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Resumo 

A identidade de uma região é um processo construído a partir da afirmação de valores e 

da aceitação dos mesmos numa certa cultura. Nesta comunicação, tendo a revista 

Realidade como objeto, buscamos alguns elementos que podem ter ajudado na 

construção da identidade do Nordeste na década de 1960, mais precisamente entre os 

anos de 1966 e 1968. Para tanto, faremos uma análise de duas reportagens, a saber: 

“Eles estão com fome” (texto de Eurico Andrade e fotos de Jorge Butsuem) e “Este boi 

é meu” (texto de Roberto Freire e fotos de David Drew Zingg), ambas seguindo os 

parâmetros do New Journalism americano. 
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1. Primórdios da mídia impressa no Brasil  

Pensar a imprensa no Brasil nos cobra compreendê-la num contexto dependente 

das transformações vividas pela sociedade. Tendo em vista que nossa economia, a 

priori, era extrativista, pouco desenvolvimento houve em diversos segmentos da 

sociedade. Antes da vinda da corte para a Colônia, o país ainda não contava com 

tipografias, impossibilitando, entre outras coisas, a impressão de periódicos. O primeiro 

jornal impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, no ano de 1808 (LUSTOSA, 

2003, p. 20). Quatro anos depois, em 1812, Manoel Antônio da Silva Serva publica o 

primeiro número de As Variedades, a primeira “revista” brasileira, que “[...] tinha „cara 

e jeito de livro‟ [...]” (BAPTISTA; ABREU, 2010, p. 2). 

De acordo com Thomaz Souto Corrêa, a primeira revista ilustrada, surgida em 

1842, foi uma novidade fascinante no visual das revistas. Tal publicação ainda existe 

hoje, é a Illustrated London News. Já no Brasil, na chamada Revista Ilustrada, Angelo 

Agostini, a partir de 1876, destilava todo o seu humor picante. Anos mais tarde, no 
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início do século XX, Assis Chateaubriand lança a primeira revista ilustrada do Brasil: O 

Cruzeiro
4
 (1928). 

Em se tratando da consolidação do mercado editorial brasileiro, o contexto 

começa a mudar a reboque do crescimento do grupo Abril. De acordo com Corrêa, a 

empresa editorial que dominou o mercado em poucos anos nasceu em 1950, quando 

Victor Civita lança o Pato Donald (2008, p. 207). Já a Manchete nasce, em 1952, tendo 

as coberturas fotográficas
5
 como mote principal. Logo em seguida, em 1966, é lançada 

a revista Realidade, uma aposta do grupo Abril em uma revista mensal composta por 

grandes reportagens. 

Assim, é no ambiente dessa generalização de costumes mundiais, bem como, do 

estabelecimento do mercado editorial, que observamos a chegada de alguns dos mais 

importantes veículos da história da nossa imprensa. Nesse sentido, lançar um olhar mais 

pontual sobre o universo específico dos anos 60 se faz pertinente. É nele que se 

consolidam novas formas de diálogo entre veículo comunicacional e leitor. 

 

2. Um tempo de mudanças sociais  

     Com a sedimentação de valores semeados nos anos 50, tais como o American 

Way of Life e a efetivação da televisão, houve a consolidação de um modelo de 

sociedade urbana em nosso país. Isto se dá em função da velocidade com a qual a 

informação passa a percorrer o globo. Grande parte dos intelectuais desta época aderiu a 

uma mesma leitura da nossa realidade: um país subdesenvolvido, industrialmente 

atrasado e culturalmente colonizado, onde a busca pelo “nacional” e “democrático” se 

fazia urgente (SIMONARD, 2006, p. 24). 

As décadas de 1960 e 1970, que sofrem reflexos do início da Ditadura Militar, 

foram marcados por incontáveis acontecimentos de interesse geral e que, certamente, 

contribuíram para a criação do Brasil que conhecemos hoje. A maior parte dos fatos que 

remetem à construção do país tem ligação direta ou indireta a este período. Entre os 

anos de 1965 e 1967, foram quatro os Atos Institucionais lançados pelos generais. Essas 

décadas foram permeadas pelos mais variados tipos de acontecimentos de valor 

histórico. O modo de pensar dos brasileiros se foi adaptando aos novos tempos. A cada 

                                                
4 Baseado no texto “Segunda Parte de uma Breve História dobre as Revistas”, de Thomaz Souto Correa. Disponível 
em http://cursoabril.abril.com.br/coluna/materia_89358.shtml. 
5 A Life, lançada em 1936, foi a primeira revista ilustrada do mundo a usar as reportagens fotográficas como fórmula 
básica, disponível em http://cursoabril.abril.com.br/coluna/materia_89358.shtml. 
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dia se fazia mais importante a presença de veículos que apresentassem um novo país, 

que trouxessem à tona todas as novas discussões locais e mundiais. 

