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RESUMO

ANDÉREZ, Fábia Patrícia Sousa. NETO, Lauro Barboza. Jornalismo sobre literatura na
internet: algumas características, dois casos e uma proposta. Rio de Janeiro, 2005.
Orientadora: Heloisa Buarque de Holanda. Trabalho de conclusão de curso: graduação em
Comunicação Social – Jornalismo – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2005.

Jornalismo sobre literatura na internet. O surgimento de um caminho alternativo para o
jornalismo sobre literatura: as novas configurações e abordagens na produção jornalísticoliterário na rede. A interatividade, hipertextualidade e o exercício de edição de textos em um
suporte multimídia. A apreciação dessas características será feita a partir de análise de casos
dos sites Portal Literal e Paralelos, além de entrevistas com os profissionais responsáveis pela
produção jornalística dos mesmos, de forma a perceber, de fato, quais as influências das
potencialidades da rede na forma de se editar e as preocupações e propostas do jornalismo
cultural na internet. Para finalizar, propomos a elaboração do jornal Conexão Literária, que
reúne o conteúdo condensado de ambos sites e representa um diálogo entre o jornalismo sobre
literatura na web e o meio impresso.
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Journalism about literature on the internet. The appearance of an alternative way to the
journalism about literature: the new configuration and ways to talk about the journalisticliterary production on the web. The interactivity, hypertext and the exercise of text edition in a
multimedia support. The appreciation of these characteristics will be done analyzing the
situations in the sites "Portal Literal" and "Paralelos". Besides this, we will have interviews
with the professional responsible for the journalistic production of these sites, trying to realize
what are the influences of the net in the way we edit, the worries and proposes of cultural
journalism in internet. In the end, we propose the elaboration of the newspaper "Conexão
Literária", which brings all the condensed contains of both sites and means a dialogue
between journalism about literature on the web and press.

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 10
2. JORNALISMO IMPRESSO SOBRE LITERATURA...................................................14
2.1 CULTURA, SUPLEMENTOS E CADERNOS.........................................................14
2.2 BREVE HISTÓRICO DO JORNALISMO CULTURAL NO MUNDO ..................17
2.3 A TRAJETÓRIA BRASILEIRA: DO JORNALISMO CULTURAL AOS
SUPLEMENTOS LITERÁRIOS .....................................................................................20
3. O MEIO DIGITAL DA MENSAGEM : A INTERNET E AS POTENCIALIDADES
ABERTAS PARA O JORNALISMO SOBRE LITERATURA.........................................33
3.2 HIPERLINK ............................................................................................................... 35
3.3 O JORNALISTA E A MEDIAÇÃO NA REDE ........................................................ 39
3.4 INTERATIVIDADE .................................................................................................. 44
3.4.1 Autores, editores, críticos e internautas interagem......................................................44
3.4.2 Sites abertos e fechados – a rede em looping ou caminhos infinitos?.........................47
3.5 JORNALISMO NA INTERNET E NOS TRADICIONAIS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DE MASSA – CONVIVÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO...................... 49
4. PORTAL LITERAL E PARALELOS: ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS NA REDE. 51
4.1 PORTAL LITERAL................................................................................................... 51
4.1.1 Interações e hipertextualidade ..................................................................................... 52
4.1.2 Pautas e objetivos ........................................................................................................ 55
4.1.3 Público alvo .................................................................................................................58
4.1.4 Dificuldades e experiências com os escritores ............................................................ 58
4.2 PARALELOS .............................................................................................................60
4.2.1 Interações e hipertextualidade ..................................................................................... 61
4.2.2 Pautas e objetivos ........................................................................................................ 64
4.2.3 Público alvo .................................................................................................................65
4.2.4 Dificuldades e experiências com os escritores ............................................................65
4.3 PERSPECTIVAS ABERTAS PELA WEB ................................................................ 66
5. CONEXÃO LITERÁRIA: UM PROJETO PRÁTICO DE LIGAÇÃO ENTRE O
JORNALISMO SOBRE LITERATURA IMPRESSO E NA WEB................................... 68
5.1 PROPOSTA................................................................................................................68
5.2 OBJETIVOS............................................................................................................... 69
5.3 METODOLOGIA....................................................................................................... 69
5.4 PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO .......................................... 70
5.4.1 Cronograma de Execução............................................................................................ 70
5.4.2 Conteúdo......................................................................................................................71
5.4.3 Mapa da Edição do Projeto Experimental ................................................................... 72
5.4.4 Equipe de trabalho e funções.......................................................................................72
5.4.5 Identidade .................................................................................................................... 73
5.4.6 Análise do Público Alvo.............................................................................................. 74
5.4.7 Projeto Gráfico e Programação Visual ........................................................................ 76
6. CONCLUSÃO.....................................................................................................................78
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................81

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A – ENTREVISTA COM LUÍS FERNANDO VIANNA .................................... 84
ANEXO B – ENTREVISTA COM CRISTIANE COSTA .................................................91
ANEXO C – ENTREVISTA COM HELOISA BUARQUE DE HOLANDA.................105
ANEXO D – ENTREVISTA COM AUGUSTO SALES...................................................115
ANEXO E – HELOISA B. HOLANDA ENTREVISTA ARMANDO FREITAS FILHO
................................................................................................................................................145
ANEXO F – HOMEPAGE DO PARALELOS...................................................................148
ANEXO G – HOMEPAGE DO PORTAL LITERAL ...................................................... 150
ANEXO H – EXEMPLO DA COBERTURA DA BIENAL DO LIVRO PELO SITE
PARALELOS........................................................................................................................152
ANEXO I – PLANILHA COM MAPEAMENTO DAS LIVRARIAS ............................154
ANEXO J – MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO 160
ANEXO K – BONECA DA PUBLICAÇÃO “CONEXÃO LITERÁRIA” ....................... 161

Dedicamos este trabalho à nossa orientadora, Profa.
Heloisa Buarque de Holanda, que se mostrou solícita em
todos os momentos que precisamos: fins de semana ou
feriados, às 7 da manhã ou às 11 da noite.
Aos Profs. Paulo Vaz e Moha, que nos orientaram ao
longo desses quatro anos, respectivamente no CiberIdea e
no PET, ensinando-nos muito mais do que teorias da
comunicação.
A vocês, nossos agradecimentos especiais.

