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RESUMO 
 

A revista Realidade, publicada a primeira vez em abril de 1966, alcançou impressionantes 
400 mil exemplares desde seus primeiros números. A edição de janeiro de 1967, portanto 
anterior ao AI-5 e ao endurecimento do regime, foi recolhida das bancas e totalmente 
censurada, mas a do mês seguinte, liberada, estampou não só os principais trechos das 
petições de defesa da revista em São Paulo e na Guanabara (atualmente, Rio de Janeiro), 
como também a reação de leitores, em forma de cartas. Neste artigo analiso 10 cartas de 
leitores da revista e as capas das respectivas edições (janeiro e fevereiro de 1967). 

 
PALAVRAS-CHAVE: Revista Realidade; Carta de leitores; Censura, Edição Especial;  
Não Dito. 
 
 

“As cartas de leitores parecem ser o elemento de maior interatividade escrita nos 

jornais” (BRAGA, 2006, p. 133). Essa premissa, que ao senso-comum soa correta e imune a 

questionamentos, é paulatinamente desmontada pelo próprio autor no capítulo “Cartas de 

Leitores”, ao analisar o levantamento por ele realizado em 2001 nos jornais Folha de S. 

Paulo, Jornal do Brasil e Correio Braziliense. Mais do que estampar um debate 

espontâneo entre leitores e o jornal, as cartas, até hoje, acabam revelando, por um lado, o 

controle da imprensa, uma vez que o próprio periódico as seleciona, as publica em partes 

menores (quando publica) e as organiza numa certa sequência etc. Mas, por outro, também 

oferecem um “instrumental crítico-interpretativo que [amplia] sua [do jornal] competência 

de ‘leitura’, de escolha, de ‘edição’”. (BRAGA, 2006, p. 135). 

É sob esse duplo olhar que pretendo analisar a seção de cartas não de um jornal, mas 

de uma revista, que inaugurou no Brasil o estilo da grande reportagem, com alto teor 

crítico. Trata-se de Realidade, publicada a primeira vez em abril de 1966, que alcançou 

impressionantes 400 mil exemplares desde seus primeiros números. Durante os 10 anos de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Pós-doutora em Comunicação pela Universidade Metodista. Doutora em Teoria Literária pela Unicamp. Docente do 
Mestrado em Comunicação da Universidade Paulista (Unip), email: b.heller@terra.com.br 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2

sua existência, o periódico partilhou com seu público “os significados de uma época, além 

de ter permitido que a informação ganhasse uma perspectiva globalizadora e se tornasse, ela 

própria, uma categoria de análise do cotidiano”. (FARO, 1999, p.5.)  

Para se ter uma dimensão do diferencial desse periódico na imprensa brasileira, 

basta lembrar que, em 1964, isto é, dois anos antes de ele vir a público, o Brasil já havia 

sofrido o golpe militar, dando início ao governo autoritário e à atribuição gradativa de 

poderes ao então General Castelo Branco. No entanto, apesar de pertencer à Editora Abril, 

cujas relações com o poder autoritário e com o capital estrangeiro já vinham sendo 

denunciadas, Realidade manteve-se fiel à sua linha editorial, graças ao perfil dos seus 

principais profissionais que eram de esquerda e que se dispunham a discutir seus pontos de 

vista com a direção da editora, como cita Kucinski:  

o grupo todo tinha a mesma posição editorial, as reuniões em que se 
definiam os rumos da revista tinham um espírito democrático e uma 
grande preocupação política, não no sentido partidário, mas no sentido das 
palavras que empolgavam a juventude da época, debate e democracia” (In: 
FARO, 1999, p. 6). 

 

O espírito combativo da equipe não evitou que uma edição, a de janeiro de 1967, 

portanto anterior ao AI-5 e ao endurecimento do regime, fosse recolhida das bancas e 

totalmente censurada, mas a do mês seguinte, liberada, estampou não só os principais 

trechos das petições de defesa da revista em São Paulo e na Guanabara (atualmente, Rio de 

Janeiro), como também a reação de leitores, em forma de cartas. Para compreendê-las, é 

necessário, antes, retomar a edição recolhida, não por acaso uma edição especial, intitulada 

“A mulher brasileira, hoje”. 