O Brasil vivenciava um processo de afirmação nacional. A produção cultural foi 

uma peça-chave neste contexto. Já na década de 1950, um grupo de jovens começou a 

discutir a edificação de um cinema nacional onde se criasse uma identidade político-

cultural para o povo brasileiro, a partir daí surgiu o Cinema Novo (SIMONARD, 2006, 

p. 27). As canções também denunciavam as mudanças políticas dessa nação em 

crescimento, em especial o que era acarretado pelo regime ditatorial. De um dos novos 

tipos de música brasileira, nasce outro movimento de importância: a Tropicália. Este, 

não rompeu com a cultura política forjada naqueles anos (50 e 60), era muito mais uma 

visão crítica do romantismo nacionalista e do realismo nacional-popular, visando à 

constituição de uma identidade do povo brasileiro (RIDENDI, 2000, p. 269).  

Nos primeiros anos da ditadura militar, a imprensa esboçou pouca resistência ao 

autoritarismo do regime. No entanto, quando começa o período de repressão, os 

veículos de comunicação passam a ter um caráter mais de denuncia que de apreço. Com 

a edição do Ato Institucional nº 5 (1968), tido como o mais conturbador da ordem 

brasileira, deu-se início a uma época de censura prévia aos meios. “A partir de então, os 

temas políticos passaram a ser cuidadosamente censurados, enquanto a imprensa, com 

uma série de estratégias e artifícios, tentava denunciar a ação da censura” (ABREU, 

2002, p. 15). 

Após anos de regime autoritarista, a censura prévia foi substituída pela 

autocensura. Além disso, o milagre econômico também possibilitou a modernização da 

imprensa. No entanto, a repressão aos meios de comunicação ainda era ferrenha: em 

1975, por exemplo, é morto o jornalista Wladimir Herzog. 

O Brasil presencia o crescimento de uma sociedade em franca transformação, há 

eminência de novos valores, o que faz com que as demandas da mídia impressa gerem 

novos produtos. É nesse contexto que, no ano de 1966 é lançada a revista Realidade, 

que chegou ao público leitor com uma variedade de temas e estilos, fortemente 

influenciada pelo New Journalism americano
6
. “A cobertura era ampla e ambiciosa. A 

revista traçava uma espécie de mapa da realidade contemporânea, sem resistência a esta 

                                                
6 “O New Journalism trabalhava com arte e emoção, apostando na dualidade entre os aspectos objetivos e subjetivos 
da realidade. A percepção/impressão do real, transmitida pelo jornalista, propiciava uma autêntica reprodução da 
realidade [...]” (VILAS BOAS, 1996, p. 91) 
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ou aquela pauta. O mundo – e o Brasil, em especial – eram desvendados de modo 

multifacetado” (VILAS BOAS, 1996, p. 92) 

Roberto Civita, responsável pela publicação, “[...] montou uma redação que 

juntava alguns dos melhores repórteres e autores de textos da época: a revista tinha de 

ser boa de ler, e as reportagens tinham que ter impacto e surpresa” (CORRÊA, 2008, p. 

215). O sucesso da revista que misturava algo da francesa Réalités e da americana 

Esquire, era visível: chegou a uma tiragem de 500 mil exemplares por mês.  

O livro lançado em comemoração aos 50 anos da editora Abril, A Revista no 

Brasil, afirma que Realidade “[...] refletia a inquietação cultural e de costumes dos anos 

de 1960, repercutindo novos padrões de comportamento” (2000, p. 57), além disso, 

ainda lembra que a publicação oferecia um padrão de reportagens até então 

desconhecido por aqui. “Não economizava espaço. Suas reportagens eram fluviais, 

exaustivas, e os textos, elaborados com esmero literário.” (2000, p. 57). A publicação 

ainda aponta que, em 1968, após a decretação do Ato Institucional nº 5, teria havido 

uma asfixia das reportagens de referida revista. 