Agradecimentos conjuntos
À Cristiane Costa, pelo trabalho inicial de
co-orietação.
Ao Luis Fernando Vianna, pela atenção e disposição
para ajudar.
Ao Augusto Sales, pelo empréstimo de extenso material
de pesquisa.
À Luly e ao Pablo, que ajudaram na diagramação do
“Conexão Literária”
Ao Silva, Elpidio e à Vânia, que ajudaram na
fundamentação dos cálculos do jornal

Agradecimentos individuais

Fábia:

A todos aqueles que me apresentaram autores, teorias e
rumos com paixão e intensidade nos últimos 4 anos.
Aos meus pais e minha irmã, companheiros incansáveis
de caminhada.
Ao André Pecini, que acreditou como poucos, colaborou
muito e me apoiou de uma maneira singular.
Àqueles amigos que tornaram as noites no computador
momentos menos solitários e difíceis.

Lauro:

A Deus, sobre todas as coisas.
Ao Santo Inácio, que me ensinou, entre outras coisas, a
ter grande ânimo e generosidade.
Aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado e me
apoiaram nas horas mais difíceis.
Aos meus amigos, que sempre estão por perto.
À Fábia, por ter me convidado para fazer este trabalho e
por ter me ensinado muito, mesmo sem saber.
A todos, que de uma forma ou de outra, incentivaram-me
nessa caminhada.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como motivação primeira o interesse em comum que
compartilhamos em relação a dois temas ligados ao jornalismo: a literatura e a internet. Ao
longo do curso de Comunicação Social, esses assuntos estiveram presentes em nossas vidas,
seja em bolsas de pesquisa de grupos como o CiberIdea (Fábia) e o PET (Lauro), seja na
definição das disciplinas a serem cursadas no decorrer da graduação. Mesmo fora da Escola
de Comunicação, a internet e a literatura estão ligadas de modo intrínseco ao nosso dia-a-dia
como fontes de consulta para trabalho, estudo, mas, principalmente, prazer.
A junção dessas duas vivências permitiu pontuar um tema de interesse da dupla e que
durante o curso de graduação de alguma maneira nos incitou à pesquisa. A constatação de que
o jornalismo sobre literatura na internet era pouco debatido em aulas e palestras (mesmo em
disciplinas específicas que de alguma maneira relacionavam os temas), nos incitou a buscar a
voz dos profissionais que atuam na área, quer para traçar um panorama “mais real” do que se
está fazendo, quer para testar a viabilidade e o interesse de futuramente se trabalhar na área.
Nossa monografia tem o objetivo de contribuir com aqueles interessados em analisar
de que forma o jornalismo está fazendo uso dos mecanismos oferecidos pela internet na
abordagem de um tema específico: a literatura. Não se quer, com isso, concluir ou limitar as
múltiplas abordagens possíveis e encontráveis na rede, mas acercar-se a algumas tendências
passíveis de serem identificadas. Justamente por isso escolhemos para esta aproximação,
analisar duas abordagens bem diferentes: uma delas é feita por profissionais experientes e
“conectadas” às novas tecnologias e que muitas vezes se originaram e se desenvolveram na
rede - caso do site “Paralelos” – e a outra representa uma espécie de “desbravamento” da rede,
ao ser realizado por uma equipe composta por jornalistas reconhecidos no meio impresso e
escritores clássicos que vêem na web uma possibilidade de ampliação do diálogo com seu
público – caso do site “Portal Literal”.
Acreditamos ser esta uma área potencialmente interessante para aqueles que se
formam agora ou que em breve estarão egressos da faculdade em busca de um campo de
atuação profissional. Estes futuros profissionais desde cedo têm familiaridade com o meio
internet e é notório o crescimento do número de alunos que gostariam de atuar na área cultural
e, inserida nesta, na literária. Torna-se importante, dessa forma, colaborar com o fornecimento
de dados que desenvolvam a busca pelos desafios e conquistas possíveis em uma área ainda
em estruturação e que apresenta tantas potencialidades. No entanto, trata-se de um interesse
que nem sempre é “explorado” na universidade e poucas e de difícil acesso são as
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possibilidades de consulta e pesquisa para esses estudantes que ainda estão começando a
descobrir os campos do jornalismo.
Já de início esbarramos com a dificuldade de bibliografia sobre o tema. Ao
consultarmos professores e jornalistas que atuam na área, nos deparamos com o fato de que
efetivamente pouco se tem escrito a respeito. O jornalista Daniel Piza, cujo livro Jornalismo
Cultural significou uma importante e preciosa fonte de consulta, nos alertou para a “aventura”
de se pesquisar essa tema, dizendo que seria como “tirar água de cáctus”. Livros e materiais
editoriais sobre o tema são fontes raras e só muito ultimamente a produção acadêmica está
começando a se manifestar sobre o tema (logicamente há que se ter em conta o fato de se
tratar de uma área recém-surgida e ainda em desenvolvimento). Ainda assim é na academia
que se encontram as pesquisas mais atuais sobre o tema e o intercâmbio com pós-graduandos
de outras universidades nos ajudou bastante no desenvolvimento do debate aqui exposto.
Uma das formas encontradas de fazer frente a essa dificuldade foi justamente a
tentativa de manter o debate aberto sobre o tema, seja com os estudantes já mencionados, seja
com os internautas que visitam os sites em análise nesta monografia. Mas principalmente o
trabalho em dupla permitiu que se tornasse mais “vívida”, abrangente e enriquecedora a
discussão necessária, baseada em pesquisas, diálogos com os profissionais e na interação com
o material teórico, o que permitiu, inclusive, a idealização e construção de uma publicação,
proposta ao final deste trabalho.
De certa forma, essas dificuldades acabaram por se tornar um desafio instigante que,
somado ao nosso desejo de ouvir os profissionais da área, fez com que persistíssemos em
nossa idéia. Nesses quatro anos em que estudamos na Escola de Comunicação da UFRJ,
sempre questionamos o fato de existir uma carga teórica excessiva, sem a necessária
complementação de atividades e aplicação na prática profissional, que se refletiu de forma
patente em nossas ainda incipientes experiências no mercado de trabalho. Desse modo, por
que não recorrer aos próprios jornalistas que trabalham com a literatura na web para entender
como se dá essa prática?
Procurando responder a essa pergunta, escolhemos, como já apontamos anteriormente,
os sites “Portal Literal” (portalliteral.terra.com.br) e “Paralelos” (www.paralelos.org) como