Edição de janeiro de 1967 – a censurada 

Assinada por Roberto Civita, o título do texto de abertura da edição censurada, “O 

trabalho que elas deram”, aponta um duplo sentido: o esforço de sua realização e a sugestão 

de que mulheres, especialmente as bonitas, dão trabalho (aos homens). Esse jogo de 

sentidos, além de chamar a atenção dos leitores, indica a visão hegemônica e estereotipada 

na época vigente sobre a mulher e, ao mesmo tempo, o esforço para modificá-la a partir de 

dados muito concretos buscados pelos profissionais da revista: entrevistas com “1 200 

mulheres de todos os tipos, idades e mentalidades de Pernambuco ao Rio Grande do Sul’, as 

“novas” freiras, o que é o amor materno, como é a mulher que trabalha na indústria, como 

vive uma mãe solteira, um texto de Carmen da Silva, na antológica seção “Consultório 

sentimental”, para ficar em apenas algumas das reportagens. 
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A capa traz uma fotografia de George Love, uma mulher colocada sob uma lente de 

aumento, cujos olhos azuis reforçam a cor de fundo da revista. Jovem, séria, olhar fixo na 

lente da câmera e com o queixo apoiado sobre a mão direita fechada, essa imagem 

representa, metonimicamente, todas as mulheres brasileiras. Apesar de as entrevistas 

anunciadas por Roberto Civita terem dado voz a mulheres de diferentes estratos sociais 

(ricas, médias, pobres), idades (de 18 a 50 anos); nível de escolaridade (de analfabetas a 

universitárias), estado civil (casadas, viúvas, solteiras e desquitadas), religiões (católicas, 

protestantes, outras religiões ou sem religião) e natureza de trabalho (trabalham “fora” ou 

“não o fazem”), a capa acabou reforçando a ideologia3 do regime militar: somos um país de 

brancos, com força de trabalho (graças à pouca idade da fotografada, portanto com um 

grande futuro pela frente) saudável e bem nutrido. 

Na margem esquerda, seis chamadas das reportagens internas e, abaixo da imagem, 

em letras amarelas, como a do título da revista, a referência à edição especial – “A mulher 

brasileira, hoje”. Se, por um lado, como já dissemos, a imagem reforça a ideologia vigente, 

por outro, os títulos anunciados já deixam antever a quebra de paradigmas, para não dizer 

tabus: uma “moça livre” revela suas confissões; o corpo feminino é explicado pelo viés 

científico; uma mãe solteira se diz orgulhosa de sua condição; a superioridade feminina 

recebe uma explicação e, por último, anuncia-se um parto “até o fim”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3  - Embora não faça parte do presente artigo discutir o que é ideologia, achamos por bem explicitar que 
adotamos a definição de Voloshinov: “[...] todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade 
social e natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou de outras 
formas sígnicas”. (MIOTELLO, Valdemir. In: BRAIT, 2005, p. 169). 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4

 

Figura 1: Capara da edição de janeiro de 1967. (Disponível em: 

http://www.google.com.br/imgres?q=revista+realidade+janeiro+de+1967&um=1&hl=pt-

BR&sa=N&biw=1130&bih=582&tbm=isch&tbnid=LZtjSye1Q50r-

M:&imgrefurl=http://polipatos.blogspot.com/2010/05/nas-bancas-realidade-do-parto-

1967.html&docid=zaaTg2IDFXEoVM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_nqf81xrnIJU/S_kbpeVz

kqI/AAAAAAAAAf8/pRAdnR4X0GI/s1600/revista-realidade-

apreendida.jpg&w=468&h=625&ei=sFniT_WFK-y20AGAwoXeAw&zoom=1 Acesso: 20 jun. 