Segundo o editorial da edição nº 6, de 1966, “REALIDADE parte do princípio 

de que seus leitores são adultos, inteligentes e interessados em saber a verdade. E 

continuará fiel ao seu compromisso de informar. Com imparcialidade, com serenidade. 

E com a coragem de enfrentar os fatos” (p. 3). Assim, em seus dez anos de vida, de 

1966 a 1976, a revista mantinha seus repórteres engajados e compromissados com a 

informação:  

 

Realidade retratou um Brasil que se transformava, tratando de assuntos que, em 
pleno regime militar, sob censura, não apareciam em outras revistas: a 

maconha, o clero de esquerda, o casamento de padres, o racismo, a fome. 

Mostrou um país que também não saia com profundidade na imprensa da época: 

as mazelas do Nordeste, uma Amazônia desconhecida, os problemas das 
grandes cidades. (CORRÊA, 2008, p. 216). 

 

Um dos principais motivos alegados como sendo os responsáveis pelo fim da 

publicação é a afirmação da televisão como parte da vida dos brasileiros, bem como o 

surgimento das revistas semanais de informação (CORRÊA, 2008, p. 216). Além disso, 

em 1976, a revista Realidade também encontrava dificuldades para alimentar o seu 

projeto editorial, onde os jornalistas produziam o “jornalismo de texto”, utilizando-se da 

criatividade, além de, é claro, as dificuldades ligadas às restrições impostas pelo 

fechamento político (BATISTA; ABREU, 2010, p. 16). 
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No entanto, a observação mais pertinente quanto a esta publicação reside no fato 

de que a mesma, hoje, apresentar-se como um documento de valor inestimável para 

sociólogos, antropólogos, historiadores e comunicólogos, tendo em vista que traz um 

retrato minuciosamente apurado de toda uma década. Imagens e textos se completam 

para demonstrar o povo brasileiro, sua cultura e suas lutas. 

 

3. A revista Realidade como objeto de pesquisa  

Realidade se mostra uma publicação com significante contribuição para o 

entendimento dos contextos social, político e cultural de cerca de duas décadas. Vários 

pesquisadores já se debruçaram, detidamente, sobre aspectos da revista, analisando-a do 

ponto de vista da história, da lingüística e, sobretudo, da comunicação. A primeira delas 

foi Terezinha Tagé Dias Fernandes, em sua tese de doutorado (1988) intitulada “Jorge 

Andrade, repórter Asmodeu: leitura do discurso jornalístico de autor na revista 

„Realidade‟”, onde a comunicóloga elenca elementos estruturais oriundos de outros 

sistemas de representação vergal que podem ser encontrados nos textos da referida 

revista. Logo em seguida, no ano de 1990, Edvaldo Pereira Lima conclui seu doutorado 

em Comunicação com a tese “O Livro-reportagem como extensão do jornalismo 

impresso: realidade e potencialidade”, onde aponta as semelhanças entre obras de ficção 

e grandes reportagens, tanto no Jornal da Tarde quanto na revista Realidade. 

No ano de 1996, José Salvador Faro defende sua tese de doutorado: “Realidade, 

1966 – 1968, tempo da reportagem na imprensa brasileira”. Neste trabalho, Faro dividiu 

as reportagens dos três primeiros anos da revista por temas, apontando-as como 

referência para a história da reportagem na imprensa brasileira. Saindo do âmbito da 

Comunicação e indo para a História, Adalberto Leister Filho apresenta, em 1997, o 

artigo de iniciação acadêmica “A realidade em revista: a revista Realidade, a memória 

dos jornalistas de uma publicação revolucionária (1965 – 1968)”, onde o pesquisador 

realizou entrevistas com alguns dos jornalistas que fizeram parte da revista em seus 

primeiros anos. 

Valdir Heitor Barzotto foi o autor do primeiro doutorado em lingüística sobre a 

revista Realidade: “Leituras de Revistas Periódicas: forma, texto e discurso, um estudo 

sobre a revista Realidade (1966 – 1976)”. Barzotto traçou um paralelo entre textos e 

discursos que compunham a publicação. Voltando ao âmbito da história, no ano 2000, 

Rosana Ulhôa Botelho defendeu a tese de doutorado intitulada “Sob o Signo do Perigo: 

o Estatuto do Jovem no Século da Criança e do Adolescente”, onde utilizou duas 
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edições da revista para traçar o papel do jovem como criador de discurso nos anos 1960. 

