




revista REALIDADE foi concebida em 1965, 
circulou pela primeira vez em abril de 1966 
e nasceu para ir contra todos os tabus da épo

ca. Não se consegue imaginar hoje o que eram esses 
tabus, relembrá-los soa como se estivéssemos falan
do de 1500, embora já estivéssemos na segunda me
tade do século 20. Quem t inha na fa ixa de 16 a 22 
anos naquele ano, em 1966, nuncamais se esque
ceu da revista. Eu encontro até hoje pessoas que 
t inham em torno dos 20 anos naquele momento. 
Elas olham a capa da edição número 1 e se lem
bram de todas as matérias e de como elas mexe
ram com todo mundo. Tanto que em poucos me
ses R E A L I D A D E já era a revista de maior circu
lação do Bras i l , além de ser a porta-estandarte 
dos jovens. Quando R E A L I D A D E nasceu, não t i 
nha pílula ainda, nem aids, era outro momento 
histórico. Mas era o início da liberação, e chega
mos a publicar uma reportagem com o título: 

"Sou mãe solteira e me orgulho disso". Imagine 
umas aspas dessas naquela época! 

0 momento em que esse caráter revolucioná
rio ficou mais evidente ocorreu justamente quan
do publicamos a edição em que saiu a matéria das 
mães solteiras, em janeiro de 1967, que acabou 
apreendida. Era uma edição especial sobre a mu
lher brasileira. A censura da época era tanto mo
ral quanto política. Na política, não podia sair 
nada que dissesse respeito a eleição, democracia, 
esquerda, socialismo. E na área moral tudo o que 
era adultério, droga, infidelidade, aborto, v i r g i n 
dade. A meu ver, aquela edição sobre a mulher 
brasileira foi confiscada por três razões. Uma era 
que t inha a foto de uma mulher dando à luz, que 



eu publiquei pequena e na dobra de uma página 
dupla (veja na página ao lado). Me disseram: 

"Olha, va i dar encrenca", e eu respondi: "Não, a 
gente publica pequena e na margem". Deu en
crenca, o cardeal ficou escandalizado, l igou para 
o governador, o governador l igou para o juiz de 
menores, e o juiz apreendeu a revista. A segunda 
razão era porque havia uma pesquisa que diz ia 
que de 30 a 40% das mulheres brasileiras da épo
ca já t i n h a m feito aborto. Os censores disseram 
que isso constituía uma ofensa à honra da mu
lher brasileira. Ofensa? Ora, mas era um fato! Só 
que ninguém queria saber do fato. Essa história 
de fato não interessava a mínima para os censo
res. E a terceira razão foi por causa da frase "eu 
me orgulho de ser mãe solteira". Havia um en
saio fotográfico l indo sobre a maternidade, com 
fotos de mães com bebês, e uma delas era uma 
prostituta (veja abaixo à esq.). E eles ficaram ab

solutamente enlouquecidos com essa mistura de 
mãe com prostituta. Aí apreenderam a revista -
tanto nas bancas quanto na gráfica. 

A ideia inicial da revista surgiu em 1965, num 
dia em que almocei, no Rio de Janeiro, com o jorna
lista Alberto Dines, que na época era diretor do Jor
nal do Brasil. Deve-se lembrar que isso foi um ano 
depois do que na época se chamava "a revolução de 
31 de março" de 1964, a mesma que anos depois vi
ria a ser chamada de "o golpe". Nesse almoço com o 
Alberto, eu disse que estava pensando em fazer uma 
revista dominical para veicular em todos os jornais 
das grandes capitais do país. Perguntei ao Alberto 
o que ele achava e ele adorou a ideia. 0 Dines ficou 
de vender a ideia para o Manoel Francisco de Nasci
mento Brito, dono do JB, e eu disse que ia procurar 
um jornal em São Paulo. Apart i r disso, a gente mon
taria uma empresa com três sócios para publicar 
essa revista: o jornal de São Paulo, um jornal do Rio 



de Janeiro e a Editora Abr i l . Depois os outros jor
nais do país se associariam a essa empresa, mas 
não seriam sócios fundadores. Quando cheguei a 
São Paulo, fui direto ao jornal O Estado de S.Paulo 
e apresentei o projeto para Júlio Mesquita Neto. Ele 
me olhou e disse: "O Estado jamais veicularia uma 
publicação que outros jornais veiculam. Nós só fa
zemos coisas exclusivas". Saí da sala do doutor Jú
lio e fui procurar o Otávio Frias, do jornal Folha de 
São Paulo. O Otávio achou a ideia ótima e disse que 
devíamos imediatamente começar a trabalhar nis
so. Então eu tinha o JB como sócio no Rio e a Folha 
como sócia em São Paulo. Estava excitadíssimo, ia 
fazer uma grande revista dominical que ia ser de 
longe a maior revista semanal do Brasil, porque ia 
somar a circulação de mais de dez jornais, com uma 
circulação mínima de 1 milhão de exemplares. 

