 41). 

Por fim, escolhemos como última característica para explicar o discurso literário, a 

Variabilidade, que, de acordo com Proença Filho (1997, p. 44) está relacionada com a história 

da literatura e o ambiente sócio-cultural no qual está inserida. O autor expõe que “as línguas 

acompanham as mudanças culturais; mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam as 

pessoas, os povos, a linguagem” (PROENÇA FILHO, 1997, p. 44) e desta forma, faz a 

reflexão de que à medida que os costumes e as culturas se modificam, a linguagem literária 

também sofre mutação. 

 

 

 

4.3 A mistura do produtivo e do atormentado: o jornalismo literário e os novos contornos 

do new journalism 

 

 

Zuenir Ventura certa vez disse que “Jornalismo e literatura são irmãos gêmeos que 

nasceram muito diferentes e que hoje são mais parecidos do que nunca”. As relações entre os 

dois gêneros são complicadas. Há autores que as defendem, assim como há autores que as 

desacreditam. Castro (2002) acredita que o jornalista e o escritor trabalham com movimento 

inverso. Enquanto o primeiro “extrai do mundo a matéria-prima necessária para retransformá-



 

 

 

la em narração” (CASTRO, 2002, p. 73), o segundo “pode buscar na sua própria subjetividade 

toda a sua literatura” (CASTRO, 2002, p. 73). 

Por outro lado, Rivas (1998)
5
 sustenta que o jornalismo e a literatura podem formar um 

par, se ligados por uma relação de complementaridade. 

 

Quando têm valor o jornalismo e a literatura servem para o descobrimento da outra 

verdade, do lado oculto, a partir da investigação e acompanhamento de um 

acontecimento. Para o escritor jornalista ou o jornalista escritor a imaginação e a 

vontade de estilo são as asas que dão vôo a esse valor. Seja uma manchete que é um 

poema, uma reportagem que é um conto, ou uma coluna que é um fulgurante ensaio 

filosófico. Esse é o futuro (RIVAS, 1998 apud MEDEL, 2002, pg. 19).  

 

 

Lima (2004) justifica essa tal complementaridade entre o jornalismo e a literatura, 

através da própria história: “Na verdade, a literatura e a imprensa confundem-se até os 

primeiros anos do século XX. Muitos dos jornais abrem espaço para a arte literária, produzem 

seus folhetins, publicam suplementos literários” (LIMA, 2004, p. 174). De acordo com este 

autor, estes dois gêneros “se descobrem” aos poucos: “Num primeiro movimento, o jornalismo 

bebe na fonte da literatura. Num segundo, é esta que descobre, no jornalismo, fonte para 

reciclar sua prática” (LIMA, 2004, p. 178). 

 À mistura de jornalismo e literatura convencionou-se denominar “jornalismo literário” 

ou new journalism
6
. Esta nova modalidade aparece na mídia no século XIX, em solo 

americano. Conforme Squarisi e Salvador (2005), nos anos 60, jornalistas como Tom Wolfe, 

Truman Capote, Gay Talese e Norman Mailler contestaram o modelo da pirâmide invertida e 

abandonaram a estrutura clássica de texto factual, acrescentando elementos literários. Assim, 

“mergulhavam no mundo a ser retratado e tinham, por inspiração, os romances de Balzac, 

Dickens, Dostoievski e Tolstoi, escritores que haviam sido os grandes cronistas da segunda 

metade do século XIX” (SCHNEIDER, 2007, p. 18). 

Apesar de começar pelos jornais Herald Tribune, Daily News e The New York Times, o 

movimento do new journalism alcança o “olimpo do estrelato narrativo no livro-reportagem” 

(LIMA, 2004, p. 195) com a A Sangue Frio, de Truman Capote, que relata o assassinato de 

                                                 
5
 Rivas (1998) é citado por Medel (2002) na obra Jornalismo e literatura: a sedução da palavra, de Gustavo 

Castro e Alex Galeno.  

 
6
 Tom Wolfe, um dos precursores da corrente explica a proposta do new journalism: “O básico era a construção 

cena a cena, contando a história cena a cena e recorrendo tão pouco quanto possível a narração puramente 

histórica. Daí as extraordinárias proezas de reportagem que os novos jornalistas às vezes realizavam: podiam 

testemunhar efetivamente as cenas nas vidas das outras pessoas à medida que aconteciam – e registrar o diálogo 

por completo, que era o recurso número dois” (p. 197-198). Em: LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas ampliadas: o 

livro-reportagem como extensão do jornalismo e da literatura. Barueri, SP: Manole, 2004.  



 

 

 

uma família de fazendeiros do Kansas, ocorrido em 1959. Capote investigou a história para um 

artigo da revista The New Yorker, mas o trabalho transformou-se em romance, foi publicado 

em capítulos, depois virou livro e por fim, tornou-se filme em 2005.  

Esta corrente inédita mudou a forma de fazer jornalismo na época. “As reportagens do 

novo jornalismo colocam em primeiro plano uma atitude diferente, quando comparada à 

imprensa conservadora que se acomodara, não dera continuidade às inovações estilísticas 

testadas pelas revistas The New Yorker e True” (LIMA, 2004, p. 195). A inovação do new 

journalism, mesmo trazendo contornos diferentes às formas de reportar e escrever os textos, 

não foi tão logo aceita e sofreu “o mais ferrenho combate, que procede não só da comunidade 

literária mas também da própria instituição jornalística” (LIMA, 2004, p. 206). 

Já no Brasil, o início do chamado new journalism não tem fronteiras bem demarcadas. 

O primeiro a chegar mais próximo da nova corrente é Euclides da Cunha, com o Os Sertões. A 

história, que trata da Guerra de Canudos (1896-1897), ocorrida no interior baiano, pode ser 

entendida como obra de sociologia, geografia, história ou então, grande reportagem. “Quando 

lança sua obra-prima em 1902, Euclides da Cunha acaba por simbolizar aquele profissional 

que fica no meio-termo curioso da ficção e da realidade para construir um relato de 

profundidade” (LIMA, 2004, p. 212). 

 Outro expoente que mesclou a subjetividade com a realidade foi João do Rio. O 

cronista sabia descrever a cena carioca daquela época, cruzando o factual com o poético. “A 

contribuição de João do Rio não seria grande quanto ao tratamento estilístico, insuficiente para 

marcar uma forma jornalística. Mas deixaria seu pioneirismo inconfundível pela observação 

detalhada da realidade” (LIMA, 2004, p. 219). Ainda segundo Lima (2004), depois das 

crônicas de João do Rio, “parece existir um hiato na evolução da reportagem brasileira, que só 

vai ser retomada significativamente após a Segunda Guerra, chegando ao ápice da renovação 

no período 1966-68” (LIMA, 2004, p. 220). 

 O ápice da renovação a que se refere o autor chega com a prática exercida pelos 

jornalistas da revista Realidade e do Jornal da Tarde. Estes apostaram em um jornalismo que 

vai além das aparências e mergulha fundo nos fatos, gerando obras criativas que exploram o 

lado autoral de cada jornalista e, ao mesmo tempo, exigem destes profissionais o apuro na 

apresentação de dados minuciosos e a procura do ser humano por trás dos fatos objetivos. No 

caso da revista Realidade, já expomos estas características no capítulo três desta pesquisa. 

 O panorama do jornalismo literário hoje parece um tanto desanimador, para Piza 

(2002). O autor acredita que jornalismo e literatura parecem distantes, pois, apesar de 

pertencerem a um ramo profissional semelhante, têm poucas características em comum. 



 

 

 

“Apesar de elementos comuns, mantêm técnicas diferenciadas” (MEDEL apud CASTRO; 

GALENO, 2002, p. 16), aponta também Medel (2002). 

 Como se percebe, a prática do jornalismo literário já teve mais força. “Até os anos 60, o 

jornalismo era retórico, verborrágico, personalista” (PIZA apud CASTRO; GALENO, 2002, p. 

134). Já os anos 90 “consolidava uma triste realidade: textos relatoriais, burocráticos, com 

pobreza de palavras e recursos” (PIZA apud CASTRO; GALENO, 2002, p. 135). 

 A mesma sensação de que o jornalismo e a literatura romperam sua ligação a partir dos 

anos 90 é compartilhada por Silva (2002): “Houve uma fase em que a ruptura com o modelo 

literário se impunha e significou uma libertação para o texto jornalístico. Hoje, o fosso 

existente determina, cada vez mais, um desconhecimento, pelo jornalista, da textura literária 

das palavras” (SILVA apud CASTRO; GALENO, 2002, p. 51). 

 Piza (2002) considera que a convergência entre jornalismo e literatura não precisa 

ocorrer, necessariamente, dentro de um texto jornalístico. O autor lembra que o jornalismo é 

mais do que o formato hard news e que o jornalista tem direito a escrever com mais liberdade 

de estilo em perfis, resenhas, colunas, reportagens ou ensaios. “Se a literatura deve perder o 

medo da realidade, de interpretar a sociedade brasileira em sua complexidade e drama, o 

jornalismo deve perder a submissão ao que considera ser realidade, a submissão às versões 

oficiais e ideológicas sobre os fatos, para conseguir ir além deles” (PIZA apud CASTRO; 

GALENO, 2002 p. 137). 

 Nesta mesma linha de raciocínio, Duarte citado por Vicchiatti (2005), avalia que “a 

literatura não precisa representar apenas um modelo estético para a narrativa jornalística. Pode, 

também, ser uma fonte de abastecimento para o jornalista, na medida em que lhe possibilita 

um maior contato com o mundo, com suas realidades e seu imaginário” (DUARTE apud 

VICCHIATTI, 2005, p. 89). Lopes (2010) se utiliza do autor Lázaro Carreter
7
 para que 

possamos fazer uma delimitação mais precisa a respeito das diferenças que separam os dois 

gêneros: 

 

1. “Ao escritor não urgem necessidades práticas imediatas; no jornalismo são 

pressionáveis (um escritor pode passar anos a escrever um texto, o jornalista tem que 

realizar o seu trabalho num prazo temporal breve e improrrogável); 
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2. O escritor dirige-se a um receptor universal, sem rosto; o jornalista, ainda que o jornal 

tenha uma vasta audiência, escreve para receptores bastante concretos, cujo núcleo é 

pouco variável; 

 

3. A mensagem literária actua sem limites de espaço e de tempo; o jornalista perde 

eficácia e desvanece-se fora das coordenadas espácio-temporais que definem a 

actualidade (um ensaio pode ocupar mil páginas e continuar a ter valor séculos depois 

de escrito. O jornalismo morre cada dia, cada hora, e deve delimitar-se num espaço e 

tempo rigorosamente impostos); 

 

4. O leitor de literatura não é motivado por necessidades utilitárias, ao contrário do que 

acontece com o leitor de jornais; 

 

5. Ao contrário das obras literárias, que actuam em situação de leitura diversa para cada 

leitor, o jornalista e os seus leitores vivem forçosamente nas mesmas circunstâncias de 

espaço e tempo. Diariamente, retomam o contacto comunicativo interrompido no dia 

anterior; 

 

6. O jornalista não pode esquecer-se do carácter pragmático das suas mensagens, 

esforçando-se por eliminar o que, em teoria da comunicação, se denominam “ruídos”, 

perturbações no circuito. Tais perturbações são, pelo contrário, elementos de grande 

importância para a existência de uma comunicação literária” (LOPES, 2010, p. 5). 