2012) 

No entanto, a se considerar única e exclusivamente as cartas publicadas na edição 

seguinte, perceberemos que a ação da censura chamou tanto a atenção dos leitores, que ela 

foi praticamente tão comentada quanto as matérias propriamente ditas. 

Edição de fevereiro de 1967 – a liberada 

As vinte cartas dos leitores selecionadas para publicação “entre as centenas que 

chegaram” (REALIDADE, 1967, p. 14) configuram uma reação orquestrada pela editoria 
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(que, é bom repetir, as selecionou, as editou e as organizou), de um grupo social (os 

leitores) que, embora compartilhasse o interesse comum pela Realidade, mostrou-se 

heterogêneo em seus enunciados e pontos de vista. As duas primeiras são manifestações de 

apoio à censura na edição de janeiro de 1967, ambas de São Paulo: 

 
Carta 01: Sr. Diretor: Os senhores podem ficar esperando o prêmio que 
estão procurando, pois quem semeia a prostituição e o adultério no seio 
das famílias honestas e no coração das mocinhas puras, terá de receber 
resposta à altura, eu tenho certeza de que o povo brasileiro saberá separar 
o joio do trigo, para lançar tudo que é repulsivo e imoral ao fogo sagrado 
da Justiça e da Verdade. Luiz Andrés Jr. São Paulo – SP (REALIDADE, 
fev. 1967, p.11). 
 

Evidentemente, o enunciado “ficar esperando o prêmio que estão procurando” que 

abre a carta (ou o que dela foi publicado) tem sentido pejorativo e anuncia seu contrário, 

isto é, que a revista não só deixará de receber alguma honraria como, ainda, será lançada ao 

“fogo sagrado da Justiça e da Verdade”. Construído sobre a antítese prostituição/adultério X 

mocinhas/famílias, o texto encaminha-se para um discurso religioso ao seu final, decorrente 

do adjetivo “sagrado” e das maiúsculas empregadas nas palavras “Justiça” e “Verdade” que 

o encerram. Moralista e maniqueísta, o autor adjetiva as famílias de “honestas”, as 

mocinhas de “puras” e o povo de “brasileiro”, mas não explicita, nem por meio de um único 

substantivo, o que considerava “repulsivo” e “imoral”. Isto quer dizer que, para este 

cidadão, os assuntos da edição de janeiro de 1967 eram tantos e tão condenáveis, que a 

melhor estratégia seria não anunciá-los e, assim, tentar apagá-los da memória dos leitores. 

 

Carta 02: Estão vendendo pornografia, mas isto vai acabar. Palmas para os 
srs. juízes de Menores que saíram em defesa da Moral brasileira. 
Clementina Soares Mintori. São Paulo – SP (REALIDADE, fev. 1967, 
p.11). 
 

Num texto bem mais conciso e desprovido de adjetivos do que o anterior, a autora 

deste enunciado simultaneamente classifica a edição censurada de “pornográfica” e enaltece 

a “Moral” brasileira, ao escrevê-la com maiúscula, como fez para se referir ao juiz de 

“Menores”. Sua concordância com a apreensão da revista manifesta-se pelas palmas, 

dirigidas ao citado juiz, configurando, desta vez, um discurso laudatório, moralista, mas 

sem nenhum traço de religiosidade. 

As outras 18 cartas são manifestações de apoio à Realidade, das quais 11 elogiam a 

edição como um todo ou pelo menos uma das reportagens para reforçar seu protesto contra 

a arbitrariedade da censura, enquanto as outras 07, sem fazer qualquer referência a qualquer 
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matéria ou à revista propriamente dita, protestam genericamente contra a ação do juiz de 

menores, responsável pela apreensão da edição de janeiro. Como as cartas foram 

selecionadas, editadas e organizadas numa certa sequência, elas permitem interpretar a 

estratégia traçada pelo editorial da revista: combater a ação da censura, não apenas pelo seu 

caráter autoritário e antidemocrático, mas também pelo prejuízo causado aos leitores, que 

ficaram privados das matérias que traziam assuntos pouco recorrentes na mídia impressa 

em circulação. 

