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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa sobre os sentidos da cultura 

abordados pela revista Realidade nos anos 1966 a 1968. 

Realidade foi uma publicação de informação geral que teve 

uma representação singular no jornalismo brasileiro, com um 

projeto editorial crítico e ousado refletido no processo 

jornalístico, ao apresentar pautas criadas sob um olhar 

inquieto frente às mudanças sociais. As reportagens 

estudadas foram selecionadas de um total de 33 edições 

publicadas num período de intensas transformações políticas 

e culturais no Brasil. Neste trabalho, entende-se por 

cultura manifestações humanas que se estabelecem num 

processo contínuo e transformador e a qual permite a 

interação entre as pessoas de uma forma livre e sem 

hierarquias, estabelecendo relações com diversas áreas do 

conhecimento. Sob essa proposta, parte-se da hipótese de 

que a revista capta essa idéia, quando expressa ao leitor 

as abordagens sociais de maneira pluralizada. Através de 

leituras de exemplares da Realidade, foi possível notar que 

as reportagens exercem uma visão ampliada dos 

acontecimentos culturais, entendendo que a cultura deva ser 

abordada em todas suas interfaces, mesmo que conflitantes, 

resistindo a estagnação proposta por regras padronizadas. 

Nas abordagens estudadas, estão presentes as questões da 

identidade cultural, dos conflitos gerados pela indústria 

cultural e as transformações sociais. A imprensa, ao 

abordar temas culturais no seu histórico de jornalismo 

cultural tem demonstrado grande superficialidade, com 

exceção de alguns movimentos particularizados. Assim, esta 

pesquisa demonstra o jornalismo não estereotipado da 

revista Realidade que apresenta um enfoque diferenciado e 

pluralizado para a cultura.  

Palavras-chave: mídia e produção de sentido; comunicação e 

linguagem; revista Realidade; mídia impressa; jornalismo e 

cultura. 
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ABSTRACT 
 

This paper is about a research of the cultural traits 

handled by Realidade magazine from 1966 to 1968. Realidade 

magazine was a publication that contained general 

information, which had a unique representation within the 

Brazilian news scenario, with a critical and daring 

editorial project reflected in the journalistic process, by 

presenting reports created under writers' restless views, 

due to the social changes that took place at the time. The 

news articles studied were selected from a total of 33 

issues published during a time of intense political and 

cultural changes in Brazil. In this work, culture is 

understood by human manifestations that are established in 

a continuous and changing process that allows for the 

interaction among people freely and with no hierarchy, 

establishing relations with various knowledge areas. Under 

this proposal, a hypothesis is assumed that the magazine 

captures this idea, by expressing to the reader social 

approaches in a pluralized manner. Upon reading Realidade 

magazine it was possible to observe that the news articles 

exercise an extended view of cultural events, meaning that 

culture should be dealt with, in all its interfaces, even 

conflicting ones, resisting against an stagnation proposed 

by empty rules. The material studied offers cultural 

identity issues, conflicts created by the cultural industry 

and social changes. When treating cultural matters within 

its journalism history, the press has demonstrated to be 

very superficial, except in some specific movements. Thus, 

this research demonstrates that Realidade magazine presents 

a differentiated and pluralized focus, aimed at culture.  

Key Words: media and production of meaning; communication 

and language; Realidade magazine; printed media; journalism 

and culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da cultura e do jornalismo em um mesmo objeto 

de pesquisa gera uma série de abordagens que, muitas vezes, 

parecem redundantes e contraditórias. De início, distinguir 

conceitualmente jornalismo da idéia de cultura é uma tarefa 

que expressa dificuldade se entendermos que as publicações 

jornalísticas são parte da cultura que tentamos 

identificar. De forma mais específica, nesse universo, 

procura-se compreender o termo ‘jornalismo cultural’, 

utilizado para definir a especialidade no jornalismo, o que 

expõe conceitos ainda mais relativizados.  

Para Teixeira Coelho (1996), o termo ‘jornalismo 

cultural’ consiste apenas em um vício de linguagem, assim 

nomeado para tratar os produtos da indústria cultural. “O 

que se pode dizer desde logo, e isto deve dar a exata 

dimensão do fenômeno, é que a expressão ‘jornalismo 

cultural’ revela-se consideravelmente tautológica - porque 

jornalismo é, em ampla medida, apenas um outro nome para 

cultura, o modo atual da cultura” (p.101). 

Não só a cultura, mas as segmentações, de modo geral, 

como economia, política e muitas outras, nasceram da 

necessidade de se direcionar ou ‘zapiar’ um veículo de 

comunicação o que significa, conseqüentemente, segmentar 

público, anunciante e patrocinadores. No caso dos produtos 

intitulados como ‘jornalismo cultural’, publicam-se desde 
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roteiros de cinema e espetáculos até reportagens de 

comportamento e questões sociais que, de alguma forma, são 

considerados ‘culturais’. 

  Ao estudar os textos que abordam o tema e traçam a 

linha histórica, foi possível encontrar várias definições 

para ‘jornalismo cultural’. Também eram diversos os 

produtos jornalísticos editados sob esse título, os quais 

podem ser divididos em três grupos. No primeiro, estão as 

publicações jornalísticas produzidas e editadas por 

intelectuais e artistas, ou mesmo, que tiveram participação 

ao escreverem em colunas fixas. Entre os textos publicados, 

na maioria em revistas, estão os contos, as crônicas e 

histórias de gêneros literários e, em grande parte, 

ficcionais. Muitos nomes de importante participação na vida 

cultural do país contribuíram como: Joaquim Maria Machado 

de Assis (1839–1908); Oswald de Andrade (1890-1954); João 

Guimarães Rosa (1908-1967); Rubem Braga (1913-1990); 

Clarisse Lispector (1920-1977); Carlos Drumond de Andrade 

(1902-1987); Jorge Andrade, entre outros. 

Na segunda divisão, agrupamos as publicações 

jornalísticas que reservam setores ou editorias para o tema 

‘cultura’. Em alguns casos, são cadernos especiais 

encartados nas publicações e que têm como pauta temas 

culturais e a divulgação das artes. Nesse agrupamento, a 

idéia de cultura tem origem no universo da indústria 
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cultural, onde os produtos recebem influências de um 

processo mercantilista. 

Em um último grupo, estão as publicações jornalísticas 

de temas genéricos, mas que são consideradas como 

jornalismo cultural sob a justificativa de que contribuem 

para a formação cultural. Revistas como O Cruzeiro (1928-

1975), Realidade (1966-1976), Diretrizes (1938-1944) e 

Manchete (1952-1980) são citadas como exemplos. Essa 

definição é válida quando se considera o todo e entende-se 

jornalismo, por si só, uma atividade que contribui para a 

formação cultural da sociedade. Dessa forma, essa 

classificação dos segmentos dos produtos precisa ser 

repensada. 

 Esse último grupo é o que nos interessa para esta 

pesquisa: estudar a cobertura jornalística que tenha como 

abordagem a cultura permeada na informação, independente da 

nomenclatura imposta, se é jornalismo cultural ou não. O 

estudo sob essa perspectiva nos apontará caminhos para 

reconhecer a representação da cultura em determinado 

período histórico.  

A revista Realidade, citada como importante produto 

cultural na história do jornalismo, é o foco desta pesquisa 

e pode ser um movimento da cultura brasileira. Foi 

publicada pela editora Abril por um período de dez anos, de 

abril de 1966 a março de 1976. Editada mensalmente, atingiu 

a tiragem de 475 mil exemplares, quase o dobro, após seis 
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meses de lançamento. Nota-se, portanto, que, na fase após 

dezembro de 1968, a proposta editorial de Realidade é 

bastante alterada devido à situação política do Brasil. 

Naquele mês, foi instituído o Ato Institucional nº 5 que 

enfatiza a atuação da ditadura instaurada no país desde 

1964. Na pesquisa, abordamos edições da fase anterior a 

esse acontecimento, de 1966 a 1968. 

A revista demonstra sua relevância, primeiro, sob o 

aspecto jornalístico, quando se fez uma cobertura das 

questões sociais no Brasil e no mundo, de forma bastante 

contextualizada, e com a apresentação de um texto 

aprimorado, próximo ao estilo literário. Esses aspectos 

fazem a diferença quanto à qualidade do material, não só 

comparando-os às publicações da época, mas às revistas até 

hoje publicadas no país.   

Um segundo aspecto importante é o retrato que a 

revista traz com uma linha crítica acirrada sobre os 

acontecimentos políticos, sociais e culturais de uma época 

com mudanças representativas. Nesse panorama, podemos citar 

acontecimentos importantes como a solidificação da 

indústria cultural, a instauração do regime militar e a 

formação da classe média urbana, que, na década de 60, 

supera em números a população rural do país.  

Um outro apontamento tem relação com as atitudes 

produtivas da Realidade perante a implantação da indústria 

cultural. Revistas contemporâneas consideradas ilustrativas 



 

 

 

15 

como Manchete e Fatos e Fotos eram totalmente favoráveis 

aos produtos que vinham das novas mídias e se aproveitavam 

de suas inovações estilísticas, como grandes fotos 

coloridas, para estamparem as celebridades da época. A 

revista Cruzeiro tinha uma linha menos publicitária, mas 

também demonstrava, com clareza, os acordos com a nova 

indústria cultural.   

Pode-se entender que a revista Realidade atinge uma 

importante e diferente conexão com a vida real brasileira 

que se transformava quando assuntos como religião, 

preconceito e resistência política eram tratados de maneira 

clara, mas polêmica.  

O caráter verticalizado adquirido pelas 
reportagens de Realidade guardou estreita 
relação com o discurso transgressor produzido 
em meados dos anos 60 e que abarcou, em sua 
formulação, a ordem dos valores burgueses 
conservadores, a ordem do Estado e a ordem da 
estrutura social (FARO, 1999, p.13). 
 

A revista Realidade foi tema de algumas pesquisas 

acadêmicas ou, pelo menos, fonte de análises históricas. 

Faro (1999) desenvolveu uma pesquisa de Doutorado na Escola 

de Comunicação e Artes da USP, a qual, mais tarde, veio a 

ser publicada em livro com o título Revista Realidade 

(1966-1968) - Tempo da reportagem na imprensa brasileira e 

contribuiu muito para compreendê-la. O autor aborda, no 

trabalho a revista sob diversos eixos e visões, ao 

demonstrar como era o desenvolvimento de reportagens e seu 

impacto na sociedade de temas como religião, o jovem, 
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política, economia, educação e sociedade. Abordou o mundo e 

a cultura sob a visão da autonomia dos jornalistas nessa 

produção. 

Antes da publicação desse trabalho, em 1988, Terezinha 

Tagé Dias Fernandes também defende uma pesquisa de 

doutorado na ECA-USP com o tema Jorge Andrade, repórter 

Asmodeu, leitura do discurso jornalístico de autor na 

revista “Realidade” (FERNANDES, 1988). A tese trata da 

segunda fase da publicação e analisa textos produzidos para 

a revista pelo dramaturgo e jornalista Jorge Andrade 

durante o período de 1969 a 1973, marcado pela censura 

política, quando foram contratados intelectuais brasileiros 

para fazer reportagem em estilo alegórico a fim de 

comunicar os problemas brasileiros inéditos em textos 

jornalísticos diferenciados. 

Em 1990, foi concluído um trabalho de Doutorado, na 

ECA, a qual analisa o conteúdo dos textos publicados pela 

revista e aponta como o jornalismo impresso cotidiano pode 

apresentar qualidade equivalente a textos de literatura 

ficcional. O autor, Edvaldo Pereira Lima, publicou a 

pesquisa com o título Páginas Ampliadas: o livro-reportagem 

como extensão do jornalismo e da literatura (LIMA, 2004).  

Realidade primou pelo texto solto que rompia 
com as fórmulas tradicionais do jornalismo no 
Brasil. Não chegou a atingir o grau de 
experimentalismo ousado que alcançou o new 
journalism, mas sem duvida veiculou um texto 
de ruptura com o próprio texto do jornal e da 
revista (p. 230). 
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Lima demonstra como as matérias da revista Realidade 

captaram o contexto social da época, além de contextualizar 

os fatos e transformar os fatos atuais em reportagens 

contemporâneas.  

No Departamento de História da USP, foram 

desenvolvidas duas dissertações de mestrado que envolviam o 

tema. Uma concluída em 2001, pesquisa de Letícia Nunes de 

Góes Moraes, intitulada A dança Efêmera dos leitores 

Missivistas na revista realidade (1966-1968). É um estudo 

das cartas dos leitores publicadas nos três primeiros anos 

de circulação da revista e das reportagens mais comentadas 

por estes leitores. E, em 2003, o pesquisador Adalberto 

Leister Filho concluiu o trabalho Entre o sonho e a 

realidade: pioneirismo, ascensão e decadência da revista 

Realidade (1966-1976) que mostra, através de depoimentos de 

jornalistas e editores os quais trabalharam na Realidade e 

análise de reportagens, o que representou a revista para o 

jornalismo nos dez anos de publicações. 

Outras pesquisas usaram a revista Realidade como fonte 

importante na análise da produção cultural da época, mas 

nenhum dos trabalhos até hoje estudados pesquisou a revista 

sob o ponto de vista da abordagem cultural. Faro(1999) é 

quem mais se aproxima na área da cultura sob essa visão, 

não só ao contextualizar o setor cultural da época, mas 

também ao relatar matérias importantes que foram polêmicas 

no período de 66-68.  



 

 

 

18 

A proposta da presente pesquisa é compreender as 

noções possíveis de cultura captadas pela revista 

Realidade, observar o trabalho jornalístico, tomando como 

foco a compreensão de cultura, ao notar de que forma foi 

compreendida a idéia nessa publicação. Partimos da hipótese 

de que a Realidade, por apresentar um trabalho ampliado na 

compreensão de mundo de uma forma geral, poderia decifrar a 

idéia de cultura de maneira menos fragmentada do que a 

apresentada nas publicações atuais na imprensa. 

 

As compreensões de cultura 

 

A abordagem da cultura proposta nesta pesquisa visa 

identificar a diferença entre revista Realidade como 

relevante publicação cultural da época e o que foi 

considerado pauta de cultura para a imprensa naquele 

período. Voltamos à questão inicial de distinguir imprensa 

e cultura. Décio Pignatari1, quando indagado sobre o tema, 

reconheceu a dificuldade na distinção. 

 

A imprensa está impregnada de cultura, é ela 
mesmo cultura, projeta ou não cultura? É 
claro, você tem de distinguir entre uma 
cultura lato sensu e uma cultura stricto 
sensu, uma cultura de nível mais alto e uma 
cultura estritamente de assuntos chamados 
culturais. Mas é evidente que falando de mídia 

                                                
1 PIGNATARI, Décio. Palestra proferida em 24/11/1995, no seminário de 
comunicação, promovida pelo Banco do Brasil em São Paulo e organizada 
pelo jornalista Alberto Dines. 
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impressa, ela tem cultura, independente do que 
esteja vinculado (Pignatari, 1996, p.119). 

 

Para compreender essa separação proposta por 

Pignatari, ou entre uma cultura mais ampla ou restrita, 

faz-se necessária uma abordagem de como se formula a idéia 

de cultura. A busca de uma definição de cultura não tem 

sido uma incumbência muito fácil nos diversos setores da 

sociedade. Se nos voltarmos para a evolução histórica do 

termo, parece que partimos do mesmo ponto: na Europa, em 

meados do século 19, caracterizava-se culta a civilização 

que melhor pudesse desenvolver-se intelectual e 

espiritualmente.  

De forma mais específica, a cultura estava ligada à 

sofisticação pessoal ou ao ato de cultivar o espírito. O 

possuidor de cultura teria supostamente acesso à educação, 

arte, literatura, etc. Nesse caso, cultura estaria agregada 

a um significado de valor: culto x inculto. O uso dessa 

compreensão contribuiu para propagar a idéia que sobrevive 

de que cultura é um complemento social ligado à educação e 

ao refinamento. 

Já no fim do século, a visão antropológica amplia e 

relativiza o termo e atribui às civilizações a existência 

de diferentes culturas. Assim, o estudo de sociedades 

compreende a análise de um complexo de crenças, formas e 

artes tanto de maneira descritiva como simbólica. Importam 
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os objetos, costumes e seus significados, como mostra a 

seguinte definição de THOMPSON:  

[...] o conceito de Cultura se refere a uma 
variedade de fenômenos e a um conjunto de 
interesses que são, hoje, compartilhados por 
estudiosos de diversas disciplinas, desde a 
sociologia e a antropologia até a história e a 
crítica literária (1965, p.165). 
 

No momento histórico que presencia a industrialização, 

o foco de debate sobre cultura cercou-se do termo ‘consumo 

cultural’ que, inevitavelmente, estabelece divisões tais 

como cultura popular, cultura erudita e a cultura de massa 

ou indústria cultural. Surgiu a necessidade de preservação 

dessas diferentes “classes” culturais geradoras de diversas 

manifestações e artes. Assim também se acirrou o debate 

sobre democratização cultural que parece ser infinito 

quanto a uma definição consensual sobre os benefícios, ou 

não, da indústria no setor cultural. 

Mais recente, surge a pós-modernidade que Garcia 

Canclini (2003) explica não se tratar da etapa que 

substitui o mundo moderno, mas uma maneira de problematizar 

os vínculos equivocados do mundo moderno. Nesse contexto, é 

apropriado abandonar a representação do processo cultural 

como oposição entre as culturas erudita, de massa e popular 

e pensar em outros processos como a hegemonia e o 

hibridismo que, ao contrário, recusam representações 

maniqueístas.  

 

Cultura e política 
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Ao contextualizar a cultura nesse universo pós-

moderno, é possível identificar posturas opostas, tanto no 

campo conceitual como no da ação, em diversos setores da 

sociedade, que podemos especificar em dois pilares 

centrais: O Estado, na organização das políticas culturais, 

e a sociedade civil tanto nas manifestações de ação 

cultural como no consumo dos produtos culturais.  

As propostas idealizadas nesses setores, muitas vezes, 

não alcançam legitimidade e, conseqüentemente, não chegam a 

tornar as pessoas em sujeitos da cultura, mas sim, 

consumidores de fábricas culturais. É comum identificar 

atitudes que, muitas vezes, manifestam-se de forma 

simbólica como se devêssemos repetir movimentos rotineiros 

a fim de reagir a um conceito estanque de cultura.  

Esse uso disciplinado parece refletir a utilização da 

cultura como se fossem estereótipos caracterizados tanto no 

exercício das políticas culturais como nas manifestações 

diversas da sociedade civil. Parece claro que chega o 

momento de entender como uma idéia pode compreender a outra 

e ser transformada. “El posmodernismo há borrado poco a 

poco lãs fronteras entre el arte minoritário y sus 

contrapartidas populares o de massas. Pude que la cultura 

posmoderna sea antipatricia, pero el desdén exotérico que 

siente por el elitismo puede compaginarse facilmente com 

uma adesión a valores conservadores” (EAGLETON,2000,p.111).  
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Essa relação entre política e cultura é importante 

referência para o presente trabalho, em um primeiro 

enfoque, para compreender o cenário social em que vivia o 

Brasil na década de 1960, período de desenvolvimento da 

Realidade. Foram anos em que as manifestações culturais, 

muitas vezes, confundiam-se com atitudes políticas.  

Esse é um prisma importante para ser abordado, já que, 

assim como a idéia de civilização já esteve aliada à de 

cultura, a política também tomou caminhos oscilantes em 

relalação a esse tema. No Brasil, era comum vermos 

manifestações artísticas organizadas com o objetivo de 

conquistar mudanças políticas como uma forma de 

reivindicação.  

À medida que as manifestações culturais, de forma 

geral, começaram a sofrer influências de outras culturas, 

atrvavés do fenômeno de globalização, o mercado de produtos 

culturais passou a determinar as regras. Ao mesmo tempo, a 

política também deixou de ser um objetivo e transformou-se 

em uma forma de organização para a cultura,  tornando-se 

uma aliada nas sociedades multiculturalistas. 

EAGLETON (2005) traz essa referência do mundo pós 

moderno quando enfatiza que a cultura e a vida social estão 

estreitamente aliadas, “mas agora na forma da estética da 

mercadoria, da espetacularização da política, do consumismo 

do estilo de vida, da centralidade da imagem, e da 
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integração final da cultura dentro da produção de 

mercadoria em geral”(2005, p.48). 

Diante do cosmopolitismo, muitas vezes, rompemos com 

certas referências culturais: o sapato, a roupa, a língua e 

formas de expressão, a comida. Nada parece muito nativo e, 

assim, começa uma investigação do é o nativo com movimentos 

de preservação das estruturas como o patrimônio. È um 

movimento típico das sociedades que sofrem com a 

hibridização e é, neste universo, que a política tem o 

papel de estabelecer regras  e leis de civilização que 

possam garantir a sobrevivência menos conflituosa do 

cidadão. 

Como desenvolve EAGLETON (2005), a cultura estabelece 

um relação muito mais determinante nas pessoas do que o 

espaço geopolítico. Elas se sentem ligadas aos seus 

costumes e referências e são capazes de sofrer e lutar para 

conservá-los. A cultura, no entanto, não consegue 

sobreviver ao multiculturalismo e precisa da política para 

tal. “Por meio do Estado-nação fomos constituídos como 

cidadãos do mundo; mas foi difícil ver como essa forma de 

identidade política podia fornecer motivos tão 

profundamente arraigados quanto os culturais” (2005, p.92) 

 

Jornalismo e cultura  
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Nas questões apontadas sobre cultura e imprensa, é 

importante salientar que, de modo geral, entre os 

estudiosos do tema, há um pensamento positivo em relação ao 

jornalismo como veiculador das questões culturais, no 

sentido de esclarecimento e criação dos hábitos. Apesar de 

muitos deles acharem que cultura pode ser tudo ou estar em 

tudo, existem grupos que procuram direcionar essa definição 

para o setor e fazer com que o ‘jornalismo cultural’ tenha 

seu espaço com uma delimitação exata. José Marques de Melo 

expôs essa questão na abertura do I Encontro Ibero-

Americano de Jornalismo Cultural2. “Jornalismo cultural é 

um espaço que pode transformar-se num intrumento da 

diversidade cultural: melhor compreensão entre os povos e o 

respeito por estas diferenças” (SILVA, 2001, p.1). 