Animadíssimo, comecei a montar uma redação 
e uma operação comercial. Elaboramos um convi-

te anunciando o lançamento da revista para 1966 
que dizia : "Otávio Frias de Oliveira, Manuel Fran
cisco do Nascimento Brito e Victor Civita têm o pra
zer de convidar você para a apresentação de uma 
nova revista dominical". Imprimimos o convite e 
uma semana depois o Frias me ligou e disse: "Vem 
aqui". Fui e quando cheguei ele disse: "Roberto, 
não vou mais entrar nisso". Não disse por quê, mas 
foi como ter levado uma bordoada. Eu t inha uma 
redação e uma operação comercial montadas, o 
convite impresso, estava tudo pronto! Foi como ter 
cancelado um casamento na véspera. Voltei em es
tado de choque para a Abr i l , entrei na sala do meu 
pai e disse: "VC, o Frias caiu fora. O que eu faço?" 
Ele me olhou e respondeu: "Faça uma revista". Eu 



retruquei: "Vamos fazer uma grande revista men
sal, diferente de tudo o que já se v iu neste país". 

Enf im, saímos para fazer essa revista, que t i 
nha uma fórmula simples, 12 reportagens espe
ciais por edição, acompanhadas de ensaios foto
gráficos autorais. E ela foi um fenômeno, balançou 
tudo. A começar pelos jornais, que nunca t inham 
visto reportagens assim nem imaginado em fazê-
las. Balançou também o estabelecimento fotográ
fico, porque as revistas O Cruzeiro e Manchete não 
haviam se preocupado em fazer grandes reporta
gens e grandes ensaios fotográficos - era uma coi
sa nova. E os textos corajosos, inteligentes? Era, 
como disse, basicamente uma revista para jovens 
que estavam questionando tudo o que estava aí. 

Um dos segredos do sucesso da REALIDADE, a 
meu ver, foi justamente ter captado o espírito da épo
ca, aquilo que os alemães chamam de zeitgeist. Pega
mos a onda perfeita no momento perfeito. De 1965 a 
1968, se fez uma revolução macroeconômica no Bra
sil , sob o comando dos ministros Roberto Campos e 
Octavio Gouveia de Bulhões. Foi uma época de pouca 
repressão e muita reformulação econômica, que 
abriu caminho para o primeiro grande boom econô
mico, o chamado "milagre brasileiro." Nós mesmos, 
os jornalistas da revista, éramos parte da revolução 
de costumes que acompanhou essa época de euforia. 
Todos tínhamos cerca de 30 anos, todos casados. No 
fim do primeiro ano da REALIDADE, dois terços da 
redação estavam descasados, e já com outras mulhe
res. A revolução feminina no mercado de trabalho 
ainda não havia se completado. Não havia mulher na 
redação, apenas duas fotógrafas free-lancers. As reu
niões de pauta eram as mais divertidas da história 
do jornalismo mundial, duravam horas e horas. Dis
cussão, briga, piada, bebida, era uma festa. Fazía
mos no hotel do lado da editora, que antes era no cen
tro da cidade. A gente se divertia muito. 

0 FIM DOS MOINHOS DE VENTO 
Depois do primeiro ano, acabaram todos os 

grandes tabus. Já havíamos atacado todos os prin
cipais moinhos de vento, e eles começaram a rare
ar. A censura, que começou a partir da edição es
pecial sobre mulheres, foi mortal, principalmente 
quando colocaram um censor na redação. Toda lau
da e toda foto t inha que ter um visto e um carim
bo. Isso in ib iu - e muito - os jornalistas. Depois os 

jornais e a televisão mudaram, a revista VEJA nas
ceu, e a singularidade da REALIDADE se perdeu, 
apesar de ela ter sido pioneira. 0 Jornal da Tarde 
começou a fazer reportagens do mesmo tipo, o 
mundo acelerou e essa história de fazer matérias 
longas, que levavam às vezes mais de um mês em 
elaboração - e que eram pensadas dois, três meses 
antes - foi perdendo relevância. 

Acho que a R E A L I D A D E teve uma influência 
clara no resto da imprensa. Ela enfatizou a impor
tância da reportagem, mostrou que a figura do 
grande repórter contando uma história em primei
ra mão era essencial. Talvez o mundo da internet, 
do blog, do Twitter tenha mudado esses valores, 
mas para m i m a essência continua a mesma. Essa 
história da rapidez na internet, essa inundação de 
notícias de amadores - que eu gosto de ter como lei
tores, mas não como integrantes de uma equipe 
profissional -, para mim, não funciona. Não estou 
falando da plataforma, mas do tipo de texto, do en
foque. Acho que o bom jornalismo precisa de uma 
redação, não se esgota num indivíduo. Por exem
plo, o processo de edição de um texto. Na REALI
DADE o texto era preparado pelo seu autor, depois 
revisado por um copydesk, e depois eu editava to
dos os textos de todas as matérias. Sentava ao lado 
do autor e víamos palavra por palavra, trocando 
isto, colocando aquilo, reordenando os parágrafos, 
enfim, era um texto trabalhado, não era um texto 
que se fazia em três minutos. Era outra história. 

Ao longo dessas décadas, todo ano alguém vem 
para m i m e pergunta: "Por que você não faz a RE
ALIDADE de novo?" Eu adoraria! Mas acho que 
uma revista mensal como aquela não se sustenta
r ia atualmente. As pessoas não têm mais tempo 
para ler grandes reportagens. Não existe mais no 
mundo uma revista como a R E A L I D A D E . Não tem 
na Europa, não tem na Ásia, não tem nos Estados 
Unidos. Por que não tem? Acho que porque o mun
do mudou. Mas dá saudade. D 
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