 

De tudo que lemos e avaliamos, podemos compreender, com base nas afirmações expostas 

pela autora, que existem muitas diferenças entre o jornalismo e a literatura, ao contrário de 

outros teóricos, que pregam o encontro das duas vertentes por uma linha tênue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. O JORNALISMO DE REVISTA  

 
“O sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 

Quem lê tanta notícia, eu vou...” 

Alegria, Alegria - Caetano Veloso 

 

 

 

Revistas são publicações singulares, assim como o jornalismo de revista também é 

singular. Como considera a jornalista Marília Scalzo, uma revista é muito mais do que um 

veículo de comunicação ou um produto, pois “em primeiro lugar, revistas são objetos queridos, 

fáceis de carregar e de colecionar” (SCALZO, 2004, p. 12). Além disso, a qualidade da leitura 

de revista é melhor, devido ao seu formato e melhor impressão de texto e imagem.  

A primeira revista de que se tem registro na história surgiu em 1663, na Alemanha e foi 

traduzida como “Edificantes Discussões Mensais”. Apesar de o formato parecer com o de um 

livro, a publicação foi considerada revista porque trazia vários artigos sobre um mesmo 

assunto e, além disso, propunha-se a sair periodicamente. A partir disto, a ideia da revista foi 

se difundindo e ganhou espaço no cenário europeu e norte-americano, sempre com a intenção 

de aprofundar determinados temas. 

O modelo de revista semanal de notícias apareceu em meados da eclosão da Primeira 

Guerra Mundial. Em 1922, a Time nasce com a incumbência de não apenas relatar os 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 idéia de que uma boa 

imagem vale mais do que uma boa descrição” (SCALZO, 2004, p. 23). 

O Brasil sofre a influência do jornalismo de revista produzido na Europa, quando a 

corte portuguesa chega ao país no começo do século XIX. A primeira revista brasileira de que 

se tem notícia, apareceu no ano de 1812, em Salvador e chamava-se As Variedades ou Ensaios 

de Literatura. Ela também parecia um livro e abordava uma miscelânea de conteúdos, 

relacionados à história e costumes da época. Depois dela, algumas outras surgiram, mas todas 

com pouca duração, devido a falta de recurso e público leitor. 

Um novo tipo de revista surge apenas entre o final do século XIX e o início do século 

XX. Voltadas para o público masculino, as publicações traziam notas políticas e sociais, piadas 

e contos picantes, caricaturas, desenhos e fotos eróticas. “O Rio Nu foi a primeira, em 1898, 

mas o auge do gênero vem em 1922, com o lançamentos de A Maçã” (SCALZO, 2004, p. 29-

30).  



 

 

 

Outro tipo de revistas que fazem sucesso até hoje no Brasil são as de histórias em 

quadrinhos. Estas começaram a ser conhecidas em 1905, com a Tico-Tico, mas o grande 

sucesso veio mesmo com a chamada Gibi, editada pela Rio Gráfica e que contava as peripécias  

de personagens como Popeye, Super-Homem, Tarzan e Zorro. 

Os fenômenos editoriais no Brasil chegam com as revistas O Cruzeiro, de 1928 e logo 

depois, com a Manchete, em 1952. As duas publicações ficaram conhecidas por valorizar as 

grandes reportagens e a prática de fotojornalismo. Na sequência, em 1966, está registrado o 

surgimento da revista Realidade, objeto que está presente no corpus de nosso estudo. Apesar 

da pouca duração no mercado, até 1976, “é considerada uma das mais conceituadas revistas 

brasileiras de todos os tempos” (SCALZO, 2004, p. 31), como já expomos no terceiro capítulo 

desta pesquisa. 

Logo depois de Realidade, é a vez de citarmos a Veja. Lançada sem 1968, ela é até hoje 

uma das revistas mais lidas do Brasil. Este estilo dá vazão ao surgimento de outras publicações 

que depois seguem o mesmo padrão, tais como Visão, Isto é, Afinal e Época. Simultaneamente 

ao nascimento deste tipo de revistas que abordam uma pluralidade de assuntos, destacamos 

também as revistas monotemáticas. 

De acordo com Scalzo (2004), no final da década de 1950 e início de 1960, as revistas, 

acompanharam muito de perto o desenvolvimento da indústria e assim, começaram a delinear 

o conceito de segmentação editorial. “Em 1960, acompanhando o surgimento da indústria 

automobilística e da construção de estradas no Brasil, é lançada Quatro Rodas” (SCALZO, 

2004, p. 33). Outro exemplo desta divisão de temas são as revistas Manequim, de 1959 e 

depois, Claudia, de 1961, que acompanharam (e ainda acompanham) o mundo da moda e as 

transformações do universo feminino.  

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

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

(cinema, esportes, ciência). “É possível estender e afunilar a lista até chegarmos a grupos 

muito pequenos – e se quisermos ir ao extremo, até chegar a cada indivíduo em particular” 

(SCALZO, 2004, p. 49). 

A já referida singularidade da revista está no fato de que ela pode ser dirigida a um 

público conhecido. Ao contrário do jornal, que é produzido para um público heterogêneo e 

desconhecido, a revista “tem foco no leitor – conhece seu rosto, fala com ele diretamente. 

Trata-o por „você‟‟ (SCALZO, 2004, p. 15). 

Um critério que também transforma as revistas em veículo diferenciado dos demais é a 

credibilidade da informação. Diferente da rapidez das notícias transmitidas pelo rádio, TV ou 



 

 

 

jornal, a periodicidade das revistas pode variar entre semanal, quinzenal e mensal. Isso permite 

que elas cumpram “funções culturais mais complexas que a simples transmissão de notícias. 

Entretêm, trazem análise, reflexão, concentração e experiência de leitura” (SCALZO, 2004, p. 

13). A autora vai mais além, pois 

             

Enquanto os jornais nascem com a marca explícita da política, do engajamento 

claramente definido, as revistas vieram para ajudar na complementação da educação, 

no aprofundamento de assuntos, na segmentação, no serviço utilitário que podem 

oferecer a seus leitores. Revista une e funde entretenimento, educação, serviço e 

interpretação dos acontecimentos (SCALZO, 2004, p. 14). 

 

 

 A revista é o espaço que o jornalista tem de fugir do lugar comum e das notícias 

triviais. O grande desafio do profissional que trabalha em revista é justamente encontrar 

percepções diferentes de fatos que já ocorreram. Scalzo explica que “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” (SCALZO, 2004, p. 41). 

 Para a autora do livro Jornalismo de Revista, algumas características são essenciais 

para o que ela considera como bom jornalismo de revista, tais como plano editorial 

consistente, design adequado ao público-alvo, capa que seduza o leitor, chamada sugestiva e, 

principalmente, um texto diferenciado: “Além de conter informações de qualidade, exclusivas 

e bem apuradas, o texto de revista precisa de um tempero a mais. Diferente do leitor de jornal, 

o de revistas espera, além de receber a informação, recebê-la de forma prazerosa” (SCALZO, 

2004, p. 76). 

 Outra definição discutida por Scalzo no livro, refere-se à qualidade da revista enquanto 

questão mercadológica. A autora destaca que como veículo de comunicação, as revistas tem o 

papel de incentivar a propaganda. Às vezes não apenas por negócio, mas por tendências que os 

leitores gostam de acompanhar. 

  

Revistas, na verdade, podem ser chamadas de “supermercados culturais”. Elas 

refletem a cultura dos lugares, o estilo de vida, e, numa sociedade consumista como a 

em que vivemos, não é de se estranhar, que, apesar da crise econômica, as revistas 

que incentivam a febre pelas compras estejam em alta e representem uma tendência 

significativa do mercado editorial (SCALZO, 2004, p. 44-45). 

 

 

Scalzo expõe ainda que é preciso compreender a essência do jornalismo de revista 

como veículo de entretenimento, a exemplo do espaço reservado para palavras cruzadas, 

histórias em quadrinhos ou até fotos de mulheres nuas em revistas masculinas. “É preciso ficar 



 

 

 

claro que há funções que as revistas desempenham que não têm nada a ver – e nunca tiveram – 

com o jornalismo propriamente dito. São, sim, puro entretenimento” (SCALZO, 2004, p. 52).  

Segundo Scalzo (2004), “para as revistas, fica o meio termo: não falar com todo mundo 

(como fazem a televisão ou os jornais) e não individualizar seu leitor (como a Internet) 

(SCALZO, 2004, p. 49)”. Dessas acepções, podemos ressaltar que o jornalismo de revista 

seria, então, uma publicação que transita entre a TV que diverte e o jornal impresso que 

informa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. METODOLOGIA  

 

“A esperança equilibrista, sabe que o show 

de todo artista, tem que continuar...” 

O Bêbado e a Equilibrista - João Bosco e Aldir Blanc 

 

 

A partir da observação dos objetos empíricos desta pesquisa, que partem de quatro 

edições da revista Realidade - três do ano de 1968 e uma de 1969 - utilizaremos o método da 

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

busca revelar os cunhos literário e engajado presentes nas publicações mencionadas. 

Os artifícios da AC contribuem em nosso estudo de forma crucial, porque pertencem ao 

ramo das ciências empíricas e têm como uma de suas características organizar as informações 

do(s) objetos(s), de acordo com uma determinada classificação. Conforme aponta 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 priori, a escolha das edições de abril, julho e dezembro de 68 e janeiro de 69, que 

determinam o corpus desta pesquisa, estão relacionadas a três acontecimentos do ano de 1968 

que hoje são reconhecidos como fatos históricos importantes na história do Brasil. São eles: a 

morte do estudante Edson Luís, ocorrida no dia 28 de março de 1968; a Passeata dos Cem Mil, 

sucedida no dia 26 de junho de 1968; e a instituição do Ato Institucional número 5, datada no 

dia 13 de dezembro de 1968. 