Já a dissertação de mestrado, defendida em 2001, “Para não dizer que não falei dos 

festivais. Música e política na década de 60”, de Valéria Aparecida Alves, também 

observou a juventude brasileira. A pesquisadora usou doze depoimentos de jovens na 

seção de cartas da revista Realidade como fonte de pesquisa para entender a relação dos 

mesmos com os festivais de Música Popular Brasileira. 

Em 2001, Letícia Nunes de Moraes apresenta sua dissertação de mestrado “A 

Dança Efêmera dos Leitores Missivistas na Revista Realidade (1966 – 1968)”, onde 

avalia as mais de 700 cartas de leitor das 33 edições da revista. Através destas, avalia a 

recepção dos meios de comunicação a partir da publicação, delineando a relação entre 

imprensa e sociedade, estabelecida através da ligação revista-público leitor. Em 

contrapartida, no ano de 2009, Edina Rautenberg publica o artigo “Revista Realidade: 

leituras que não problematizam a recepção”, onde faz uma análise dos resultados 

apresentados no texto de Letícia Nunes, indicando que a leitura deveria ter avaliado, 

também, o papel da revista enquanto aparelho privado de hegemonia. 

Márcia Eliane Rosa, no ano de 2006, defende sua tese de doutorado, “Os 

sentidos pluralistas do cotidiano da cultura nas reportagens da revista Realidade nos 

anos de 1966 a 1968”, que tem como base o estudo dos sentidos da cultura na revista 

entre estes anos. Por fim, no ano de 2010, José Carlos Marão e José Hamilton Ribeiro, 

publicam o livro “Realidade re-vista”, onde apresentam 24 reportagens e lançam sobre 

elas histórias e comentários acerca da elaboração dos textos 

Assim, aqui foram listadas algumas das principais referências à revista 

Realidade, de modo que se pretendeu tecer uma breve retrospectiva do que já se 

constatou acerca desta publicação que marcou uma década de Brasil. 

 

4. A construção da identidade do Nordeste 

A fim de que se possa entender o processo de criação de sentido de uma cultura, 

referente à região nordeste do Brasil, faz-se necessário a apresentação de alguns 

conceitos ligados ao assunto, tais como: identidade, cultura, região/regionalismo e 

Nordeste. 

Algumas definições devem ser entendidas como uma forma de construção do 

discurso. Muitas destas são repetidas a qualquer tempo e em qualquer parte, como se, de 

fato, fossem as mais coerentes e universais possíveis. O historiador Durval Muniz de 

Albuquerque Jr. afirma que “[...] o que vemos e ouvimos é a repetição de falas e a 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

7 

 

realização de práticas que giram em torno de alguns conceitos bastante recorrentes, que 

todos parecem entender da mesma forma, [...] por serem óbvios [...]” (2007, p. 14). 

Observando nossa sociedade, os conceitos de Identidade, Cultura e mesmo de Nordeste 

parecem estar bem consolidados, concordando com a afirmação acima citada. 

O termo identidade está no cerne da conceituação de inúmeros outros termos. 

“Não se poderia pensar cultura sem imediatamente remetê-la para o campo da produção 

das identidades: seja das identidades nacionais, regionais [...]” (ALBUQUERQUE Jr., 

2007, p. 14). A identidade não parte do indivíduo que vivencia aquela realidade, mas, 

sim, da construção advinda de falas referentes àquele grupo: “o discurso regionalista 

não é emitido, a partir de uma região objetivamente exterior a si, é na sua própria 

locução que esta região é encenada, produzida e pressuposta” (ALBUQUERQUE Jr., 

2006, p. 23). 