 

Cartas que fazem referência à Realidade para condenar a censura 

As cartas a seguir foram organizadas numa sequência diferente da apresentada na 

Realidade de fevereiro de 1967. A numeração que ora apresentamos tem por finalidade 

tornar o texto mais encadeado, embora reconheça que ela também expresse nossa ideologia, 

uma vez que por meio dessa reordenação quisemos mostrar as maneiras pelas quais a 

censura acabou dando maior visibilidade à revista e também à rede de informações sobre 

ela, graças aos relatos dos leitores. 

Das 11 cartas que fazem referência à boa qualidade da revista para reforçar a crítica 

à ação da censura, selecionamos apenas 05, em cujos trechos pudemos identificar mais 

claramente as vozes presentes e a ideologia de seus assinantes: 

Carta 03: Senhor Diretor: Escrevo-lhe cheio de profunda tristeza pela 
apreensão da edição de janeiro dessa revista. Pretendia estender-me a 
respeito, porém acho mais eloquente transcrever as palavras de um pai: 
Meus filhos leem comigo Realidade, pois creio que o “meio 
conhecimento” em assuntos de educação sexual é verdadeiro perigo. 
Autorizo a publicação desta e peço a Deus que esclareça as autoridades a 
respeito das diferenças entre obscenidade, sociologia e educação sexual. 
Pergunto ainda por que apreendem uma obra-prima e permitem a livre 
venda de livros pornográficos. Nicola Labate. São José dos Campos – SP 
(REALIDADE, fev. 1967, p. 11) 

 
O autor dessa carta aparentemente faz um rápido jogo de pontos de vista, pois 

inicialmente se posiciona como um mero leitor da Realidade, “cheio de profunda tristeza” 

pela apreensão da revista, mas, logo na sequência, diz preferir transcrever, em discurso 

direto, a voz de outro suposto enunciador, um “pai” de família. Embora não seja possível 

comprovar, deve tratar-se do mesmo enunciador, que ao fazer esse deslocamento de vozes, 

acaba por conferir mais autoridade ao discurso do sujeito que representa a instituição 

familiar do que ao discurso do leitor comum.  A leitura compartilhada com os filhos reforça 

o argumento de não haver nada obsceno na edição anterior; ao contrário, ela ainda garante o 
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pleno conhecimento de assuntos voltados à educação sexual. Finalmente, ao pedir a Deus 

que esclareça as autoridades sobre as diferenças entre “obscenidade”, “sociologia” e 

“educação sexual”, além de usar uma frase de efeito, o autor da carta reforça que até a 

religião, uma das vozes mais conservadoras histórica e politicamente, também considera 

incorreta a decisão de censurar e recolher a edição anterior.  

Essa estratégia discursiva, em que o autor da carta nomeia outras instâncias de poder 

como sendo suas aliadas, lhe dá ainda mais argumentos persuasivos: afinal, ele não está 

falando apenas em nome próprio, como se fosse um mero assinante de uma cidade do 

interior de São Paulo, mas de um leitor bem informado, formador de opiniões no âmbito 

doméstico e ainda sustentado pelo discurso religioso. Ao final, a pergunta que formula – 

“por que apreendem uma obra-prima e permitem a livre venda de livros pornográficos?” -- 

é puramente retórica, pois não se espera nenhuma resposta; trata-se apenas de reforçar mais 

uma vez a boa qualidade da revista. 

Carta 04 – Sr. Diretor: Com satisfação, li num jornal desta Capital, que o 
número 10 de Realidade foi lido num colégio de freiras com o 
consentimento da Madre Superiora. Estabelecer o diálogo é coisa 
importantíssima na educação da juventude e qualquer assunto, sem 
exceção, deve ser discutido e esclarecido para que as gerações de amanhã 
possam conduzir o Brasil para um futuro mais feliz. – Hernâni L. Furtado 
– São Paulo – SP (REALIDADE, fev. 1967, p. 11) 