Adverte-se que os meses escolhidos das edições de Realidade para nosso estudo são 

posteriores aos meses dos fatos ocorridos em 1968. Isso se deve porque deduzimos, pela 

lógica, que a repercussão do que acontece em um mês, dá-se na revista apenas no próximo 

mês, como funciona em grande parte das publicações mensais. Por exemplo, a morte do 

secundarista Edson Luís em março de 68 não poderia repercutir na revista neste mesmo mês, 

mas poderia ter a possibilidade de repercussão em abril de 68. 

A única exceção é a edição de dezembro de 1968, que entrou como objeto no corpus 

por ser a publicação do último mês de 68, que geralmente traz uma retrospectiva dos principais 

acontecimentos do ano. Desta forma, reiteramos que a AC surge nesta pesquisa no sentido de 

organizar todo este material analisado. Também devemos destacar outra ressalva a respeito 

desta edição: faltam duas páginas da reportagem de capa, conteúdo que vamos analisar. 



 

 

 

Devido à difícil aquisição do material, não conseguimos uma substituta, mas acreditamos que 

esta falha não interfere nosso estudo no contexto geral.  

Dentro dos diferentes segmentos de estudo que o método da AC oferece, optamos por 

trabalhar com o critério das unidades de análise, que foram determinadas conforme o recorte 

do corpus. Para reconhecer as características literárias dos textos e o caráter engajado da 

revista, trabalharemos com três unidades de análise.  

Primeiramente, a unidade de capa, que vai nos ajudar na análise das manchetes e 

chamadas de capa de Realidade. Depois, a unidade de antetítulo, que vem com o intuito de 

observar de que forma está estruturado o parágrafo que antecede o título das reportagens de 

capa das quatro edições. E, por último, a unidade de reportagem, na qual analisaremos a 

reportagem como um todo, observando suas características e intenções. 

 

 

6.1. Análise de conteúdo  

 

 A AC, 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. Fonseca Júnior (2005) 

apresenta uma concepção ampla sobre a AC. Segundo ele, este é um método “das ciências 

humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias 

técnicas de pesquisa” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 280). 

A AC surge como estudo em 1927, com Harold Laswell, um dos fundadores dos 

estudos de comunicação nos Estados Unidos, mas de acordo com Moraes (1999) suas 

características e abordagens ainda são recentes, pois foram desenvolvidas principalmente no 

decorrer dos últimos cinquenta anos. 

Na década de 50 do século XX, esta corrente de pesquisa tornou-se popular na análise 

de temas como racismo, violência e discriminação contra as mulheres no cinema e na televisão 

(HERSCOVITZ apud MacNAMARA apud LAGO; BENETTI, 2007, p. 124). A Segunda 

Guerra Mundial também contribuiu para o desenvolvimento da AC, através dos trabalhos 

empíricos realizados pelo Departamento de Ciências Políticas dos EUA, durante o período, de 

acordo com Bardin (2007). 

O método da AC se consolida apenas na segunda metade do século XX, conforme 

relata a autora Heloiza Herscovitz (2007): “O objetivo de fazer inferências lógicas sobre as 



 

 

 

mensagens se consagra (...) com os trabalhos de Klaus Krippendorff (2004) e de Robert Weber 

(1990)” (LAGO; BENETTI, 2005, p. 125). 

 Sobre o desenvolvimento desta corrente, a autora Laurence Bardin (2007) considera 

que a “necessidade de descobrir, de adivinhar, de ir além das aparências, expressam as linhas 

de força do seu desenvolvimento histórico” (BARDIN, 2007, p. 25).  

Bardin (2007) também sugere que a AC como método que promove o enriquecimento 

da leitura, pois dessa forma, o texto é lido de forma mais atenta, 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), como também 

este próximo trecho que prioriza a mensagem e reconhece que a análise de conteúdo contribuiu 

no sentido de “estabelecer alguns parâmetros culturais implícitos e a lógica organizacional por 

trás das mensagens” (HERSCOVITZ apud SHOEMAKER & REESE, 2007, p. 124)
8
. 

Em suma, por meio da AC, o pesquisador tem subsídios suficientes para achar 

respostas que solucionem ou discutam suas indagações. Krippendorff (1990) justifica nossa 

escolha ao apoiarmo-nos neste método, quando explica que esta metodologia é própria, pois 

“permite ao investigador programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa 

com independência de resultados” (KIPPENDORFF, 1990 apud FONSECA JÚNIOR, 2005 p. 

286). 

No caso desta pesquisa, vamos perceber de que maneira o texto jornalístico se 

comporta quando está intertextualizado aos artifícios da literatura. Deste modo, agiremos como 

detetives. “Os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como detetives em busca 

de pistas que desvendem os significados aparentes e/ou implícitos dos signos e das narrativas 

jornalísticas” (HERSCOVITZ apud LAGO; BENETTI, 2007, p. 127).  Ou ainda segundo 

Bardin (2007), seremos analistas de conteúdo. “Tal com um detective, o analista trabalha com 

índices cuidadosamente postos em evidência” (BARDIN, 2007, p. 34). 
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 Shoemaker & Reeese são citados por Herscovitz (2007), no artigo Análise de conteúdo em jornalismo. In: 

LAGO, Cláudia; BENETTI, Marcia. Metodologia de Pesquisa em Jornalismo. 



 

 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES: UM RECORTE EM REALIDADE 

 

Depois de fazer a leitura das quatro edições de Realidade, as quais constituem o corpus 

de nossa pesquisa, cabe-nos frisar que o rumo do trabalho sofreu algumas alterações, devido ao 

conteúdo presente nas publicações. Ao contrário do que esperávamos, os fatos que hoje são 

considerados históricos, em 1968 não ganharam espaço nas páginas de Realidade nos meses de 

abril, julho, dezembro e janeiro de 69.  

A morte do estudante Edson Luís, a Passeata dos Cem Mil e a instituição do Ato 

Institucional Número 5 não foram abordados de forma relevante ou até mesmo nem foram 

mencionados no mês posterior dos acontecimentos, à exceção da edição de julho, que traz um 

panorama geral da situação do movimento estudantil. Ao avaliar as edições, percebemos que 

outras pautas sobressaíam-se com certa frequência. Dessas acepções, podemos ressaltar as 

seguintes observações: 

- As quatro revistas têm como destaque reportagens que discorrem sobre os avanços da 

Medicina: Transplante: médico pode matar? – abril/68, José não sabe: Zerbini ia tirar seu 

coração – julho/68, Transplantes: já se troca quase tudo – dezembro/68, e Câncer: a última 

batalha – janeiro/69; 

- As quatro revistas têm matérias de cobertura internacional: Johnson está numa guerra 

sem saída – abril/68, Um dia normal no tiro-ao-alvo (sobre o assassinato de Robert Kennedy) 

– julho/68, Israel: paz e guerra no Kibutz – dezembro/68, e Oriente Médio: o difícil caminho 

da paz – janeiro/69; 

- As quatro revistas trazem uma editoria de “Perfil”: Lacerda, o retrato de um agitador 

– abril/68, Sou gordo mas sou feliz (sobre Jô Soares) – julho/68, Acontece que êle é baiano 

(sobre Caetano Veloso) – dezembro/68, e Elizeth está cansada – janeiro/69; 

- Das quatro edições, duas têm reportagens com líderes da Direita, que também são 

chamadas de capa: Lacerda, o retrato de um agitador – abril/68, e Salazar: agonia e queda – 

dezembro/68; 

- Na edição de julho de 1968, duas chamadas de capa são relativas ao comportamento: 

uma sobre prostituição e outra sobre educação sexual: Dramático: o inferno da prostituição e 

Responda: você é a favor da educação sexual?; 

- As três revistas de 1968 estampam na capa figuras de líderes de Esquerda, com as 

manchetes: Cuba, 1968: Nosso repórter viveu o comunismo de Fidel – abril/68, Este moço 

comanda a agitação – Luís Travassos presidente da UNE – julho/68, e Êste rosto não existe 

mais – entrevista exclusiva com Luis Carlos Prestes – dezembro/68; 



 

 

 

- Ao ler todas as reportagens das revistas, percebemos, à primeira vista, indícios que 

sinalizam o teor literário dos textos de Realidade. 

A partir deste levantamento, entendemos que Realidade não se tratava de uma revista 

qualquer, à medida que destacava assuntos polêmicos para uma época de regime militar. Desta 

forma, delimitamos o recorte do corpus desta pesquisa, com base nas últimas duas 

observações, que representam o caráter de editorialização engajado e literário das publicações. 

Laurence Bardin (2007) define unidade de análise como unidade de registro. Para ela, a 

unidade “corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a 

categorização” (BARDIN, 2007, p. 98). Assim, dividimos a análise deste estudo em três 

unidades de registro: a capa, que ilustra o posicionamento da revista ao exaltar a Esquerda e os 

antetítulos, bem como as reportagens como um todo, para exemplificar a narrativa literária. 

Ressaltamos ainda que as análises serão dispostas por ordem cronológica: primeiro as edições 

de abril, julho e dezembro de 1968 e por fim, janeiro de 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.1. A Realidade de abril em 68 e a Cuba de Fidel 

 

 

 



 

 

 

A partir de agora, retomamos e viabilizamos o objetivo principal desta pesquisa: buscar 

e discutir a respeito das marcas que sinalizam ou não o caráter literário e engajado presente nos 

textos da revista Realidade. Conforme sentencia Bardin (2007), a AC vai nos auxiliar no 

encontro do que está por trás da mensagem transmitida, através de intervenções ou, como o 

termo sugerido por ele, inferências sobre os textos. 

 Neste sentido, esta mesma autora ainda coloca a categorização, descrição e 

interpretação como etapas essenciais desta metodologia de análise, explicando que a inferência 

é “o procedimento intermediário, que vem permitir a passagem” (BARDIN, 2007, p. 34), ou 

seja, o processo da leitura mais apurada do corpus nos possibilita fazer a inferência sobre 

aspectos que venham ao encontro ao nosso propósito. 

 Das unidades de análise já estipuladas no capítulo anterior, iniciamos por aquela que 

mais chama a atenção na edição de abril de 1968 (edição número 25) da revista Realidade: a 

capa. Uma fotografia de Fidel Castro junto à manchete Cuba, 1968 – Nosso repórter viveu o 

comunismo de Fidel.
9
 À primeira vista, uma capa óbvia que estampa a figura de Fidel e sugere 

ao leitor a probabilidade de encontrar uma entrevista com o líder comunista falando sobre a 

Cuba de 68. Até chegar à página 51. 