Como já foi citado, a abordagem cultural realizada 

pelas publicações jornalísticas pode ser analisada sob, ao 

menos, três prismas diferentes. Mas, atualmente parece 

claro que a segmentação cultural, nos jornais, revistas e 

meios eletrônicos tem um grande apelo mercadológico que 

centraliza seu foco nos roteiros de produtos culturais. Em 

outros tempos, a revista Realidade, por sua proposta 

editorial de uma leitura crítica e real da sociedade, 

                                                
2 O Encontro aconteceu entre os dias 04 e 06 de maio de 2001, na cidade 
de Porto – Portugal. Os objetivos eram identificar as principais 
características do setor; conhecer as linhas originais das práticas 
jornalísticas no espaço ibero-americano; promover o intercâmbio de 
experiências e abrir pistas para a realização de trabalhos 
transacionais que valorizem o jornalismo cultural.  
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abarca a idéia de cultura de forma mais abrangente e, ao 

mesmo tempo, sem restrições na sua pluralidade. 

Assim, nesta pesquisa, podemos compreender que o que 

nos norteia como compreensão para cultura em jornalismo são 

as manifestações humanas desenvolvidas na sociedade de uma 

forma contínua e transformadora. Elas devem envolver as 

pessoas de uma forma em que aja interação espontânea, num 

trabalho de integração, ou seja, sem determinações de 

instituições no formato hierárquico. Essas manifestações 

não surgem isoladamente nas sociedades, relacionam-se a 

outros setores do conhecimento, portanto, devem ser 

abordadas pelo jornalismo nesse universo contextualizado.  

 

A revista Realidade 

 

Nesta pesquisa, a revista Realidade é estudada no 

período de abril de 1966 a dezembro de 1968, num total de 

33 edições. Essa fase demonstrou a prática do seu projeto 

editorial crítico e ousado no levantamento de dados a 

acesso às fontes, além de pautas criadas sob o olhar 

inquieto frente às transformações sociais. Esse quadro 

tornou-se paralisado após a instituição do AI5, Ato que 

acirrou as medidas ditatoriais do regime, ao censurar 

previamente, os veículos de comunicação em todo o país. 

Novembro do mesmo ano também foi o mês de mudanças no corpo 
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jornalístico da redação, quando mais da metade dos 

jornalistas pediu demissão. 

Nessas primeiras edições, foram realizadas reportagens 

com temas culturais diversos como o surgimento da Bossa 

Nova e a Jovem Guarda, os festivais de músicas, o movimento 

hippie e a Tropicália brasileira. Além disso, publicaram-se 

matérias sobre teatro, pintura, literatura, cinema, arte, 

televisão e rádio. São temas reconhecidos em qualquer 

cobertura cultural, mas que tinham uma abordagem 

diferenciada em relação à crítica, se comparados a outros 

veículos de comunicação. 

Além das reportagens, a revista apresentava, nas 

primeiras páginas, o setor de roteiro cultural, que, no 

início chamava-se Panorama e, após a quinta edição, assume 

o nome de Roteiro - artes, espetáculos e indicações. Esse 

setor da revista é bastante interessante para a pesquisa, 

porque, de início, chama a atenção por deixar o setor 

cultural nas primeiras páginas, assunto que em todas as 

revistas de informação geral, era deixado para o final da 

edição, como se observa até hoje em publicações similares.  

O Roteiro apresenta uma trajetória significativa para 

este trabalho. Na fase inicial, fica clara a tendência à 

prestação de serviço no setor cultural, com o 

posicionamento crítico em grande parte do material. Após um 

ano, o espaço passa a publicar também reportagens e até a 

pautar temas especiais para os próximos números. Além da 
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cobertura das artes em geral, foram incluídos temas como 

publicidade, vida moderna, imprensa e até ciência.  

Entende-se que a proposta de analisar as 33 primeiras 

edições da revista abordou as diversas circunstâncias das 

variáveis como situação econômica, política e cultural do 

país, através de uma contextualização desse período. Foi 

estudado todo o material da revista publicado com temas 

que, neste trabalho foram considerados culturais. Com 

exceção da editoria Roteiro, que já se apresenta pela 

revista como um setor de matérias de cultura, a seleção das 

outras reportagens realizou-se segundo a proposta editorial 

da revista e depoimentos de jornalistas que trabalharam na 

redação, o que contribuiu para a discussão proposta sobre a 

compreensão de cultura.  

  As entrevistas, que complementaram os estudos, foram 

realizadas de forma não estruturadas para que o 

entrevistado tivesse liberdade para desenvolver e elaborar 

suas respostas na direção que considerasse adequada. Esse 

fator permitiu a coleta de dados para a construção 

histórica da publicação. Entre as entrevistas utilizadas, 

foram consideradas as de jornalistas que trabalharam na 

redação da revista Realidade no período analisado e que 

permanecem hoje como jornalistas nos diversos veículos de 

comunicação.  

 

Estrutura da tese 
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Como apontamos na hipótese central desta pesquisa, 

acredita-se que a revista Realidade, em sua abordagem de 

cultura, apresente um caminho ou uma proposta em direção de 

resgatar as diversas faces da cultura com um olhar crítico 

sobre os acontecimentos. Assim, contrapõe-se a uma 

abordagem bastante simplificada e mercadológica encontrada 

na cobertura jornalística atual, ou mesmo, em veículos 

contemporâneos à Realidade.     

O trabalho estrutura-se da seguinte forma. No primeiro 

capítulo, buscamos refletir sobre a idéia de cultura, ao 

enfocar as principais referências para a pesquisa. Tratamos 

das compreensões do tema numa linha histórica e finalizamos 

numa abordagem contemporânea que foi considerada 

fundamental para este estudo. 

No segundo capítulo, apontamos o pano de fundo da 

revista Realidade ao abordar o cenário político-cultural da 

década de 1960. O foco ainda é a compreensão de cultura, 

mas, principalmente, sob o olhar dos fatos que foram 

captados pela revista no universo cultural da época.  

O terceiro capítulo expõe a história do objeto 

estudado: o contexto social em que foi criado com as 

principais manifestações culturais no período de 66-68, a 

proposta editorial da revista no desenvolvimento do 

conteúdo jornalístico e a relação profissional mantida pela 

Direção editorial. O capítulo expõe a importância da 
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revista no campo social e cultural, assim como a produção 

jornalística e a produção dos textos. 

O quarto capítulo busca compreender a construção do 

texto da revista Realidade em paralelo com movimentos 

coexistentes, a absorção das características da literatura 

e a postura dos jornalistas da revista diante ás 

manifestações culturais da época.   

O quinto capítulo surge da análise das reportagens e 

demonstra os aspectos culturais abordados em diversos 

conteúdos, a partir da exposição e reflexão do conceito de 

cultura. Apresenta os grupos de reportagens estudados que 

representam elementos significativos para a compreensão da 

tese.  

Nas considerações finais do trabalho, buscamos não só 

dar relevância aos principais apontamentos observados na 

pesquisa, como também apontar caminhos para possíveis novos 

estudos nessa área com indícios para compreender o universo 

atual dos textos publicados no campo da cultura. Esse 

estudo permitiu o melhor entendimento na relação da 

produção jornalística convencional e a apresentada pela 

Realidade. 
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Capítulo 1 

 

A cultura em sua pluralidade 

 

Entendemos que é importante explanarmos o referencial 

teórico que deverá nortear nesta pesquisa pontos 

determinantes os quais serão nossas diretrizes para 

estabelecer o que compreendemos como cultura. Na introdução 

do trabalho, vimos o quanto a idéia comum de cultura 

carrega vestígios de um refinamento cultural e, ainda, como 

o conceito amplo da antropologia está presente nos modelos 

estruturais da cultura. Na contemporaneidade, há um 

conceito ampliado no sentido da diversidade, o que torna 

elástica a idéia de cultura e nos alerta para a necessidade 

de estabelecermos e fortalecermos nosso entendimento sobre 

esse termo. 

Ao buscar, na história, a definição desse conceito, 

necessariamente nos deparamos com a relação entre cultura e 

civilização, a qual nos oferece referenciais importantes 

para a compreensão desse universo. É possível distinguir 

três momentos importantes que registram mudanças para a 

idéia de cultura nos últimos tempos. O conceito de cultura, 

desde o início do século 19, já representou sinônimo de 

civilização, já se tornou o oposto disso e, em um cenário 
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pós-moderno, cultura e civilização podem ser compreendidas 

como complementares, dependentes uma da outra. 

Na França e na Inglaterra, o uso das palavras 
“cultura” e “civilização” se sobrepôs: ambas 
foram, progressivamente, sendo usadas para 
descrever um processo geral de desenvolvimento 
humano de tornar-se “culto” ou “civilizado” 
(THOMPSON, 1995, p.168).  

 

Do século 17 até o início do século 19, cultura pode 

ser tratada dessa forma, pois esse conceito ainda estava 

ligado à idéia de aprimoramento social, quando ser culto 

significava ser educado e ter conhecimento dos costumes 

sociais de uma época. Parte-se do princípio, assim, de que 

adquirir cultura é, propriamente, o desenvolvimento 

intelectual e espiritual do homem.  

Nesse período, a definição corrente para o termo, 

entretanto, diz respeito às atividades nos campos da arte, 

da literatura, da música, do teatro, da dança, ou de 

qualquer outra que expresse uma forma de organização 

social, não só como manifestação original e de 

característica exclusiva de um determinado povo, mas também 

de outros, num intercâmbio permanente, de experiências e 

realizações. A aquisição de cultura, desse modo, parece 

legitimar o indivíduo culto. 

As definições de cultura e civilização referem-se 

contrariamente à selvageria, ao primitivismo ou ao 

barbarismo. No entanto, essa idéia passou a ser contestada 

no sentido de distinguir cultura de civilização.  
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Seria realmente que todos os aspectos da vida 
civilizada progrediam em conjunto? Manter-se-
iam as artes, a ciência, as boas maneiras e a 
bondade a par do processo de civilização? 
(GOMBRICH, 1994, p.15).  
 
 

Gombrich demonstra que essa visão já criava um impasse 

no mundo das artes onde questões de relativismo cultural 

eram postuladas por pensadores da época, e medir cultura 

por essa visão já era um procedimento refutado. “Se a arte 

está inscrita na cultura, então temos que aceitar que 

culturas diferentes produzem artes diferentes” (GOMBRICH, 

1994, p.15).  

Esses questionamentos já começavam a desestruturar a 

idéia de que cultura e civilização poderiam ser 

consideradas iguais em seu conceito, quando se tornar 

culto, era civilizar-se. E o estudo da antropologia, no 

final do século 19, estabeleceu uma nova visão para a 

palavra cultura. 

 

Nesse processo, o conceito de cultura foi 
despojado de algumas de suas conotações 
etnocêntricas e adaptado às tarefas de 
descrição etnográficas. O estudo da cultura 
estava agora menos ligado ao enobrecimento da 
mente e do espírito no coração da Europa e 
mais ligado à elucidação dos costumes, 
práticas e crenças de outras sociedades que 
não as européias (THOMPSON, 1995, p.170). 

 

No século 20 amplia-se a visão antropológica de 

cultura quando se passa a considerá-la um conjunto de 
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valores, costumes, crenças e práticas que formam a vida de 

um grupo específico. O método de estudo para a compreensão 

desses elementos na sociedade pode ser diferenciado, 

basicamente, nas formas descritiva e simbólica, com 

representantes teóricos distintos que exploravam e 

demonstravam a evolução desse novo estudo. 

A concepção descritiva estuda todo o complexo que 

caracteriza e diferencia uma sociedade, ao inter-relacionar 

crenças, costumes, formas de conhecimento, artes e diversos 

outros elementos pertencentes a esse grupo como artefatos, 

objetos e instrumentos materiais. THOMPSON (1995), no 

entanto, chama a atenção para aspectos divergentes em 

relação ao método e questiona a sua “validade e utilidade”. 

”Sem uma especificação adicional do método de análise, a 

concepção descritiva da cultura pode permanecer vaga”. 

(THOMPSON, 1995, p.174) 

Em busca de uma interpretação das culturas, a 

concepção simbólica, no método antropológico de estudar as 

sociedades, entende que a cultura estabelece um padrão de 

significados nas formas simbólicas. A compreensão desses 

povos está na interpretação dos símbolos como a ação, 

manifestações e em todos os objetos de valores 

significativos. A cultura, portanto, também implica o 

conhecimento valorativo e humanístico de uma sociedade, 

visão que contribuiu, de forma geral, para as ciências 

sociais e humanas. 
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Durante o período do avanço desses estudos e aplicação 

desses métodos no conhecimento das diversas sociedades, a 

palavra cultura passa a ser usada quase que de forma oposta 

à de civilização. Enquanto que, no século 19, civilizado 

significava aquele que pudesse ter contato com as artes, 

educação e bons modos. Sob esse aspecto, cultura poderia 

estar ligada diretamente ao tribal, àquela sociedade que 

não apresentava nenhum traço civilizador, ou seja, traços 

cosmopolitas. Enfim, era uma das culturas descobertas entre 

tantas outras nesse período, o que conotava a vida de 

selvagens, e não, de civilizados. 

 

1.1 O convívio das culturas 

 

Mesmo com toda a essência que a definição 

antropológica traz consigo, existem elementos que são 

considerados mundanos demais e outros pouco representativos 

(EAGLETON, 2001). Assim, Eagleton nos alerta para a idéia 

de que a visão antropológica do termo cultura não consegue 

abranger o conceito em tempos atuais, ao lidar com uma 

diversidade de culturas em contextos que implicam situações 

de globalização e multiculturalismo.  

Teixeira Coelho também entende que esse conceito 

antropológico de cultura no qual inclui as crenças, a 

moral, a arte, enfim, costumes e atitudes adquiridas em 

determinada sociedade, propõe uma definição muito 
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universalista e operacional de compreensão do mundo, 

enquanto que cultura precisa ser transformadora (TEIXEIRA 

COELHO, 2004). Essa idéia de cultura, como instrumento 

viabilizador de um processo de melhorias, é predominante 

entre os estudiosos que observam o cenário atual, onde as 

culturas, em alguns casos entrelaçam-se e em outros casos, 

refutam-se, mas, necessariamente precisam conviver. 

Teixeira Coelho faz uma leitura da definição 

“funcional da cultura” que predominou nos séculos 19 e 20, 

quando ele aponta, brevemente, a abordagem de três visões.  

 

Das três acepções clássicas da cultura - como 
as artes, cultura como qualidade de vida ou 
civilização e cultura como cimento da vida – é 
esta última que foi vista (e em parte continua 
sendo embora isto já se esteja corrigindo) 
como a determinante (Coelho, 2004, p.38).  

 

O autor demonstra o quanto a importância da cultura 

está mais para servir como “reprodução de uma dada ordem 

social” do que para “o aprimoramento da qualidade de vida”, 

o que, neste caso, exclui a presença de um “espírito 

crítico”. A crítica, necessariamente, deve estar presente 

para que se considere a idéia de cultura num universo que 

compreende fenômenos como a globalização e 

multiculturalismo.  

 

Pois é difícil deixar de reconhecer que existe 
hoje toda uma variedade de culturas, dialetos 
e modos de fazer as coisas competindo entre 
si, que a própria natureza híbrida, 
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transgressiva e promíscua do capitalismo 
ajudou a criar (EAGLETON, 1998, p.46).  

 

Eagleton desenvolve a idéia de que conviver com esse 

multiculturalismo deixa a cultura em risco, ao estabelecer 

um padrão universal para a sociedade, quando interfere no 

particular. O autor atribui valores morais à questão: “Ou 

seja, a cultura tem sido parte da solução e do problema” 

(EAGLETON, 2003, p.64). 

Dessa forma, o favorecimento social e econômico para o 

convívio das culturas, através da globalização, permitiu o 

surgimento de um cenário conflitante, onde é necessário 

organizar e criar formas “civilzadas” para compartilhar 

espaços, mas que, necessariamente, esbarra na questão da 

identidade dos indivíduos.  

 

1.2 Uma parte para a identidade 

 

Portanto, antes de se abordarem os efeitos sobre a 

cultura desse cenário globalizado e chamado de pós-moderno, 

é necessário trabalhar a idéia de identidade dentro do 

contexto. Para tanto, é importante valorizar-se o estudo de 

Stuart Hall sobre a questão do indivíduo da pós-modernidade 

e do deslocamento dele diante da evolução e transformação 

social. Hall faz um mapeamento do “sujeito” desde o 

Renascentismo do século 16 até o denominado pós-moderno da 
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contemporaneidade, quando mostra rupturas que identificam 

de forma pontual o caminho das identidades.  

Para explanar esse pano de fundo, ele trabalha três 

momentos do sujeito: o do iluminismo, o sociológico e o 

sujeito pós-moderno, numa trajetória que chama de 

“nascimento e morte do sujeito moderno”. 

Stuart Hall parte de um “sujeito do Iluminismo” do 

século 18, que representava um indivíduo centrado, dotado 

de razão, consciência e ação. “O centro essencial do eu era 

a identidade de uma pessoa” (HALL, 2003, p.11). Esse 

indivíduo sofre uma primeira contribuição rumo à 

descentralização, quando o filósofo francês René Descartes 

(1596 – 1650) estabeleceu o dualismo entre a “mente” e a 

“matéria”, conhecido como o “sujeito cartesiano” que é 

racional, pensante e consciente. 

“Mas à medida que as sociedades modernas se tornavam 

mais complexas, elas adquiriam uma forma mais coletiva e 

social” (HALL, 2003, p.29). Diante desse novo quadro, o 

“sujeito moderno” passou a ser mais social, ou seja, a 

participar mais das novas estruturas que se formavam. A 

dualidade se dava agora entre indivíduo e sociedade num 

movimento interativo entre interior e exterior. 

A partir da segunda metade do século 20, esse cenário 

se modifica com o surgimento do Modernismo. “Encontramos, 

aqui, a figura do indivíduo isolado, exilado ou alienado, 

colocado contra o pano-de-fundo da multidão ou da metrópole 
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anônima e impessoal” (HALL, 2003, p.32). Para o autor, a 

leitura que se pode fazer desse momento é que o indivíduo 

do modernismo se fragmenta, e mais ainda, desloca-se 

daquele “sujeito cartesiano”, através de diversos eventos 

da atualidade daquele período, a qual Hall chama de 

descentração. 

Para que aconteça essa transferência total para o 

“sujeito pós-moderno”, o autor cita cinco descentramentos. 

O primeiro se faz sob a interpretação de Marx sobre alguns 

autores que apontam a existência de uma essência universal 

de homem e que é característico de cada indivíduo singular. 

Um segundo descentramento vem da descoberta do inconsciente 

por Freud, mas sob o olhar de Lacan que observa uma origem 

contraditória da “identidade”.  

 
Assim, a identidade é realmente algo formado, 
ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe 
sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre a 
unidade (HALL, 2003, p.38). 

 

Hall caracteriza como o terceiro descentramento as 

mudanças que partiram de Ferdinand Saussure, com a análise 

do trabalho lingüista-estrutural, quando se percebe que a 

língua não é um sistema individual e sim social. O quarto 

deslocamento do indivíduo aparece com o filósofo francês 

Michel Foucault, com o estudo do homem moderno e a 

importância do “poder disciplinar” nas práticas da vida. O 
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autor cita, por fim, o impacto do feminismo como motivo do 

quinto descentramento. 

Com a descrição de Hall, compreendemos um indivíduo da 

atualidade que se relaciona com vários elementos da 

sociedade de forma interativa e dialógica e, não mais 

dialética, ao mesmo tempo em que é um indivíduo que se 

tornou mais abstrato e distante de sua natureza.  

Ao fazer referência ao sujeito da pós-modernidade, 

EAGLETON (1998) diz que o corpo é o elemento que pode 

oferecer uma referência sensorial que nos remete à 

natureza. “O sujeito pós-moderno, diferente de seu 

ancestral cartesiano, é aquele cujo corpo se integra na sua 

identidade” (EAGLETON, 1998, p.72). Para o autor, o corpo é 

o ponto de junção entre a natureza e a cultura e, assim, 

vemos-nos no pós-modernismo, como criaturas “culturais” e 

não naturais. 

Entretanto, somos seres culturais devido à nossa 

natureza. “Porque todos nascemos prematuramente, incapazes 

de tomarmos conta de nós mesmos, nossa natureza contém um 

abismo cavernoso para dentro do qual a cultura deve mover-

se de imediato, se não logo morreríamos” (EAGLETON, 1998, 

p.75). 

 

1.3 O pós-modernismo e as ambivalências 
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A idéia da diversidade no campo da cultura nos remete 

a esse cenário chamado pós-moderno. A esse conceito, parece 

oportuno adotar a idéia de ELGLETON (1998) de que pós-

modernismo refere-se a um estilo de cultura contemporânea 

que reflete as mudanças desse tempo e nos coloca diante de 

elementos como a pluralidade, universalidade e 

particularidade, além de obscurecer as fronteiras, ao 

desmantelar limites e conceitos. 

Nesse contexto, ao tratar de cultura e identidade é 

oportuno referirmo-nos à idéia de Garcia Canclini de que a 

globalização uniformizando todo o mundo é falsa, e que a 

crítica aos modos “mundializados” deve ser moderada para 

que não nos deixe obtusos e, então, deixemos de participar 

do processo.  

Deve-se ter cuidado para que as críticas às 
integrações achatadoras não nos lance, por 
efeito de pêndulo, no extremo oposto: pensar 
que tudo o que não se deixa aprisionar na 
pretensa homogeneidade da globalização é 
resistência (CANCLINI, 2003, p.46).  

 

Garcia Canclini ainda propõe que diferenciemos cultura 

de identidade. Assim, as identidades locais não são 

imaginadas como opostas à globalização o que nos eliminaria 

da postura de defender a identidade ou globalizar-se. E no 

campo da globalização, Canclini propõe a combinação de 

práticas e culturas socioculturais com o objetivo de criar 

um novo modo de vivência, que é a hibridização, uma 

proposta que o autor vê como possível no campo da cultura. 
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Para lidar com as divergências que o multiculturalismo 

oferece, Canclini vê duas linhas possíveis no processo da 

hibridização: a) tentar minar as formas “radicais” de ver 

as diferenças e assim fazer com que uma caminhe para dentro 

da outra; b) recordar que nem todos os elementos podem se 

fundir e que algumas diferenças podem e devem persistir. “A 

diferença não se manifesta como compartimentalização de 

culturas isoladas, e sim como interlocução com aqueles com 

que estamos em conflito ou buscamos alianças” (CANCLINI, 

2003, p.115). 

Esse universo que propõe o surgimento de novas 

culturas através da hibridização e não no processo de 

cultuar tradições isoladas, estabelecendo diferenças e 

conflitos é, por vezes, criticado, principalmente por não 

ter uma abordagem econômica real.  

Canclini compreende esse processo com amplitude e diz 

que a cultura não pode ser pensada apenas por um prisma. 

“Cultura não é apenas o lugar onde se sabe que dois mais 

dois são quatro”. (CANCLINI, 2003, p.8). Mas, ao trabalhar 

a idéia de globalização, apresenta objeções realistas a 

esse cenário, quando vislumbra os movimentos que não se 

combinam nesse processo.  