estudos de caso e entrevistamos os profissionais responsáveis por eles de forma a não apenas
colaborar na identificação das características e propostas dos respectivos sites, mas apontar
quais as preocupações e buscas que estão sendo feitas no trabalho diário de edição, criação de
pautas etc.
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Para situar o objeto de pesquisa, traçamos inicialmente um breve histórico do
jornalismo impresso sobre literatura até o advento da internet, baseando-nos principalmente
nas indicações apontadas por Daniel Piza e Isabel Cristina Mauad. Foi preciso antes, contudo,
desfazer a confusão conceitual que há em relação ao tema, não apenas por parte do senso
comum, mas também por alguns autores que abordam o assunto. Isso porque em algumas das
fontes consultadas os termos jornalismo cultural, jornalismo literário e jornalismo sobre
literatura são usados livremente sendo em grande parte das vezes trabalhados de maneira
confusa e equivocada, e em alguns momentos são articulados, inclusive, como sendo
sinônimos. O mesmo ocorre com as definições de suplemento literário e caderno cultural,
expressões largamente usadas no decorrer de nosso trabalho e que mereciam um
esclarecimento e uma delimitação conceitual.
Nesse mesmo capítulo, procuramos delinear um breve histórico do jornalismo cultural
no mundo, já que boa parte dos fatos que marcaram a história do jornalismo cultural brasileiro
são resultados de acontecimentos que primeiramente afetaram o exercício jornalístico de
outros países. Dessa forma, traçamos esse paralelo até o surgimento do jornalismo cultural no
Brasil quando, então, apresentamos sua trajetória até o surgimento dos suplementos literários
e, mais tarde, o nascimento dos cadernos culturais, possibilitado pelas inovações tecnológicas
em meados do século XX. É importante ressaltar que limitamos o histórico brasileiro ao
contexto do Rio de Janeiro. Essa decisão faz-se necessária devido à escassez de bibliografia
referente ao desenvolvimento dessa prática jornalística nos outros estados, mesmo em relação
a São Paulo, cujas referências apresentam lacunas na linha cronológica, havendo períodos em
que não há qualquer menção de publicações do gênero, por exemplo. Além disso, os sites
analisados são iniciativas cariocas, o que também justifica a referência exclusiva ao Rio de
Janeiro no histórico brasileiro.
Já no capítulo 3 introduzimos as principais questões no âmbito das discussões sobre
internet, apresentando algumas noções de pontos importantes para a análise das produções
atuais de jornalismo sobre literatura. De uma forma geral, são questões que interessam ao
debate do jornalismo digital como um todo, mas que adquirem maior especificidade nas
análises de caso que são trabalhadas no capítulo seguinte. Dessa maneira são explorados
temas que dizem respeito ora às novas maneiras de organização do conteúdo (hiperlink,
hipertexto etc) na rede, ora às conseqüências trazidas por essa estrutura (questões relacionadas
à interatividade, por exemplo). De uma maneira mais ampla, discute-se a mediação do
jornalista nesse meio bem como as mudanças na percepção de como é realizada a interação
entre os diversos e tradicionais meios de comunicação e os meios digitais.
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No quarto capítulo procuramos aplicar as questões abordadas no terceiro em duas
análises de caso: os sites “Portal Literal” e “Paralelos”. São dois caminhos bem diferentes que
são trabalhados à luz da teoria abordada anteriormente, de pesquisas e principalmente com
base nas entrevistas realizadas com os profissionais que atuam ou atuaram na concepção dos
projetos ou na manutenção e produção de conteúdo. As diferentes formas de se explorar o
tema da literatura na rede não são esgotadas e nem tampouco seriam esgotáveis neste capítulo,
o que de início já deixa claro que a pretensão não foi essa.
No entanto, há que se ressaltar que neste trabalho a escolha destes sites é uma resposta
ao fato de serem referências na área, por motivos vários como suas propostas ou por suas
inovações e experimentações com as ferramentas trazidas pela web. Também foi fator
decisivo na escolha o fato de ilustrarem duas tendências bem diversas de se explorar o
jornalismo sobre literatura na rede e de mesmo assim, se considerarem sites “parceiros”, cuja
com a interação entre seus membros facilmente comprovada pelas entrevistas.
Calcados em grandes nomes da literatura (Portal Literal) ou no ineditismo como
aposta (Paralelos), ambos sites apresentam a prática jornalística a partir de visões muito
próprias de como a web pode ser explorada e trabalhada pelo jornalismo sobre literatura. Uma
vez que o foco foi a prática jornalística, evitou-se dar voz aos escritores (que no caso do
Portal Literal mantêm suas páginas pessoais vinculadas à home da revista eletrônica
Idiossincrasia) mas isso não foi totalmente viável, principalmente no caso do Paralelos, visto
que neste a figura e do escritor confunde-se com a do editor, o que se explica pela proposta do
site.
Por fim, no quinto capítulo, sugerimos a publicação do jornal “Conexão Literária”, um
jornal que tem como conteúdo parte da produção dos sites analisados e que tem como objetivo
ser distribuído em livrarias, onde é possível encontrar amantes da literatura que ainda encaram
de modo tradicional a maneira de se consumir obras, críticas etc, e que muitas vezes ainda não
conhecem ou são receosos quanto às produções on-line. Tentamos, através dessa publicação,
avançar na discussão levantada no capítulo 2, no sentido de que não é necessário haver uma
competição entre os dois meios, mas, antes, uma convergência de mídias, capaz de divulgar e
difundir a literatura de forma mais eficiente.
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2. JORNALISMO IMPRESSO SOBRE LITERATURA
Para uma melhor compreensão de como a literatura esteve presente ao longo do tempo
nos jornais, é necessário, antes, definir e delimitar os termos-chave desse estudo. Apesar de a
literatura ser o principal objeto de estudo jornalístico nesta monografia, ela não reinou sempre
absoluta nos suplementos e cadernos dos jornais. Ao seu lado, estiveram e estão presentes
diversos outros traços e manifestações culturais como cinema, música, teatro, outras artes,
comportamento, variedades, entretenimento etc. A própria forma como os jornais retrataram a
cultura tem se modificado com o passar do tempo.