Depois de ler a reportagem
10

, constatamos que Fidel Castro é apenas mencionado pelo 

repórter Mílton Coelho, quando este narra o encerramento de um Congresso Cultural ocorrido 

em Havana. O restante do texto é o relato com as impressões do próprio repórter sobre como 

seria viver em Cuba após dez anos de regime comunista, em uma abordagem que foi 

característica de Realidade.  

Sobre a revista, Edvaldo Pereira Lima (2004) expõe: “Seus temas não são os fatos 

isolados imediatos, mas sim a situação. O contexto em que esses fatos se dão”. (LIMA, 2004, 

p. 226). Um dos redatores de Realidade na época, José Hamilton Ribeiro, em depoimento ao 

livro Realidade, 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira, também coloca 

outra característica da revista, sobre o valor que a publicação dava às pautas fora do Brasil: “O 

nível de ambição jornalística era o da competição internacional – Realidade estaria onde 

estivesse o assunto. Fosse no Haiti, na Guiana, no Vietnã ou na China” (1999, p. 86)
 11

. 

A figura de Fidel destacada nos suscita um só questionamento: por que não ilustrar a 

capa com fotografias da Cuba de 68, se o líder comunista não aparece na reportagem enquanto 

                                                 
9
 A reportagem 1968 – Nosso repórter viveu o comunismo de Fidel pode ser lida no Anexo 1 desta pesquisa. 
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 ANEXO A: p. 70-78 
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Em: FARO, J.S. Realidade, 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira.UFRGS, 1999. 



 

 

 

entrevistado? Uma hipótese a ser considerada é que “as imagens operam como agenciadoras da 

memória” (GASPAR, 2008, p. 189), ou seja, em qualquer tempo, desde 1968 até hoje, uma 

fotografia de Fidel Castro remete à Cuba. É preciso ressaltar este aspecto, pois mesmo 

Realidade abordando o factual em 68, há 42 anos, o líder comunista ainda permanece atrelado 

à ilha nos dias atuais.  

Autor de um artigo sobre discurso, mídia e história, Pedro Navarro (2008) considera 

que “o estudo das ações dos sujeitos históricos pode recair sobre determinadas personagens 

cujos feitos individuais as tornaram ícones para uma sociedade” (NAVARRO, 2008, p. 158). 

Ao ressaltar a imagem da “pessoa” Fidel Castro, o editor de Realidade sabia que ressaltaria ao 

mesmo tempo a imagem de um ícone. 

Outra hipótese que pode responder à pergunta está nos livros de história e tem a ver 

com a influência da revolução cubana nos movimento de esquerda no Brasil. A opção de 

colocar Fidel na capa pode estar relacionada ao fato de que, com a revolução cubana, “os 

jovens combatentes liderados pelos não menos jovens Fidel Castro e Che Guevara realizaram 

os anseios de muitos setores das esquerdas e de grupos progressistas latino-americanos” 

(SALES, 2007, p. 108-109).  

O sonho de reforma agrária e urbana, bem como a regulamentação nos preços dos 

produtos alimentícios na década de 60 era um ponto em comum presente nos programas de 

esquerda do Brasil e de Cuba (SALES, 2007). Mostrar o rosto de Fidel na capa da revista, dez 

anos depois do início do regime comunista na ilha, pode representar, também, uma forma de 

refletir sobre o que teria ocorrido no Brasil se a esquerda brasileira também tivesse 

conquistado uma revolução, pois há registro de que houve a “tentativa de adequar o foquismo
12

 

à realidade brasileira (como foi o caso de muitas organizações que pegaram em armas contra a 

ditadura)” (SALES, 2007, p. 9). A relação existente entre Brasil e Cuba ainda se estendeu 

durante o período ditadura militar brasileira: 
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 O termo foquismo é empregado aqui de forma ampla, como era utilizado entre as esquerdas nos anos 1960, 

caracterizando movimentos, que, influenciados pela revolução cubana, acreditavam ser possível fazer uma 

revolução socialista através da guerra de guerrilhas e sem a presença de um partido comunista como dirigente do 

movimento insurrecional (SALES, 2007, p. 11) 

 



 

 

 

Durante a maior parte do tempo em que existiu, aproximadamente de 1968 a 1974, a 

ALN
13

 enviou membros para fazer treinamento militar em Cuba. Entre todas as 

organizações que participaram do treinamento, a ALN foi a que mais militantes 

enviou. Entre 1967 e 1970 foram enviadas quatro turmas, totalizando cerca de 92 

militantes (SALES, 2007, p. 68). 

 

Até aqui, levantamos somente algumas probabilidades do porquê Fidel Castro estar em 

evidência na revista. As razões poderiam ser explicadas por questões de estilo, impacto ou 

históricas, como descrevemos anteriormente, mas existe um motivo ainda mais relevante: o 

caráter engajado de Realidade. Faro (1999) expõe que, a partir da década de 60, toda a 

inspiração dos profissionais que escreviam poesia, dramaturgia, literatura e jornalismo 

apoiava-se no discurso “libertário e constestador” daquela época: “A rigor, essa fonte de 

inspiração, que se estendeu por toda a produção cultural, respondeu pela marca „de esquerda‟ 

das manifestações artístico-culturais, predominantemente „engajadas‟ e „militantes‟” (FARO, 

1999, p. 6). 

A fim de dar continuidade a nosso estudo, passamos para uma segunda unidade de 

análise, momento em que observamos as chamadas de capa da edição número 25 de 

Realidade. Das cinco chamadas, retiramos apenas uma de cunho mais objetivo, que diz 

Judeus: O anti-semitismo no Brasil. Quanto às demais, diferem um pouco do que seria 

considerado objetivo para uma narrativa jornalística. 

 Em Transplante: médico pode matar? há uma pergunta curiosa, que desafia o senso 

comum, uma vez que um médico é o profissional que lida com a vida e não com a morte. A 

reportagem, na verdade, é sobre a eutanásia, por isso o jogo de palavras que está presente. Já a 

segunda chamada, Johnson está numa guerra sem saída, é alusiva a uma expressão popular 

conhecida, o “beco sem saída”. Koch (2008), diria que a frase analisada “revela uma relação 

radical de seu interior com seu exterior; e, desse exterior, evidentemente, fazem parte outros 

textos que lhe dão origem, que o predeterminam, com os quais dialoga, que retoma, a que 

alude” (KOCH, 2008, p. 59). 

 A terceira chamada da edição de abril de 68 em Realidade é Lacerda, o retrato de um 

agitador. Neste título, aparentemente, não se percebe nada incomum, mas ao ler a matéria 

sobre um dos expoentes da direita no Brasil, constata-se a ironia da revista, pois durante a 

entrevista publicada, Lacerda responde que não é um agitador:  
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 Segundo Paes (1993) A ALN (Ação Libertadora Nacional) caracterizou-se por ser um partido de esquerda que 

aderiu ao modelo cubano ou teoria do foco revolucionário. Fundada por Carlos Marighella, antigo dirigente do 

PCB (Partido Comunista Brasileiro), a ALN “realizou sua primeira ação em dezembro de 1967: o assalto a um 

carro pagador em São Paulo, com o objetivo de arrecadar fundos para a luta revolucionária. 

 



 

 

 

 

- O senhor é um agitador? 

 

Êle tranca o sorriso, seus traços endurecem, os olhos grandes brilham e rebrilham: 

 

- Não. Não sou um agitador, ainda que haja muita gente interessada em espalhar essa 

imagem. Não estive, não estou e não estarei interessado em agitar. Quero, sim, é 

reimplantar a democracia no Brasil; restaurar o poder civil, restabelecer as eleições 

diretas, obter a anistia para os cassados e, com ela, a verdadeira paz; e, com isto, 

reconduzir o Brasil ao caminho do desenvolvimento (Realidade, abril de 1968, p. 23). 

 

 

 Na quarta chamada, que diz Somos todos uns complexados, a revista mostra mais uma 

vez seu caráter diferenciado. Quando sai de uma narrativa objetiva para incluir o leitor no 

discurso, Realidade utiliza-se da 3ª pessoa do plural para dar o tom de pertencimento do leitor 

ao grupo dos “complexados”. 

Nosso estudo sai agora da capa e vai para o interior da revista. Chegamos até a próxima 

unidade de análise: a reportagem de capa como um todo. Em destaque, encontramos o 

antetítulo O repórter Milton Coelho foi ver como está hoje o país de Fidel Castro, depois de 

dez anos de regime comunista, acompanhado do simples e direto título, CUBA. 

 Logo podemos identificar que o antetítulo evoca a expressão “Cuba de Fidel”, criando 

condições para a existência de um enunciado que manifesta o sentido de posse. Como se a 

intenção de quem escreveu a matéria fosse dizer que Cuba só pertence a Fidel e seu regime. 

 A grande-reportagem, assinada por Mílton Coelho, o coloca na “condição de um 

observador que descrevia a simultaneidade de impressões que as transformações 

revolucionárias causavam” (FARO, 1999, p. 187). Os dez anos da Cuba de Fidel “é a 

rememoração de um passado que funciona como uma sólida referência de uma narrativa 

histórica” (NAVARRO, 2008, p. 156). Assim, há toda uma descrição que apresenta o 

panorama daquele momento em Cuba. 

 A autora Cândida Gancho (2001) classificaria a posição do repórter como onipresente, 

uma vez que ele aparece em todos os lugares da história, tanto quanto narrador, como 

testemunha. José Faro (1999) esclarece que 

 

O repórter levava o leitor a um percurso sobre as dificuldades internacionais que o 

país enfrentava em decorrência do bloqueio americano, mas também avançava sobre 

o cotidiano da construção socialista, o racionamento, o mercado negro, os dissidentes 

de Fidel, os êxitos nos setores da saúde e da educação e o esforço político 

desenvolvido para promover o crescimento econômico integrando a produção da ilha 

ao mercado mundial (FARO, 1999, p. 187). 

 



 

 

 

A fim de destacar determinadas informações, Realidade utiliza-se bastante do olho – 

um recurso jornalístico – em trechos como, “roupa, sapato, comida, quase tudo racionado”, 

frase que se refere ao regime de controle estabelecido por Fidel. Na Cuba de 68, só era 

liberado açúcar, pão, ovos e alguns legumes. 