 

A globalização unifica e interliga, mas também 
“estaciona” de um modo diferente em cada 
cultura. Aqueles que produzem a globalizaçcão 
ao globalismo, à sua lógica mercantil, atentam 
apenas para a agenda integradora e 
comunicadora. Os estudos sociológicos e 
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antropológicos da globalização mal começaram a 
revelar sua agenda segregadora e dispersiva, a 
complexidade multiderecional resultantes dos 
choques e hibridizações entre os que 
permanecem diferentes. Pouco reconhecidas pela 
lógica hemegônica, as diferenças derivam em 
desigualdade que, em muitos casos, chegam até 
a exclusão (CANCLINI, 2003, p. 168-169). 

 

Através dos elementos apontados acima, parece estar 

completamente descrito um possível universo de onde 

partimos para entender a idéia de cultura pluralizada. Esse 

universo provocado pela globalização, que mostra conflitos 

cotidianos entre o universal e o particular, apontado por 

Eagleton, ou Local e Global, como trabalha Canclini, 

permite-nos perceber as diferenças, ou seja, a diversidade 

cultural. 

 

1.4 A cultura redefinida 

 

É preciso lembrar que a pluralização no conceito de 

cultura e a retenção sua carga positiva não são idéias 

muito compatíveis (EAGLETON, 2003). Adotar a idéia de 

cultura e pluralidade compreende abordar aspectos positivos 

e negativos. “Se antes a cultura era supérflua e má, na 

segunda metade do século 20 em diante, a cultura passou a 

ser boa – sem nela enxergar paradoxo algum e nenhuma 

contradição, coisas de que a cultura, no entanto está 

cheia” (TEIXEIRA COELHO, 2003, p.6). Dessa forma, o autor 

identifica a idéia de negatividade e cultura. 
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Teixeira Coelho chama de ‘inerte cultural’ o que é 

reproduzido com passividade da “cultura objetiva” e 

“cultura objetivada”. Tratam-se respectivamente, de 

culturas reconhecidas como os hábitos e regras e a projeção 

desses, que assumem forma material.  

O inerte cultural permite 
que identifiquemos uma falha na hegemônica 
representação da cultura que hoje conhecemos, 
a da cultura como passividade, e que 
consubstancia outro dos paradoxos culturais, 
outro das tragédias da cultura (TEIXEIRA 
COELHO, 2003, p.11).  

 
Para o autor, um exemplo de negatividade cultural, 

quando se utiliza, na cultura, mecanismos com formas 

congeladas e que apenas processam idéias funcionais e 

esvaziadas.  

Dessa forma, já podemos apontar alguns elementos que 

fazem parte de uma redefinição da cultura para a 

contemporaneidade. Sob os efeitos da globalização, depois 

da década de 60 do século XX, percebemos que a cultura 

amplia sua atuação de operacional e funcionalista para um 

instrumento transformador através de ações atuantes no 

campo da diversidade cultural. O conceito de cultura deve 

também abranger toda sua complexidade e inserir aspectos 

negativos e positivos enquanto fenômeno atuante 

socialmente. 

Os estudos nessa área têm mostrado que a cultura é um 

processo e que pode produzir significados variados. Como 

coloca CANCLINI, essas contribuições ao conceito “foram 
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estabelecendo que a cultura designasse os processos de 

produção, circulação e consumo de significação na vida 

social” (2003, p.57). 

Ainda no final do século 20, alguns autores 

trabalhavam com a idéia de referir-se à cultura como um 

adjetivo e não um substantivo, ou seja, ao invés de 

trabalhar a cultura como um objeto ou uma coisa, tratá-la 

como se fosse posse dos indivíduos e que pudesse qualificá-

los. Nesse universo, substitui-se cultura por cultural, 

visão que Canclini explica:  

 

O cultural abrange o conjunto de processos 
mediante os quais representamos e instituímos 
imaginariamente o social, concebemos e 
administramos as relações com os outros, ou 
seja, as diferenças. Ordenamos sua dispersão e 
sua incomensurabilidade por meio de uma 
delimitação que flutua entre a ordem que 
possibilita o funcionamento da sociedade 
(local e global) e os atores que a abrem ao 
possível (CANCLINI, 2003:57-58). 

 

Tais elementos demonstram como o conceito de cultura 

pode ser abordado de forma complexa e diferenciada em 

tempos atuais. Parece apontar, assim, para uma idéia de 

cultura que pretende explicar menos o mundo, atribuindo-lhe 

aspectos positivos, mas sim, detectando uma factualidade , 

a qual, quando utilizada como instrumento de aprimoramento 

de vida, pode ser benéfica e apaziguadora. 

Mas a atribuição de novos significados não afastou 

alguns dualismos sustentados por décadas ao estudar esse 
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conceito. A idéia de cultura e civilização continua 

presente, não mais como sinônimos, nem como opostos, mas 

como sistemas complementares. O olhar é para um processo 

cultural que pode estabelecer formas de um convívio 

saudável entre as culturas. 

O filósofo francês Francis Wolf3 faz uma leitura 

contemporânea da idéia de civilização e afirma que o melhor 

caminho é não só distanciar-se dos antagonismos como também 

não acreditar que civilização é o contrário de barbárie.  

 

Só existe uma maneira de definir a civilização 
e, portanto, a barbárie. A civilização é a 
possibilidade de uma cultura conviver com uma 
outra cultura. Ou seja, um momento histórico, 
ou uma sociedade, são civilizados quando podem 
aceitar a diversidade de culturas dentro do 
seu próprio modo de representação interna, e 
levando em conta que elas podem conviver com 
outras (HORA H, 2003, p.5). 

 

A convivência com a diversidade cultural é a questão 

central ao se tratar de cultura em tempos contemporâneos. 

Nesse cenário, faz-se necessário complementar essa 

redefinição de cultura com um elemento essencial nesse 

processo: a política cultural que possibilita a ação 

cultural.  

Retomando-se a idéia de Teixeira Coelho, quando fala 

da inerte cultural e refere-se aos movimentos estáticos 

produzidos no campo da cultura como forma negativa de 

                                                
3 Francis Wolf, em entrevista para o jornal Hora H, em Ijuí, no Rio 
Grande do Sul, em 18 de setembro de 2003. 



 

 

 

46 

atuação na sociedade, é possível compreender a importância 

de estabelecer políticas para vivenciar as diversidades 

presentes. Para o autor, a ação cultural tem papel evidente 

como instrumento para uma política cultural no momento em 

que propicia condições para que os indivíduos da sociedade 

possam criar seus fins. Com a política cultural, vislumbra-

se a possibilidade de criar caminhos para que as pessoas 

possam se desenvolver ao expor as necessidades delas.  

 [...] diz respeito à necessidade de criarem 
as condições para que se inventem fins capazes 
de permitir a ampliação da esfera de presença 
do ser, não que conduzam à estagnação desse 
ser (TEIXEIRA COELHO, 2004, p.25). 

 

Os elementos estudados acima ajudam a compreender a 

idéia de cultura e nos possibilitam ter mais clareza ao 

perceber os reflexos dessa cultura nos segmentos sociais. A 

imprensa, ao abordar temas culturais no seu histórico de 

jornalismo cultural, tem demonstrado grande 

superficialidade, com exceção de alguns movimentos 

particularizados. A revista Realidade, objeto de estudo 

desta tese, é um desses casos que representa o olhar 

diferenciado para a cultura. 

Sob a proposta de abordar esse enfoque sobre cultura 

parte-se da hipótese que a revista busca entender essa 

idéia, ao expressá-la leitor sem véus que possam 

estereotipar esse conceito. Entendemos que a cultura deva 

ser abordada em todas suas nuances. Necessita expressar 

seus elementos, mesmo que conflitantes; precisa mostrar sua 
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evolução e, não, uma estagnação proposta por regras sem 

conteúdo. Nela Devem estar presentes a questão da 

identidade cultural, a pluralidade e, também, a da 

negatividade.  
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Capítulo 2  

 

A cultura no cenário de conflitos políticos 

 

A idéia de cultura pluralizada, ao expor elementos 

paradoxais e conflitantes, é tema de discussão da 

contemporaneidade, mas sinais deste universo já poderiam 

ser captados na década de 60, no cenário cultural 

brasileiro. Nos anos 60, a globalização já trazia conflitos 

de idéias que somente se esclareceram a partir da década de 

80. Os textos da revista Realidade apontavam parte ou 

ângulos desses acontecimentos culturais em uma sociedade 

criativa e efervescente nos anos de 66-68.  

Esse período, que se caracteriza por unir política e 

cultura, foi bastante estudado e muito se publicou sobre o 

tema no país nestas últimas quatro décadas. A retomada 

nesta tese, é válida, principalmente, para entender como 

idéias de identidade e resistências política e cultural 

estavam presentes na noção de cultura captada pela revista. 

Foi uma fase em que a arte era usada como forma de atingir 

objetivos e reivindicações políticas. A política cultural 

ainda não era tema de pauta, e a economia determinava 

caminhos na produção da cultura. Um período de 

liberalização de costumes e de propostas revolucionárias na 
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política, na cultura e na economia que se refletiam em 

diversos setores da sociedade foram marcas dos anos 1960. 

O surgimento das mais variadas formas de manifestações 

artísticas nos anos 60 deve ser compreendido em sua 

temporalidade, sob o contexto de momentos históricos em que 

se desenvolveram, cujas características tinham o teor de 

buscar mudanças na vida social do país. Muitos grupos foram 

formados em um universo que tinha clima revolucionário, não 

só no Brasil como em diversas partes do mundo. A partir do 

final da década de 1950, o cenário, em vários países, 

mostrava os indícios que viriam a influenciar o 

comportamento no Brasil.  Foram anos de muitos manifestos 

de estudantes e trabalhadores: o Maio libertário na França, 

a Primavera de Praga, passeatas norte-americanas contra a 

guerra no Vietnã, entre outros. Novos comportamentos 

floresciam, e o uso das drogas tinha significado de 

protesto aos padrões culturais de consumo com o pacifismo 

dos hippies e os conflitos da contracultura.  

No plano internacional, foram vitoriosas ou 
estavam em curso inúmeras revoluções de 
libertação nacional, algumas marcadas pelo 
ideário socialista e pelo papel destacado dos 
trabalhadores do campo, por exemplo, a 
revolução cubana de 1959, a independência da 
Argélia em 1962, e a guerra antiimperialista 
em curso no Vietnã. O êxito militar dessas 
revoluções é essencial para entender as lutas 
políticas e o imaginário contestador nos anos 
60: havia exemplos vivos de povos 
subdesenvolvidos que se rebelavam contra as 
potências mundiais, construindo pela ação as 
circunstâncias históricas das quais deveria 
brotar o homem novo. Especialmente a vitória 
da revolução cubana, no quintal dos Estados 
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Unidos, era uma esperança para os 
revolucionários na América Latina, inclusive 
no Brasil (RIDENTI, 199, p.19). 

 

Fora da América Latina, alguns acontecimentos de 

aparente alternativa libertadora chamavam a atenção do 

mundo e buscavam transformações que questionavam modelos 

político-sociais como o socialismo soviético.  

Esse modelo seria contestado, por exemplo, de 
dentro das próprias estruturas partidárias 
comunistas na Checoslováquia, cuja chamada 
Primavera de Praga foi destruída pela invasão 
dos tanques de guerra do Pacto de Varsóvia, em 
1968. Também o processo de “revolução cultural 
proletária”, em curso na China a partir de 
1966, parecia a setores jovens do mundo todo 
uma resposta ao burocratismo de inspiração 
soviética (RIDENTI, 1999, p.20). 

 

Paralelamente, nos países chamados de Terceiro Mundo, 

as empresas capitalistas se desenvolviam, ao aumentarem o 

número de assalariados e ao darem força ao desenvolvimento 

de uma sociedade cujos produtos, inclusive os bens 

culturais, eram subordinados às indústrias, o que ajudava a 

caracterizar uma estratificação social que se determinava 

pelo poder de compra em uma sociedade mercantilizada. Já os 

Estados Unidos, representantes desse modelo de sociedade de 

consumo, eram alvo de protestos políticos de todo o mundo o 

que se agravou diante de uma manifestação de poder dessa 

potência na Guerra do Vietnã, um país pobre e 

subdesenvolvido. 
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 Por sua vez, o cenário político-social desses 

anos em diversos lugares do planeta, sustentava, no Brasil, 

um clima revolucionário entre intelectuais e diversos 

grupos da sociedade civil. A situação política tinha um 

caráter antidemocrático sob a ditadura civil-militar do 

presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, desde o 

golpe de 1964, mas diversas organizações na sociedade se 

articulavam em busca de reverter a situação, e muitos dos 

caminhos de contestação passavam pelo instrumento arte. 

De maneira generalizada, as manifestações de cultura e 

política eram uma coisa só. Essa fusão, em grande parte dos 

casos, transformou-se em ‘arma’ de resistência contra 

determinados hábitos culturais que se manifestavam 

decorrentes da formação de uma sociedade de consumo baseada 

em modelos norte-americanos, além de instrumento de 

reivindicações contra o sistema do governo ditatorial que 

se instalava no país.  

A política era uma forma de estratégia, e a arte, de 

política. Essa característica da década de 1960 se acirrou 

após o golpe de 1964 e foi calada após dezembro de 1968 com 

o Ato Institucional nº 5, o que culminou numa repressão 

total das manifestações sociais. Assim constatou Zuenir 

Ventura, no livro 1968, o ano que não terminou. “Em 68 

seria assim: a arte não podia viver sem a política, a 

presença desta tornava o casamento suspeito – uma incômoda 
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contradição mesmo para um tempo em que se alimentava delas” 

(VENTURA, 1988, 87). 

Dessa forma, era possível observar intelectuais e 

artistas que discutiam as relações da poesia com a 

política, liam poemas como se fossem atos políticos e 

realmente o eram. Em grande parte, os movimentos 

direcionavam-se à política, como constata o poeta e 

cronista Sant’Anna numa revisão desse período, após mais de 

quarenta anos.  

 

Se tomarmos os movimentos que surgiram em 
torno dos anos 60: a Bossa Nova, O teatro de 
Arena, o Centro Popular de Cultura, o Opinião, 
as Neovanguardas, Tropicalismo, o Cinema Novo, 
veremos que eram iniciativas programáticas, 
com manifestos e ideais apriorísticas. Estão 
dentro do aspecto da modernidade, ainda se 
acreditava na História e no sujeito histórico 
(SANT´ANNA, 2005, p. 31).  

 

O sociólogo Marcelo Ridenti defendeu, em sua tese de 

livre docência na Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas), a idéia de um romantismo revolucionário que 

atingia os anos 1960 e também a perseverança na mudança 

desse “sujeito histórico”.  

 

A hipótese aqui esboçada é de que o espírito 
revolucionário dos anos 60 e início dos 70 na 
sociedade brasileira – da luta da esquerda às 
manifestações político-culturais na música 
popular, no cinema, no teatro, nas telas 
plásticas e na literatura – pode ser 
caracterizado pelo conceito de romantismo 
revolucionário. (...) no qual se valoriza 
acima de tudo a vontade de transformação, a 
ação dos seres humanos para mudar a história, 
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num processo de construção de um homem novo, 
nos termo do jovem Marx, recuperados pelo por 
Che Guevara (RIDENTI, 1999, p.17). 

 

Ridenti explica que a idéia de revolução, a qual 

parece contraditória ao conceito de romantismo, surge para 

explicar movimentos da esquerda dos anos 60 não como uma 

simples volta ao passado, mas buscando nele elementos para 

a construção da utopia do futuro. Os movimentos e grupos da 

época traziam idéias da cultura brasileira que foram 

desenvolvidas a partir da década de 50, mas que, naquele 

momento, mesclavam-se a influências da esquerda, comunistas 

ou trabalhistas.  

 
 (...) havia grupos mais românticos que 
outros, mas todos respiravam e ajudavam a 
produzir a atmosfera cultural e política do 
período, impregnada pelas idéias de povo, 
libertação e identidade nacional (RIDENTI, 
1999, p.18).  

 

2.1 Política para preservar a identidade 

 

A busca no passado de uma “Cultura popular autêntica” 

numa sociedade da modernidade é o paradoxo que RIDENTI 

(1999) chama de romantismo revolucionário. Sergio Ricardo4, 

que vivenciou esse período como de cantor e compositor, 

ator e diretor de cinema narra essa vida cultural e 

política no livro Quem quebrou meu violão (uma referência 

ao episódio histórico em que, numa crise de raiva, quebrou 

                                                
4 Em entrevista ao autor Marcelo Ridenti e publicada em sua tese de 
livre-docência, na Unicamp, em 1999. 
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o violão e jogou-o sobre o público depois de ser vaiado) e 

mostra, de forma enfática, a valorização aos artistas 

autenticamente brasileiros. Sergio Ricardo cita o cantor e 

compositor João Gilberto que poderia ter sofrido as 

influências do jazz na Bossa Nova, mas resistiu, manteve 

uma autêntica identidade brasileira e cantou músicas sempre 

em português.  

Essas idéias de autenticidade cultural tinham uma 

ligação direta com conceitos de folclore e tradição, as 

quais, mesmo em tempos atuais, tomam dimensões que 

demonstram as incompreensões ou as diversas compreensões da 

cultura. É comum fazer-se uma leitura da cultura popular 

como manifestações enraizadas na história do país em 

diversas regiões. Visa-se, através desse princípio, 

recuperar ou manter vivos os costumes de rituais culturais 

com o fim de sustentar tradições folclóricas. 

Renato Ortiz (1994) faz essa diferenciação no livro 

Identidade Brasileira e Identidade Nacional, em que explica 

que cultura popular se difere da idéia de folclore, já que 

este recupera o conceito de tradição, e a cultura popular 

busca a transformação. Há um rompimento nas concepções 

quando o debate é acirrado diante do surgimento de 

movimentos e centros populares de cultura. Folclore, 
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portanto, tem um caráter conservador, e cultura popular 

busca renovação. 

 

2.1.1 Arte e política; apolíticos alienados 

 

Era um período histórico que refletia muitas mudanças 

e conflitos. Havia manifestações populares que demonstravam 

renovação nas artes em geral e não era unânime a idéia de 

que deveriam falar de política para serem autenticamente 

representantes de um momento histórico.  

Os festivais de música popular brasileira, que reuniam 

milhares de pessoas nos ginásios dos grandes centros 

urbanos e, também, faziam sucesso nos meios de comunicação, 

como rádio e televisão, eram palco para esses conflitos da 

época. As Redes televisivas, como a Record, coordenavam a 

festa de audiência. Os festivais, como são lembrados por 

muitos pesquisadores, representavam um espaço de disputa e 

defesa de ideais políticos, onde os compositores eram os 

guerreiros aclamados por grandes torcidas. 

Um exemplo representa essa divisão de tendência. 

Ocorreu com o compositor e cantor Chico Buarque, que havia 

iniciado seu sucesso no II festival da Record, com a A 

Banda, que foi considerada uma singela canção de amor, 

dividiu opiniões e foi vaiada quando empatou em primeiro 
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lugar com uma música que representava as inquietações 

políticas da época, representada por Disparada, de Geraldo 

Vandré. Uma, aparentemente, falava de saudade e romance, 

enquanto que a outra falava de soldados, amados ou não, mas 

de armas na mão.  

Esse evento deixava Chico Buarque do lado dos 

apolíticos e alienados, porém, mais tarde, mostrou o 

contrário, como lembra o pesquisador e historiador 

Francisco Carlos Teixeira da Silva nessa narrativa a 

seguir: 

Nós nos reuníamos no gramado do colégio Pedro 
II e cantávamos, com violão, canções que não 
deveriam cruzar o umbral das salas de aulas. 
Um amigo trouxe Pedro Pedreiro, uma gravação 
de 1966, mas que só conheceríamos em 1968, e 
revelava um outro (será mesmo?) Chico: “Pedro 
Pedreiro, penseiro, esperando o trem...” (mais 
tarde, no meu primeiro encontro com a 
repressão, um capitão do Exército insistiria – 
ante minha relutância em falar de minhas 
convicções políticas – para que eu 
interpretasse Pedro Pedreiro). Pedro espera 
algo bem maior, que só então tomávamos como um 
rumo, como nosso norte: Pedro não sabe mas 
talvez no fundo/ Espera alguma coisa mais 
linda que o mundo/Maior do que o mar/Mas pra 
que sonhar. O que será, que será? Que já então 
todos esperávamos e que poderia ser a coisa 
mais linda que o mundo? (SANT´ANNA, 2005, p. 
46).  
  

Grupos, como o CPC (centro Popular Cultural), tinham o 

papel de guiar, intelectualmente, o país no campo 

artístico-cultural, o qual, nesse período, como já vimos, 

funde-se com política e têm o objetivo de motivar a 

sociedade brasileira com a valorizar a cultura popular e 
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reverter os apolíticos que preferiam, por exemplo, A Banda 

de Chico à Disparada de Geraldo Vandré.  Mas a preocupação 

era intensificar movimentos artísticos que transformassem o 

país. “Quando os agentes do CPC se referem às ‘obras de 

cultura popular’, eles não reportam às manifestações 

populares no sentido tradicional, mas sim às atividades 

realizadas pelos centros de cultura” (ORTIZ, 1994, p.72). 

Essa preocupação em proteger a cultura popular surgiu 

como movimento contrário ao da indústria cultural que se 

fortaleceu nos anos 1960, determinando a produção de arte e 

consumo de bens simbólicos, além de importar costumes 

principalmente, norte-americanos.   

O crescimento da classe média, a concentração 
da população em grandes centros urbanos vão 
permitir ainda a criação de um espaço cultural 
onde os bens simbólicos passam a ser 
consumidos por um público cada vez maior. 
(...) É nesta fase que se dá a consolidação 
dos grandes conglomerados que controlam os 
meios de comunicação de massa”. (ORTIZ, 1994, 
p.83). 

 

2.2 Tropicália: um movimento de aspectos contemporâneos 
 

O universo da cultura presenciava movimentos 

contestadores em todos os meios artísticos (teatro, cinema, 

televisão, literatura e música popular) e envolviam 

determinados setores da sociedade. Os festivais de música 

popular, o Cinema Novo e os grupos de teatro Arena e 

Opinião foram movimentos que protestavam também em busca de 
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espaço para muitos sonhos e criação, como lembra Ortiz: 

"Foi um momento de muita criatividade porque esses momentos 

utópicos também são momentos de criatividade e liberação" 

(ORTIZ, 1988 P. 41).  