 
Além de o enunciador dessa carta, assim como o da anterior, referir-se ao campo da 

religião (e também o escolar) para reforçar a boa qualidade de Realidade, ele informa que 

“um jornal da capital” publicou sobre o consentimento “da Madre Superiora” para que a 

edição 10 fosse lida em seu colégio.  Comentar sobre um jornal que dá uma notícia sobre a 

Realidade não só enfatizou a importância dela, como também chamou a atenção para o não 

dito, isto é, sobre a censura e a apreensão da edição anterior. É possível que a carta, 

originalmente, até contivesse essa informação, mas foi cortada pelos editores para 

economizar espaço, pois as que a precederam já relatavam esse evento. Trata-se, portanto, 

de um enunciador cuja voz foi incorporada pela da revista que, por sua vez, foi apoiada por 

“um jornal da capital” e “pela Madre Superiora”, sem que o leitor saiba, afinal, de que 

periódico e escola de freira estava-se falando. Também não se descarta a possibilidade de 

que em outros possíveis trechos suprimidos da carta constassem o título do jornal e o nome 

da escola de freiras, mas o resultado final é um vazio a ser preenchido pelo leitor previsto 

pelos editores, graças ao seu conhecimento prévio e repertório. 

Carta 05: Senhor Diretor: a revista Realidade é, sem favor algum, a 
melhor revista brasileira. Na condição de assíduos leitores e admiradores 
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incondicionais deste magnífico trabalho, tanto jornalístico quanto humano, 
sentimo-nos no direito de fazer algumas observações: acreditamos que a 
intenção dos senhores foi criar uma revista capaz de despertar o 
pensamento dos brasileiros, abordando com honestidade assuntos de vital 
interesse e norteando-se sempre por critérios científicos. Assim, é com 
pesar que afirmamos, como meros observadores, que os objetivos de 
vanguarda a que esta revista se propõe atingir, tais como esclarecer, 
educar e orientar o leitor, estão, infelizmente, sendo mal compreendidos 
pelos juízes de Menores. Há ainda neste país pessoas que se sentem 
duramente atingidas pela verdade, porque toda sua personalidade se baseia 
em valores estéreis de uma fictícia moral, impregnada de ódio e 
intolerância. [...] – Osmar Sette, Sátiro Ito, Adelaide Umebayashi, Roberto 
de Almeida, Alzira Silva e Walkiria Piacsek – São Paulo – SP. 
(REALIDADE, fev. 1967, p. 11) 

 

Essa carta é assinada por seis “assíduos leitores” ou “meros observadores”, 

supostamente três homens e três mulheres, com sobrenomes diferentes. Embora não sejam 

parentes, parecem suficientemente próximos para escreverem coletivamente e assumirem o 

mesmo ponto de vista: que a Realidade cumpre o papel de “esclarecer”, “educar” e 

“orientar”. Apesar de a carta publicada ser mais extensa do que o trecho aqui recortado, ela 

também informa pelo não dito, isto é, não traz referências à apreensão da edição anterior, 

mas cita, explicitamente, os juízes de menores, responsabilizando-os  por tirar de circulação 

“a melhor revista brasileira”. 

O que as cartas já começam a mostrar em comum é a vontade de seus autores de 

classificar seja a natureza dos conteúdos da edição censurada (não são “obscenidades”, mas 

“sociologia” e “educação sexual”), seja seus objetivos (“esclarecer”, “educar” e “orientar”). 

É bem provável que se não tivesse ocorrido a censura da edição anterior, os autores das 

cartas não teriam se preocupado em definir o que distinguia a Realidade dos demais 

periódicos.  Em nenhum momento, até os aqui analisados, os enunciadores questionaram o 

fazer jornalístico, apenas assumiram uma crítica em relação à censura e, em menor 

quantidade, como vimos nas cartas 1 e 2, à própria revista. Sob este aspecto, concordamos 

com Braga, quando diz que:  