Assim como parece impossível falar de uma identidade referente a um povo, 

também se pode julgar difícil conceituar cultura, uma vez que há uma troca constante de 

conhecimentos entre indivíduos e comunidades. “O que chamamos de cultura, conceito 

que por seu uso no singular já demonstra sua prisão à lógica da identidade, é na verdade 

um conjunto múltiplo e multidirecional de fluxos de sentido, de matérias e formas de 

expressão que circulam permanentemente [...]” (ALBUQUERQUE Jr., 2006, p. 17) 

O conceito de cultura é, a um só tempo, relativo e universal, uma vez que não se 

pode impedir que grupos sociais troquem experiências ou mesmo que não se vejam 

como “congelados” no tempo e no espaço (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 109). É 

esta cultura que se tenta sintetizar por meio de uma identidade. De acordo com Durval 

Muniz, toda identidade, quer regional, quer nacional, nasce de uma construção mental 

onde se sintetiza conceitos e compacta experiências em uma mesma generalização 

(ALBUQUERQUE Jr., 2006, p. 27). 

Em consonância com o que se falou anteriormente, Margareth Rago traz no 

prefácio do livro A Invenção do Nordeste que: “até meados de 1910, o Nordeste não 

existia. Ninguém pensava em Nordeste, os nordestinos não eram percebidos, nem 

criticados como uma gente de baixa estatura, diferente e mal adaptada. Aliás, não 

existiam.” (2006, p. 13). Nesse sentido, a construção de uma imagem do Nordeste, de 

um discurso voltado a sua construção enquanto uma parte do Brasil, deve ser 

considerada uma realização múltipla. Desta forma, devemos considerar a mídia como 

uma das ferramentas da construção desta mesma identidade. 
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5. A região Nordeste na revista Realidade 

De acordo com Guareschi, dizer que a comunicação é o quarto poder já se 

tornou um lugar comum, no entanto, ele considera a afirmação falsa, uma vez que ela 

teria de ser o primeiro e mais forte dos poderes (2002, p. 13). Sendo assim, é uma arma 

importante a fim de sintetizar culturas e repassá-las para indivíduos que não tiveram 

contato com ela. Com relação ao Nordeste, nosso objeto de pesquisa, a contribuição de 

Albuquerque Jr. para o debate é fundamental. Segundo ele, “a verdade sobre a região é 

construída a partir dessa batalha entre o visível e o dizível. O que emerge como 

visibilidade regional não é representado, mas construído com a ajuda do dizível ou 

contra ele” (2006, p. 46). 

O Brasil começou a ser descoberto, em regiões, a partir da curiosidade nacional 

de “se conhecer”, no entanto, isto só foi possível com o desenvolvimento da imprensa, 

que o tornou “visível” (ALBUQUERQUE Jr., 2006, p. 42). Uma vez que uma região é 

definida e consolidada em torno de um grupo de imagens e enunciados que se tornam 

conhecidos e replicados entre os discursos (independente da época), as mídias possuem 

armas para propagar ideários, podendo consolidar este tipo de identidades. 

O Nordeste não é “[...] recortado só como unidade econômica, política ou 

geográfica, mas, primordialmente, como um campo de estudos e produção cultural, 

baseado numa pseudo-unidade cultural, geográfica e étnica” (ALBUQUERQUE Jr., 

2006, p. 23). Extratos da sociedade têm de admitir e concordar com tal subdivisão. 

Segundo Alves, o jornalismo “[...] constrói um fenômeno ideológico, pois 

naturaliza, torna real, aquilo que a sua narrativa construiu como visão de mundo, 

fazendo dos sujeitos, corpos dóceis para este mundo” (2007, p. 4). Se o Nordeste é 

definido por meio de estereótipos
7
, há de se buscar as bases para tal construção. Aqui, 

traçaremos ligações entre o que foi escrito na década de 1960 na revista Realidade e o 

que ainda persiste como “características” dos nordestinos. 

Entre os anos de 1966 e 1968, Realidade contou com a sua primeira equipe de 

redação, bem como esta fase corresponde a menos repressora em termos de censura 

ditatorial, posto que seja anterior ao Ato Institucional Nº 5. Sendo assim, detivemo-nos, 

nesta primeira fase da pesquisa, a buscar as reportagens que se referissem, diretamente, 

ao Nordeste brasileiro, nestes três primeiros anos. 