Entre esses movimentos, prevalecia a idéia de 

resistência cultural, de conservação de uma cultura 

popular, transformadora, mas que sustentasse uma identidade 

nacional. Havia sonhos e lutas que captavam, através da 

arte, um momento de medos e inquietações.  

Embora não tratasse especificamente do tema, o 
título da peça do grupo Opinião expressava, em 
1966, o que sentia a cultura brasileira diante 
do novo momento: Se ficar, o Bicho pega; se 
correr, o Bicho Come (grifo meu) (GABEIRA, 
2005, p.85). 
 

Um movimento que merece um estudo mais aprofundado 

neste capítulo é a Tropicália, que em sua conceituação e 

diante das reações provocadas na sociedade, mostrou-nos 

sinais de elementos contemporâneos que surgiam naquele 

momento: a globalização, os conflitos de identidade, a 

resistência cultural e a hibridização.  

O tropicalismo parecia menos diretamente 
voltado ao ataque. Seu conteúdo tendia a 
afirmar uma identidade, diferente da européia 
e norte-americana. Na verdade, o diálogo que o 
Tropicalismo acionava dizia respeito ao 
processo de globalização, ao tipo de cultura 
que nascia desse confronto (GABEIRA, 2005, 
p.88). 

 

O tropicalismo foi um movimento com caráter de rito 

antropofágico e que recusou utilizar-se de significados já 

fixados. Surgiu em uma época quando o movimento nacional-
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cultural ocupava seu espaço através das músicas de 

protestos que divulgavam e contestavam a situação política 

do país.  

Mas o tropicalismo não se utilizava de instrumentos, 

como o discurso político, em suas letras. Apresentava 

características estéticas diferentes das que se conheciam. 

Essa diferença soava para o público como uma contraposição 

ao movimento nacional-popular e causava furor em muitos que 

chegaram a denominá-lo como alienador. Suas características 

estéticas e o cafonismo tiraram-lhe a possibilidade de se 

classificar como uma posição política. Mas percebe-se a 

preocupação crítica nas letras de seus artistas, apesar de 

não ser interpretada assim por parte dos intelectuais e 

estudantes de esquerda. 

Nesse sentido, o Tropicalismo compôs o cenário dessa 

época, e contribuiu para a formação político-cultural como 

observamos na afirmação de Marcelo Ridenti: 

 

"(...) o tropicalismo não foi uma ruptura 
radical com a cultura política forjada 
naqueles anos, apenas um de seus frutos 
diferenciados, modernizador e crítico do 
romantismo racionalista nacional-popular, 
porém, dentro de uma política romântica da 
época, centrada na ruptura com o 
subdesenvolvimento nacional e na constituição 
de uma identidade do povo brasileiro, com o 
que artistas e intelectuais deveriam estar 
intimamente ligados" (RIDENTI, 1999, p.194). 

 

O contraponto desses movimentos da época pode ser 

entendido quando se observa seus objetivos e instrumentos 
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usados. O fato é que a música de protesto, utilizada pelos 

movimentos nacional-populares, não se modificaram qaunto à 

linguagem da música popular. Essa corrente artística tinha 

como principal objetivo demonstrar o inconformismo com a 

situação política da época. Com inspiração populista, essas 

manifestações representavam as insatisfações de um público 

intelectualizado, formado basicamente, por universitários. 

Os artistas eram oriundos de diversos movimentos 

culturais da década e formavam juntos uma mesma voz 

expressiva no cenário político. Integravam-se, nesse 

"coro", Vinícios de Morais e Nara Leão, da Bossa nova; Zé 

Kéti, que tinha origem do morro; Geraldo Vandré, Chico 

Buarque de Holanda e Milton Nascimento, vindos dos 

festivais; além de Maria Bethânia e Gilberto Gil, que 

vinham dos espetáculos como Arena Canta Zumbi e Opinião e 

muitos outros nomes que se envolviam com o movimento 

nacional-popular. Favaretto afirma a importância e o 

significado dessa corrente na vida cultural desta década: 

Todos esses músicos e cantores, ao lado de 
poetas, cineastas, teatrólogos e artistas 
plásticos, uniram-se, apesar de suas 
peculiaridades de estilo, em torno de um 
projeto: falar do país, denunciar a miséria, a 
exploração de grupos econômicos, a dominação 
estrangeira, o autoritarismo político, a 
repressão; falar por aqueles que não podiam - 
os pobres da cidade e do campo. (FAVARETTO, 
1979. P.101). 
 
 

Favaretto define a música protesto como "fala-para-o-

operário",uma forma de manifestação que não inclui a ação 
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e, assim, apenas induz para uma "visão poderosa e 

fascinante da miséria". O autor sugere, ainda, que, nesse 

caso, pode-se aplicar a expressão de Caetano Veloso: 

"folclorização e subdesenvolvimento" para definir o 

nacional popular. 

Através dessa crítica e da afirmação de Caetano, 

entendemos esse movimento popular como romântico e ligado à 

tradição, ou seja, a uma idéia de estagnação, se 

interpretarmos a expressão "folclorização" como 

manifestações culturais de cunho tradicional, ou de 

paternalismo cultural dentro do conceito que Ortiz explica: 

 (...) a noção de cultura enquanto folclore 
recupera invariavelmente a idéia de 
"tradição", seja na forma de tradição-
sobrevivência ou na perspectiva de memória 
coletiva que age dinamicamente no mundo da 
práxis (ORTIZ, 1994 p. 70). 

 

Contrário a esse conceito, o Tropicalismo manifestava-

se de uma forma mais estética, ao reformular alguns 

conceitos da música popular, além de envolver questões 

trazidas pela indústria cultural que, aparentemente, não 

demonstravam o engajamento político, como define Favaretto 

sobre a música Alegria, Alegria, marco do movimento 

tropicalista:  

A marchinha pop Alegria, Alegria denotava uma 
sensibilidade moderna, à flor da pele, fruto 
da vivência urbana de jovens imersos no mundo 
fragmentário de notícias, espetáculos, 
televisão e propaganda (FAVARETTO, 1979,) 
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Desse modo, a música não se apresentava tão agressiva 

quanto aos protestos e causava estranheza ao público. A 

música, que marcava o início do movimento, trouxe 

acontecimentos ao cotidiano da vida do jovem de classe 

média, que já se envolvia com os produtos da cultura de 

massa, como mostram trechos da música Alegria Alegria5. 

Caminhando contra o vento; Sem lenço sem 
documento; No sol de quase dezembro 
Eu vou 
O sol se reparte em crimes; Espaçonaves 
guerrilhas; Em cardinales bonitas 
Eu vou 
Em caras de presidente; Em grandes beijos de 
amor; Em dentes pernas bandeiras; Bomba e 
Bigitte Bardot 

 

Assim também, a música Domingo no parque, de Gilberto 

Gil e Rogério Duprat, apresenta parecida complexidade na 

construção. A mistura de ruídos, instrumentos clássicos e 

elétricos, berimbau e acompanhamento de coral fortaleciam a 

característica do gênero. "Como Alegria Alegria, a música 

de Gil define um procedimento de mistura, próprio da 

linguagem carnavalesca, associado à prática antropofágica 

oswaldiana”(FAVARETTO, 1979. P.9). 

O estilo de música recebeu nome de movimento e 

transformou Caetano e Gil em astros, o que atiçaria a 

                                                
5 É uma canção da autoria de Caetano Veloso que foi um dos marcos 
iniciais do movimento tropicalista em 1967. Estudiosos observaram 
questões importantes sobre a letra como que as palavras que completam 
a mensagem não são correlatas e não aparecem juntas nesse poema: 
crimes/espaçonaves/guerrilhas/cardinales/caras de presidente. Elas 
aparecem confusas e neutralizando o conteúdo. Descreve uma técnica e 
não um sentido se remete ao espaço urbano e, inevitavelmente, aos 
chamados meios de comunicação de massa. 
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indústria cultural. A polêmica em torno do Tropicalismo 

despertou pessoas como o empresário Guilherme Araújo a 

iniciar um trabalho de marketing, pois o tropicalismo 

poderia, então, ser moda ao ditar um estilo psicodélico e 

debochado. 

Caetano e Gil aceitaram participar do processo da 

industrialização da cultura que se desencadeava no Brasil, 

não apenas com objetivo no plano comercial, mas com visão 

em um novo espaço cultural e confessaram tempos depois, 

após o encerramento do movimento, terem vivido um período 

angustiante nesta empreitada. 

 

2.2.1 As contradições de uma sociedade dividida 

 
Nós não estamos no festival desconhecendo tudo 
isso. Nunca ninguém nos viu falar assim. (...) 
Tivemos coragem de entrar em todas as 
estruturas (...) Se vocês, em política, forem 
como são em estética, estamos feitos! (...) O 
problema é o seguinte: estão querendo policiar 
a música popular brasileira (Caetano Veloso). 

 

Este é o trecho do discurso de Caetano, em 1968, no 

Festival Internacional da Canção Popular. Uma resposta ao 

público, que ao esperar uma participação política dos 

artistas (no sentido música de protesto), havia vaiado 

Caetano e Gil no evento. Com esse discurso, os 

tropicalistas queriam mostrar a consciência que tinham do 

envolvimento comercial dos festivais e a postura deles de 

experimentação do momento. 
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O movimento aceitava esse sistema com o objetivo de 

desenvolver melhores recursos eletrônicos necessários para 

a composição das músicas características do Tropicalismo.  

Podemos observar esse propósito, em outra entrevista dada 

por Caetano onde ele comenta e recorda o acontecimento: 

A vaia que recebi foi dada por um grupo que 
quis repudiar o que considerava uma agressão à 
música popular brasileira. Infelizmente, foi 
uma atitude bastante reacionária (...) Entrei 
no Festival para destruir a idéia que o 
público universitário soi disant da esquerda 
faz dele. Eles pensam que o festival é uma 
arma defensiva da tradição da música popular 
brasileira. Mas a verdade é que o festival é 
um meio lucrativo que as televisões 
descobriram. (...) Muita gente vem dizendo que 
se deve fazer música pensando nas nossa 
tradições, no folclore. Eu só entendo que se 
faça alguma coisa que diga o que está 
acontecendo agora, no Rio, em São Paulo, no 
Brasil. O meu diálogo é o de agora, é a 
pergunta: o que está acontecendo? 6 
 

É possível perceber que os tropicalistas não deixam de 

responder às criticas e assumem uma postura de naturalidade 

ao processo e não consideravam o trabalho de 

música/imagem/mercadoria como "prostituição" ou 

"contaminação" do artista. É possível concluir essa 

participação do movimento tropicalista com a afirmação de 

Favaretto: "Julgar a atividade tropicalista como um simples 

ajustamento ao mercado seria, portanto, reduzir o alcance 

de sua intervenção na música brasileira" (FAVARETO, 1979,).  

Nesse caso, é possível observar que a não-oposição do 

                                                
6 Declaração encontrada em número não identificado do jornal 
underground Flor do Mal 1971). 
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movimento ao sensacionalismo e à exposição da música ao 

comercial e ao sucesso não foram motivos excluidores da 

crítica.    

O Tropicalismo, portanto, pode ser visto como um 

movimento que expressava as diversas nuances da cultura 

daquela época, uma manifestação cultural contraditória, 

conflituosa e exposta à analise de um público que exigia um 

comportamento definido: político ou alienado. 

Podemos avaliar pela exposição deste capítulo que o 

período 1960-1968, anos de produção da revista Realidade 

estudada nesta pesquisa, foi um momento cultural repleto de 

conflitos que hoje podem ser vistos e avaliados de forma 

mais concreta. Sabemos, portanto, que muitas dessas 

características, ainda difusas, foram captadas pelos 

autores/repórteres da revista Realidade. 

Não eram idéias bem definidas como podemos precisar 

hoje, mas já apontavam vestígios dessa cultura 

contemporânea. A seleção de reportagens, expostas no 

capítulo 5, identificam idéias como conflitos culturais, 

identidade e resistência nos textos que absorviam uma 

tomada ampla da cultura. Somente essa visão de amplitude da 

cultura poderia detectar a situação de uma época. 
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Capítulo 3  

 

A Proposta da Revista Realidade  

 

 Este capítulo tem a função de apresentar as principais 

faces da revista Realidade as quais foram importantes para 

a compreensão da pesquisa. Assim, apontamos alguns aspectos 

observados no universo de estudo histórico dessa 

publicação. 

Os elementos já conhecidos foram contextualizados 

através das entrevistas de repórteres, editores e 

estudiosos da revista. Temos como foco as observações 

identificadas no projeto editorial cultural da Realidade, 

as quais especificam o caminho trilhado nas edições para 

captar a cultura da época.  

Através desses apontamentos, demonstramos a 

singularidade da revista no formato editorial e modelo de 

produção jornalística que inclui a exposição da pluralidade 

de um período na representação da cultura.  

A revista deve ser destacada não só por um estilo de 

texto diferenciado, como também por uma experiência humana 

no sentido natural da palavra a qual reflete contradições, 

erros e acertos e atenta à complexidade e contextualidade 

dos fatos de um período.  
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3.1 O projeto editorial e formação jornalística 

 

A proposta editorial da revista Realidade pretendia 

captar um público de classe média numa crescente população 

urbana que se centralizava nas capitais do país. A fórmula 

de redação já era conhecida pelo recente Jornal da Tarde, 

com reportagens tratadas de forma diferenciada, 

apresentando textos que desenvolviam características 

literárias e uma primorosa apresentação visual, com fotos e 

ilustrações de grande valor informativo, além de beleza 

artística. 

Para formar o corpo editorial, foram chamados 

jornalistas experientes que já trabalhavam na redação da 

revista Quatro Rodas, um projeto de jornalismo para um 

público segmentado dirigido por Mino Carta. Dessa equipe 

vieram para Realidade: Paulo Patarra, que seria o redator-

chefe; Sérgio de Souza; Mylton Severiano da Silva; Woile 

Guimarães; Carlos Azevedo; Eurico Andrade; José Hamilton 

Ribeiro e Narciso Kalili.  

No primeiro número, em abril de 1966, a revista 

expunha cartas de leitores de um público selecionado 

(autoridades e publicitários) que recebeu a revista piloto, 

produzida em novembro de 1965. Foi uma estratégia para 

conseguir anúncios, que possibilitaram a publicação do 

primeiro número. Vendeu 251.250 exemplares em sua primeira 

edição, e dois meses depois, teve uma tiragem de 350 mil. 
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Nessa euforia, a Editora Abril decidiu ampliar a circulação 

para 450 mil na sua quarta edição. Tais resultados 

positivos foram vistos até dezembro de 1968, o que marcou a 

primeira fase da revista. 

Naquele momento, a história do Brasil passava por 

modificações políticas que refletiriam, fortemente em toda 

produção cultural do país. Apesar de a Ditadura Militar ter 

sido estabelecida desde 1964, agravou-se nos anos 

posteriores à edição do Ato Institucional nº 5, o chamado 

“golpe dentro do golpe”, em dezembro de 1968. Com ele, os 

setores militares representantes de uma extrema direita 

oficializaram o terrorismo de Estado, que se apaziguaria 

apenas no fim dos anos 70.  

Sob esse regime regime, generalizava-se o uso da 

tortura, do assassinato e de outros desmandos. Com o AI-5, 

foram presos, cassados, torturados ou forçados ao exílio 

inúmeros estudantes, intelectuais, políticos e outros 

oposicionistas. O regime instituiu rígida censura a todos 

os meios de comunicação, o que visava a  um fim à agitação 

política e cultural do período.  

Em dezembro de 1968, a Revista Realidade sofria 

reflexos e mudanças. A partir de janeiro de 1968, com uma 

equipe de jornalistas modificada, começava uma transição 

para a segunda fase da revista.�Paulo Patarra havia saído 

e, com ele, muitos outros jornalistas. Nesse período, os 
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assuntos polêmicos que costumavam abordar, em cada edição, 

foram proibidos. Nessa época, a tiragem da revista chegava 

aos 500 mil exemplares. Roberto Civita tinha como objetivo 

chegar a um milhão de exemplares.� Ainda mantinha aspectos 

do projeto inicial, como narra o historiador Adalberto 

Lister Filho (2003). 

Em uma segunda fase, depois da decretação do 
AI-5, a revista ainda manteve algum prestígio, 
mas foi perdendo, gradativamente, leitores e 
anunciantes. Em julho de 1969, sua tiragem 
caia para 365 mil exemplares. Em outubro do 
mesmo ano, o índice de circulação nem aparece 
mais na revista, indicando uma provável queda 
de circulação. Em janeiro de 1971, a 
circulação estancara em modestos 125 mil 
exemplares, número inferior ao de concorrentes 
como Manchete (155 mil) e não muito acima de 
revistas como O Cruzeiro (95 mil) e Fatos e 
Fotos (80 mil). Além disso, Realidade, que 
estava perdendo a primazia de investimento da 
Editora Abril para a revista veja, vê sua 
circulação ser inferior até que outras 
publicações da casa, como a feminina Claudia, 
que possuía, neste mês, a tiragem de 150 mil 
exemplares (LISTER FILHO, 2003:10-11). 
 

 Numa terceira fase, depois de 1972, a revista teve 

várias seções fixas e textos mais curtos, e a Abril, atenta 

para os prejuízos, evitou problemas com possíveis censuras 

e, assim, as pautas e textos tornaram-se bem diferentes 

naquele momento. Com a decadência e a censura ao controlar 

as pautas e os textos, os jornalistas foram se demitindo, 

até que toda a equipe se desmanchou.  

Apesar de a revista apontar para um fim próximo, foram 

chamados alguns jornalistas da primeira fase para integrar 

uma nova equipe. Nessa tentativa, a revista era dirigida 
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por Luís Fernando Mercadante, Luís Carta e José Hamilton 

Ribeiro, mas, segundo pesquisadores dessa revista, a 

Realidade era apenas mais uma publicação que não se 

diferenciava das outras. O exemplar de janeiro de 1976 teve 

uma tiragem de apenas 120 mil exemplares. Dois meses 

depois, a revista realmente teve fim. A Editora Abril usou, 

como estratégia, o lançamento da Veja, que, sob um novo 

ângulo de marketing, viria a substituir a Realidade. 

A equipe da revista Realidade (66-68) tinha como 

redator-chefe Paulo Patarra, apoiado por Sérgio de Souza; 

Narciso Kalili; Luiz Fernando Mercadante; Woile Guimarães; 

Alessandro Porro e os fotógrafos Roger Bester e Walter 

Firmo. Os principais repórteres eram José Hamilton Ribeiro; 

Carlos Azevedo; Eurico Andrade; Audálio Dantas; Múcio 

Borges da Fonseca; Roberto Freire e Roberto Pereira. Em 

algumas edições, havia colaboradores e convidados como 

Carlos Drummond de Andrade; Nélson Rodrigues; Adoniran 

Barbosa; Carlos Lacerda; Paulo Francis e Plínio Marcos. 

Os fotógrafos tinham grande importância na equipe; 

pois, com suas fotos, deveriam complementar, destacar e dar 

uma dinâmica contemporânea para a narrativa. Havia fotos 

grandes, algumas ocupavam duas páginas e expressavam o novo 

e o questionador daquela época. Muitas vezes, chocavam, 

como no caso da reportagem sobre a mulher brasileira, em 

que um parto foi fotografado sob um "ângulo ginecológico".  
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Essa edição foi apreendida dois dias depois de ir às 

bancas a pedido de dois juizes de Menores. Não só a foto 

chocava, mas também o conteúdo dos textos que contribuiu 

para impedir a circulação daquela publicação. Nela, muitas 

mulheres quebraram tabus e falaram sobre infidelidade, 

sexo, virgindade, casamento e aborto, julgado pelo juizes 

como "conteúdo indigesto". Foi uma das edições mais 

polêmicas da revista. O caso se arrastou por 20 meses, até 

que a edição foi liberada. Foi um exemplo marcante de como 

a revista incomodava o conservadorismo, mas ainda não 

exemplifica as arbitrariedades acontecidas após dezembro de 

68. 

A revista tinha tocado a sensibilidade do 
aparato ideológico conservador e provocou 
reação legal correspondente. Essa reação não 
dispunha ainda dos censores que se antecipavam 
à apreensão judicial de publicações e convivia 
com o caráter híbrido da conjuntura política 
do período, submetendo sua contrariedade ao 
ritual dos tribunais. A revista, de sua parte, 
ocupava espaço e fazia coro com o leitor 
(FARO, 1999,133). 

A Realidade usava de seus recursos de texto e 

diagramação para inovar em forma e conteúdo. Buscava o foco 

nas reportagens sociais e abordava pautas  

fome, miséria, guerras, religião e política. A edição de 

outubro de 1969 trouxe um ensaio fotográfico que mostrava o 

sofrimento da população, maior vítima da guerra na África.  

Recebeu diversos prêmios de jornalismo, entre eles, 

oito ESSO durante os dez anos de publicações, dos quais 

cinco foram conquistados na primeira fase:�"Brasileiros go 
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home" (1966), "Os meninos do Recife" (1967), "A vida por um 

rim" (1967), "Eles estão com fome" (1968), "Do que morre o 

Brasil" (1968), "Marcinha tem salvação: amor" (1969), 

"Amazônia" (1972) e "Seu corpo pode ser um bom presente" 

(1973).  

 

3.2 O período 66-68 e a relação com indústria cultural 

 

“Por que a revista Realidade fechou?” Marília Scalzo 

(2003) inicia seu livro Jornalismo em Revista e cita que 

essa pergunta é comum entre os jovens formandos, que 

participam do Curso Abril de Jornalismo. Alega ser difícil 

respondê-la quando se avalia a situação comercial em que a 

revista apresentava na época, como descreve: 

 

Realidade fechou, em 1976, vendendo 120 mil 
exemplares por mês (número com o qual muitas 
revistas sonham hoje em dia) e virou um mito, 
especialmente entre jornalistas, por causa de 
suas grandes reportagens, primorosamente 
apuradas e editadas (SCALZO, 2003:11). 

 

 

O projeto editorial de Realidade responde a essa 

pergunta ao destacar grande singularidade em toda sua 

proposta. A contextualidade dos fatos contemporâneos, que 

era ponto de partida na produção dela, demonstra que um 

universo comercial, que se iniciava na década de 60 e se 

acentuou nos anos 70, era incompatível com a proposta da 
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revista. Os produtos culturais deveriam ser segmentados e 

direcionados a um público cada vez mais específico. Era 

necessário alimentar as necessidades de consumo.  

A indústria cultural, nesse processo, reforçou a 

produção de produtos perecíveis e efêmeros e contribuiu 

para um cenário onde a cultura passou a ser feita em função 

de um público consumidor. Estabeleceu-se, assim, uma 

circulação mais intensa dos objetos culturais, enfatizada 

pela criação novos espaços de fruição cultural coletiva. O 

avanço da industrialização e do capitalismo provocou o 

crescimento do público e a reprodutividade dos bens 

culturais.  