O ponto de vista [nas cartas] é o do leitor individual e a iniciativa 
também é dele, fora de um corpo previamente constituído. Esse olhar, 
entretanto, não enxerga exatamente o jornal enquanto processo, enquanto 
modo de apurar e expor – volta-se antes para os temas do mundo que lhe 
interessam e sobre eles pretende dialogar com o jornal, assumindo-o como 
um interlocutor sobre o qual não se pergunta. O olhar dirigido às 
estruturas mesmo do fazer jornalístico é minoritário. (BRAGA, 2006, p. 
144.) 
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Os assinantes das cartas de fato não questionaram como a Realidade procedeu 

quando foi notificada sobre a apreensão da censura; tampouco comentaram se a 

metodologia usada para escrever sobre “A mulher brasileira, hoje” era pertinente e se 

correspondeu à expectativa e, finalmente, não se organizaram enquanto um grupo social 

que, sentindo-se prejudicados pela censura, buscaram esclarecimentos de outra natureza, 

além de escrever cartas de apoio à revista ou de repúdio à decisão do juiz de menores. O 

máximo que vimos foram cartas assinadas por mais de um leitor, como a que segue: 

Carta 06: Sr. Diretor: Às nossas mãos, por intermédio de pessoa amiga, veio ter 
o exemplar que no Rio de Janeiro foi confiscado, ato que – diga-se para bem da 
cultura brasileira – é uma ignomínia, no qual lemos e apreciamos as ilustrações 
da reportagem “Assista a um parto até o fim”, sendo que o conteúdo desta, nada 
mais é que um resumo instrutivo ao alcance das mentalidades de níveis médio e 
superior, tão necessário à formação do povo brasileiro. Nosso pensamento, 
queremos crer, representa grande parcela do pensamento de nossos concidadãos 
brasileiros e, por isso, renovamos nossos protestos diante de atitude tão falsa e 
hipócrita  das autoridades que presidiram tal ato. – José Carlos Branco, Hipólito 
César Sobrinho, Joína Huy, Raul Clóvis de A. Santos (REALIDADE, fev. 1967, 
p. 12) 

 

Estranhamente, de todas cartas publicadas na seção, essa é a única que não informa 

a cidade de origem de seus assinantes, mas a que relata o local onde a revista foi apreendida 

– Rio de Janeiro – e a matéria que supõe ter sido a mais polêmica: “Assista um parto até o 

fim”.  Mais ainda, prevê o público-alvo: “mentalidades de níveis médio e superior”. 

Assinada provavelmente por três homens e uma mulher, essa carta, por não usar o recurso 

do não dito, merece destaque em nossa análise. De fato, a edição número 10 da Realidade 

foi recolhida por decisão de dois juízes de menores de São Paulo, a primeira cidade a sofrer 

a censura. Como apenas alguns dias mais tarde é que a mesma decisão foi acatada pelo juiz 

de menores da Guanabara (atual Rio de Janeiro), é possível inferir que os enunciadores da 

carta deveriam ser de São Paulo, que já estava sem acesso ao periódico. Mais do que isso: 

interessa-nos imaginar os caminhos percorridos por esse exemplar, que chegou, de forma 

clandestina, às mãos desses leitores.  

O texto propriamente dito é muito vago; cita apenas que foi por intermédio de uma 

“pessoa amiga” que o referido exemplar chegou a pelo menos um dos assinantes. Não 

parece ter sido postado, mas entregue pessoalmente, o que mostra certa prudência, pois 

poderia ter sido retido em alguma agência dos Correios. Essa estratégia de burlar a censura 

mostra que ainda em 1967 (e mais tarde também, mas isso foge ao escopo do artigo) havia 

canais de circulação de impressos proibidos, muitas vezes até noticiados por jornais, como 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 10

comentamos na carta 4.  Isso quer dizer que, se por um lado, havia uma decisão autoritária e 

arbitrária que recolhia, abruptamente, da gráfica e das bancas de jornal um exemplar de 

uma revista que tinha por missão “fazer uma revista para homens e mulheres inteligentes 

que desejam saber mais a respeito de tudo” (REALIDADE, fev. 1967, p. 4), por outro, 

começa-se a vislumbrar um incipiente, mas nem por isso pouco eficaz, “mercado próprio, 

estruturas de difusão, conjunturas de comercialização e leitores” (DARNTON, 1992, p. 