                                                
7 “O estereótipo nasce de uma caracterização grosseira e indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades 
e as diferenças individuais são apagadas, em nome de semelhanças superficiais do grupo” (ALBUQUERQUE Jr., 
2006, p. 20) 
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Tivemos acesso a uma coleção particular, contendo todos os números referentes 

ao período assinalado. Ao todo, são 33 edições, totalizando 397 textos escritos com 

exclusividade para a publicação na revista mensal. Dentre estes, cinco foram premiados 

com o prêmio Esso: três na categoria Prêmio Esso de Reportagem (“Brasileiros, go 

home” (1966), texto de Luiz Fernando Mercadante; “Os meninos do Recife” (1967), 

texto de Roberto Freire; e “Eles estão com fome” (1968), texto de Eurico Andrade) e  

dois na categoria Prêmio Esso de Informação Científica (“Uma vida por um rim” (1967) 

e “De que morre o Brasil” (1968), ambos de José Hamilton Ribeiro). 

Ao todo, 22 textos trazem como temática básica a região Nordeste. Neste 

primeiro momento analisamos duas destas reportagens, a saber: “Eles estão com 

fome”
8
, de Eurico Andrade e fotografias de Jorge Butsuem e “Este boi é meu”

9
, de 

Roberto Freire e fotografias de David Drew Zingg. 

 

6. O Nordeste na revista Realidade em duas reportagens 

6.1. Eles estão com fome (1968) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagens da reportagem “Eles estão com fome” (Realidade, nº 29) 

Esta reportagem foi apresentada, na revista Realidade, precedida por outro texto 

intitulado “Um triste problema”, o que já levanta a hipótese de que o texto terá imagens 

e frases, no mínimo, perturbadoras. A capa da matéria e as fotos que a acompanham são 

compostas pela dualidade preto/branco. De acordo com Lefevre, esta é a oposição 

globalmente mais visível e pode sugerir, conotativamente, a ideia de tristeza, o que pode 

ser observado neste caso (1995, p. 507). O contraste enfatiza, ainda, os detalhes das 

fotografias e dá um ar de dramaticidade às cenas. 

Do lado esquerdo da página de abertura, uma família pode ser vista, tendo como 

plano de fundo uma parede de “taipa” e algumas panelas vazias. O chão é de terra 

                                                
8 Publicada no número 29 da revista Realidade, em agosto de 1968. 
9 Publicada no número 12 da revista Realidade, em março de 1967. 
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batida. Dois meninos são postos de perfil e à frente da cena, explicitando a situação de 

ambos: seus corpos estão deformados, possivelmente pela fome. Capturar esses 

elementos é possível em função do posicionamento do fotógrafo e da composição que o 

mesmo fez, uma vez que o enquadramento da imagem “[...] indica o recorte feito pelo 

produtor do registro visual para comunicar sua mensagem, ou em outras palavras indica 

quanto a imagem mostra da cena representada” (COUTINHO, 2006, p. 337). A imagem 

também pode ser tida como “pesada” para o observador, uma vez que os espaços livres 

disponíveis na cena são reduzidos (COUTINHO, 2006, p. 338). O texto, ao lado das 

fotos, especifica o local onde a matéria foi realizada: a Zona da Mata pernambucana. 

A primeira parte do texto reproduz um diálogo entre um casal. O homem está 

saindo para o trabalho e leva, para o almoço, um pouco de farinha de mandioca que 

encontrara em casa. Sua mulher o avisa que aquele seria o almoço dos filhos. 

Desesperado com a situação e sabendo que não poderia conseguir alimento para a 

família, o homem se enforca. A matéria também traz alguns casos internacionais e falas 

de especialistas que dizem que “[...] os homens daqui ainda reagem” à condição da 

fome (p. 149).  

Abaixo dessas informações, surge a imagem de parte de uma família. Duas 

mulheres sentadas à mesa, com pratos e copos vazios. Duas crianças completam a cena. 

Mais uma vez os mesmos se encontram a frente de uma parede de “taipa” e panelas 

vazias podem ser vistas sobre os componentes da imagem. O enquadramento da 

fotografia divide a imagem em dois planos. De imediato o observador depara-se com a 

mesa. A cor da face da mulher mais velha parece ter sido clareada pelo fotógrafo, de 

forma que seu olhar se torna evidente, observar estes componentes da imagem, segundo 

Iluska Coutinho, deve ser considerado como uma forma de “pesar” a mensagem visual, 

devendo ser considerado tanto a presença de linhas quanto de olhares (2006, p. 338). 

 Apenas após esta constatação observa-se o outro menino ao fundo. Uma das 

mensagens visuais associadas à imagem é a condição de fome do povo nordestino: não 

há o que fazer e não há o que comer, ao passo que as condições de vida são insalubres e 

as crianças não podem ter uma vida “normal”, para os padrões de outras regiões do país. 