Numa leitura atualizada da indústria cultura, o 

sociólogo Gabriel Cohn remete-se aos teóricos Adorno e 

Horkheimer7 para firmar que nesse processo, gerado pala 

produção da cultura, não se pode identificar um causador, 

pois os produtores ou os participantes desse fenômeno da 

industrialização são também sofredores da ação, como 

explica,: 

O próprio Adorno mais de uma vez sugeriu que 
os controladores da indústria cultural são tão 
subordinados à sua lógica intrínseca (a lógica 
capitalista da eficácia lucrativa) quanto os 
próprios consumidores (claro que em posições 
decisivamente diferentes). Usando uma 
expressão arriscada seria o caso de dizer que 
se trata de um processo sem sujeito; ou, mais 
precisamente, que a questão fundamental é do 

                                                
7 Autores do livro que discute a idéia de indústria cultural e cultura 
de massa: ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, M. Dialética do 

Esclarecimento, Rio de Janeiro, Jorge Zahar editor, 1986. 
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modo de produção daquilo que se trata. (COHN, 
1998, p.11) 

 
 

A revista Realidade durou 10 anos (1966-1976), 

portanto, mais oito anos além dos dois iniciais estudados 

nesta pesquisa. O acirramento da ditadura militar teve 

reflexo direto nas mudanças da produção jornalística, mas 

também o cenário da indústria cultural era claro no 

direcionamento das exigências do que devia ser produzido. 

Concomitantemente, mudava o perfil de jornalistas que 

deveriam permanecer no corpo editorial das revistas da 

atualidade.  

Vários outros fatores contribuíram para esse cenário; 

como o surgimento da TV, o zapping, ou seja, a 

possibilidade de escolher canais e editorias, o que dava 

dinâmica e consumo rápido aos textos. Na década de 70, já 

não havia a possibilidade de existir uma revista num 

universo que se tornava fragmentado, segmentado e 

padronizado. Como destaca o sociólogo Roberto Sabato,  

O que ocorre no mesmo momento em que a própria 
Editora Abril e outros grupos, como a rede 
Globo, começam a tomar a forma de grandes 
conglomerados, superando modelos antigos de 
organização da produção cultural, como os dois 
Diários Associados, por exemplo, (MOREIRA, 
2002: 413). 
 

Para o autor, o projeto editorial da Realidade se 

apresentava como peça de resistência ao abordar assuntos da 

contracultura e tabus da época, mas tal fato fazia parte de 

um universo favorável às necessidades da indústria 
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cultural, já que eram matérias que alimentavam um 

determinado público daquela época. A Realidade era uma 

revista de informação geral e mensal, incompatível, 

portanto, com os novos tempos e com as exigências dessa 

indústria.  

Em certa medida, estava a serviço de uma 
causa, embora atendesse aos interesses de 
lucro. A transformação de tudo em mercadoria 
já começava o processo de absorção e 
contestação. O que restou foi lutar pelo 
sucedâneo inofensivo da linguagem 
politicamente correta (MOREIRA, 2002: 426). 
 
 

A revista Realidade caminhava, certamente, na 

contramão dos aspectos apontados acima e não poderia 

continuar a existir, mas também é importante a compreensão 

de que a formação do grupo de jornalistas e a produção dos 

textos não podem ser considerados frutos de uma 

industrialização. A humanização dessa redação a 

diferenciava não só das demais da época, como também das 

publicações atuais cujo alvo não é mais esse.  O modo como 

se envolviam com os temas tratados, a fim de trazê-los da 

forma mais próxima da realidade, demonstra o propósito 

editorial diferenciado. A produção interna era 

fundamentalmente contrária à padronização de formas nos 

textos e nas idéias.  

 

3.3 Cultura em Realidade: o sentido de manifestação e 

produção humana 
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A equipe de Realidade desenvolvia suas reportagens com 

o foco social, processo que implicava observar os fatos de 

uma forma global e absorver os diversos aspectos que 

poderiam definir o tema abordado. Entende-se, portanto, que 

os segmentos se relacionavam: política e economia, ciência 

e religião, sociedade e cultura. A relação deveria ser 

construída pela visão do repórter que executasse a matéria. 

Os repórteres se engalfinhavam com tema e 
traziam tudo. Tinham conhecimento de 
filosofia, tinham uma ferramenta intelectual 
afiada. Então quando iam abordar um tema, 
mostravam de uma forma global, como aconteceu 
na reportagem do Roberto Carlos (citada como 
exemplo nesta pesquisa) 8. 

 

No entanto, diante do momento de transformação por que 

o país passava, com o fortalecimento dos produtos culturais 

e consumo desses, a revista entendeu que deveria haver um 

espaço para as indicações dos produtos como arte e 

espetáculos. No entanto, constituía um problema definir o 

nome dessa seção, que, em tempos atuais, naturalmente seria 

chamada de cultura e de preferência, estaria localizada no 

final de uma revista de informação geral. 

Logo no primeiro número, em Realidade, estão alguns 

tópicos da uma seção que parece não ter muita direção nas 

próximas publicações. Começa com o nome de Panorama, 

indicações sobre televisão, livros, pintura, cinema, música 

e Juventude, as quais a equipe considerava interessantes de 

                                                
8 Mylton Severiano.  Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006, na 
cidade de São Paulo. 
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produtos culturais, como aponta Mylton Severiano, 

Myltainho. “A filosofia ali era de não fazer uma coisa 

contra. Se fosse ruim, a gente simplesmente ignorava”9.  A 

proposta era, ao mesmo tempo, apontar uma indicação 

cultural, mas evitar dizer “não vá” ou “não leia”. Não 

tinha esse critério atual dos veículos de comunicação, 

pois, segundo Myltainho, para a equipe de Realidade, a 

“Cultura era a manifestação e a produção humana” 10 . Não 

havia, portanto,  essa separação segmentada de cultura.  

                                                
9 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006 na cidade de São Paulo. 
10 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006 na cidade de São Paulo. 
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 O nome Panorama é mantido até a edição de número 

cinco, quando a seção fica, temporariamente, sem nome. As 

primeiras páginas ainda são destinadas para essas 

“indicações”, mas, somente a partir do número 15, é que 

passa a ter o nome definitivo: Roteiro. Nesse marco, também 

inicia um texto menos descritivo sobre as obras sugeridas e 

aumenta a criticidade. Os tópicos ou produtos abordados 

também são diversos e diferenciados e além das artes, 

incluem-se na lista sugestões da imprensa e da televisão, 
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que muitos dos veículos de comunicação atuais evitam por 

entender que televisão não pode ser reconhecida como arte. 

 Os textos eram abordados com opiniões muito claras e 

enfatizadas, principalmente, nos títulos. Um exemplo é o 

“vamos fabricar retardados?”11, um título que chama para 

uma crítica sobre os programas de humor na TV. Esses textos 

não eram produzidos por críticos de arte, nem mesmo era 

colocado o nome de quem fazia a crítica, isto é, constituía 

numa indicação da Redação.  

Era possível notar dificuldade em estabelecer uma 

padronização tanto na forma de apresentação quanto no 

conteúdo. A postura autoral dos textos era clara, quando, 

em algumas vezes, existia uma análise seca de uma obra 

como, no caso de um novo escritor ou um compositor de jazz; 

em outras, havia mais que uma crítica, ou seja, 

contextualiza-se uma questão cultural, como em “Quanto 

custa ser cineasta?”12, que sugere uma crítica à indústria 

do cinema. 

A partir do número 19, essa tendência passa a ficar 

mais clara. Os textos ficam mais extensos, quase curtas 

reportagens e muitas das pautas nas edições seguintes, 

parecem ser continuidade dessa seção. È o caso da crítica 

ao carnaval e às marchinhas “empobrecedoras” que apareciam 

                                                
11 Edição número 16, julho de 1967. 
12 Edição número 14, maio de 1967. 



 

 

 

80 

em algumas críticas o que depois gerou uma reportagem sobre 

o tema (texto exemplificado no capítulo 5).  

Parece que até mesmo limitar esse espaço para 

indicações de artes era um problema para a Realidade diante 

da visão ampliada dos temas e dos fatos.  Para melhor 

compreender esse posicionamento, é importante que se faça 

um recorte para o pensamento de GARCIA CANCLINI (1983) ao 

salientar a incapacidade da cultura, sob uma visão 

antropológica, em produzir elementos necessários que 

pudessem detectar as desigualdades existentes entre as 

culturas.  

Assim, o autor propõe um caminho para a definição de 

cultura, compreendida como um sistema de produção. Sob essa 

visão, entende-se a cultura como  

“a produção de fenômenos que contribuem, 
mediante a representação ou reelaboração 
simbólica das estruturas materiais, para a 
compreensão, reprodução e transformação do 
sistema social, ou seja, a cultura diz 
respeito a todas as práticas e instituições 
dedicadas à administração, renovação e 
reestruturação do sentido” (GARCIA CANCLINI, 
1983, p.29). 
 

Dessa forma, podemos entender que a revista Realidade 

seja um desses produtos que pode representar ou reelaborar 

as estruturas materiais através dos temas e fatos tratados 

com os objetivos de contextualizar; às vezes, reproduzir e, 

talvez, transformar o sistema social. 

 

3.4 A produção e o envolvimento dos repórteres com o texto  
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É certo que um dos diferenciais da revista Realidade é 

o texto. As fontes dos repórteres eram transformadas em 

personagens que davam vida às reportagens e desenvolvia um 

lado social e humanizado destas em que a sociedade e o 

homem eram os principais focos.  Victor Civita, no primeiro 

editorial, informou aos leitores quais seriam o objetivo e 

a linha editorial do veículo:  

 

�
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Paulo Patarra, redator-chefe na primeira fase da 

revista, desenvolveu uma rotina de produção jornalística 

onde todas as edições deveriam ter 12 reportagens, que 

abordariam temas diferenciados e evitariam a repetição de 

segmentos. As matérias tinham uma separação de temas que se 

aproximavam das seções como educação, cultura, saúde 

política, ciência e outras. As reportagens, porém, tinham o 

foco social, e os textos faziam relações com o 

comportamento humano e a vida em sociedade.  

Faro (1999) dá a dimensão do trabalho produzido pela 

Realidade, quando retrata a comunhão de interesses entre a 

revista e os leitores, e ressalta a busca em identificar os 

complexos comportamentos da época. 

A pauta da Realidade, portanto, estava afinada 
com os interesses de seus leitores. Mas o 
sucesso que a revista obteve desde seu 
primeiro número não se explica apenas por 
isso. O enfoque que esses assuntos receberam 
nas matérias publicadas – a visão que os 
jornalistas tinham sobre eles – parece indicar 
que essa identidade não era formal. Ela dizia 
respeito ao sentido da época. (FARO, 1999:110)  

 

A diferenciação do texto também é apontada por Faro 

(1999), ao citar o estudo de Edvaldo Pereira Lima, que 

avalia os textos da Realidade como demonstração de 

reportagens que permitiam uma harmônica adequação entre 

forma e conteúdo através da verticalização das informações 

nas reportagens apresentadas. 

 No período de criação da revista Realidade, o uso de 

manuais de padronização nas redações começava a se tornar 
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comum e designava as linhas não só do formato das 

publicações como determinava organização de pauta o que 

fortalecia as segmentações e estabelecia padrões para a 

estrutura de texto: o lead. 

 A Realidade, que se destacava pelos textos autorais, 

com autonomia de seus repórteres, não se adequava a esses 

padrões objetivos.  O desenvolvimento desse trabalho exigia 

o rompimento com a idéia de objetividade, que passava a 

influenciar grande parte das redações no Brasil, a exemplo 

dos modelos norte-americanos.  

E para que se chegasse a isso seria preciso 
que o caráter empobrecedor da objetividade 
fosse rompido duplamente. De um lado, pela 
própria ação do repórter que teria que se 
colocar como um pesquisador diante do tema 
sobre o qual estava escrevendo (...) De outro 
lado, com a narrativa, pelo rompimento com a 
narrativa convencional e a introdução de 
elementos que vinham marcados pela 
verossimilhança e por seu sentimento 
ficcional, instrumento que asseguravam a 
apropriação do caráter diverso e multifacético 
do real. (FARO,1999: 66) 

 

A formação do corpo editorial da Realidade era 

singular, mas a idéia de rompimento com a objetividade e 

regras sociais tinha características de movimentos 

culturais antecessores e paralelos à criação da revista 

como o New Journalism e o Beatnik, originários dos Estados 

Unidos, onde a padronização das redações alcançavam grande 

impulso. Todavia, essas manifestações tinham origens 

bastante distintas, mas representavam formas de rompimento 

com os padrões da época com um espírito de transformação à 
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procura de livrar-se das opressões das instituições e 

refletiam esse posicionamento tanto no comportamento quanto 

na literatura. Eram referências importantes para os 

jornalistas da Realidade, apesar de não haver uma atitude 

intencional dos repórteres em desenvolver um texto com 

características desses movimentos. Poderíamos, no entanto, 

apontar um afinamento com a atualidade dos acontecimentos. 

Aspectos paralelos e que antecederam à formação da 

revista Realidade podem ser lembrados como forma de 

compreender características que eram pertinentes naquela 

época, apesar de não haver uma influência direta comprovada 

nos textos, como relata Myltainho. “A gente não estava 

conscientemente copiando o no new Journalism, não tinha a 

intencionalidade. Era tudo intuitivo como achávamos que 

deveria ser feito o jornalismo”. 13  

 

3.5 Movimentos literários coexistente  

 

Como retratado nesta pesquisa, a década de 1960 foi 

marcada por diversos movimentos que influenciaram 

transformações de comportamento. No universo literário, 

também temos esses reflexos. Nos Estados Unidos, dois 

movimentos importantes, como o dos Beatniks e o New 

Journalism, geraram linhas de abordagem literária e 

                                                
13 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006, na cidade de São 
Paulo. 
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jornalística diferenciadas, originadas de um cenário 

contestador.   

O movimento hippie, uma das principais manifestações 

de contestação dos valores da sociedade moderna, deu vozes 

para esses experimentos. A partir daquele momento, era 

comum uma visão humanista que permitia o surgimento de 

comunidades voltadas para o auto-conhecimento humano e a 

libertação de costumes impostos pela sociedade.  

Toda essa cultura de reação, retratada como 

contracultura, influenciou diversas manifestações 

artísticas da época e também a literatura. O antecessor 

dessa manifestação hippie é justamente a literatura do 

movimento beatnik, iniciada pouco mais de uma década antes 

por escritores como Allan Ginsberg, Jack Kerouac e William 

Burroughs, que, inconformados com a valorização do 

consumismo e do conforto material e dos padrões da 

sociedade, inventaram uma nova forma de abordar a 

realidade.  

Jack Kerouac, com o livro On the Road, retratou parte 

importante de seu trabalho ao viajar pelo território norte-

americano e registrar suas experiências e vivências de uma 

forma autobiográfica. Com um texto de ficção-realidade, 

buscava influências espirituosas e fugia dos padrões 

formais ao discutir, de forma aberta. temas controversos 

como o uso de drogas. 
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Já na década de 60 e nesse universo onde o foco de 

atenção é voltado para o ser humano, o jornalismo também 

sofre os efeitos das transformações no mundo e gera textos 

diferenciados com estreita ligação com a literatura. O New 

Journalism é um movimento resultante desse contexto quando 

jornalistas-escritores produzem textos contestadores à 

objetividade como Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer e 

Truman Capote. Eles desenvolvem literatura de não-ficção ao 

utilizarem-se as características da literatura e de uma 

visão mais humanitária na abordagem que vai à contramão do 

jornalismo convencional.  

Tanto o New Journalism como o Beatnik experimentaram a 

imersão no tema para a produção de seus textos. O primeiro 

movimento, no entanto, demonstra mais afinidade no campo 

jornalístico, ao desenvolver técnicas na apuração dos fatos 

e percepção, além de usar técnicas narrativas sofisticadas. 

As entrevistas, as observações e percepções dos repórteres 

eram importantes geradores de aspetos humanos que seriam 

usados no texto. 

Diante desse universo de referências, os repórteres da 

Realidade se mostravam ligados a essas tendências e 

captavam aspectos importantes para a formação da revista. É 

perceptível, então, que um dos principais critérios de 

contratação de um repórter estava ligado ao lado humano do 

profissional. Myltainho deixa claro que “para trabalhar com 
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na revista tinha que ter bom de texto e bom de caráter, 

este é o critério estabelecido por Paulo Patarra”14. 

Esse bom caráter se identifica com a humanização de um 

texto e da busca por contestações, contradições e 

inconstância do ser humano. A postura humanística diante 

dos fatos constatava que esse processo não poderia ser 

padronizado. Permitia-se que a subjetividade fosse colocada 

no texto conforme a experiência do repórter-escritor. 

Nesse envolvimento com o universo em que trabalhavam 

os profissionais da revista Realidade, o repórter/editor da 

primeira fase da revista alerta que “esta idéia de 

imparcialidade e objetividade é uma falácia [...] O 

jornalismo pasteurizou tudo. Imagina manuais de redação que 

coisa ridícula.” Para Myltainho, a maioria das redações 

optou por apresentar um formulário aos repórteres o qual 

precisam preencher e, assim, o texto obedece a um mesmo 

padrão, independente do tema tratado. Um universo 

incompatível com a proposta da revista Realidade. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                
14 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006, na cidade de São 
Paulo. 
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Capítulo 4 

 

O texto da revista Realidade como instrumento 

diferencial ao jornalismo padronizado 

 

O texto da revista Realidade apresenta elementos 

importantes para a compreensão de cultura daquele período. 

São diversas as características que diferenciam essa 

publicação jornalística de todas as outras registradas na 

história da imprensa brasileira. Além de atuar diante de 

aspectos culturais e sociais bastante intensificados na 

década de 60, a revista se destacava por ter o corpo 

editorial formado por jornalistas sensíveis à captação dos 

sinais que representavam a sociedade. Eram jornalistas com 

um amplo repertório literário, como era comum a essa 

geração. Tal fato contribuiu não só para aprofundar a 

percepção desses repórteres e editores para o mundo, como 

também determinou o estilo e características de seus 

textos. Tornaram-se grandes narradores do cotidiano no 

recorte que faziam da atualidade. 

Mylton Severiano15, editor da Revista Realidade nos 

anos 66-68, ao referir-se a essa característica literária 

que a equipe incorporava, não teve dúvidas em afirmar que 

esse era o grande diferencial dos jornalistas daquela 
                                                
15 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006, na cidade de São 
Paulo. 
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revista, embora uma grande parte deles tivesse apenas a 

formação escolar do 2º grau. Para Myltainho, como é 

conhecido no campo profissional e também como assina a 

coluna Enfermaria, na revista Caros Amigos, a formação do 

jornalista deveria ser humanística, sustentada nos pilares 

da sociologia, antropologia e filosofia. Compara a 

profissão de jornalista com a de um artista. “Alguém pede 

carteirinha de pintor ou escritor? Não. Então por que a de 

jornalista?”16. Nessa exposição, Myltainho deixa claro o 

“espírito” da revista Realidade, onde o repórter utiliza-se 

do texto para demonstrar um recorte da sociedade em um 

trabalho muito mais humano do que técnico. Na escolha das 

pautas e no modo de organização do texto, estava a 

compreensão dos princípios da cultura da época. 

A equipe da revista Realidade se desenvolveu com essa 

visão do jornalismo, na busca de captar noções de um 

momento social e poder fazer as relações com a filosofia, a 

sociologia e a história, além da política e cultura, 

intimamente ligada a um processo contínuo onde não havia 

espaços para fragmentações. Nessa produção, as relações só 

poderiam ser estabelecidas pelo olhar humano, quando 

conflitos e contradições coexistiam. O processo 

jornalístico nesse sentido, entrelaça-se, completamente, 

com o processo do cotidiano quando o envolvimento do 

                                                
16 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006, na cidade de São 
Paulo. 
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repórter é com o assunto, com o objeto e depois com o 

texto.  

O texto é, portanto, resultado desse processo de 

observação da realidade e é desenvolvido a partir dos 

elementos componentes da literatura, refletidos em aspectos 

da produção jornalística como o mergulho no tema da 

matéria, a busca de imersão e na elaboração dos personagens 

reais nos moldes do personagem de ficção. Os textos da 

revista Realidade usavam a descrição, o diálogo, a 

diversidade do foco narrativo, a utilização de metáforas, 

alegorias e outros recursos literários em interação com o 

jornalismo.  

A literatura é a arte da criação verbal, da livre 

imaginação, mesmo que baseada nos fatos reais. Desenvolve-

se nas bases da dualidade razão e emoção. O jornalismo tem, 

em suas bases, o compromisso de retratar a realidade. Mas, 

a idéia de ficção e não-ficção não pode ser tomada como 

única fonte para essa diferença. Com diversas 

características inter-relacionadas, parece possível afirmar 

que essas convergências textuais entre jornalismo e 

literatura são freqüentes e trazem mais união que 

diferenças, e essas relações exercem múltipla influência. 

 

As relações entre jornalismo e literatura são 
múltiplas e extraordinariamente variadas. Não 
se trata apenas de que, em um ou outro caso, o 
instrumento fundamental – a palavra e suas 
estratégias discursivas verbais – seja comum. 
No processo de desenvolvimento histórico e de 
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institucionalização de ambas séries 
discursivas encontra-se coincidências muito 
interessantes e interações mútuas (CASTRO; 
GALENO, 2002, p.15).  

 

Mas se temos que falar em diferenças, a questão mais 

apropriada entre jornalismo e literatura que melhor define 

esse dilema é entender a função dos textos. “A principal 

finalidade do jornalismo é fornecer aos cidadãos as 

informações de que necessitam para serem livres e se 

autogovernar” (KOVAC; ROSENSTIEL, 2003, p.31). Já em 

literatura, a estética é o elemento central que orienta o 

autor na construção do texto. 

A preocupação do jornalista é com a informação do 

real, com o reportar e o recortar da realidade. O 

pesquisador Gustavo de Castro faz uma análise do texto 

jornalístico, comparando-o à literatura e, apesar de 

confirmar que alguns elementos como o estilo enquanto 

método de pensamento, o gosto literário e o uso de 

argumentos são importantes para a literatura e para o 

jornalismo, há que se entender que, na expressão estética, 

não existe essa unidade. 