 A reportagem ainda enfatiza o bom desempenho do governo nas áreas da saúde e 

educação, descreve como era feita a divisão dos funcionários de empresas que deveriam 

trabalhar nas lavouras de café e mostra um paradoxo que ocorria em Cuba: “A míni-saia entrou 

logo em moda num país em que a roupa também é racionada” (Realidade, abril de 68, p. 55). 

Como se percebe, o leitor tem uma ideia geral da situação que enfrentam os cubanos no 

relato de Mílton Coelho, com a rica exposição de informações, o que garante o sucesso da 

revista. “Os leitores buscam uma abordagem mais profunda da notícia, uma avaliação de seus 

efeitos, um entendimento de suas causas, uma visão de como as pessoas de sua época sofrem a 

ação dos fatos” (VICCHIATTI, 2005, p. 88). 

Apesar da reportagem evidenciar-se mais informativa, o caráter pessoal do repórter 

também aparece durante o texto. Enquanto observador do regime após dez anos de revolução, 

ele descreve, logo no início que, apesar do racionamento, Fidel faz com que as pessoas 

acreditem no socialismo: “descubro que a receita de Fidel Castro é, na essência, a mesma 

usada por Stalin e Mao Tsé-Tung: orgulho nacional e esperança no futuro” (Realidade abril de 

68, p. 51), mas acaba deixando implícita a conclusão de que não é fácil viver em Cuba. 

Segundo Koch (2008), o entendimento do que está nas entrelinhas, depende da 

disposição do leitor em encontrar estes significados e qual a intenção do repórter, pois “o leitor 

não se limita a „entender‟ o texto no sentido de captar seu conteúdo referencial, mas atua no 

sentido de reconstruir os propósitos do falante ao estruturá-lo, isto é, descobrir o „para quê‟ do 

texto” (KOCH, 2008, p. 18).  

Lima (2004) discorre que cada profissional que trabalhava para a revista Realidade 

procurava a “sua forma de expressão, mais indicada para cada circunstância. Por isso as 

reportagens tinham seu toque de individualidade” (LIMA, 2004, p. 230). Nesse sentido, 

frisamos que Realidade é reconhecida como publicação ousada, também porque colocou o 

repórter no centro do acontecimento, para que aliasse informação e impressão pessoal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2. Julho de 68 e a Realidade do movimento estudantil 

 

 

 



 

 

 

A segunda revista presente em nosso corpus de pesquisa, a Realidade do mês de julho 

de 1968, demonstra-se essencial para nosso estudo, à medida que traz a repercussão de um 

acontecimento de 1968, delimitado em nosso corpus de estudo. Lembramos que a edição de 

abril de Realidade estaria relacionada à possível repercussão da morte do estudante Edson 

Luís, ocorrida em março de 68. 

 Dentre as quatro publicações que compõem esta pesquisa, a revista número 28 é talvez 

a que mais cause impacto no leitor. Para um ano de censura no Brasil, ela traz duas chamadas 

polêmicas na capa: Dramático: O Inferno da Prostituição e Responda: Você é a favor da 

educação sexual? Ambas temáticas envolvem o sexo como tabu, primeiro enquanto 

“profissão” e segundo como enquete sobre a revolução sexual, herdada do movimento 

estudantil do maio francês
14

. 

Segundo Faro (1999), transgredir as convenções estabelecidas pela sociedade e se 

contrapor ao “discurso ético-político” do Estado, era um dos costumes de Realidade. Em 

função disso, assuntos delicados de se tratar, estavam sempre na pauta da revista que abordava 

religião, ciência, vida política, questões urbanas, vida cultural, política internacional, assuntos 

policiais e sexo. “Formava-se, assim, um conjunto que investigava a contemporaneidade e que 

tornava a revista uma espécie de polo gerador de polêmica e de inquietação cultural” (FARO, 

1999, p. 90). 

A reportagem sobre prostituição, produzida por Carlos Azevedo, Celso Kinjô, 

Raimundo Rodrigues Pereira, Percival de Souza e Fernando Portela e com texto de Mylton 

Severiano da Silva, traz um retrato humanizado das mulheres que viviam no ambiente daquela 

época. “A matéria era uma radiografia de múltiplos sentidos: a crise social na raiz do 

problema, a desmistificação da „vida fácil‟, os sonhos das prostitutas, a rede de interesses 

envolvida na exploração das mulheres, o debate acadêmico em torno do assunto” (FARO, 

1999, p. 116). 

Todo este processo de apuração se configura como uma das características da revista: 

“Realidade não se prende ao fato do dia-a-dia, propõe sair da ocorrência para a permanência” 
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 “O maio francês começou (...) como uma contestação da cultura. Os estudantes mobilizavam-se contra a 

reforma universitária pretendida pelo presidente De Gaulle que, em sua essência, visava transformar a 

universidade numa máquina que produzisse „quadros integrados‟ ao sistema. Ou, ainda, contra a segregação 

racial, como foi o caso dos estudantes que moravam nos alojamentos da Universidade de Nanterre, na periferia de 

Paris. (...) Por trás das barricadas, os estudantes franceses sintetizaram a recusa e o sonho da juventude rebelde 

daquela época” (PAES, 1993, p. 28-29). 

 

 



 

 

 

(LIMA, 2004, p. 226). Permanência essa, que faz com que o relato sobre a prostituição seja 

válido ainda nos dias de hoje, pois é pauta permanente nos meios de investigação jornalística.  

Quanto à pergunta a respeito do posicionamento dos brasileiros sobre a educação 

sexual, Lima (2004) explica que as enquetes
15

 e pesquisas de opinião eram artifícios comuns 

utilizados pela revista para “mapear tendências do comportamento público” (p. 227 – 228).  

A outra chamada de capa da edição número 28 é relacionado à medicina, editoria 

corriqueira em Realidade. Apesar de não ser tão polêmica quanto as outras, a chamada 

também explora um título criativo, que aguça a curiosidade do leitor. Em José não sabe: 

Zerbini ia tirar seu coração, a revista aborda uma reportagem sobre transplante e revela um 

segredo dos bastidores de uma operação no coração. 

 Enfatizamos novamente a ousadia da revista Realidade, que vai desde o título/chamada, 

até a estrutura e corpo do texto, em discurso que foge dos padrões narrativo-jornalísticos. José 

não sabe: Zerbini ia tirar seu coração soa como verso de poema ou linguagem de conto, 

composto por artifícios que vem da literatura. Vicchiatti (2005) atribui razões para que o 

jornalismo se utilize, por vezes, do tom literário: 

 

Os limites que separam o jornalismo da literatura estão sendo transpostos em busca 

de uma narrativa esteticamente mais competente. Essa transposição surge do fato de 

alguns jornalistas ao não se contentarem em seguir os esquematismos de fórmulas 

rígidas de construção da narrativa jornalística, procurarem lançar um olhar inquieto 

às determinações de regras fechadas e buscarem enunciações atrativas com 

competência técnico-artística (VICCHIATTI, 2005, p. 83). 

 

 

A manchete de capa de julho da revista Realidade é um reflexo do que era o Brasil em 

68 e do que é o Brasil de 68 visto agora, por meio da história, mais de 40 anos depois. Quem 

estampa a capa é Luís Travasssos, naquele ano, presidente da União Nacional dos Estudantes, 

a UNE
16

. Como já exposto no início deste capítulo, esta é a única edição que vem atrelada à 

formação do corpus de pesquisa. A repercussão dos acontecimentos no mês de março aparece 

na reportagem de José Carlos Marão sobre a atuação da UNE.  

É bastante compreensível entender porque Realidade coloca um estudante na capa do 

mês de julho. São os estudantes os responsáveis pelos maiores movimentos de contestação que 
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 A enquete Responda: Você é a favor da educação sexual? da edição de julho de 1968, da revista Realidade, era 

composta por 17 perguntas de múltipla escolha. Segundo Lima (2004), a redação de Realidade recebeu 24 mil 

respostas do questionário mencionado, das quais 10% foram tabuladas como amostra, com apoio do Instituto de 

Estudos Sociais e Econômicos. 
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 Apesar da extinção oficial da UNE, “os estudantes lograram organizar estruturas representativas em nível 

nacional, estadual e local”. (ALVES, 2005, p. 142) 

 



 

 

 

ocorrem no mundo em 68. Sales (2007) define bem o clima desta década: “se transportássemos 

a maior parte dos jovens de hoje para a década de 1960 no Brasil, particularmente para o 

período pós-golpe de 1964, a sua primeira reação seria de espanto diante do desprendimento e 

do engajamento político da juventude daquela época” (SALES, 2007, p. 8). 

Na manchete, Realidade coloca um título que, a primeira vista, menospreza Luís 

Travassos. Em Este moço comanda a agitação, o “moço” parece ter sentido de alguém 

simples, fraco e de semblante cansado, mas que “comanda” toda a “agitação”. O espaço dado 

ao estudante na revista é explicado por Faro (1999): “Em meados de 1968 a presença dos 

estudantes no cenário político nacional deixava sobre a imprensa uma tensão permanente 

porque vinha deles a criação do fato político” (FARO, 1999, p. 125). 

Na capa, ainda estão implícitos três elementos que influenciam a escolha de Luís 

Travassos como representante do período. Primeiro, o maio de 68, na França, depois a morte 

do estudante Edson Luís no Rio de Janeiro, no dia 28 de março
17

 de 68 e em terceiro, a 

Passeata dos Cem Mil, que ocorreu na data de 26 de junho de 68
18

, também na capital 

fluminense.   

De acordo com Faro (1999), a oposição entre a classe estudantil e o governo, atrelado 

ao não-entendimento entre ambas facções, “revelava um quadro caótico para o qual o governo 

militar não tinha uma resposta que passasse pela aceitação do protesto e da crítica” (FARO, 

1999, p. 46). Ainda conforme o autor, parte disto ocorria devido à reivindicações dos 

estudantes por condições melhores na educação, as quais não eram atendidas pelo governo: 

 

O eixo do movimento estudantil não era um só, mas todas as suas variáveis acabavam 

desaguando nas mazelas do regime: luta pelo ingresso dos excedentes nos cursos para 

os quais haviam sido aprovados, melhoria das condições de alimentação 

("Calabouço"), exigência de mais verbas para a Educação, reforma universitária.  
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 “Para dissolver uma manifestação de protesto dos estudantes da Frente Unida dos Estudantes do Calabouço 

(Calabouço era o nome de um restaurante mantido pelo Ministério da Educação, no centro do Rio de Janeiro), a 

Polícia Militar chegou atirando e matou um estudante secundarista de 18 anos, Edson Luís de Lima Souto. No dia 

seguinte, 29 de março, o enterro foi acompanhado por 50 mil pessoas” (PAES, 1993, p. 67) 

 
18

 “Na „Passeata dos 100 mil‟, liderada pelos estudantes, as pessoas desfilaram na Avenida Rio Branco, da 

Cinelândia à Candelária, aos brados de “Abaixo a ditadura‟ ou „O povo unido jamais será vencido‟. Os estudantes 

não estavam sozinhos. Ao lado deles, artistas, intelectuais, parlamentares, padres da Igreja católica, setores das 

classes médias” (PAES, 1993, p. 68). 