Nas páginas seguintes, Eurico Andrade retrata a situação das crianças, 

especificando que o índice de mortalidade infantil nesta parte do nordeste está acima 

dos índices africanos. Em uma fala, uma mãe diz para o médico que seu filho “já é 

quase um anjinho, deixe morrer em paz” (p. 153). Ao lado deste texto, duas crianças 

podem ser vistas brincando entre algumas estacas de madeira. Mais uma vez seus 
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corpos são postos em evidência, uma vez que estão deformados pelas doenças 

provenientes da fome e da falta de cuidados médicos (o que é explicitado durante a 

reportagem). A figura é apresentada por meio de uma oposição: os dois meninos à 

frente, em um local sombreado, e uma paisagem de seca ao fundo, com sol forte e 

poucas folhas. Isso dá profundidade à imagem, além de destacar as crianças. 

Durante o texto, repórter e fotógrafo ainda dão vida à outra discussão. O homem 

do nordeste é dito, à época, como sendo preguiçoso, no entanto, um especialista em 

nutrição afirma que os homens daqui não podem trabalhar, tendo em vista que eles 

vivem num dos estados de fome mais grave do mundo (p. 151). A matéria é concluída 

com a seguinte fala de um médico que convive com a situação há anos: “[...] as crianças 

que eu vejo na Zona da Mata serão adultos de baixa estatura, apáticos, anêmicos, com 

doenças do fígado, de musculatura reduzida e retardados mentais. Ou farão fila para os 

cemitérios” (p. 160).  

Ao longo da reportagem, são utilizadas cinco fotografias. Faz-se importante 

destacar que todas estão correlacionadas com o texto, uma vez que toda imagem dialoga 

com o mesmo. O estado de fome é exemplificado por meio de pratos vazio. O grande 

índice de mortalidade infantil é explicitado através da imagem de crianças doentes. As 

formas deformadas do homem nordestino condizem com o texto que aponta as 

características da fome. E assim continuam, ao longo de toda a reportagem, 

confirmando a estreita relação entre texto e imagens, na revista Realidade. 

 

6.2. Êste boi é meu (1967) 

 

Figura 2: Imagens da reportagem “Este boi é meu” (Realidade, nº 12) 

A reportagem é aberta com uma imagem que ocupa duas páginas na totalidade. 

A cena carrega a ideia de movimento, e a sensação de velocidade. Através do recurso da 
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velocidade do obturador, e do uso da técnica do panning
10

, David Drew Zingg passa 

uma informação de movimento que dá vida à fotografia, e gera uma expectativa para o 

leitor que é conduzido para o texto. Na composição vemos dois homens, um cercado e 

três bois. A parte mais nítida da imagem é a que mostra os homens, chamando a atenção 

do observador para o centro da página. Já o texto define o personagem da matéria, um 

magarefe
11

, apontado como sendo um indivíduo forte, rude e ligeiro. Demonstrando a 

relação cúmplice entre repórter e fotógrafo, uma das marcas da revista Realidade, 

imagem e texto se completam. A mensagem visual dialoga com o texto e vice versa. 

Como no exemplo anterior, a reportagem é iniciada com a reprodução do que 

seria o começo do dia de um homem de uma localidade no interior do Nordeste. Neste 

caso, o magarefe acorda durante a madrugada, conversa com sua mulher, amola sua faca 

e sai para o matadouro do município de Feira de Santana (Bahia). Quando da definição 

da profissão do homem, Roberto Freire aponta que “[...] para ele [João], ser magarefe é 

profissão como qualquer outra. Mas alguma coisa dentro dele, lá no fundo, não 

concorda com isso. Porque João gosta da vida e sabe – inconscientemente, pelo menos, 

- que sua profissão é matar” (p. 53). Algumas linhas à frente, são elencadas as 

características do matadouro: cheiro de sangue, cheiro de morte. 