 

Bem que o jornalismo poderia ter certa 
autonomia estética, a exemplo da literatura, 
mas as limitações de espaço-tempo fazem com 
que ele pratique permanentemente o salutar 
exercício do enxugamento, da síntese e da 
rapidez, e talvez seja essa a precisão o que 
tem a ensinar a estilística literária (CASTRO 
E GALENO, 2002, p.79). 
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Alguns escritores e jornalistas defendem a postura que 

jornalismo e literatura se diferenciam apenas pela questão 

do estilo. Entre os vários comentários do escritor Gabriel 

García Márquez sobre a natureza do jornalismo e suas 

relações com o universo literário, é comum encontrarmos a 

definição de jornalismo como um gênero da literatura. Tal 

posicionamento causa polêmica se levarmos em consideração 

as definições de gêneros jornalísticos pesquisados pelos 

professores Luiz Beltrão e, também, por José Marques de 

Melo17. 

Essa definição que aproxima jornalismo da literatura e 

até o coloca como um gênero dela é apontada por diversos 

outros autores, como lembra Medel18, ao citar Alejo 

Carpentier, um escritor cubano que usa de grande erudição e 

cultura em seus trabalhos. 

 

Para mim, o jornalista e o escritor integram 
uma só personalidade...Poderíamos definir o 
jornalista como um escritor que trabalha no 
calor da hora, que segue, rastreia o 
acontecimento dia-a-dia, ao vivo. O novelista, 
para simplificar a dicotomia, é um homem que 
trabalha retrospectivamente, contemplando, 
analisando o acontecimento, quando sua 
trajetória tem chegado ao final. O jornalista 
que trabalha no calor da hora, o faz sobre a 

                                                
17 Os gêneros podem ser definidos, basicamente, em três categorias: 
Informativa (que especifica gêneros como notícia, nota), Opinativa 
(que especifica gêneros como artigo, editorial, crônica, crítica) e 
uma última categoria, que apresenta divergência entre os autores, que 
é a Interpretativa, que especifica gêneros como a reportagem com 
estrutura de texto interpretativos) 
18 MEDEL, Manual Angel Vázquez. Discurso literário e discurso 
jornalístico: convergências e divergências. Texto publicado no livro 
Jornalismo e literatura (CASTRO E GALENO, 2002), conforme referências 
bibliográficas do trabalho. Medel é catedrático de Literatura e 
Comunicação na Universidade de Sevilla. 
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matéria ativa e cotidiana. O romancista a 
contempla na distância com a necessária 
perspectiva como um fato cumprido e terminado 
(CASTRO E GALENO, 2002, p. 20). 

 

É nesta linha de leitura que o ex-editor da revista 

Realidade, Myltainho Severiano, chama a expressão 

jornalismo literário, comumente usada para denominar a 

abordagem de um texto que utiliza recursos da literatura, 

uma redundância, “um pleonasmo”19. Esse depoimento afirma 

que o jornalismo já é literário, demonstra mais uma vez 

como os jornalistas da Realidade se comportavam como 

escritores-repórteres do cotidiano na captação do real. São 

exemplares da contramão do que é comumente encontrado no 

jornalismo contemporâneo com os textos mecanicistas e 

cartesianos, uma vez que o texto jornalístico se distanciou 

do texto literário, em grande parte de sua produção, ao 

sofrer o processo da padronização e industrialização. Nesse 

sentido, é preciso observar os aspectos que foram perdidos 

nessas mudanças.  

 

4.1 A narrativa literária como princípio da reportagem  

 

Ao analisar o trabalho de João do Rio, em Notícia: um 

produto a venda (1988), a professora Cremilda Medina 

identifica aspectos da reportagem que trazem, novamente, à 

discussão a controvertida questão sobre onde começa o 

                                                
19 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006, na cidade de São 
Paulo. 
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jornalismo e termina a literatura ou vice versa. Os textos 

de João do Rio recontam a história através de uma 

observação direta e antecipam informações, além de 

apresentar elementos encontrados na narrativa literária, 

conforme constatações apresentadas pela autora (MEDINA, 

1988, p.60). 

Quanto ao universo da informação jornalística no 

processo de captação de dados: 

A) a observação da realidade; 

B) a coleta de informações (entrevistas e fontes 

especificas); 

C) a ampliação da informação com aprofundamento de 

contexto, humanização e de reconstituição 

histórica. 

 

Quanto ao tratamento estilístico no processo de 

construção de texto de reportagem:  

 

A) descrição de ambientes (repórter como narrador); 

B) o diálogo (repórter/fonte); 

C)  a frase e os recursos literários. 

 

MEDINA (1988) aponta, assim, os aspectos do início da 

reportagem presentes nas características da produção de 

João do Rio e tenta encerrar a discussão entre jornalismo e 

literatura. 
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Um aspecto se tornou claro: não se trata de 
discutir as manifestações da mensagem 
jornalística conforme uma classificação 
literária de gêneros. Nem cabe a velha 
questão: jornalismo, um gênero literário? O 
fato da palavra, o signo verbal, ser um 
elemento comum e o fato de, numa fase 
histórica, o escritor se confundir com 
jornalista, não sustenta o enquadramento do 
Jornalismo na Literatura, nem em sua divisão 
de gêneros (MEDINA, 1988:66). 

 

O professor e pesquisador Edvaldo Pereira Lima 

classifica o “jornalismo literário” como uma modalidade que 

apresenta recursos oriundos do universo da literatura, ou 

seja, recursos narrativos que foram desenvolvidos pela 

literatura de ficção.  

Lima define Jornalismo Literário como uma modalidade 

da prática da reportagem de profundidade e do ensaio 

jornalístico que se utiliza de recursos de observação e 

redação com origem ou inspiração na literatura. As 

principais características dessa modalidade são a imersão 

(o mergulho do repórter no universo da história) e a voz 

autoral (a presença do estilo de produção e estrutura de 

textos próprios do repórter). Além dessas, há o uso de 

simbologias e metáforas e, principalmente, a humanização, 

que se caracteriza por ser contado e visto sob uma dimensão 

humana e nessa abordagem, as pessoas não são simples 

fontes.  

As características do texto encontradas por Cremilda 

Medina e Edvaldo Pereira Lima convergem em aspectos que 
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conceituam a reportagem no jornalismo. É de comum 

compreensão dos autores que tanto os aspectos narrativos, 

citados por Medina, e as características literárias, 

abordadas por Lima, trazem elementos necessários para o 

desenvolvimento da chamada reportagem de profundidade.  

A possibilidade de abordar o texto de uma forma 

humanística é o que se destaca nas duas concepções de 

reportagem. A pesquisa do tema e a coleta de informação de 

uma forma bastante presencial do repórter, citados pela 

professora, é o que Lima chama de imersão, ao entender a 

presença do repórter para uma vivência com suas fontes e o 

objeto, o que facilita a humanização da produção 

jornalística.  

Quando Medina aborda o “tratamento estilístico” da 

matéria e aponta para o uso de diálogos e “frases 

literárias”, parece interessante lembrar o que o professor 

Lima caracteriza como digressão do texto no jornalismo 

literário.  É proposta a busca de novas possibilidades de 

tratar um assunto, ao desviar-se, ao fugir e afastar-se do 

tema e dos personagens centrais. Trata-se de um artifício 

para criar novas formas de compreensão da realidade. Assim, 

também, é possível trazer para os textos referenciais 

contextualizados que tornam mais claros determinados 

acontecimentos e atitudes.  

Podemos, portanto, à luz dessa exposição, afirmar que 

as características da literatura estiveram muito presentes 
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na reportagem e é, principalmente, o que distingue um bom 

texto, ou seja, aquele que é apresentado com maior 

amplitude do tema, contextualizado e cumpre a função do 

jornalismo de uma forma mais humanística e menos 

mecanicista. A revista Realidade usou esses recursos de 

maneira bastante clara e promoveu uma abordagem que 

apresenta uma visão ampliada e contextualizada de cultura. 

Apesar das interferências e dar diversidades estilísticas 

que coexistem nas estruturas textuais, é constante a 

presença do ato de narrar no texto jornalístico. 

 Voltamos a citar o trabalho do jornalista e 

pesquisador Gustavo de Castro (2002) que enfatiza a 

permanência da narrativa nos textos jornalísticos. O autor 

atenta para os movimentos de produção do escritor e do 

jornalista, que busca, na realidade, elementos para 

construir sua cronologia. 

  

 O jornalista traz quotidianamente o mundo 
para dentro do texto escrito. Põe no papel 
fatos, cenas, realizações, eventos os mais 
variados, num movimento que extrai do mundo a 
matéria-prima necessária para transformá-la em 
narração (CASTRO ; GALENO, 2002, p.73). 

 

Castro explica que, para o escritor, o movimento é 

inverso. As narrativas do mundo exterior também são 

importantes, mas não fundamentais ou determinantes como o 

são para o jornalista. O pesquisador afirma também que a 

permanência das narrativas ainda é uma possibilidade para o 



 

 

 

98 

jornalismo que, nesse caso, pode se deixar influenciar pela 

literatura. 

   
 Uma das saídas para o jornalismo 
contemporâneo, ao que parece, é voltar a 
investir na narração, ou na velha forma da boa 
história a se contar, sem, contudo, deixar de 
mesclar a velha regra do lead americano (com 
as cinco perguntas básicas) e outras técnicas. 
(CASTRO; GALENO, 2002, p.77). 

 
A estrutura dos textos jornalísticos é frequentemente 

sustentada pela narrativa, mesmo que desconstrua o ritmo 

cronológico. As narrativas são caracterizadas por  

elementos como tempo, espaço em que se passa na ação, a 

ação como atos narrados e a inclusão dos personagens. 

Cremilda Medina (1988) lembra que a seqüência informativa, 

representando a mensagem através do ritmo narrativo, aponta 

alguns indicadores para a continuidade da experiência 

literária. No entanto, alerta que, nesse caso, o processo 

de produção jornalística, na atualidade é realizado dentro 

de um universo industrializado, portanto, trata-se de 

cultura de massa. 

Nessa narrativa, prevalece o formato da linguagem 

oral, onde as informações são organizadas de acordo com a 

importância dada pelo repórter e não no formato cronológico 

ao que chamamos de narrativa literária. 

 

Uma construção lógica, não direta, de 
narrativa noticiosa é a que se monta numa 
forma linear, onde as informações decorrem de 
uma ordem crescente ou decrescente de 
importância, o que os manuais técnicos 
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chamaram de “pirâmide invertida” (MEDINA, 
1988, p.103). 

 

É o que o professor Nilson Lage (1988) chama de “noção 

intuitiva da notícia”, o processo de organizar as 

informações conforme a importância e que passa, 

necessariamente, por três etapas: a seleção de eventos, 

ordenação e, finalmente, a nomeação, na qual há a adequação 

das palavras segundo a contextualização do texto 

jornalístico, através de uma linguagem coloquial.    

Essa narrativa ordenada, segundo a importância dos 

acontecimentos, segue a origem da oralidade e, como observa 

Lage (1988, p.20), na “tradição oral, mais antiga e mais 

corrente, veremos que a ordenação dos eventos por ordem 

decrescente de importância ou interesse é bem mais comum do 

que a temporalidade de seqüência”.  

Essa estrutura de texto surge sob o advento da 

industrialização e representa, basicamente, o gênero 

notícia no jornalismo.  Segue um modelo americano, surgido 

em meados do século passado, e sempre conviveu com os 

textos literários. As notícias ou reportagens informativas 

privilegiam a exatidão, a objetividade, e essa produção 

rotineira tem, claramente, um cenário contrário ao processo 

que conserva os aspectos literários vistos neste capítulo. 

 Os textos produzidos sob a influência da literatura 

preservavam a narrativa cronológica, a presença do repórter 

tanto na vivência da reportagem como a presença no texto, 
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numa estrutura construída em primeira pessoa, mas que 

também pode ser observada na construção em terceira pessoa 

de modo indireto. 

Esse tipo de produção teve visibilidade na década de 

1960, com outros princípios e outras motivações históricas, 

através de escritores que surgiram com New Journalism e que 

se assemelham à estrutura do texto da revista Realidade, 

como vimos no capítulo 3. O diferencial da narrativa da 

pirâmide invertida e da narrativa cronológica é lembrado 

por Cremilda Medina como um formato alinear, isto é, não 

obedece a um encadeamento linear de proposições. 

 

As matérias que saem desse investimento 
consciente de informação não tem alinearidade 
da pirâmide invertida, a direção única de uma 
cronologia, nem se satisfazem com a partição 
em blocos [...] A seqüência alienar é uma 
construção narrativa de maior domínio formal 
e, por isso mesmo, mais ligada á experiência 
narrativa anterior e aflorando propósitos de 
criação. [...] Há toda uma corrente chamada de 
“novo jornalismo”, que se define, inclusive 
teoricamente, nessa corrente (MEDINA, 1988, 
p.105). 

 

As narrativas não se configuram como a única forma de 

desenvolvimento da reportagem. Apesar de não ser objeto de 

discussão nesta pesquisa, é importante lembrar as 

estruturas básicas20 desse gênero jornalístico: texto 

dissertativo e descritivo. Assim, quando tratamos de 

                                                
20 Oswaldo Coimbra (1993) trata em seu livro O texto da reportagem 

impressa, dessas matrizes que se apresentam de forma mista ou não e 
que determinam as estruturas da reportagem. 
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explorar, internamente esses textos, precisamos atentar 

que, além da matriz narrativa (que desenvolve essa dimensão 

temporal tratada aqui) temos a matriz dissertativa (que 

desenvolve, argumenta e conduz o leitor a um ponto de vista 

claro do texto) e a matriz descritiva (muitas vezes, como 

auxiliar do texto narrativo e, usada nas digressões, expõe 

objetos e pessoas). 

 

4.2 Aquém do jornalismo literário: a industrialização do 

texto e uma leitura padronizada da cultura 

 

O argumento que distancia jornalismo e literatura, na 

maioria das discussões sobre o tema, é a idéia da 

objetividade e exatidão que o jornalismo contemporâneo 

incorporou. A professora Florence Dravet21 valoriza a 

contextualização da reportagem e critica os moldes que o 

texto da notícia desenvolveu, na padronização, em busca de 

lucros, quando deixou o leitor na ânsia da amplitude do 

recorte social.  

 

O jornalismo industrializado oferece, 
portanto, informações ditas objetivas e claras 
para serem consumidas por leitores obedientes, 
resignados, submissos, semimortos. Se os chamo 
de semimortos é porque um leitor que quer ler 
notícias claras e objetivas é um leitor sem 
desejo, sem paixão, um leitor que não quer 
envolver suas emoções, suas experiências, sua 
subjetividade, no ato da leitura. Quero 

                                                
21 Florence Dravet é Doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade 
de Paris III – Sorbonne Nouvelle, na França e é professora dos cursos 
de Comunicação da Universidade Potiguar – UnP, Natal. 
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acreditar que esse leitor não existe como 
sujeito, que só pode existir no imaginário das 
sociedades de consumo industrial; que ele 
sempre é o outro, o produto da representação 
criada para que tenha gente se comportando 
como leitor semimorto (CASTRO E GALENO, 2002, 
p.87). 

 

Dravet pontua, de forma critica, a postura dos 

jornalistas ao culpá-los por não oferecerem mais qualidade 

no material produzido.  

 

Os jornalistas, como os escritores, precisam 
ouvir ler e escrever, compreender e 
interpretar, exercer sua sensibilidade, saber 
e conhecer através dos escritos e ditos dos 
outros. Mas precisam sobretudo dar nova vida 
ao leitor que está morrendo. Porque o 
patrimônio cultural e universal que é a língua 
não existe por si só, mas depende de nossa 
subjetividade para se transformar em objetos 
de arte, poesias, músicas, lições, mas também 
em notícias e crônicas. E se esse papel é, 
hoje, o do jornalismo, é porque a indústria da 
informação tomou, nas sociedades modernas 
parte da cena da educação. Vítimas e acusados, 
os jornalistas não podem mais jogar palavras 
inconsideradas na lagoa do conhecimento de 
seus leitores (CASTRO E GALENO, 2002, p.:90-
91). 

 

Esses elementos nos colocam diante de dois modelos no 

jornalismo: 1) a revista Realidade pôde fazer um texto 

contextualizado ao usar uma linguagem próxima desse 

literário; 2) a padronização e industrialização não ficaram 

fora do jornalismo, manifestaram-se nos manuais, ao expor 

um texto com regras e fórmulas. A abordagem dessa 

padronização e regras, necessariamente, remete-nos aos 

critérios da objetividade e subjetividade.  
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Perseu Abramo (2003) é bem esclarecedor ao tratar esse 

tema. Segundo o autor, os dois extremos, objetividade e 

subjetividade, podem ser alcançados sempre de forma 

gradual, ao se respeitar o universo do conhecimento. Para 

Abramo, num primeiro momento, é preciso diferenciar 

objetividade de elementos que aparecem vinculados à idéia 

de neutralidade, imparcialidade e isenção. Estes, 

considerados como virtualidades do jornalismo, somente são 

atingidos se respeitadas as regras no campo da ação.  

 

O conceito de objetividade, porém, situa-se em 
outro campo, que não o da ação: o campo de 
conhecimento. [...] A objetividade tem a ver 
com a relação que se estabelece entre o 
sujeito observador e o objeto observável (a 
realidade externa ao sujeito ou externelizada 
por ele), no momento do conhecimento (ABRAMO, 
2003, p.39). 

 

Para obter contextualização e afetar o espírito 

crítico e a sensibilidade do leitor, é preciso que a 

subjetividade seja expressa através da emoção e da 

descrição dos fatos e momentos. Esse elemento, quando 

incorporado no texto, não elimina o processo objetivo do 

jornalista que deve estar compromissado com o 

distanciamento de estereótipos e se despir de preconceitos. 

Esse procedimento não está no campo da ação, mas sim, no 

universo do conhecimento.  

O pensamento de Perseu Abramo nos deixa diante dessa 

separação entre objetividade e subjetividade. A expressão 

da emoção e a descrição de espaços, ambientes e pessoas 
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expressam a subjetividade do repórter, mas parece um 

formato honesto quanto à informação. O texto oferece ao 

leitor a possibilidade de ver um recorte daquele fato 

social sob o olhar autoral do jornalista que escreve o que 

não é diferente do que acontece em toda a produção 

jornalística, atitude repelida em parte das redações 

atuais.   

Pensar nesse fato é afetar o universo mecanicista da 

padronização onde a suposta objetividade é perseguida como 

forma de deixar o texto mais exato. É ter a objetividade 

como regra, como proposta a ser desenvolvida no campo da 

ação, que, se utilizada pelos jornalistas da revista 

Realidade, deixaria o texto obtuso na exploração da cultura 

que precisa dialogar com tantas outras instâncias. 

O sentido amplo da abordagem cultural representada em 

textos da revista Realidade está bastante distante do que é 

captado pelos veículos impressos da comunicação em tempos 

atuais. A idéia de industrialização editorial e da cultura 

e a segmentação jornalística, que se fortaleceu na década 

de 80, direcionaram e padronizaram a leitura desse 

universo, moldando a produção do texto. A prática de adotar 

artes e espetáculos como únicos objetos culturais tornou 

mascarada a visão ‘real’ da cultura que fica abandonada 

quando não permeia outros espaços sociais e não estabelece 

relações com a sociologia, antropologia.  
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É possível observar que, na cobertura atual do 

jornalismo caracterizado como cultural, a liberdade de 

pauta e o trabalho de reportagem estão sufocados pela ordem 

do mercado. O jornalista passa a fazer o papel de correia 

de transmissão de uma indústria determinante do que deve ou 

não ser publicado. Poucas são as vezes em que os veículos 

conseguem apresentar alternativas para o consumo cultural, 

ou mesmo, alternativa de um produto jornalístico empenhado 

em apresentar algo novo, mesmo que seja de produtos 

massificados.  

No papel de crítica de arte, a jornalista Angélica de 

Moraes (2000) apontou as condições em que são produzidos os 

textos nessa área e atentou para os fatores negativos da 

determinação do mercado.  Para ela, "os jornalistas parecem 

disputar o papel de bons moços, obedientes e prestimosos. 

Diante da avalanche de pautas e releases da indústria 

cultural”. 22  

Observamos que a imprensa desse setor cultural 

trabalha envolvida no processo da industrialização do 

texto. A maioria dos veículos de comunicação trata o 

jornalismo cultural baseado em serviços, na agenda de 

eventos, na elaboração do menu de programação artística 

voltado para o que é produzido em tal indústria cultural. 

                                                
22 Angélica de MORAES. Paletra proferida no curso de jornalismo 
cultural, Cásper Líbero, 28/10/2000. 
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Essa tendência tem enfatizado o aparecimento de 

críticos que apenas sugestionam o consumo de uma ou outra 

atração e, também, de textos muito parecidos que mostram os 

eventos e lançamentos da semana baseados no critério do que 

vende mais.  

Dentro desse quadro, talvez a saída fosse não rotular 

tanto a cobertura de jornalismo cultural e tentar fazer o 

que o jornalismo sempre se propôs que é recortar os fatos 

da maneira mais próxima da realidade. Desse modo, poderia 

refletir mais sobre a cultura brasileira, sem preconceitos 

e estereótipos, assim como foram desenvolvidos os textos da 

revista Realidade nas décadas de 60 e 70 do século XX. 

A discussão, atualmente, sobre a busca do bom 

jornalismo cultural limita-se, muitas vezes, em trazer o 

novo à frente da agenda cultural como serviço e antecipá-

la. Talvez fosse oportuno, porém, pensar em buscar o texto 

de reflexão e interpretação ao valorizar algumas das 

características originalmente elaboradas pela revista 

Realidade, onde o jornalismo humanístico, capaz de absorver 

as negatividades e positividades dos fatos, prevalecia, e a 

cultura se integrava e se relacionava com outros setores do 

cotidiano. 

A partir desse universo de percepção que descrevemos 

neste capítulo, podemos desenvolver critérios que parecem 

coerentes para analisar o texto da revista Realidade como 

forma de perceber o cotidiano e a cultura como um processo.  
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Capítulo 5 

 

A reportagem como produtora de sentido no 

cotidiano cultural 

 

A partir da exposição anterior, tratada no capítulo 4, 

é possível apontar elementos que caracterizam as 

reportagens da revista Realidade. Percebemos que o 

jornalismo, através de sua narrativa, pode reconstruir a 

realidade, ao interpretar e representar os fatos reais. 

Notamos não só que essa prática pode ser desenvolvida sob 

uma visão ampliada e pluralizada do repórter, mas também 

observamos que a estrutura jornalística mecanicista pode 

abordar e reconstruir o real de forma obtusa quando não 

atinge as inter-relações de que o fato necessita para ser 

comunicado em seus múltiplos aspectos. 