2.1 CULTURA, SUPLEMENTOS E CADERNOS

Para lidarmos com tais questões, faz-se necessário conceituar de maneira ampla o
termo “cultura”, de modo a abarcar todos os aspectos mencionados (cinema, música, teatro...)
– dentre os quais se inclui o literário – e outros mais que precisem ser incorporados no
decorrer do trabalho. Nesse sentido, descartaremos conceitos reducionistas e preconceituosos,
ignorando classificações como “cultura elevada”, “cultura erudita” e “cultura popular” por
considerarmo-nas discriminatórias.
Por isso, nos inspiraremos na antropologia para buscar um conceito que dê conta dos
significados instáveis do termo cultura nas páginas de jornal. Ainda no século XIX, Edward
Tylor apresentaria a cultura como “conhecimentos; crenças; artes; moral; leis; costume e
quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade”1.
Por mais abrangente que seja, o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss mostrou que mais do
que uma definição, essa compreensão sugere mais uma lista de itens. Assim, para LéviStrauss, mais do importante que os hábitos, atitudes, comportamentos, maneiras próprias de
agir, sentir e pensar de um povo que caracterizam a diversidade humana, seria a estrutura
subconsciente de pensamento que representa a similaridade humana.
A definição de cultura como uma criação acumulativa da mente, que a considera um
sistema simbólico, foi aperfeiçoada por Clifford Geertz2. Segundo ele, o conceito de cultura
deve ser compreendido como um conjunto de mecanismos de controle (planos, receitas,
regras, instruções) para governar o comportamento do homem. Dessa forma, abandona-se
uma idéia anterior de que a cultura seria vista como complexos de padrões concretos de
1

TYLOR, Edward apud LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001. p.41.
2
GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
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comportamento (costumes, usos, tradições, feixes de hábitos) para assumir um caráter mais
antropológico, social e sociológico, em que passa a ser interpretada como um conjunto de
regras que nos diz como o mundo pode e dever ser classificado.
Isso quer dizer que as regras que formam a cultura (ou a cultura como regra) são algo
que permite relacionar indivíduos entre si e o próprio grupo com o ambiente onde vive.
Assim, a cultura passa a ser entendida como um mapa, um receituário, um código através do
qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si
mesmas. Desse modo, os programas culturais, como salienta Geertz, como mecanismos de
controle, satisfazem a necessidade desesperadora, da qual o homem é dependente, de
ordenação do seu comportamento.
Não obstante, a importância da cultura na definição do homem reside não apenas no
conceito a que se chegou, mas também no abandono da idéia que anteriormente se formulara.
Descartar cultura como sinônimo de sofisticação, de sabedoria, de educação (num sentido
restrito, limitado à capacidade de compreender ou organizar certos dados e situações) é
fundamental não apenas para entender melhor a essência do homem, como para construir uma
sociedade mais compreensível em relação às individualidades e diferenças de seus
componentes.
Nessa perspectiva, deixar de lado uma definição preconceituosa de cultura,
determinada pelo volume de leituras, pelo controle de informações, pelo número de títulos
universitários, é primordial, assim como assumir um comportamento menos etnocêntrico e
mais etnográfico, que nos permita compartilhar de parcelas importantes da real cultura,
possibilitando que um conjunto de indivíduos com capacidades e interesses distintos, e até
mesmo opostos, transforme-se num grupo. Enfocando cultura como os modos de articulação
do homem com o seu real, Muniz Sodré dá o tom plural e ao mesmo tempo singular, pelas
suas especificidades, de cada grupo. “É a produção do sentido que faz com que um grupo seja
ele próprio e não outro, implicando sempre criação e reprodução de símbolos”3. Ao mesmo
tempo em que universaliza o termo em “A Verdade Seduzida – Por um Conceito de Cultura
no Brasil”, Muniz faz uma ressalva, necessária antes de darmos por encerrada a conceituação
de cultura:

(...) cultura passa a demarcar fronteiras, estabelecer categorias
de pensamento, justificar as mais diversas ações e atitudes, a
3

SODRÉ, Muniz. O Brasil simulado e o real: ensaios sobre o cotidiano nacional. Rio de Janeiro: Rio Fundo,
1991. p.89
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instaurar doutrinariamente o racismo e a se substancializar,
ocultando a arbitrariedade histórica de sua invenção. É preciso
não esquecer, assim, que os instáveis significados de cultura
atuam concretamente como instrumentos das modernas relações
de poder imbricadas na ordem tecno-econômica e nos regimes
políticos, e de tal maneira que o domínio dito “cultural” pode
ser hoje sociologicamente avaliado como o mais dinâmico da
civilização ocidental.

De acordo com Isabel Cristina Mauad, “tão amplo quanto dinâmico, o domínio dito
‘cultural se espraia com os seus ‘instáveis significados’ nas páginas dos suplementos”4, que,
por ora, passamos a conceituar, não sem antes destacar que, assim como o conceito de cultura,
ele se modificou dentro dos jornais ao longo do tempo. Entre as definições tradicionais
dicionarizadas por Aurélio Buarque de Hollanda, uma se destina aos suplementos de
periódicos: “páginas com matéria especial, geralmente ilustrada, que se juntam à matéria
ordinária, em certos números de um jornal.”5 Essa definição é satisfatória para os jornais de
um só tomo do século XIX e primeiras décadas do século XX, que publicavam páginas
literárias ou folhetins em rodapés, além de seções e colunas em separado nas páginas, que
tinham um caráter suplementar, de algo a mais.
Apenas nas décadas de 40 e 50, com a difusão das rotativas, evoluiu-se para o conceito
de suplemento como algo separado em encarte. Nesse momento, faz-se mais pertinente a
definição de Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa como “parte complementar de uma
obra, publicada em volume separado. Caderno (ou conjunto de cadernos) de uma edição de
jornal, com matérias especiais sobre determinado assunto (suplemento literário, econômico,
esportivo, feminino, etc.)”6
A rigor, essa definição já marca o período da cadernalização dos jornais, que será
explicado mais à frente. Por ora, é suficiente a definição de Rabaça e Barbosa de caderno
como cada uma das partes separadas de um exemplar:

Conforme sua ordem, os cadernos comportam gêneros
determinados de seções e de matérias; os jornais diários
normalmente reservam o primeiro caderno para as notícias de
caráter geral, político, econômico, internacional, para os

4
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editoriais etc, e o segundo cadernos para ‘features’, amenidades,
colunas sociais, crônicas, crítica de artes, cinema, teatro etc.7

Como veremos adiante, são justamente os segundos cadernos que receberão a
denominação de cadernos culturais. No entanto, antes de analisarmos os cadernos e até
mesmo os suplementos, passaremos a um breve histórico sobre o jornalismo cultural no
mundo, a fim de verificar as características que influenciariam o tardio jornalismo cultural
brasileiro.
2.2 BREVE HISTÓRICO DO JORNALISMO CULTURAL NO MUNDO
É difícil precisar a origem do jornalismo cultural, mas, segundo Daniel Piza8, um de
seus marcos iniciais foi a publicação “The Spectator”, uma revista diária que começou a
circular na Inglaterra em 1711. O objetivo de seus fundadores, os ensaístas ingleses Richard
Steele e Joseph Addison era o de tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas, escolas e
faculdades, e levar para clubes e assembléias, casas de chá e cafés. Para tanto, a revista
abordava os mais variados temas culturais (livros, óperas, costumes, festivais musicais, teatro
etc.) com uma linguagem simples, mas sedutora e de uma forma reflexiva, mas acessível.
Nascida numa Londres recém-industrializada, a Spectator se dirigia a um público urbano,
preocupado com as transformações na política que se refletiam no comportamento e antenado
com as modas e as novidades para o corpo e a mente.

Sua idéia era a de que o conhecimento era divertido, não mais a
atividade sisuda e estática, quase sacerdotal, que os doutos
pregavam. Dizendo ainda de outra forma, o jornalismo cultural,
dedicado à avaliação de idéias, valores e artes, é produto de
uma era que se inicia depois do Renascimento,(...) Os Ensaios
de Montaigne, com sua capacidade de mesclar o mundano e o
erudito, são a matriz evidente das conversações de Addison e
Steele. Filho do ensaísmo humanista, o jornalismo cultural
inglês também ajudou a dar luz ao movimento iluminista que
marcaria o século XVIII.9

Samuel Johnson, o primeiro grande crítico cultural, autor de resenhas sobre a prosa e
poesia contemporâneas, ensaios sobre Shakespeare e estudos sobre a língua inglesa, afirmou

7
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que quem quisesse atingir um estilo inglês deveria se dedicar a ler os volumes da Spectator. A
Johnson, Steele e Addison, uniram-se o conterrâneo Daniel Defoe, que entre 1704 e 1713
escreveu um periódico da corte intitulado “Review”, e o irlandês Jonathan Swift, que publicou
em Londres “As viagens de Gulliver”, um pouco mais tarde, em 1726.
Durante o Iluminismo, o jornalismo cultural chegou à França, tendo sua maior
expressão em Denis Diderot, editor-chefe da “Enciclopédia”. Crítico de arte, Diderot cobria
os salões e as exposições para os periódicos franceses e as coletâneas de seus ensaios e
resenhas publicadas no final do século XVIII tornaram conhecidos artistas como Delacroix.
Paralelamente, na Alemanha, G.E. Lessing escrevia para o jornal “Berlinische Privilegirte
Zeitung” crítica de teatro, literatura e pintura. Os poetas francês Charles Baudelaire e alemão
Heirich Heine deram continuidade à trajetória de Diderot e Lessing no primeiro turno do
século XIX.
Já na metade do século XIX, John Ruskin impulsionou a crítica da arte na Inglaterra,
influenciando a literatura moderna do francês Marcel Proust, que também foi crítico do
periódico “Le Figaro”. Nas páginas desse mesmo jornal, Proust atacava seu conterrâneo
Sainte-Beuve, que considerava a literatura um passatempo culto. As críticas de Sainte-Beuve
eram publicadas na sua coluna semanal “Causeries du Lundi” (bate-papo da segunda-feira)
em “Le Constitutionnel”, que pode ser considerada uma precursora dos atuais rodapés
literários em alguns jornais. “Depois dele, o jornalista cultural ganhou status: ele podia
desenvolver uma carreira exclusivamente como crítico e articulista, independente de
academias ou de uma obra ficcional; a tarefa tinha sua própria dignidade”.10
Foi também no século XIX que o jornalismo cultural chegou aos EUA. Edgard Allan
Poe, conhecido atualmente por seus contos de mistérios e poemas como “O corvo”, na época
era reconhecido apenas como um crítico e ensaísta que modernizou o ambiente intelectual
americano. Em meados do século XIX, o crescimento do país e a solidificação da cultura
americana proporcionaram um aumento do número de críticos. O ensaísta, articulista e
romancista Henry James escrevia resenhas literárias e narrativas de viagem em Londres e
Paris para jornais e revistas de Nova Iorque.
No final do século XIX, a crítica cultural feita em periódicos começou a se modificar
por influência das próprias transformações do jornalismo. O caso Dreyfus foi um dos marcos
dessas mudanças, como conta Piza.