 



 

 

 

Partindo para o interior da reportagem
19

 de capa, analisamos o antetítulo, exposto na 

figura logo abaixo. Percebemos que a segunda unidade de análise de nosso estudo, evoca 

sentidos negativos para os estudantes nas primeiras frases. Entretanto, Realidade apenas 

engana, no momento em que coloca abaixo, um título em letras enormes, como se expressasse 

euforia pela afirmação de que apesar de serem estudantes “irresponsáveis”, Êles querem 

derrubar o governo. A oposição e o jogo de sentidos também aparece no contraste com a 

manchete da capa, pois o “moço que comanda a agitação”, também faz parte dos que “querem 

derrubar o governo”.  

 

 

 
 

 

 

Ainda a respeito do antetítulo, observamos o uso da 3ª pessoa do plural. A narrativa 

jornalística comum, mais uma vez, não é utilizada pela revista. A pergunta “quem?” que deve 

estar sempre respondida no lead, de acordo com os padrões jornalísticos, fica implícita. 

Mesmo assim, o leitor sabe que o “Êles”, trata-se dos estudantes, através de pistas, como 

esclarece Koch (2008): “Por vezes, a (re)ativação de referentes a partir de „pistas‟ expressas do 

texto, se dá via inferenciação. Pode-se inferir, por exemplo, o todo a partir de uma ou de 

algumas partes” (KOCH, 2008, p. 40).  
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 ANEXO B: p. 79-89 



 

 

 

 Ao lermos a reportagem de José Carlos Marão, compreendemos que ele discorre, 

basicamente, sobre a atuação da UNE, a partir da observação de uma reunião com sessenta 

líderes estudantis do Brasil em 68. “Marão estendeu a narrativa sobre o complexo mundo da 

atuação semiclandestina de um grupo de jovens que havia feito da militância política a pauta 

de seu cotidiano” (FARO, 1999, p. 124). 

 No primeiro parágrafo da matéria, o repórter segue utilizando-se da 3ª pessoa, para 

descrever a maneira como os estudantes agiam na clandestinidade. Vicchiatti (2005) considera 

que o bom lead “deve narrar os fatos de forma que o leitor possa „visualizar‟ os personagens, 

possa „enxergar‟ o ambiente em que eles vivem. Deve „contar sua história‟ de modo que o 

leitor a compreenda o máximo possível, em todos os aspectos” (VICCHIATTI, 2005, p. 90).  

E é isto que acontece ao lermos o lead desta reportagem. Conseguimos entender como 

os estudantes se articulavam para agir, através de siglas, pontos de encontros e horários. “A 

reportagem de Marão, dessa forma, alternava a composição do ambiente que emoldurava a 

articulação da liderança estudantil em lances que procuravam traduzir os componentes „tensos‟ 

da clandestinidade” (FARO, 1999, p. 124). Quando o leitor sente o ambiente no qual os fatos 

são narrados, então é porque o texto foi capaz de despertar a atenção. Coimbra (2004) utiliza-

se de outros autores para justificar esta afirmação:  

 

  
Na reportagem narrativa, segundo Lopes e Reis, há sempre fragmentos portadores de 

informações sobre as personagens, os objetos, o tempo e o espaço que configuram o 

cenário das ações. Essas informações servem (...) para enraizar o texto na realidade. 

Sua acumulação cria o “efeito de real”, gera verossimilhança (COIMBRA, 2004, p. 

88). 

 

 

 A reportagem elucida também como era o projeto político do movimento estudantil 

sobre a ordem institucional brasileira, além de relatar sobre outros assuntos que permeavam a 

reunião como o desentendimento entre alguns estudantes, a questão das prisões, maneiras de 

ação contra o governo, o clima de votação para escolher representantes para o 30º Congresso 

da UNE e a discussão sobre um possível diálogo com as autoridades. 

 Apesar de mostrar a cena geral do que representava o movimento estudantil e citar 

outros nomes de pessoas que faziam parte do meio, o fio condutor do texto é Luís Travassos. 

Esta característica pode ser explicada pela valorização que a revista Realidade dava à 

modalidade de perfil, “que é o lado da humanização da reportagem, já que o jornalismo se 

diferencia também por ser uma forma de comunicação que se volta para o homem, em última 

instância, como seu foco central e como tal visa emocionar” (LIMA, 2004, p. 21).  



 

 

 

Luís Travassos, ou Luís Gonzaga Travassos da Rosa foi um dos principais ativistas 

político-estudantis durante o regime militar e entrou em contato com a atividade política em 

organizações católicas progressistas. Aos 20 anos, ingressou na Faculdade de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e no ano seguinte já foi eleito 

presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE-SP). 

Levando em consideração sua biografia, Realidade humaniza Luís Travassos, 

apresentando-o da seguinte forma: “Luís Travassos, presidente da UNE. Está com 22 anos. 

Anda cansado e doente. Precisa fazer uma operação e tratar dos dentes. „Mas não dá tempo‟, 

diz” (Realidade julho de 68, p. 29), ou seja, a revista desmistifica aquele que é o estudante 

mais procurado pela polícia em 68. Desta forma, o repórter tenta mostrar um outro lado da 

vida daquele jovem. “É possível constatar que, ao trazer para as páginas de jornais as emoções 

do cotidiano, o sofrimento dos personagens, suas histórias de vida, o jornalista procura atender 

a uma necessidade que acredita ser da sociedade atual” (VICCHIATTI, 2005, p. 87). 

Sobre Realidade, Lima (2004) afirma que a publicação “não chegou a atingir o grau de 

experimentalismo ousado que alcançou o new journalism, mas sem dúvida veiculou um texto 

de ruptura para com o próprio texto do jornal e da revista” (LIMA, 2004, p. 230). Mesmo 

assim, salientamos que, novamente, a revista consegue produzir uma reportagem que inova o 

cenário do jornalismo em 1968, beirando o conteúdo entre a informação e a emoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.3. A Realidade do mês de dezembro e o apoio à esquerda 

 

 

 

 



 

 

 

 

A revista Realidade número 33 de 1968 compõe nosso corpus de pesquisa por ser a 

última do ano. Ao incluí-la em nosso estudo, deduzimos que a edição poderia trazer-nos uma 

retrospectiva sobre os principais acontecimentos daquele período, como é comum em algumas 

publicações do mês de dezembro. Logo no início, (re)fazemos a ressalva de que faltam duas 

páginas na reportagem principal da revista que temos em mãos. A dificuldade de aquisição de 

material impediu-nos de conseguir uma substituta. Mesmo assim, acreditamos que esta falta 

não afeta o contexto geral da análise. 

Entretanto, na contramão das revistas “comuns”, Realidade diferencia-se e confirma 

seu caráter engajado. Mais uma vez, quem estampa a capa é um líder comunista. A fotografia 

dá lugar a uma figura ilustrada de Luís Carlos Prestes, de acordo com Faro (1999), “aquele que 

era considerado, pelos militares de 64, uma espécie de „inimigo número um‟ de todo o discurso 

político conservador” (FARO, 1999, p. 156) ou então em 68, o secretário-geral do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) e como sentencia a própria reportagem principal, “o mais antigo e 

o mais forte dos grupos esquerdistas do Brasil” (Realidade, p. 40, edição nº 33). 

Assim como Fidel Castro representa Cuba e seu regime comunista e Luís Travassos 

representa a UNE e suas lutas contra a ditadura, Luís Carlos Prestes também compõe um 

personagem fundamental na história da esquerda brasileira. 

           Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança foi um revolucionário de diversificada 

atuação política. Sua trajetória é permeada pela história de militância e participação no cenário 

da política brasileira. É conhecido principalmente por liderar a Marcha da Coluna, mais 

conhecida como Coluna Prestes. Esta teve início em 1924, a partir do momento em que ele 

comandou a revolta tenentista na região das Missões, no Rio Grande do Sul. 

           Anita Leocadia Prestes (1997), filha de Luiz Carlos Prestes e autora do livro  Luiz 

Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora – os caminhos da luta antifascista no Brasil 

(1934/35) enfatiza que “a Coluna Prestes lutava por um ideal de liberdade” (PRESTES, 1997, 

p.10). Tal ideal na época significava combater o poder da oligarquia. Assim, o revolucionário 

juntou-se a jovens oficias do Exército e dirigiu-se a Foz do Iguaçu. Lá, uniu-se aos paulistas e 

formou o contingente rebelde denominado Coluna Prestes. A marcha, conforme relata Prestes 

(1997) percorreu 25 mil quilômetros, durante dois anos e três meses, através de todo o Brasil e 

terminou em 1927, quando teve de se exilar na Bolívia e na Argentina. 

           A adesão de Prestes ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) ocorreu em 1935, quando 

ele foi escolhido para ser presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora (ANL), uma 

nova organização política nacional, liderada pelo PCB no Brasil. Sobre este fato, Prestes 



 

 

 

(1997) afirma que “sua adesão aos ideais comunistas e ao movimento comunista veio apenas 

comprovar e confirmar sua vocação revolucionária, seu compromisso definitivo com a luta 

pela emancipação econômica, social e política do povo brasileiro” (PRESTES, 1997, p. 10). Já 

o teórico Faro (1999) enfatiza: “Prestes era atravessado pela história do partido, pela atuação 

do partido, pelas resoluções políticas do partido” (FARO, 1999, p. 157). 

Vale lembrar que o título desta pesquisa, designa Realidade como produtora de um 

“jornalismo literário e engajado”. Esta afirmação se justifica novamente na manchete que diz 

Este rosto não existe mais – Entrevista exclusiva com Luís Carlos Prestes
20

, quando 

observamos esta primeira unidade de análise. 

Se um dos critérios da narrativa jornalística é a clareza (SQUARISI; SALVADOR, 

2005), então a revista não o adota ao escolher o título para a manchete. Carregada de tradução 

subjetiva, a frase fica clara só depois que o leitor lê a reportagem e compreende que o rosto de 

Prestes “não existe mais”, porque naquela época ele viveu a clandestinidade.  