Através da leitura das características dos textos da 

revista Realidade, foi possível observar princípios 

editoriais que direcionam a reportagem para uma 

representação ampliada dos fatos e que demonstram a 

presença de dados culturais emergentes que permeavam a 

sociedade naquele momento histórico. O texto cumpria uma 

função do jornalismo como produtor de conhecimento e 

transformador da realidade, o que é incompatível com uma 

simples pauta de serviços que quer apenas gerar lucros e 
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tem sua produção controlada, como acontece no jornalismo 

cultural na atualidade. 

Conforme objetivo desta pesquisa, observarmos as 

noções de cultura captada pela revista sob os seguintes 

critérios: 

 

5.1 Princípios norteadores da seleção de reportagens e de 

apoio para as leituras 

 

� A universalidade da pauta. Observação do quanto 

era permitido captar, com sensibilidade, o 

momento cultural, com amplitude e pluralidade, 

admitindo as diversidades dos temas tratados e 

perspicácia na percepção da realidade. 

 

� A contextura do texto. Observação da 

verticalização com que é tratado o tema, ou seja, 

a profundidade da matéria, atualmente perdida 

para a objetividade do mercado cultural. Como 

trata a costura de informações anteriores e 

posteriores ao fato e como estabelece a relação 

com outras formas de conhecimento como a 

antropologia, sociologia e outras áreas e setores 

do cotidiano. Com a compreensão da humanização e 

a reconstituição histórica, as reportagens podem 
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servir de complemento ou subsídio para outras 

pesquisas e informações sobre os temas pautados. 

 

� O uso de recursos literários que possibilitam 

maior comunicação do fato abordado na reportagem. 

Uso de diálogos, descrições de pessoas e objetos, 

interferências da memória social e coletiva e 

observações do narrador-repórter.  

 

� O tratamento dos elementos da pauta como espaço 

para o discurso do autor, permitindo a observação 

de singularidades dos temas da época no campo da 

cultura. Essa visão autoral deve proporcionar uma 

abordagem original sob o ponto de vista do autor 

tornando a leitura atraente e geradora de novas 

opiniões e novos pontos de vista por parte do 

leitor. 

 

Para as leituras, foram selecionadas algumas das 

reportagens da revista Realidade, que podem ser 

consideradas representativas no recorte ilustrativo da 

noção de cultura e sua relação com o projeto editorial da 

revista no momento histórico em que foram publicadas. São 

reportagens do período estudado nesta pesquisa e que 

fizeram parte da pauta geral, ou seja, foram propostas e 

desenvolvidas sem um direcionamento específico para uma 
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editoria restrita ao tema cultura, no sentido restrito e 

comum, como o são, no caso de Panorama e Roteiro, seções da 

Realidade destinadas à cobertura de artes e espetáculos.  

Os exemplos que apresentamos têm o objetivo de 

pesquisar as características consideradas importantes 

culturalmente sob o ponto de vista dos primeiros editores 

da revista.  

 

5.2 Grupos representativos nas reportagens sobre cultura 

 

A seleção e leitura dos textos foram realizadas em 

duas fases. Na primeira, diferenciaram-se as reportagens 

sobre cultura no sentido mais amplo, excluindo-se as de 

ciências (tecnologias e medicina), política, economia, 

esportes e com temas que abordam os acontecimentos no 

mundo. O restante das reportagens representa temas sociais 

que delimitam aspectos culturais. Essas matérias totalizam 

um universo aproximado de 40 textos, no entanto, muitos 

deles apresentam elementos ambíguos quando tentamos 

apreender as noções de cultura representadas pela revista. 

Temas como ciências, comportamento e religião, embora 

representantes de áreas diferenciadas dentro do gênero 

jornalístico-reportagem quanto à organização textual, 

permitem incluí-las no campo da cultura, por estabelecerem 

relações com múltiplos aspectos da vida social brasileira 
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em transformação, em um momento histórico de busca de sua 

singularidade.  

Na segunda fase, foram selecionados seis textos, que 

apontam para outros elementos importantes no campo da 

cultura e encontrados em diversas reportagens da revista. 

Dessa forma, tentamos abordar aspectos essenciais expostos 

nas mesmas. Partimos da idéia de cultura como manifestações 

humanas que se interagem e se integram.  

Para o trabalho, dividimos as reportagens em dois 

grupos de aspectos culturais detectados e que se reiteram. 

 Num primeiro grupo, a leitura dos textos e imagens 

dessas páginas mostram um recorte do surgimento da 

indústria cultural que aparece como uma preocupação 

predominante. O tom atribuído a esse fenômeno é, em grande 

parte, crítico e apontava para um grande problema notado na 

maioria dos textos, que é a preocupação com o esvaziamento 

de conteúdo dos elementos culturais da época, como é 

possível observar nas matérias “Vejam quem Chegou de 

Repente” (texto 1), “Esta é a festa de todos nós” (texto 2) 

e “O Importante é vender” (texto 3). 

No segundo grupo, estão representadas idéias 

estabelecidas como referências na cultura da 

contemporaneidade. Os conflitos dessa época são recortados 

pela revista, às vezes reforçados, em outras, rechaçados, 

quando expõem o próprio conflito de um período da história.  

Nesses textos, estão as dicotomias do culto e o inculto, o 
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popular e o erudito e a busca pelo hibridismo detectado em 

alguns dos textos estudados, além da necessidade de 

assegurar uma identidade cultural. As matérias 

representantes desse grupo são  

“Esta é a arte de nosso tempo” (Texto 4),  

“Nossa Televisão está com defeito” (Texto 5), e 

“O tropicalismo é nosso viu” (Texto 6). 
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5.2.1 Reportagens grupo I: sobre a visão da indústria 

cultural 

 

Texto 1 

“Vejam quem Chegou de Repente” 

Reportagem: Narciso Kalili 

(maio de 1966, nº 2, Págs 73-80) 
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O texto é um perfil do jovem cantor Roberto Carlos e a 

evolução de sua carreira. A matéria consegue abordar o tema 

como uma mudança comportamental e aponta:  

• a influência norte-americana no estilo do cantor; 

• a questão da rebeldia analisada no comportamento 

dos jovens e a juventude revolucionária; 

• a atitude do cantor considerada como alienante 

perante as questões político-sociais; 

• a publicidade e o enriquecimento do jovem Roberto 

Carlos, como produto do mercado; 

• o esvaziamento cultural na falta de conhecimento 

da arte da música, mas a valorização de outros 

atributos como o marketing musical e o etilo 

massivo do movimento cultural. 

A matéria contextualiza a situação como um todo, tanto 

nos aspectos geradores de comportamento, como num estilo de 

música como produto da indústria cultural. É uma visão 

crítica em relação ao “americanismo” desse movimento o qual 

analisa, de forma, negativa esse produto. 

De início, o título, como um enunciado típico do modo 

de falar da juventude da época, já remete ao imediatismo 

dos tempos marcados pela indústria cultural quando os 

produtos culturais tinham fácil e rápida assimilação pelo 

público. As narrativas do início do texto tentam 

contextualizar o leitor sobre a abrangência do fenômeno 
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“Roberto Carlos” ao expor diversos ambientes 

representativos de instituições sócio-ideológicas 

tradicionais, uma vez que, uma igreja, uma casa familiar, 

crianças e “vovós” repetem a música do cantor e compositor, 

“nunca a música mexeu tanto com a juventude”. 

No entanto, nos primeiros parágrafos do texto, parece 

claro que a “simpatia” do cantor tem uma ligação direta com 

o marketing do movimento e que ali estão dois fenômenos 

novos para a sociedade, como a fama e o dinheiro gerado por 

um produto cultural; no caso, o movimento da Jovem Guarda, 

o ié-ié-ié.  

A forma como a reportagem é exposta por Narciso Kalili 

nas 8 páginas que ocupa mostra uma trajetória que não só 

recorta um momento importante da época, como retrata a 

história de anos seguintes de “novos movimentos culturais”, 

como a lambada, o axé e muitos outros mais instantâneos que 

esses e que mudaram comportamentos nas casas e festas de 

grande parte da população brasileira. O movimento funk hoje 

parece demonstrar uma história muito parecida, mas sem 

grandes ídolos, apenas ditando comportamentos bem 

específicos. Assim como os versos destacados das músicas de 

Roberto Carlos determinam os aspectos desses movimentos, os 

versos recitados nos bailes funks repetem o mesmo ritual. 

Vejamos as páginas da reportagem como partes específicas 

desse fenômeno, representadas pela divisão gráfica e 
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editorial do texto em enunciados específicos do discurso do 

Roberto Carlos. 

(A fama) “Tenho mil garotas a esperar por mim”. As fotos em 

sintonia com o texto confirmam a história de garotas 

alucinadas pelo então garoto Roberto Carlos, além de muitos 

outros como crianças e adultos de diversas religiões ou 

profissões.  

(O marketing) “Dizem que sou louco esquisito e cabeludo”. A 

seguir, as fotos demonstram os gestos apresentados no palco 

que indicam uma repetição necessária para aquele papel. Por 

trás dos holofotes há um Roberto Carlos tímido, ou seja, 

“Roberto Carlos não existe”.  

(A mudança de comportamento e padrões estéticos) “Todas 

elas querem com o feio namorar”. Dicionários de gírias e 

modificações de um comportamento geral. 

(A indústria) “E que tudo mais vá para o inferno”. Este 

enunciado representa a necessidade de ruptura com padrões 

sociais e valores desgastados. E aí uma foto do Roberto 

Carlos como um empresário, atrás de sua mesa, onde fecha 

negociações programadas, pensadas e que geram muito lucro. 

Que tudo mais vá para o inferno porque o que importa no 

momento é o dinheiro e que pode gerar. Mostra-se, nesse 

enunciado, uma desconexão com o artista/arte que deveria 

buscar na alma o prazer para expressar suas idéias. 
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Foram utilizados diálogos, principalmente, em diversos 

pontos do texto. Mas a narrativa inicial que expõe um 

momento específico do show de Roberto Carlos mostra a 

observação oportuna de um gesto que retrata o estilo do 

cantor e a linha geral da reportagem que capta o ambiente 

teatral em que são desenvolvidos os produtos da indústria 

cultural. Em seguida, são inseridas exposições de opiniões 

no texto de forma que o leitor imagine as pessoas em suas 

casas, assistirem ao show pela TV e a dizerem o que pensam, 

desde a Vovó e a neta até o padre, quando se referem a 

valores tradicionais da classe média brasileira. 

O texto reforça a idéia de um movimento cultural 

esvaziado no conteúdo, ao comentar que, além de apresentar 

letras simples; o compositor, como Erasmo Carlos, não 

conhece notas musicais e Vanderléia, outra cantora da Jovem 

guarda, não tem voz, canta baixo e “esganiçado”, o que 

conota uma forma de desvalorização e de exibição do avesso 

de atitudes e regras para o canto e do comportamento para a 

vida social. Uma fantasia assustadoramente vendável e 

rentável. Uma abordagem clara de um momento que surgia – um 

fenômeno cultural abordado por todos os lados nesse texto. 
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Texto 2 

“Esta é a festa de todos nós” 

Texto de Paulo Henrique Amorim 

(fevereiro de 1967, nº 11,Págs 35-40) 
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Essa reportagem também capta a presença da indústria 

cultural, pois traz para o texto elementos importantes e 

inovadores da época como a dicotomia entre cultura popular 

e cultura de massa. A reportagem mostra como o carnaval se 

popularizou e se banalizou com o tempo. As letras que antes 

eram produzidas por grandes compositores, naquele momento, 

transformaram-se em marchas em busca da fama. São letras 

curtas e simples, produzidas para a TV e rádio o que indica 

a interferência da mídia na produção da cultura popular. 

 A relação com a história da musica popular no Brasil 

estrutura todo o texto. Primeiro, as quadrilhas, os xotes, 

a primeira marchinha e o surgimento da escola de samba. O 

uso dos negritos em palavras-chave demonstra a trajetória 

do texto o que faz com que o leitor não perca a 

continuidade histórica proposta. Toda a construção do texto 

leva para um desfecho inter-relacionando questões sociais 

quando as marchinhas tornaram-se totalmente 

descaracterizadas. A seqüência do texto aponta como vilão 

da história a transferência dessa cultura do universo de 

origem, em espaços populares, para a padronização da classe 

média. 

 A música é utilizada como recurso estilístico que 

estabelece movimento no texto, mexe com a imaginação do 

leitor. São utilizadas onomatopéias como ziriguidum e 
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trechos de marchinhas que respeitam uma seqüência de 

descaracterização histórica dos rítmos. 

 A narrativa inicial é bastante significativa para o 

propósito do texto. Narra um bloco de carnaval que termina 

em conflito e morte de duas pessoas. No dia seguinte, com 

as mesmas fantasias e tristeza, ao invés da empolgação e 

alegria, fazem o cortejo fúnebre dos foliões. Um encontro 

trágico narrado com o objetivo de mostrar vida e morte e 

pode ser compreendido como alegoria do começo e decadência 

das marchinhas. 

 O encadeamento do texto colocado pelo autor expõe seu 

ponto de vista em relação ao empobrecimento das marchinhas 

de carnaval. O sucesso e as características da indústria 

cultural não só afastam os bons compositores (de raiz), 

como industrializam a cultura. Essa contribuição textual 

demonstra a resistência e a busca ao nacionalismo. 

 

 

 

Texto 3 

“O Importante é vender” 

Texto de Paulo Henrique Amorim 

(fevereiro de 1968, nº 23,Págs 60-67) 
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A reportagem flagra a importância do crescimento da 

publicidade naquele tempo, com ênfase no comportamento 

cultural que se transforma de acordo com a eficácia da 

campanha, alterando atitudes. O texto é uma narrativa que 

expõe o relacionamento do publicitário com o “dono” do 

produto, mas não apenas sob um prisma de negócios, como 

também sob o olhar da transformação de valores culturais.   

 A publicidade começava a se fortalecer naquele 

período, e o texto demonstra dialogar com questões 

presentes na sociedade como a necessidade da eficiência. 
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“... Só há uma forma de medir o valor do anúncio: verificar 

se contribuiu ou não para aumentar as vendas do produto”, 

explica o repórter, na página 62 da reportagem. 

 Há o interesse em relacionar as questões econômicas 

que movem o desenvolvimento do país. O texto demonstra o 

poder que o consumo exerce sobre as pessoas e relaciona as 

questões da publicidade que envolve conhecimento da 

sociedade e os apelos psicológicos. 

 O uso da narrativa permite reconstruir o processo de 

negociação de uma agência de publicidade com o possível 

cliente, além da utilização de diálogos. São descritos 

exemplos de comerciais, das peças publicitárias, como 

exemplos ilustrativos. 

 É notório, sob o ponto de vista da reportagem, a idéia 

de que tudo pode virar produto, de acordo com os 

interesses. É a ordem dessa interpretação que a publicidade 

transforma os valores culturais na mesma lógica econômica e 

típica da industrialização que o país sofre: quando se 

vendem produtos, pessoas, comportamentos. 
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5.2.2 reportagens do grupo II: hibridismo como marca da 

cultura contemporânea 

 

Texto 4 

“Esta é a arte de nosso tempo” 

Texto de Mário e Vera Pedrosa 

(agosto de 1966, nº. 5,Págs 58-66) 
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Explica a arte moderna e como os artistas brasileiros 

a absorveram. Faz uma crítica ao público que ignora o tema 

e, ao mesmo tempo, incentiva-o para que a conheçam. É um 

exemplo de contextualidade não habitual no jornalismo de 

cultura no sentido restrito. Busca a abertura para o novo e 

a quebra de barreiras para aceitar o modernismo. 

A reportagem capta, já no título, a idéia de ampliar o 

pensamento sobre cultura. A arte de uma época, para que se 

possa entendê-la, deve ser situada no seu momento 

histórico. Portanto, a proposta do texto é de 

contextualizar a época em que é flagrada uma arte 

incompreendida como a arte nova. 

Esse é um comportamento detectado na década de 60 e 

continua atual. Hoje os museus contemporâneos estão abertos 

para o grande público, em campanhas divulgadas através da 

mídia, mas ainda apresentam o mesmo cenário de surpresa 

como colocado no texto: “Meu filho de cinco anos sabe fazer 

coisa melhor”.  Na reportagem, é estabelecida a relação 

histórica da arte. 

Ao partir desse ponto, a matéria justifica a 

necessidade de trabalhar a idéia de contexto e de 

compreender por que a arte está dessa forma e derruba 

conceitos simplistas e dicotomias como bonito e feio, 

difícil ou fácil, e, nesse sentido, trata de revolução 

cultural. Apresenta a história da arte e dos movimentos do 
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modernismo, nesse caso, numa costura de informações, 

trazendo antecedentes e projeções de um tema cultural mal 

compreendido, ao estabelecer uma interpretação que, acima 

de tudo tenta chamar a atenção do leitor para mudar o 

ângulo sob o qual observa a arte nesse tempo. 

 O depoimento inicial relata a opinião de uma maioria, 

mesmo que, no público elitizado, de que a arte perdeu os 

limites e já não pode ser chamada como tal. A relação 

histórica seqüencial reconstruída durante o texto tenta 

contrariar essa idéia. 

  A proposta narrativa de reportagem fragmenta o 

texto em pequenos tópicos, demonstrando um universo já 

diferenciado e moderno. 

As Bienais, o mercado de arte e jovens artistas mudam 

um panorama brasileiro. O autor propõe assim que derrube o 

elitista e o popular e se crie um outro olhar, um olhar 

para um outro momento jovem, como os artistas expostos nas 

fotos. 
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Texto 5 

“Nossa Televisão está com defeito” 

Texto: Lúcio Nunes 

(Junho de 1967, nº 15,Págs 141-147) 
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A matéria aponta de forma precoce um diagnóstico 

bastante eficaz do caminho que toma a programação da 

televisão brasileira, como mídia emergente naquele momento, 

impondo valores. 

• A televisão muda o hábito do brasileiro. 

• Insensível à cultura. Sugere criar programas 

educacionais (uma idéia de discussão atual) 

• A questão do culto x inculto e o popular. 

É explorada a importância da televisão e da 

comunicação na atualidade. É relacionada a história da TV à 

questão econômica, ao criticar o vale-tudo na busca da 

audiência. As disputas e a desorganização dos medidores de 

audiência demonstram imaturidade dos meios de comunicação, 

vislumbrando uma programação de baixa qualidade, questões 

muito pertinentes ainda hoje.   

Essa reportagem tem o uso contido de diálogos. 

Apresenta uma seqüência de exposições e exemplos que 

justificam o ponto de vista. A narrativa, no início do 

texto, no entanto, descreve a mudança de comportamento das 

pessoas diante da TV. 

 O autor demonstra como os meios de comunicação no 

Brasil se mostram despreparados em termos de dados e 

medições de público. A falta de organização e informação e, 

também, de regulamentação das concessões desse novo veículo 
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faz com que caminhemos para a ausência de qualidade na 

programação e a satisfação dos lucros nas vendas fáceis.    

 

Texto 6 

“O tropicalismo é nosso viu” 

(Dezembro de 1968, nº 33, o texto foi produzido no mês de 

novembro, sem autor, no período de transição dos redatores) 
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Para tratar do tema Tropicália, a reportagem aborda as 

idéias em torno da cultura as quais eram pertinentes a uma 

construção de um conceito contemporâneo: a elite, o 

popular, o brasileiro e a mistura que detecta o hibridismo.  

 Busca na memória do leitor, ao apresentar exemplos das 

artes que se relacionam com o contexto da Tropicália: O 

moderno e as artes, o teatro e o cinema de protesto e o 

Chacrinha, popular. A relação com a história: anos 30, 

Mário e Oswald de Andrade em busca do verdadeiro espírito 

da cultura brasileira.  

A narrativa do início da reportagem é bastante 

representativa. Explana, de uma forma geral, a cultura 

naquele momento, conflituosa, mas, principalmente, diante 

de uma indústria cultural que parecia colocar em risco a 

cultura brasileira. O nacionalismo é uma questão 

importante, e a narrativa segue expondo a relação do Brasil 

com a história cultural, as influências. Nos títulos, 

primeiro os artistas, depois a confusão de quem não 

entendia nada e, posteriormente o popular na Tropicália. 

Por fim, todos por uma causa. Muitos depoimentos, 

antecipados pelos travessões, ilustram o objetivo da 

reportagem de dar voz aos protagonistas do movimento.   
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O ponto de vista apresentado nesse texto é bastante 

interessante porque se mostra tão conflituoso como a 

própria Tropicália. O autor deixa claro que busca 

explicações e caminhos para a compreensão da cultura 

brasileira que, até então, mistura o popular e o elitizado, 

o culto e o inculto, o nacional e os americanismos. O 

híbrido aparece. 

 

5.3 Impressões sobre as leituras 

 

É importante salientar que as observações apontadas 

acima são reflexos das leituras sob o foco da pesquisa, e 

as interpretações realizadas foram auxiliadas pelas 

informações recebidas dos entrevistados.  Não exploram, com 

totalidade, todas as possibilidades de análise e 

interpretação dos textos escolhidos como leituras 

exemplares, ou seja, não têm como objetivo o seu processo 

de produção de sentido. O foco das leituras está voltado 

para o entendimento de pontos de referência, para a 

observação das pautas e da angulação escolhida para tais 

reportagens. Entendemos que essas leituras nos possibilitam 

perceber como o olhar jornalístico da revista Realidade 

para cultura conseguia captar temas contemporâneos, atuais 

e até atemporais. 

As reportagens apresentam a “universalidade temática 

ampliada” citada por LIMA (2004), ao se referir às 
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características referenciais da revista Realidade. As 

variedades de temas e formas de abordagens apresentadas 

demonstram esse perfil.  

 

Realidade ajuda o leitor a descobrir o 
Brasil em 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). 

 

Ao observar os temas de cultura, o que parece estar 

destacado não é apenas a universalidade dos temas, mas 

também uma tentativa sem preconceitos de enxergar o 

contexto histórico cultural no qual os temas escolhidos 

estavam inseridos. Distante, portanto, daquele olhar 

redutor pretendido por grande parte dos profissionais da 

área da época e dos atuais que prestigiam a objetividade 

jornalística, muitas vezes, excluindo informações 

importantes para a compreensão de um tema. A abordagem 

ampliada de uma situação, como podemos observar nas 

reportagens “Vejam quem Chegou de Repente” e “Esta é a arte 

de nosso tempo” parece estabelecer o diferencial na 

compreensão dos fatos de referência, o que torna o tema da 

reportagem contemporânea e não um fato isolado em um tempo 

qualquer da história. 
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Outra referêcia que LIMA (2004) aponta para a revista 

Realidade é a “captação cálida do real” onde o tempo não se 

torna empecilho para o trabalho jornalístico.  