10

Idem, p.15.
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A presença social adquirida pela imprensa ficou evidente
durante o famoso caso Dreyfus, na França, em que um tenente
judeu foi acusado de traição. (...) Esse momento de glória
jornalística levou Zola à prisão e multa, mas também obrigou o
caso a ser revisto, e a inocência do tenente foi provada. 11

Na mesma época, o irlandês George Bernard Shaw criou um novo modelo de
jornalismo cultural, misturando polêmica política, observação social e análise estética em sua
coluna semanal “G.B.S”, na publicação “The World”. Crítico de arte, literatura, teatro e
música, o também dramaturgo e romancista Shaw mostrava que o crítico cultural tinha que
lidar também com a realidade e não apenas com formas e fantasias. A renovação do
jornalismo cultural seguiu com o alemão Karl Kraus. Jornalista, crítico, filólogo, poeta e
dramaturgo, Kraus fundou em 1899 a revista “Die Fackel” (A Tocha), que misturava sátira
política a comentários estéticos.
Na virada para o século XX, o jornalismo cultural descobriu a reportagem e a
entrevista, além de uma crítica de arte mais breve e participante. Tablóides literários semanais
ou quinzenais publicavam ensaios, resenhas, perfis, contos e poemas, marcando todas as
correntes pré-modernistas, como explica Piza. “Assim foi com o surrealismo francês, o
futurismo russo, o imaginismo americano: a expansão das vanguardas estava diretamente
ligada à expansão da imprensa, dos recursos gráficos, do público urbano ávido por
novidade”.12
O crítico cultural passara a ser mais informativo e menos moralista, abandonando o
figurino de missionário capaz de julgamentos artísticos através de um sistema de valores que
misturavam estética e ideologia, apesar de continuar a ser referência para os leitores e mesmo
para os próprios artistas.

11
12

Idem, p.17.
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2.3

A

TRAJETÓRIA

BRASILEIRA:

DO

JORNALISMO

CULTURAL

AOS

SUPLEMENTOS LITERÁRIOS

Foi final do século XIX que o Brasil deu seus primeiros passos no que diz respeito ao
jornalismo cultural. Com o nascimento tardio da prática jornalística em nosso país, possível
apenas a partir de 1808 com a vinda da família real para cá e a conseqüente implantação da
imprensa, foram criados o “Correio Braziliense” e a “Gazeta do Rio de Janeiro”. O primeiro
era um jornal oposicionista, fundado por Hipólito José da Costa, proibido pela corte e editado
em Londres, onde seu fundador se exilara em 1807, fugindo da Inquisição. Já a “Gazeta do
Rio de Janeiro” foi criada a partir de um decreto do Conde de Linhares e, dirigida pelo frei
Tibúrcio José da Rocha, era um instrumento político da realeza em resposta a seus
adversários.
A “Gazeta do Rio de Janeiro” foi também o primeiro jornal a publicar edições
extraordinárias, possivelmente “o primeiro passo rumo às origens dos suplementos no Brasil,
já que se tratava de algo extra, circunstancial e comemorativo, embora ainda não encartado”,
como destaca Mauad.13
Teve grande importância também o surgimento das primeiras revistas, já que os
suplementos culturais logo adotaram uma linguagem “revistizada, ou seja, mais leve,
novidadeira, com assuntos curiosos, intelectuais, artísticos ou de destaque”, como observa
Juarez Bahia.14 Em 1812, surge a primeira revista impressa brasileira, “As variedades ou
Ensaios de Literatura”, redigida pelo português Diogo Soares da Silva Bivar.

As Variedades (...) têm como programa defender os costumes,
as virtudes morais e sociais. Publicam extratos de romance,
resumo de viagens, trechos de autores clássicos (...), algumas
anedotas e boas respostas, conselhos domésticos, informações
sobre navegação, instrução militar, política e ciência.15

Os folhetins foram outro gênero de publicação precursor dos suplementos, que, a partir
de 1830, com a publicação da novela brasileira “Olaya e Júlio ou a Periquita” na revista
carioca “O Beija-Flor”, ocupando cerca de 50 páginas do periódico, em três números
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diferentes”, segundo Barbosa Lima Sobrinho16, tomaram conta dos jornais e revistas,
publicando capítulos de grandes romances nos rodapés de suas páginas, até as primeiras
décadas do século XX. De acordo com Mauad, “é dos folhetins, com certeza, e das páginas e
seções literárias e de variedades dos jornais periódicos que se originam os suplementos”.17
Isabel Travancas em seu livro “O Livro no Jornal: Os Suplementos Literários dos Jornais
Franceses e Brasileiros nos anos 90” aponta o “Jornal do Commercio”, através do suplemento
“Folhetim”, em 1838, como um dos primeiros periódicos brasileiros a tematizar questões
culturais. “No Brasil, esses primórdios remontam a periódicos como o ‘Jornal do Commercio’
com seu ‘Folhetim’, de 1838, e a uma linguagem muito próxima da literária, para não falar
dos livros transcritos em capítulos”.18 O jornal, fundado em 1827, reivindica também a
referência histórica de ser a “mais antiga folha de circulação diária ininterrupta da América
Latina desde sua fundação”.
Apesar de a “Enciclopédia de Literatura Brasileira”19 considerar que o hábito dos
suplementos literários começou ainda no século XIX com as publicações dos jornais cariocas
“Gazeta de Notícias” e “O Globo”, Mauad não achou os exemplares em questão em sua
pesquisa na Fundação Biblioteca Nacional e na Fundação Casa de Rui Barbosa. No que se
refere ao caso específico de “O Globo”, a pesquisadora encontrou quatro jornais homônimos,
dos quais merece destaque o periódico de Quintino Bocaiúva e Salvador de Mendonça, que
editou em primeira publicação os romances “A mão e a luva” (1874) e “Helena”, de Machado
de Assis.
De acordo com Mauad, “a pesquisa na ‘Gazeta de Notícias dá a certeza, porém, de que
é nas proximidades da virada de século que se concretizam os suplementos no Brasil”.20
Mesmo não tendo encontrado em sua pesquisa os suplementos a que se referiam Afrânio
Coutinho e Galante de Sousa, a autora verificou que o jornal dava destaque a diversas seções
dentro de seu corpo de tomo único, em “canto de página”.

Pela importância e a separação que o próprio jornal lhes dava
e/ou impunha – com título em destaque, numeração não só da
edição como do ano de circulação, a indicação de ‘Publicação
Diária’ ou ‘Folha Diária’ – entende-se que o veículo também as
16
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tratava como suplemento. E não só a forma como as
apresentava era diferente como, sobretudo, a linguagem. Todas
tinham traços humorísticos acentuados sobre tudo o que se
passava no país – de política a assuntos da cidade, de literatura
às notícias sobre as últimas eleições na Academia Brasileira de
Letras – e, inclusive, alguns de seus redatores eram os mesmos.
Por exemplo, Puck (Olavo Bilac) assinou todas.21

A “Gazeta de Notícias” foi, portanto, uma espécie de precursor dos suplementos
literários das décadas seguintes, sobretudo no início do século XX, depois da reforma gráfica
do jornal em 1907, que permitiu a publicação de páginas em cores e suplementos dominicais.
Quanto ao caráter regular desses suplementos, Brito Broca faz um comentário en passant em
“A vida literária no Brasil: 1900”, que indica a periodicidade das edições.