A primeira fotografia traz a imagem de João pulando uma cerca, suas roupas, 

descritas na página seguinte da matéria, estão sujas de sangue. Ele não parece estar 

preocupado com isso. Sua expressão demonstra a certeza no que faz: matar. “[...] A 

expectativa é de que o elemento representado de alguma forma se destaque em relação 

ao ambiente em que se insere, e essa busca se concretiza na análise de relações de cor, 

luz, contraste” (COUTINHO, 2006, p. 338), para tanto, a imagem aparentemente feita 

com uma teleobjetiva tem o primeiro plano nítido e o fundo desfocado, atraindo o olhar 

para a figura do homem. Isso dá à sua expressão um destaque.  As cores, fortes, 

especialmente pelo vermelho do sangue, trazem dramaticidade para a imagem. O 

enquadramento possibilita a percepção do lugar: um cercado, onde ainda notamos bois 

ao fundo. 

O texto traz, ainda, a reprodução de uma conversa entre um pai e um filho. Um 

garoto de 16 anos, que está envolvido com uma mulher casada, diz para o pai: “Sangue 

pra mim é igual água, pai” (p. 58). É vendo cenas como esta que João pensa nos seus 

                                                
10 Recurso pelo qual o fotógrafo acompanha o movimento do objeto fotografado, aumentando a ideia de movimento e 
velocidade na fotografia. 
11 O magarefe é “aquele que mata e esfola reses nos matadouros, carniceiro”, de acordo com o Miniaurélio (2001). 
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filhos, que eles deveriam ir para a escola. Mas não há como. Não existem muitas 

instituições publicas de ensino na região, e eles precisam ajudar em casa.  

Outra imagem que acompanha o texto revela a situação na qual são mortos os 

bois. Roberto Freire descreve o local como sendo uma piscina de sangue, onde os pés 

afundam até o tornozelo. O enquadramento da imagem e o posicionamento do fotógrafo 

permitem que haja a divisão da fotografia em dois planos. À frente, o animal morto, 

num segundo plano, a imagem dos dois homens. Mais nítida, esta segunda parte mostra 

o sangue, a situação de trabalho, o lugar onde tudo acontece. Em seguida, a frase: “hoje, 

no trabalho, sangue para ele tem perfume – significa dinheiro” (1967, p. 57). Por fim, 

João faz outra reflexão: “não é bom viver da morte, coberto de sangue e dívidas” (1967, 

p. 58). Mais uma vez, texto e imagem se completam, novamente indicando uma 

interação entre os dois jornalistas. A mensagem visual vem transcrita por Roberto 

Freire. 

 

7. Considerações finais 

O número de referências ao Nordeste na revista Realidade pode ser considerado 

alto. Os textos também podem ser entendidos como apurados, uma vez que se está 

falando de uma publicação nos moldes do New Journalism americano. A avaliação das 

representações, tanto em forma de texto quanto de imagem, indica que o homem do 

nordeste é forte e sobrevive onde outros não sobreviveriam. Identidades são construídas 

a partir de discursos e, em ambos os casos acima analisadas, são retratados extremos. 

No caso da reportagem “Eles estão com fome”, algumas das características já 

atribuídas ao nordestino são desmistificadas, uma vez que Eurico Andrade apresenta a 

explicação “científica” para tais atribuições. Ao mesmo tempo, no entanto, o texto passa 

uma sensação de que os nordestinos da Zona da Mata não mais sofrem com a morte 

pela forme, não mais são atingidos pelo sofrimento: eles vivenciam a tristeza e a 

tornaram parte de sua realidade. 

Em contrapartida, Roberto Freire apresenta, em “Este boi é meu”, outra faceta 

do nordestino. Este também convive com a fome, no entanto, encontrou na morte uma 

forma de sobreviver. Em consonância com a reportagem anterior, o homem também se 

foi adaptando à morte, de forma que já mata os bois pelo dinheiro e não sente nem ao 

menos repulsa pelo sangue que o envolve. Aqui também se retrata um homem que se 

tornou alheio ao sofrimento e resignado ao meio. 
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Sendo assim, estes textos podem, de fato, ter contribuído para a formação da 

identidade do Nordeste, uma vez que foram levadas a outras regiões do país e podem 

ser identificados dentro do próprio Nordeste. Nesse sentido, entendemos que a trama 

destas ideias aponta também uma forma de se pensar o Nordeste, podendo ter 

contribuído para que estas imagens tenham sido reproduzidas em outros lugares. Ainda 

em estágio inicial, nosso trabalho buscará, a médio e longo prazo, entender melhor 

como a revista Realidade participou deste processo, no qual a imagem formada sobre a 

região foi sendo sedimentada.  
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