A objetividade de uma narrativa jornalística é substituída pela metáfora também em 

outra chamada desta mesma edição. Em Copa 70: Vamos pela esquerda, a revista se mostra 

posicionada de forma clara ao utilizar um título que apresenta dois significados. A princípio, 

Realidade informava que os principais jogadores da seleção brasileira na época chutavam com 

o pé esquerdo.  

É necessário, pois, analisar o que dizem as entrelinhas deste título. Reiteramos que um 

dos objetivos de nossa pesquisa é fazer inferências que nos deem respostas a tais 

questionamentos e, segundo Bardin (2007), levantar quais as consequências que determinado 

enunciado pode provocar. 

O caso do enunciado Vamos pela esquerda é no mínimo suspeito para uma revista 

publicada em dezembro de 1968, no mês em que o Brasil sofria com os efeitos de uma severa 

ditadura militar. Através deste título, Realidade faz mais do que uma chamada para a leitura de 

uma reportagem sobre futebol. A revista faz um convite ao leitor para que “se junte” à 

esquerda, para que não siga a direita. 

Outra chamada da edição 33 de Realidade, agora de cunho internacional, também 

aponta um sentido negativo à direita. Salazar: agonia e queda é um título que remete à queda 

do regime de direita em Portugal, local em que a revista também era comercializada. O 

governo de António de Oliveira Salazar, que durou de 1932 a 1968, foi comparado ao fascismo 

de Benito Mussolini, pelo caráter autoritário e severas medidas repressivas contra a oposição. 

                                                 
20

 ANEXO C: p. 90-99 



 

 

 

Apesar disso, alguns estudiosos consideram que Salazar foi um bom político em nível 

de relações internacionais, conseguindo assegurar a neutralidade de Portugal, tanto na Guerra 

Civil Espanhola, quanto na Segunda Guerra Mundial. Em 1968, uma grave doença obrigou 

Salazar a deixar o poder.  

A respeito das demais chamadas, Israel: paz e guerra no Kibutz e Transplantes: já se 

troca quase tudo, nosso estudo apenas confirma a permanência seguida de reportagens que 

classificaríamos nas editorias de “Mundo” e “Medicina”. O que demonstra ainda a diversidade 

das pautas abordadas todo mês ou como define Lima (2004) quando refere-se à revista: 

“Realidade abre-se para o Brasil e para o mundo com uma proposta de cobertura ambiciosa (p. 

225)”. 

A ambição de Realidade vai além da cobertura. Na unidade de análise em que 

estudamos o antetítulo da reportagem de capa, podemos observar que a ambição está presente 

também na forma como o repórter escreve o texto. Nesta edição, ainda mais literário do que 

nas outras já avaliadas, como evidencia o trecho reproduzido a seguir: 

 

 

 

 

Trata-se de uma reportagem ou de uma história? É a pergunta que nos fazemos após a 

leitura do antetítulo acima, texto que antecede o título. Realidade traz todos os elementos de 

uma narrativa que parece ficcional. A trama, o cenário, o ambiente e o personagem são alguns 

deles. Conforme Soares (2000), estes elementos fazem parte de uma estrutura concentrada e 



 

 

 

irreversível, própria dos contos. Esta ideia é exposta por Lima (2004), quando defende que a 

revista Realidade produzia uma espécie de reportagem-conto.  

A clandestinidade de Prestes contribuiu para a formação de um conto, no qual o 

repórter Paulo Patarra se coloca entre a mistura de narrador testemunha e narrador 

protagonista. O testemunha descreve o ambiente e diz que “a sala (...) ligava-se a uma saleta, 

com um sofá e duas poltronas mais uma estante de livros” (p. 39, edição nº 33), enquanto o 

protagonista narra o que sentiu ao ter os olhos vendados, já que não podia saber onde estavam: 

“Meus cálculos estavam atrapalhados: poderia jurar que era dia, mas sentia que já anoitecera, 

ou – pelo menos – tínhamos entrado em uma garagem” (p. 39, edição nº 33). Conforme expõe 

Faro (1999) 

 
a matéria era conduzida com ingredientes de pleno suspense, a ambientação dos fatos 

presenciados pelo repórter, o contato pessoal com Prestes, as preocupações com as 

questões de "segurança", tudo recebia um tratamento textual sombrio e misterioso, 

carregando o leitor num enredo fílmico (FARO, 1999, p. 157) 

 

 

Soares (2000) explica que “ao invés de representar o desenvolvimento ou o corte na 

vida das personagens, visando a abarcar a totalidade, o conto aparece como uma amostragem, 

como um flagrante ou instantâneo” (SOARES, 2000, p. 54), ou seja, a estrutura pequena do 

conto como gênero literário, permite que a revista desenhe uma história sobre como estaria 

vivendo o líder comunista Luís Carlos Prestes em 68. 

A trajetória de como Realidade conseguiu realizar a entrevista com o revolucionário, 

até chegar na própria conversa entre os dois é narrada durante a matéria (Realidade, edição nº 

33, p. 40): 

 

Em fins de agôsto, o jornal carioca Última Hora publicou uma nota em que 

afirmava que REALIDADE estava preparando uma reportagem sôbre o PCB. Era 

verdade. Como é verdade que há mais de uma no – onde quer que estivessem – os 

repórteres da revista tinham uma recomendação: espalhar que estávamos interessados 

em entrevistar Luís Carlos Prestes. 

Alguns dias depois da nota publicado no Rio, a campainha do meu 

apartamento, em São Paulo, tocou pelas 10 da noite: 

- Gostaria de conversar com o senhor. É coisa de interêsse da sua revista. 

(Realidade, edição nº 33, p. 40). 

 

 A opinião de Prestes sobre a combinação da entrevista também está exposta na 

reportagem (Realidade, edição nº 33, p. 40): 

 

- Pessoalmente, achava ser inútil qualquer entrevista, com qualquer 

jornalista. Mas o Comitê Central resolveu que devia receber um repórter de um 

grande órgão de imprensa. (Realidade, edição nº 33, p. 40). 



 

 

 

 

Além de ilustrar os bastidores da redação da revista, é possível observar ainda como é 

feita a utilização dos diálogos entre os “atores”. Segundo Koch (2008), o texto que está 

constituído entre as percepções do repórter e diálogos dos entrevistados é polifônico, pois “do 

ponto de vista da construção dos sentidos, todo texto é perpassado por vozes de diferentes 

enunciadores, ora concordantes, ora dissonantes” (KOCH, 2008, p. 74). 

Sobre a presença do repórter no local do acontecimento/entrevista, Coimbra (2004) 

coloca que “a presença deles no interior da narrativa valoriza-a” (p. 46) e ainda a respeito da 

participação do repórter como protagonista, o autor justifica que esta “ocorre, (...) quando, por 

algum motivo, o próprio repórter torna-se o centro do acontecimento que cobre, e portanto, a 

melhor fonte de informação” (COIMBRA, 2004, p. 47). 

Durante a leitura, percebemos a descrição minuciosa do encontro dos dois para a 

entrevista exclusiva concedida à Realidade, bem como características discursivas que lembram 

a forma de conto, pois como pontua Koch (2008): “a construção do texto exige a realização de 

uma série de atividades cognitivo-discursivas que vão dotá-lo de certos elementos, 

propriedades ou marcas, os quais, em seu inter-relacionamento, serão responsáveis pela 

produção de sentidos” (KOCH, 2008, p. 70). 

 Conforme Faro (1999), a reportagem-perfil de Luís Carlos Prestes é uma das mais 

complexas a serem interpretadas por dois motivos. Primeiro porque na matéria estão 

“presentes os ingredientes da personalidade histórica do secretário-geral do PCB, sentido este 

valorizado pelos lances "lendários" da militância pessoal, que havia percorrido toda a história 

contemporânea do país” (FARO, 1999, p. 156) e o segundo nível “é o que associava a 

mitologia em torno de Prestes à mitologia que cercava a existência clandestina do PCB” 

(FARO, 1999, p. 157). 

 O foco da reportagem acaba sendo, justamente, a vida de Prestes atrelada ao partido. O 

repórter tenta fazer uma pergunta em relação à vida particular do líder e ele responde enfático 

(Realidade, edição nº 33, p. 45-47): “Minha vida particular é o de menos (...) não estou aqui 

como pai de família. Estou falando como secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro”. 

 Arriscamos afirmar que a reportagem envolvendo Prestes é a mais completa em termos 

de conteúdo e informação, das edições já analisadas de Realidade. Além de envolver o leitor, 

por meio da fórmula da reportagem-conto, o relato traz informações puramente jornalísticas, 

divididas entre dois box ou retrancas. O primeiro, que levanta uma breve biografia do líder 

comunista e um segundo, que ocupa toda uma página e resume a história do PCB, seus 



 

 

 

principais momentos de atuação desde as primeiras décadas do século XX até a fase que 

antecedeu o golpe de 64. 

A manchete de capa Êste rosto não existe mais fica clara ao fim da reportagem, quando 

Realidade expõe “um elenco de opiniões de personalidades públicas, à esquerda e à direita do 

quadro político nacional, sobre o próprio Prestes” (FARO, 1999, p. 158). As pessoas 

convidadas opinam sobre os feitos políticos do homem que vivia a clandestinidade em 

dezembro de 68. Alzira do Amaral Peixoto, filha de Getúlio Vargas, diz em depoimento: “Só 

vi Prestes uma vez, rapidamente” (Realidade, edição nº 33, p. 58). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.4. A Realidade censurada de 1969  

 

 

 
 



 

 

 

Este capítulo concebe a última etapa da análise de nosso corpus de pesquisa. Em nosso 

estudo, já foram analisadas três edições da revista Realidade do ano de 1968. Até agora, 

constatamos semelhanças quanto aos conteúdos das publicações, que seguem uma linha 

editorial bastante clara nos meses de abril, julho e dezembro. As capas estampadas pelas 

figuras de líderes de movimentos e partidos de esquerda justificam esta afirmação.  

 A revista Realidade número 34, no entanto, foge à regra estabelecida pelas edições 

anteriormente trabalhadas. Percebemos logo na capa esta mudança, ao ler a manchete: Câncer: 

a última batalha
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. A virada do ano (de 1968 para 1969) representa a nova postura que a 

revista assume no mês de janeiro, após a instituição do Ato Institucional Número 5, mais 

conhecido como AI-5, no Brasil. Sales (2007) destaca que  

 

O Ato Institucional nº 5 foi decretado pelo presidente Artur da Costa e Silva, em 13 

de dezembro de 1968. Foi o mais abrangente e autoritário de todos os atos 

institucionais, fortalecendo a chamada linha dura do regime instituído pelo golpe 

militar de 1964. A primeira e maior conseqüência de sua implantação foi o 

fechamento do Congresso Nacional, por quase um ano. Após a decretação, 

jornalistas, intelectuais e políticos que haviam se manifestado contra o regime foram 

presos. Na prática, a partir desse momento era impossível qualquer tipo de oposição 

ao regime (SALES, 2007, p. 101). 