Essa febre de mundanismo que o Rio começa a viver reflete-se
nas relações literárias. As seções mundanas de jornais ocupamse, ao mesmo tempo, de literatura. (...) na ‘Gazeta de Notícias’,
- cujas edições dominicais, com páginas coloridas, eram
magníficas –, faz comentários sobre o último baile, a última
recepção, entrelaçando-os com a notícia de uma conferência ou
de um livro de versos.22

De uma maneira geral, o jornalismo cultural brasileiro acompanhava as
transformações do início do século XX que aconteciam na Europa, com uma influência
marcadamente francesa. A crítica literária com um caráter mais regular, o emprego mais
generalizado da entrevista e a decadência do folhetim, que evoluiu para a crônica de uma
coluna com um assunto específico e mais adiante para a reportagem, são algumas das
novidades da virada do século. O cronista João do Rio deu uma fundamental contribuição
para essa evolução, transformando a crônica em reportagens feitas in loco, algumas
publicadas no livro “As religiões do Rio”, como destaca Brito Broca. “Os quinze ou vinte
volumes que deixou não absorveram senão uma pequena parte das centenas de crônicas,
reportagens contos, artigos dos mais diferentes gêneros, muitos firmados com outros
pseudônimos”.23
Outros jornais, no início do século XX, como o “Jornal do Comércio”, “O País”, “A
notícia”, “A Imprensa” e o “Correio da Manhã” valorizavam a literatura, não apenas como
forma de informação e troca de pensamentos e idéias, mas também como entretenimento e
21
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diversão. Por isso, os suplementos que pipocavam nas primeiras décadas do século XX
estavam muito ligados às variedades, de uma forma geral, e com bastantes toques de humor.
Merece destaque o suplemento “Letras e Artes” que, nos anos 20, saía às terças-feiras
no “Correio da Manhã”, mesclando temas não literários como teatro, pintura e até direito. Foi
nele que, em 1924, Oswald de Andrade publicou o “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”. Na
virada para os anos 30, no mesmo jornal, um suplemento dominical, sem título próprio, exibia
desde artigos de Graça Aranha até seções de músicas e assuntos femininos.
É, contudo, nas décadas de 30 e 40 que os suplementos se consolidam. Além dos
jornais já citados, “Diário de Notícias”, “A Manhã” e “O Jornal” também passaram a publicálos, mas ainda sem o enfoque voltado unicamente para a literatura. Um bom exemplo é o
“Diário de Notícias”, que em 1935 veiculava o “Supplemento 1º - Artes, Letras, Variedades”,
transformado, dez anos depois, em “Letras, Artes, Idéias Gerais”. Isso não quer dizer que a
produção literária estivesse relegada a segundo plano. Prova disso eram os poemas e artigos
publicados por Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Aurélio Buarque de
Hollanda, Antonio Callado, Jorge de Lima, Rachel de Queiroz, entre outros, no “Correio da
Manhã”, sem falar nas críticas de Álvaro Lins e Otto Maria Carpeaux, no mesmo jornal, e de
Agripino Grieco e Tristão de Ataíde (Alceu Amoroso Lima) no “Revista de O Jornal”,
dirigido inicialmente por Vinicius de Moraes. Sobre a importância da crítica literária nessa
época, a própria Rachel de Queiroz disse em entrevista à Isabel Cristina Mauad: “Tínhamos
medo. Podia derrubar ou consagrar o escritor. Cada jornal tinha o seu crítico. Agripino Grieco
era dos mais temidos, muito sarcástico, mas um artigo favorável dele era uma consagração.
Tristão de Ataíde era mais comedido, mas decisivo nas opiniões”. 24
Daniel Piza dá especial destaque a Álvaro Lins e Otto Maria Carpeaux:

A grande época da crítica em jornal no Brasil começaria
também nos anos 40 e se estenderia até o final dos anos 60.
Nesse período se distinguem dois nomes: Álvaro Lins (19121970) e Otto Maria Carpeaux (1900-1978). São dois críticos
que combinam o jornalismo e o enciclopedismo, aliando ainda
visões políticas sensatas e apurado estilo ensaístico. (...) Lins,
que foi redator chefe do jornal entre 1940 e 1956, estabeleceu
um padrão com seu Rodapé Literário, fazendo a chamada crítica
impressionista – em que o crítico descreve em primeira pessoa
suas impressões sobre o livro –, mas com um padrão de
exigência e argumentação inéditos na imprensa brasileira,
porque livres das forças do compadrio e da conveniência. (...)
Carpeaux era um mestre do ensaio curto, da resenha ensaística,
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que ao mesmo tempo inicia o leitor no conhecimento daquela
obra e a discute com originalidade e profundidade.25

Piza continua sua descrição dizendo que Carpeaux realizou no Brasil pré-moderno a
velha proposta de “tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas” que Steele e Addison tinham
ao criar a Spectator. Uma pequena demonstração sobre como Carpeaux conseguiu estender a
literatura a leitores não necessariamente especializados e iniciados é o trecho de uma crítica
sobre Drummond, abaixo:

Carlos Drummond de Andrade, representante dum novo verbo
lírico, é um poeta muito diferente, e o ‘bom gosto’ mal educado
não basta para interpretar devidamente essa poesia, feita com a
maior precisão duma inteligência superior. Não é poesia em
imagens, à qual muitos estão acostumados; é poesia em
conceitos. (...) Como toda poesia conceptualista moderna, está
ameaçada de dois perigos: tornar-se livresca, ‘bookish’, como a
de T.S. Elliot, ou cair em indisciplina formal, como a de E. E.
Cummings e Wallace Stevens. Carlos Drummond de Andrade
está preservado disso pelo acordo raro de certa ingenuidade
rústica com a mais rigorosa disciplina intelectual.26