 

(...) o repórter vai ao encontro do 
universo que tem de cobrir, mistura-se com 
ele, confunde-se até onde é possível, para 
captar pelo cérebro e pelas entranhas, 
pela emoção e pela razão, as componentes 
lógicas e subjetivas da vida que o 
trespassa e pela qual te de atravessar com 
presença e envolvimento para retratá-la 
(LIMA, 2004, p.229). 

 

Esses aspectos eram incorporados na construção dos 

textos, durante a elaboração das reportagens, em uma 

linguagem que integrava diferentes gêneros discursivos e 

midiáticos, procedimentos incomuns, naquela época, entre as 

revistas brasileiras. 

Essas manifestações também surgiam em outras culturas 

da época como no movimento americano de jornalistas que 

buscava com o “new journalism” questionar a objetividade e 

desenvolver suas reportagens, até privilegiando 

subjetividades que por eles eram consideradas necessárias 

para a compreensão da realidade.   

O uso da razão e da emoção parece que é exatamente o 

equilíbrio encontrado pelos repórteres da revista para 

contextualizar a linguagem produzida no momento cultural em 

que se encontravam.  
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Como já foi mencionado, essa leitura de exemplares 

permite apenas parte da captação e compreensão desses 

textos. Outros aspectos que observamos ainda não foram 

estudados e apontados de forma completa, como: a linguagem, 

a oralidade dos textos, a utilização de recursos da 

literatura e do cinema, formatos textuais e gêneros 

discursivos que são contribuições culturais da Revista.  

Sabemos que foram utilizados recursos literários, como 

também entendemos que os textos produzidos por esses 

profissionais têm características autorais onde observamos 

estilos individuais em cada um que foi objeto desta 

pesquisa. As leituras nos forneceram elementos específicos 

dos textos da cultura, vistos sob a perspectiva escolhida 

para esta pesquisa, tanto na sua compreensão estrutural 

como na abordagem temática que expressa uma interpretação 

do antes e a ressonância desses temas culturais abordados, 

expondo a memória social e textual presentes no texto.  
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Considerações finais 
 

 
Entre as classificações formuladas pelas editorias dos 

jornais e revistas da atualidade como jornalismo econômico, 

científico, esportivo e várias outras especialidades que 

subdividem as coberturas na imprensa, nenhuma gera tanta 

polêmica quanto o chamado ‘jornalismo cultural’. 

A questão central dessa diferença, provavelmente, está 

na própria definição de cultura. O esporte, a ciência e a 

economia, ao lado da política são editorias que estão muito 

bem delimitadas em suas características, porém a referente 

à cultura sofre com essa definição. Assim, para realmente 

compreender o que devemos tratar como cultura na cobertura 

jornalística, convém notar o panorama atual de jornais e 

revistas atuantes no mercado. 

  Em uma breve observação dos últimos dez anos da 

cobertura cultural nos jornais brasileiros, é possível 

estabelecer que o jornalismo tenha convencionado chamar de 

‘cultura’ as manifestações decorrentes dos produtos da 

indústria cultural. Há, nesse setor, o consumo de bens 

simbólicos. 

A cobertura jornalística tratou de enfocar sua pauta 

em relação às práticas culturais: as sete artes (cinema, 

música, teatro, escultura, pintura, arquitetura, 

literatura) e, recentemente, passou a englobar ainda moda e 

gastronomia. Na observação dos cadernos culturais, 
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inseridos em periódicos, podemos perceber, de forma nítida, 

as divisões dos produtos considerados elitistas e os 

populares ou de massa. Essa observação coloca a primeira 

grande questão do jornalismo cultural: as dicotomias do 

culto e inculto, erudito e popular.  

 A partir dessa divisão, podemos notar, com mais 

clareza, os paradoxos existentes nos cadernos do jornalismo 

impresso para a cobertura do setor cultural. De um lado, os 

suplementos literários de jornais impressos ou que abordam 

temas voltados para um público do universo acadêmico, como 

caderno Mais da Folha de S. Paulo, considerados como 

elitistas. De outro lado, estão as divulgações de eventos 

como artes e espetáculos, e matérias pautadas a partir de 

serviços. Estes, em geral, são considerados populares, 

exceto quando se trata de arte erudita como as óperas, 

concertos clássicos. Essa divisão que é sustenta pela maior 

parte dos jornais do país.  

Quanto às revistas, o panorama é parecido com o 

apresentado nos jornais. Os espaços cedidos para ‘cultura’, 

em grande parte das publicações, fica na última seção 

reservada para artes e espetáculos e produtos culturais de 

forma geral. Quase sempre no formato de crítica, ao 

apresentar textos mais opinativos e pouco descritivos. A 

revista de segmentação Bravo, especializada em cultura, tem 

um destaque no cenário atual por apresentar grande 

qualidade nas reportagens e análises, mas o foco também são 
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os produtos culturais específicos e, muitas vezes, com uma 

leitura elitista na abordagem.  

 Esse cenário hegemônico do ‘jornalismo cultural’ tem 

sido objeto de críticas entre os jornalistas produtores 

desse setor. PIZA (2003) contesta não só a necessidade do 

debate sobre essa divisão paradoxal, como a considera 

“nociva”. Critica a forma pejorativa como é utilizado o 

termo ‘elite’ porque parece estar sempre vinculado à idéia 

de qualidade.  

Eis, portanto, uma prova de como os extremos se 
tocam. Pois qual é o mal do elitismo? Se 
entendermos esta palavra como a crença de que 
apenas os ‘eleitos’ ou ‘privilegiados’ têm 
capacidade de adquirir conhecimento e 
sofisticação, é fácil entender que se trata de 
uma oposição à democratização da cultura, ou ao 
menos de um desdém por ela. Ou seja: nesse 
sentido, elitistas e uma boa parte da população 
estão de acordo. Não é engraçado? (PIZA, 2003, 
p.46). 
 

A pesquisadora Eliane Corti Basso também aborda essa 

questão das dicotomias no texto Jornalismo cultural – 

subsídios para uma reflexão23. A autora atenta para a idéia 

de que, historicamente, essa setorização na imprensa tende 

a mostrar “a cultura como algo superior, sofisticado e 

formal, operando a ‘estética burguesa’, com repertórios 

restritos” (BASS0, 2006, P.5). 

 Diversas outras idéias parecem confundir esse universo 

paradoxal da elite e do popular.  Às vezes, qualidade se 

confunde com o que é “para poucos” e, em outras, o que faz 

                                                
23 http://www.jfaro.pro.br/umesp.shtml 
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sucesso ou que é o populista passa a ser bom. Esse é o 

emaranhado do universo das publicações nessa indústria 

cultural onde o que rege as pautas é o mercado.  

Muitos são os vícios e atitudes resultantes de uma 

pasteurização e um processo de industrialização que 

permeiam esse universo do ‘jornalismo cultural’. Para 

melhor compreendermos o cenário contemporâneo, enumeramos 

alguns aspectos comumente encontrados na cobertura de 

jornais e revistas de informação geral, os quais determinam 

caminhos duvidosos no processo jornalístico. 

 

Os vícios jornalísticos no setor cultural 

 

Algumas características deixam clara a relação dessa 

segmentação com o mercado e, principalmente, com as regras 

da indústria cultural. COUTO (1997) publicou um artigo no 

site Observatório da Imprensa24 com o nome de jornalismo 

cultural e propaganda que enfatiza essa estreita fronteira 

na cobertura cultural. Cita três problemáticas nessa 

questão as quais permanecem atuais: 

 

A. A obsessão pelo “furo”. O autor explica que o 

jornalista cultural, em busca de dar a notícia à 

frente de outros veículos concorrentes, trabalha da 

mesma forma que nos outros setores como: economia, 

política e cidades. Essa é uma atitude, segundo 
                                                
24 http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/mat2002b.htm 



 

 

 

151 

ele, que pode ser “nefasta” para a cobertura 

cultural porque “sacrifica a qualidade” e também 

pode ignorar assuntos importantes. 

 

B. A chantagem das assessorias. Com o mecanismo da 

busca pelo furo, o jornalista fica “à mercê do 

poder de pressão dos divulgadores e assessores de 

imprensa” o que possibilita a negociação de espaços 

na imprensa. 

 

C. Promiscuidade entre jornalistas e produtores 

culturais. A cordialidade com cineastas e 

produtores culturais, segundo Couto, muitas vezes, 

prejudica a crítica das artes. 

 

Todas essas características resumem a rotina pela qual 

passa o ‘jornalismo cultural’, e mais, alerta-nos para a 

questão de que não são apenas os conceitos exteriores, como 

a definição de cultura ou as implicações da indústria 

cultural que interferem nesse setor. O jornalista dessa 

área, na maior parte das redações, não é especializado em 

artes e também não está preparado para estabelecer as 

relações com as outras áreas do conhecimento. A falta desse 

profissional preparado gera uma queda na qualidade da 

cobertura e facilita situações de comprometimento como: 
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A. O newsmaking e o agenda setting. A produção 

jornalística apresenta vícios na pauta e no 

desenvolvimento das matérias e edição. A falta de 

formação do profissional faz com que o repórter 

seja envolvido pelos assessores e produtores 

culturais de forma a negociar e influenciar 

diretamente o texto. Além disso, quem determina a 

pauta são as representações oficiais como 

assessorias, empresas e os próprios meios de 

comunicação. 

 

B. O jornalista no papel de artista. O jornalista 

cultural, muitas vezes, procura o setor como se 

fosse um artista e, assim, despreza a ética e todos 

os critérios necessários para uma boa reportagem. 

 

O contraponto da revista Realidade 

 

Percebemos, através desta pesquisa, que as reportagens 

da Revista Realidade apresentam uma produção jornalística 

diferentes desse formato padronizado, o que a distancia dos 

elementos citados acima que começaram a dar seus primeiros 

sinais de coexistência no jornalismo no período de produção 

da revista.  

Através de alguns apontamentos, podemos demonstrar 

aspectos importantes que se destacaram como características 
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relevantes da revista Realidade, por exemplo, na 

compreensão de cultura relacionada ao jornalismo 

contemporâneo como forma de conhecimento e não como mero 

divulgador de informações sobre a vida social, seguindo uma 

agenda cultural. 

Assim, compreendemos que Realidade buscou e 

representou, no processo jornalístico do período 66-68, uma 

abordagem ampliada de cultura, resultante da formação do 

corpo de jornalistas, dos princípios editoriais e de 

características específicas do período cultural em que a 

revista foi publicada. Entendemos, desse modo, que a 

hipótese que norteia esta pesquisa é coerente com os 

resultados apresentados no trabalho. Nesse sentido, a 

proposta diferenciada da Realidade permitiu a captação dos 

fatos de maneira ampliada, ou mais pluralizada, ao abordar 

aspectos importantes para a compreensão de cultura naquele 

momento. 

Um primeiro ponto pode ser comprovado no processo de 

produção editorial ímpar que a revista Realidade apresenta. 

Seu modelo de reportagens autorais, o contexto cultural em 

que elas foram produzidas e a abordagem contextualizada de 

um período demonstram que um veículo de comunicação pode 

ser um elemento transformador no campo cultural, ao assumir 

a proposta de identificar os aspectos do cotidiano 

emergente de uma época em textos diferenciados. 
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Percebemos, ainda, que a contextualização da vida 

extra-textual corresponde ao modo pelo qual o repórter-

autor abordava a linguagem ao construir uma reportagem era 

um aspecto importante para a identificação de elementos da 

cultura de uma época. Neles, percebemos contradições, medos 

e instabilidades, ao lado de constatações positivas no 

sentido de inovações e evoluções sociais.  

Foram observadas formas com as quais a sociedade lidava 

com a cultura que, às vezes, parecem esvaziadas e 

funcionais e, em outras, surgem como instrumento de 

socialização, o que permitiu explanar o cenário de uma 

sociedade contraditória, pluralizada e não estagnada.  

Num paralelo superficial com as leituras atuais da 

cobertura jornalística no setor cultural, é possível 

perceber uma singularidade específica. As atuais 

publicações parecem estar sufocadas em seu trabalho, ao 

resumi-lo em divulgações e serviços de eventos culturais.  

Esses elementos, nas reportagens da revista Realidade, 

já eram detectados como um “empobrecimento” de conteúdo da 

imprensa ao abordar a sociedade. Havia uma crítica aos 

bastidores da mídia, principalmente, na referência ao 

conteúdo trabalhado na programação da televisão. Aspectos 

como o hibridismo cultural e a globalização também foram 

detectados como instrumentos de debates nas reportagens da 

Realidade. 
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Um outro apontamento é que o trabalho jornalístico que 

visa à objetividade, ao singularizar fatos sociais, pode 

estabelecer uma concepção obtusa sobre o mundo, 

possibilitando, de forma muito mais intensa, a distorção da 

realidade, seguindo a visão de certos veículos e 

profissionais. Aspecto que se mostrou incompatível à 

postura editorial da Realidade. 

MEDITSCH (1992) lembra as idéias de Adelmo Genro Filho 

em seu livro “O conhecimento do jornalismo” que reforça a 

existência do modelo ”objetivo” do jornalismo, mas defende 

que deve ser acrescentada a esse modelo a particularidade 

do repórter que produz o texto, o que possibilita a 

criticidade ao momento social.  

Para captar o universo cultural de uma época, a 

Realidade utilizou-se da universalidade, no sentido 

cosmopolita de abordagem plural e híbrida, das pautas e não 

da singularidade. Também usou de modelos que privilegiaram 

a subjetividades, dando espaço à emoção e à observação, ao 

mostrar, dessa forma, características semelhantes ao “new 

journalism”. A particularidade também estava presente nos 

modelos autorais dos textos e, necessariamente, no processo 

metodológico do jornalismo.  

Não parece, assim, que os elementos subjetivos 

utilizados na execução das reportagens de Realidade possam 

ter transformado os textos em jornalismo opinativo. A marca 

autoral estava no estilo da linguagem do autor e não na 
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simples visão subjetiva do tema reportado. Apesar de esse 

fator ser questionável em algumas das reportagens; nas 

leituras exemplares, foi possível perceber que a 

contextualidade perseguida nas reportagens se incumbiu de 

dar credibilidade a esses textos, contemplando a produção 

de sentidos construída na organização textual discursiva de 

cada escritor-repórter. 

 

A liberdade de expressão cultural nas publicações 

contemporâneas 

 

Podemos observar que, de forma tímida, porém, 

movimentos paralelos aparecem em algumas publicações atuais 

e buscam apresentar para o leitor outras possibilidades no 

uso de textos mais criativos e com características da 

literatura.  

O professor e jornalista Celso Falaschi (2005) entende 

que há não só um crescimento na publicação de textos 

alternativos contrários a esse processo padronizado na 

imprensa, como também há demonstração de interesse dos 

leitores. Falaschi aponta, em sua pesquisa25 de doutorado, 

quando investigou a presença de narrativas criativas nos 

jornais impressos de circulação diária, as constantes 

                                                
25 FALASCHI, Celso Luiz. Identificação de narrativas e características 
criativas no jornalismo impresso diário brasileiro. Tese de doutorado. 
Campinas: PUC-Campinas, 2005. 
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publicações em 11 diferentes jornais brasileiros. Foram 

reportagens identificadas como criativas nos parâmetros que 

ele compreende como Jornalismo Literário, mas que pode ser 

considerado como jornalismo cultural abrangente. 

Também, como exemplo de manifestações diferenciadas a 

essa industrialização no processo jornalístico, vale citar 

nesta pesquisa, a revista Trip, apesar de não haver a 

intenção de compará-la com a revista Realidade. Os 

princípios ideológicos e editoriais são outros, mas o 

desejo de liberdade e de expressão cultural de uma época é 

semelhante. Como exemplo, podemos citar a identificação da 

atmosfera cultural de jovens brasileiros com a revista.  

A Trip é uma publicação para um público específico que 

detecta, através de suas reportagens, comportamentos 

diversos e consequentemente, o movimento da cultura no 

país. Apresenta, em sua linha editorial, uma postura de 

recusa às pautas comuns na imprensa. Apesar de ter um 

grande retorno do público jovem, a revista preserva a idéia 

de direcionar-se para os leitores que se identificam com um 

determinado tipo de comportamento diante da vida, e não por 

faixas etárias ou sociais. A revista é uma das publicações 

da editora Trip, fundada em 1986. Premiada no Brasil e no 

exterior (incluindo três medalhas do New York Art Directors 

Club e finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo nos três 

últimos anos), já atingiu a tiragem de 50.000 exemplares. 

Destaca-se, também, pela diagramação ousada, pela qual já 
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foi premiada. È a única revista brasileira que tem opção de 

capa, e o leitor escolhe, na banca, a qual prefere levar. O 

editor, Paulo Lima, declara as convicções que caminham com 

a revista, nos quase 20 anos, neste editorial de 

aniversário26. 

 

 
 
 

Paulo Lima representa, nesse texto, o principio que 

norteia a linha editorial da revista Trip. A idéia de 

contrapor-se a um sistema pronto e preestabelecido poderia 

ser uma estratégia de marketing, mas o resultado de 

produção da revista, nesses anos, mostra que as inovações 

                                                
26 LIMA, Paulo. Revista Trip, número 59, ano 11, Dezembro de 1998. 
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de pauta vão à contramão de um sistema pasteurizado da 

cultura.  

O repórter especial da Trip, Arthur Veríssimo, mostra 

desde o início das publicações, textos que representam 

parte da proposta da revista. Com temas de reportagem 

originais e textos inusitados, o repórter se distancia de 

temas comumente abordados pela imprensa ao excluir as 

padronizações das pautas viciadas e, principalmente, ao 

apresentar uma noção de cultura que, às vezes, é 

contraditória, e outras é apizaguadora, ao representar a 

pluralidade do que retrata.  

Veríssimo apresenta reportagens mensais na Trip as 

quais destacam características como o uso da subjetividade, 

da emoção, descrições e observações que contribuem para o 

texto no sentido de ampliar a abordagem de cultura. São 

frequentemente publicados temas sobre religiosidade e 

comportamento de sociedades diferenciadas trazendo á tona 

questões da relatividade cultural. São certamente 

manifestações que transformam comportamentos de povos e 

despertam o interesse do público nesse sentido. 

  O repórter escreve suas vivências, muitas vezes 

ligadas à espiritualidade humana, em diversos lugares do 

mundo. Retrata culturas e comportamentos através dos 

relatos em primeira pessoa. São informações expressas, 

basicamente, através das observações, sentimentos e 

sensações. Um texto que reflete parte desse trabalho de 20 
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anos como repórter é a matéria intitulada Benza Deus27, em 

que o autor descreve os caminhos de romeiros fiéis a Padre 

Cícero, no Ceará, e traz esse universo para as páginas da 

Trip de forma que o leitor passa a viver com ele a 

aventura. 

O repórter enfatiza que, em todas suas pautas, há um 

profundo envolvimento com o tema e diz que suas reportagens 

são resultados de vivências que tenta transpor em palavras 

e impressões.  “Eu tento trazer a baila toda essa coisa do 

inusitado, do longínquo. Trazer o longínquo para bem 

próximo das pessoas” 28. 

 Arthur Veríssimo explica que seu processo de 

elaboração das reportagens estabelece plataformas de 

trabalho: primeiro, a pesquisa, depois, destaca a 

importância de colher informações, pegar relatos, ou seja, 

ter os temperos todos para que se possa criar um “belo” 

texto, e ele estabelece metáforas. “[...] è fundamental 

você dar criatividade, dar masala, dar cravo da índia, 

mostarda, [...] porque ficar aquela tábula rasa como é 

aquele arroz com feijão, não vai à adiante. Então eu tenho 

que transpirar o texto para o leitor.” 29  

  São posturas diferenciadas no universo jornalístico 

que vão ao encontro de grupos existentes na imprensa que 

                                                
27 VERISSIMO, Arthur. Número 140, ano 19, dezembro de 2005. Em anexo na 
íntegra. 
28 Entrevista cedida à autora em 28/04/2006, na cidade de São Paulo. 
29 Entrevista cedida à autora em 28/04/2006, na cidade de São Paulo. 
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buscam caminhos alternativos, ou mesmo, que entendem que as 

mudanças nesse setor são urgentes.  

Com essas observações que parecem atalhos do 

pensamento, lembramos a palavra do jornalista Myltainho, 

editor da revista Realidade (66-68), ao olhar com 

intranqüilidade para esse cenário padronizado e observar 

que, de forma geral, os textos atuais não podem ser 

sentidos pelo leitor. [...] A matéria não tem cheiro, não 

tem cor, não palpita, não te traz emoção nenhuma. [...] É 

preciso fazer mais jornalismo, aí tem uma função social que 

é fundamental.” 30 

  É notório que há necessidade de dar mais temperos aos 

textos. E mais: que o processo jornalístico permita o 

envolvimento do repórter com abordagens culturais mais 

abrangentes para que assim ele possa assumir sua 

responsabilidade para registrar a pluralidade de formatos 

midiáticos e fatos sociais encontrados no momento em que 

vivemos.  

Sabemos que os processos jornalísticos convencionais, 

utilizados nas grandes redações, fazem parte de um sistema 

que foi e, ainda, é necessário para a organização e 

produção do hardnews. Mas também entendemos que trabalhos 

paralelos devem coexistir e precisamos atentar mais para 

essa postura. Compreendemos, principalmente, que, na 

                                                
30 Entrevista cedida para a autora em 26/04/2006, na cidade de São 
Paulo. 
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cobertura cultural, uma visão ampla e pluralizada não 

poderá ser contemplada num sistema cartesiano de 

jornalismo. Não é uma questão de resistência, mas de 

permissão de transformações. 

O exemplo da revista Realidade precisa ser considerado 

em seus princípios editoriais, mesmo em formatos diferentes 

e atualizados em relação à indústria e ao mercado. As 

revistas da atualidade poderiam, desse modo, reconstruir a 

atmosfera do imaginário de um momento histórico, ao 

considerar, na elaboração de reportagens, a cultura de uma 

época em todos os seus aspectos, em sua pluralidade. 
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Anexo 1 
 

“Esta é a festa de todos nós” 

Texto de Paulo Henrique Amorim 

(fevereiro de 1967, nº. 11, Páginas 35-40) 
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Anexo 2 
 

“O Importante é vender” 

Texto de Paulo Henrique Amorim 

(fevereiro de 1968, nº. 23, Páginas 60-67) 
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Anexo 3 
 

“Nossa Televisão está com defeito” 

Texto: Lúcio Nunes 

(Junho de 1967, nº. 15, Páginas 141-147) 
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Anexo 4 
 

“O tropicalismo é nosso viu” 

(Dezembro de 1968, nº. 33, o texto foi 

produzido no mês de novembro, sem autor, no 

período de transição dos redatores) 
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Anexo 5 
 

“Benza Deus” 

Texto de Arthur Veríssimo 

(dezembro de 2005, nº. 140, Páginas 130-136) 
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