127) de publicações fora das convenções.  

Paralelamente parece ter sido possível acessar fontes oficiais de informação, como o 

Diário Oficial, que publicou, em 31 de dezembro de 1966, a decisão do juiz de menores da 

capital paulista referente ao exemplar de janeiro, transcrito na edição de fevereiro: 

A publicação contém algumas reportagens obscenas e profundamente 
ofensivas à dignidade e à honra da mulher, ferindo o pudor e, ao mesmo 
tempo, ofendendo a moral comum, com graves inconvenientes e 
incalculáveis prejuízos à moral e os bons costumes. (In: REALIDADE, 
fev. 2012, p. 6) 

 

É o que se pode apreender quando localizamos novamente a palavra “obscena”4  em 

algumas cartas publicadas posteriormente à sentença, como nesta: 

Carta 07: Sr. Diretor: Se o Juizado de Menores considera a mulher, o 
corpo da mulher e o parto como coisas obscenas então não há 
qualificativo para defini-lo, pois homens que consideram a maneira como 
vieram ao mundo como coisa obscena, não devem sentir respeito por 
nenhuma mulher. Sou casado e tenho quatro filhos, sendo um deles 
menina quase moça e jamais deixei de levar Realidade para o meu próprio 
lar. Inclusive a edição de janeiro.(Grifos nossos) – Henrique Fernando S. 
Cruz (REALIDADE, fev. 1967, p. 11) 

 

Tal suposição reforça não só a ideia de que havia uma circulação oficial e oficiosa 

de informes sobre a censura, como também confirma a configuração dos leitores prevista 

pela revista: “mentalidades de níveis médio e superior” (carta 6) e ainda com autonomia e 

iniciativa para buscar informações políticas em jornais de menor visibilidade, como o 

Diário Oficial. 

 

Cartas que apenas condenam a censura, explícita ou implicitamente 

Das 07 cartas que nem chegam fazer referência à Realidade, mas que criticam a 

censura, escolhemos apenas  03: as que comentam sobre outros produtos em circulação na 

                                                 
4 - A palavra “obscena” já apareceu em outras cartas, mas, para efeito de clareza do texto, optamos por  
comentar sobre ela apenas a partir  da carta 07. 
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época, potencialmente censuráveis, mas passaram despercebidos, e as que expressam 

depoimentos pessoais. As duas primeiras são apresentadas em sequência: 

Carta 08: Sr. Diretor: Lamento sinceramente estes últimos episódios 
encenados pelo Juizado de Menores. Antes ele tentasse recolher os 
milhares de “livrinhos obscenos” que proliferam por todas as cidades. – 
Reinaldo N. Takahashi – Campinas – São Paulo (REALIDADE, fev. 
1967, p. 12) 
 
Carta 09: Sr. Diretor: Publicações diárias e semanais apresentam 
continuamente  mulheres seminuas, em atitudes de franca sensualidade, 
aos olhos do público que transita pelas ruas das capitais. Entre esse 
público há crianças e adolescente [sic], mas nesse caso ninguém protesta, 
nem o Sr. juiz de Menores.  Mas um artigo, um depoimento dignos de 
serem lidos e estudados por tratar de assuntos verdadeiros, são 
apreendidos para salvaguardar a inocência do nosso povo! Onde está o 
raciocínio equilibrado? – Carlos Antonio Barone – Rio de Janeiro – 
Guanabara (REALIDADE, fev. 1967, p. 12) 
 

Na carta 08, embora o leitor faça referência “aos últimos episódios encenados pelo 

Juizado de Menores”, cabe ao leitor completar ao sentido da frase, isto é, que se tratava da 

sentença do juiz de menores de recolher a edição número 10. Igualmente importante é 

observar a informação de que havia “milhares de livrinhos obscenos” que conviviam com 

as “publicações diárias e semanais”, com “mulheres seminuas” e sensuais. Como se trata de 

cartas escritas em Campinas, no estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro, pode-se acreditar 

que textos de teor erótico circulavam livremente nessas e eventualmente em outras cidades 

de ambos estados, mas quando esses assuntos migravam para uma revista de grande 

tiragem, chamou a atenção da censura. Portanto, torna-se possível começar a concluir que 

mais do que o teor, o que incomodava os censores era a reprodução em larga escala de 

assuntos ligados ao gênero feminino. 