 

  

Como citado por Sales (2007), a partir do dia 13 de dezembro de 1968 todos os órgãos 

de imprensa passariam pelo crivo da censura, o que não seria diferente com Realidade. Apesar 

de ter como característica um jornalismo posicionado, a revista não poderia ir contra o regime 

pós-censura. Desta forma, Faro (2009) nos conta que “a revista sofre limitações 

descaracterizadoras, razão pela qual - ainda que tenha mantido um padrão de qualidade 

jornalística bastante vinculado à produção anterior - deixa de refletir as principais tendências 

apontadas” (FARO, 1999, p. 11). 

Do recorde de exemplares vendidos à perda da estilística, o redator-chefe de Realidade 

na época, José Hamilton Ribeiro, citado por Faro (1999) dá seu depoimento e lamenta: 

"Realidade tinha chegado, em 68, ao seu apogeu. A revista bicava os 500 mil exemplares, em 

ritmo crescente e prenunciando que chegaria à meta um de Roberto Civita: um milhão de 

exemplares vendidos” (RIBEIRO apud FARO, 1999, p. 85) 

As capas por nós avaliadas, que davam espaço a assuntos relacionados à política, em 

janeiro de 1969 dão lugar à editoria de Medicina, sempre presente nas pautas de Realidade. 
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 ANEXO D: p. 100-105 



 

 

 

Nas chamadas de 69, itens presentes em nossa unidade de análise, observamos talvez a relação 

de títulos mais comuns se comparados às demais revistas examinadas. 

Com relação à Vestibular: de cada cinco três caem na primeira leitura, já sabemos do 

que se trata. Em Os fantásticos mistérios da lua também é possível deduzir que a reportagem 

fale, justamente, sobre os mistérios da lua. Lembramos que em julho de 1969 o homem chega 

até a superfície lunar, promovendo um momento histórico para o mundo. A chamada Oriente 

Médio: o difícil caminho da paz convida o leitor a ler sobre a difícil convivência entre árabes e 

israelenses nas terras ocupadas por Israel, em reportagem de cunho internacional. O mais 

interessante é avaliarmos como este último assunto trazido por Realidade ainda permanece 

atual nos dias de hoje. 

A chamada mais criativa da edição de janeiro de 69 coloca a repórter da revista em 

primeiro plano: Oriana Fallaci no país dos milagres. O leitor indaga-se: que país? Trata-se da 

Índia. Ela narra suas impressões sobre a religião naquele lugar. Ressaltamos que apesar de 

tudo, os textos do interior da revista permaneciam reconhecidos como criativos, instigantes e 

envolventes. Na abertura da reportagem da italiana Oriana Fallaci, já percebemos seu 

posicionamento dentro da reportagem (Realidade edição nº 34, p. 86):  

 

Oriana Fallaci, a repórter que escapou da morte no Vietnam e no México, quis 

conhecer os segredos da vida imaterial e misteriosa terra dos brâmanes e dos iogues. 

Na Índia, procurou testemunhar e esclarecer os prodígios dos babas, os novos 

profetas, cujas virtudes sobrenaturais intrigam o Ocidente. Êste é o seu depoimento, 

depois de uma extraordinária aventura. 

 

Destacamos o trecho a seguir, que trata de outro tema: a Medicina. 

 

 



 

 

 

Podemos ler o texto que antecede o título Câncer: vitória à vista. Embora o tema 

abordado pela reportagem de capa de Realidade seja o possível avanço da Medicina no 

tratamento contra o câncer, arriscamos que o jogo de palavras entre câncer X guerra X armas 

não é colocado por acaso. O antetítulo criativo prende a atenção do leitor, tão quanto outras 

tantas reportagens de Realidade. O texto segue primando pela qualidade. Diferente, porém, da 

característica da reportagem de dezembro sobre Luis Carlos Prestes, em que o repórter era 

protagonista.  

Na edição de janeiro de 69, o repórter Ary Coelho é um escritor onisciente, segundo 

nos ensina Coimbra (2004). Ou então, como determina Foucault (1972 apud Navarro), que 

define sua condição na função enunciativa como “sujeito-que-narra”. Coelho expõe todo o 

processo das células cancerígenas, aponta os novos caminhos para a cura, fala sobre os 

processos químicos e os equipamentos utilizados na terapia de um câncer. 

A partir de então, Realidade continuaria levantando temas importantes, mesmo depois 

do estabelecimento da censura, “mas esses temas já não tinham conexão imediata com a 

realidade brasileira. Citavam-se os fatos, mas não os fatos mais atuais, numa solução de 

emergência, o que criava um certo constrangimento entre os profissionais” (FARO, 1999, p. 

75). 

José Hamilton Ribeiro, citado por Faro (1999) relata que "no caso da revista Realidade, 

o AI-5, mais que por ação direta, assustou a Editora Abril. Realidade era então uma forte  

'instituição política' (ainda que pareça incrível) e se abateu sobre ela o peso das 

discriminações” (RIBEIRO apud FARO, 1999, p. 85). Ele ainda revela que itens de pauta 

como estudantes, padres, juventude, operários, sexo e bispos progressistas foram proibidos e 

conclui que “com isso - e por mais alguns fatores de ordem interna - aconteceu a 'segunda 

morte': toda a equipe se demitiu. (Hoje não tenho certeza qual das duas 'mortes' veio 

primeiro)” (RIBEIRO apud FARO, 1999, p. 85). 

É importante ressaltar que a publicação só fechou em 1976. No entanto, podemos 

compreender com base nos autores citados durante esta pesquisa, que a imposição do AI-5 

decretou o “começo do fim” da revista Realidade em janeiro de 1969. Aquela que ficaria 

marcada para sempre na história da imprensa brasileira.  

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O que foi feito amigo, de tudo que a gente sonhou? 

O que foi feito da vida? O que foi do amor? 

(...) E o que foi feito é preciso conhecer 

Para melhor prosseguir” 

O que foi feito devera - Milton Nascimento, Fernando Brant e Márcio Borges 

 

 

 

 De março até novembro de 2010 estivemos concebendo esta pesquisa. Ao fim da 

análise das quatro edições da revista Realidade que constituem o corpus de estudo, 

asseguramos que nossa meta foi alcançada. A imersão no ano de 1968 – ainda que jamais seja 

total, quando se trata de um ano como este – nos ajudou a compreender de que “ilusões 

perdidas” referem-se às pessoas que viveram aquela época com fervor. 

 É impossível entender o que representou Realidade, sem entender o que foi o ano de 

1968. Mais do que um período de guerras, conflitos, passeatas e contestações, 1968 foi o ano 

dos sonhadores. Dos que acreditavam que a revolução significava o caminho da paz, de um 

Brasil mais igualitário ou de uma política mais justa. Entendemos deste modo, porque 

Realidade é considerada até hoje um marco na imprensa brasileira.  

A revista soube inovar na hora certa e retratar da forma mais real possível as mais 

diversas faces de nosso país. Sutil e, ao mesmo tempo, escancarada, Realidade demonstrava-se 

claramente posicionada ou engajada, como sugere o título deste trabalho, estampando capas 

sucessivas de líderes que representavam o regime de esquerda.  

Vale lembrar que, a priori, pretendíamos trabalhar com o livro 1968 – o ano que não 

terminou, de Zuenir Ventura e fazer uma ligação entre as memórias de Ventura e o conteúdo 

factual das revistas de 68. No entanto, a riqueza de conteúdo das publicações nos fez mudar a 

proposta de pesquisa. Sem querer, concluímos que Realidade trazia consigo peculiaridades 

semelhantes as de um livro-reportagem. 

Nas reportagens foi possível perceber a junção de elementos como a narração, 

descrição, utilização das funções de linguagem, determinadas angulações, jogo de palavras e 

pontos de vista. Todas essas características que comprovam, também, que é possível unir as 

narrativas literária e jornalística. Realidade consegue envolver o leitor sob a linha tênue que 

separa a informação da ficção.  

O desafio de perpassar áreas que distinguem-se do jornalismo, como a história e a 

literatura também foi de suma importância e valor no processo de construção desta pesquisa. A 



 

 

 

ligação entre estes três campos foi primordial para entender a revista Realidade, além de 

agregar-nos conhecimento científico. 

 A opção de trabalharmos com a metodologia de Análise de Conteúdo também foi uma 

escolha acertada, pois tivemos liberdade em investigar o que estaria por trás dos textos da 

revista. Outra percepção importante refere-se ao fato de compreendermos que Realidade não 

se limitava em mostrar o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, mas aprofundava estas 

questões. As reportagens sobre Cuba, o movimento estudantil e Luís Carlos Prestes não estão 

obsoletas, pois ainda servem como documentos, que contam a história daquele tempo. 

 Hoje não temos uma revista do porte de Realidade, uma publicação mensal que bate 

recordes de venda a cada edição e que produza um tipo de jornalismo diferenciado, no que se 

refere ao teor literário dos textos. Na introdução de nosso estudo, questionamos se Realidade 

seria o último suspiro do new journalism. Após refletirmos sobre isso, nossa resposta seria 

afirmativa, mas com a consciência de que o contexto do ano de 1968 possibilitava também esta 

motivação que rompeu regras.  

 No DVD da minissérie Anos Rebeldes, transmitida pela Rede Globo, a contracapa traz 

uma série de questões: “E se a revolução sexual não estourasse? E se não houvesse um mundo 

dividido entre direita e esquerda? E se os rótulos como alienado, engajado e revolucionário 

jamais tivessem tido peso?”. A estas perguntas, acrescentaríamos mais uma questão: e se a 

revista Realidade não tivesse existido? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – CUBA, 1968 – Nosso repórter viveu o comunismo de Fidel (Realidade/ abril de 

1968) 

ANEXO B – Êste moço comanda a agitação (Realidade/ julho de 1968) 

ANEXO C – Êste rosto não existe mais – Entrevista exclusiva com Luís Carlos Prestes 

(Realidade/ dezembro de 1968) 

ANEXO D – Câncer: a última batalha (Realidade/ janeiro de 1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 