Finalmente, na última carta, um depoimento, a autora manifestou sua indignação  

com a falsa moral dos que condenam mulheres solteiras que assumem seus filhos, mas não 

se perturbam quando poderiam criá-los e não o fazem “para salvar as aparências”: 

Carta 10: Sr. Diretor: Fui assistente social durante quatro anos e, mais de 
uma vez, nos Juizados de Menores, vi criancinhas recém-nascidas 
abandonadas por mães solteiras (nem sempre pobres), que não tinham 
coragem de enfrentar a sociedade. Quem é mais digna? Aquela que luta 
contra tudo e todos para criar seu filho ou aquela que é capaz de praticar o 
crime do abandono para salvaguardar as aparências? – Aurélia B. Sivo – 
São Paulo – São Paulo (REALIDADE, fev. 1967, p. 12) 

 

Mais uma vez é o não dito que revela estar se tratando da matéria “Eu me orgulho 

de ser mãe solteira” da edição anterior. Essa é a única carta cuja autora, embora não teça um 
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comentário explícito contra a censura, acabou por fazê-lo implicitamente, quando disse 

conhecer o assunto de perto, endossando a necessidade de ele vir a público para, assim, 

mobilizar a consciência dos demais leitores. 

 

********************** 

Embora as 10 cartas aqui reproduzidas não representem a totalidade das que foram 

publicadas na edição de fevereiro de 1967, elas são suficientemente significativas para 

ilustrar como é possível informar pelo não dito e que a Realidade acabou se tornando mais 

visível à medida que a notícia sobre sua apreensão ganhou outros fóruns, como o Diário 

Oficial.   

Mais uma vez concordamos com Braga, quando afirma que “a coluna [carta de 

leitores] se oferece como uma interlocução difusa entre leitores sobre o jornal e a 

imprensa” (BRAGA, 2006, p. 146), mas, quando analisada com um distanciamento 

histórico e levando em conta outras informações, como as capas dos periódicos que a 

publicam, foi possível perceber, na edição de fevereiro, uma resistência ao poder 

hegemônico.  

Talvez essa reação tenha sido incentivada pela movimentação dos leitores e pelo 

debate que promoveram, ainda que esgarçado e desarticulado enquanto força de pressão. 

Não parece ser mero acaso que justamente essa edição, a que publica as cartas acima 

reproduzidas, além das defesas e acusações de São Paulo e da Guanabara, trouxe na capa a 

imagem de uma mulher que aparenta sentir prazer sexual. Ela é jovem, branca, sorridente, 

está boquiaberta, de olhos fechados, transpirando e foi fotografada de baixo para cima. Seu 

corpo não é mostrado, mas seu rosto permite imaginar como seria. Todo esse erotismo 

parece se justificar por estar se comemorando o carnaval, explicitado no enunciado da 

margem inferior: “Carnaval: esta é a festa de todos nós”. Ainda assim, não parece 

improvável que essa capa tenha sido produzida para mostrar, por imagem, aquilo que um 

mês antes não foi possível textualmente. Afinal, estava-se em fevereiro, mas não se pode 

negar que enquanto essa fotografia mostra uma mulher sexualizada, a da edição anterior, 

justamente a censurada, estampa o seu contrário: uma jovem mulher séria, olhos fixos na 

câmera, sem nenhum apelo erótico. 
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Figura 2: Capa de edição de fevereiro de 1967.  

Disponível em: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236689737-revista-realidade-no-11-

fevereiro-de-1967-_JM  Acesso: 27 jun 2012 
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