Um protótipo dos suplementos literários tal qual conhecemos hoje foi o “Autores e
Livros”, publicado semanalmente pelo jornal “A manhã” entre 1941 e 1945. Com exceção do
primeiro número, os demais foram temáticos, cada um dedicado a um escritor diferente, sobre
o qual inúmeros colaboradores escreviam artigos. Já no segundo número, o homenageado foi
Fagundes Varela, que tinha seu centenário de nascimento comemorado pelo suplemento com
a publicação de seu conto “Ruínas da Glória”, além de textos sobre o autor por Alberto de
Oliveira, Ronald de Carvalho, José Veríssimo, Euclides da Cunha, Sílvio Romero, Murilo
Mendes, entre outros. José de Alencar, Graça Aranha, Antero de Quental, Ruy Barbosa, Cruz
e Souza, Alphonsus de Guimaraens, Raimundo Correia e Manuel Bandeira foram alguns dos
autores enfocados. Em seu editorial, na primeira página, aparecia escrito:

AUTORES E LIVROS, o suplemento Literário de A MANHÃ,
vai procurar ter uma função de utilidade, que ninguém lhe
poderá contestar: a de ser, tanto quanto possível, um órgão de
coordenação da inteligência literária de nosso país. Para isso há
dois pontos essenciais a que entender. Primeiro, procuraremos
manter uma ausência total de qualquer partidarismo literário.
25
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(...) Nada de exclusivismo acadêmico. Nada de exclusivismo
modernista. Em nossas colunas acolheremos os representantes
de todas as correntes. (...) Segundo, procuraremos trazer para as
nossas colunas tudo o que, no Rio e nos Estados, representar
autêntico mérito literário .27

Em 45, “A Manhã” deixou de publicar “Autores e Livros”, lançando, em 46, o
suplemento “Letras e Artes”, que saiu até 54, com temas variados a cada número, como
teatro, música, artes plásticas e filosofia. De acordo com Mauad, “Letras e Artes” já
representava a transformação dos suplementos literários em cadernos culturais, e com a
cultura em seu sentido mais amplo, não significando apenas a representação das
manifestações artísticas, como hoje vemos nos cadernos culturais.

Aos domingos, com 12 a 16 páginas, “Letras e Artes” ainda
abria debates diversos, como, no mesmo número de 15 de
janeiro de 1950, o referente ao tema eleições/literatura: ‘As
eleições de 1950 vão abalar a produção literária?’, (..). Artigos
ou entrevistas sobre escritores estrangeiros também tinham
ampla divulgação: conto de Franz Kafka, entrevista com
Graham Greene, ‘Via Air France’ na página intitulada
‘Correspondência de Paris’, artigo sobre Virginia Woolf,
traduções como a de Cecília Meireles sobre ‘Eh, los toros!’, de
Rafael Alberti foram alguns deles. (...) Tinha seção sobre
‘Curiosidades Literárias’ e a terceira página dedicada a
‘Noticiário’ – na verdade, notas, em sua grande maioria, sobre
escritores e livros.28

Aos poucos, o interesse pelos suplementos foi diminuindo e os problemas de custos
fizeram com que a produção fosse reduzida também. Nesse momento, em meados da década
de 50 e início da de 60, foi de crucial importância o surgimento do “Suplemento Dominical do
Jornal do Brasil” (SDJB), iniciando uma nova fase no processo de desenvolvimento dos
suplementos literários, marcada por uma diagramação ousada e abrindo portas para a
produção concretista e outros movimentos de vanguarda.
É nessa época também que ocorre a passagem do “jornalismo literário” para o
“empresarial”, que juntamente com a fase pré-capitalista constituem os três momentos do
processo de evolução do jornalismo analisado por Jürgern Habermas.

Com o

desenvolvimento tecnológico permitido sobretudo pela rotativa e pelo telégrafo, passa-se da
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fase na qual o jornal era visto como um meio de defesa e divulgação de ideais, unindo a
opinião pública à escrita, em que ‘“a intenção de obter lucros econômicos através de tais
empreendimentos caiu geralmente para um segundo plano, indo contra todas as regras da
rentabilidade e sendo, com freqüência, desde o começo atividades deficitárias”29, para o
momento em que a atividade jornalística passa ser vista como um negócio, um
empreendimento. Habermas descreve assim o “jornalismo empresarial”:
a atividade redacional (...) já havia se especializado, sob a
pressão da transmissão tecnicamente desenvolvida, de uma
atividade literária para uma jornalística; a escolha dos dados
torna-se mais importante que o artigo de fundo; o tratamento e o
julgamento das notícias, sua revisão e diagramação, mais
urgente do que busca literariamente efetiva de uma linha.30

As novas técnicas de impressão permitiram que o jornal, antes de apenas um tomo,
pudesse ser impresso em diferentes cadernos, havendo a “cadernalização” dos jornais, que
passaram de compactos a segmentados. Pioneiro nesse processo, o “Jornal do Brasil” lançou
em 1960 o “Caderno B”, nascido da evolução do SDJB. Mauad reconhece que o SDJB foi,
sem dúvida, “o responsável pela revolução conceitual e gráfica nos suplementos que alguns
anos mais tarde desembocaria no Caderno B, sempre tendo à frente o jornalista Reynaldo
Jardim”31. Jardim, que foi o criador do SDJB, era diretor da Rádio Jornal do Brasil e
apresentava um programa de uma hora com o mesmo nome. A idéia da Condessa Pereira
Carneiro, dona do jornal, era a de que o jornalista selecionasse um poeta moderno a cada
semana para ser publicado aos domingos. Mas o jornalista foi além da coluna inicial
“Literatura Contemporânea” e, aos poucos, foi conquistando a Condessa até ganhar o caderno
inteiro.
Além de literatura, artes plásticas e visuais, música, teatro e cinema, o SDJB tratava de
assuntos como cibernética e zen, editando também autores como T.S. Elliot e poetas ingleses,
alemães, americanos e franceses desconhecidos até então no Brasil. Paralelamente, o SDJB
começou a mesclar assuntos femininos, publicando receitas de cozinha junto a poesias, a
pedido da dona do jornal. Ferreira Gullar também teve grande importância ao fazer um
levantamento de todos movimentos da Arte Moderna, desde os pré-impressionistas. Em 57,
com a cobertura da Exposição Nacional de Arte Concreta e com a posterior publicação pelos
concretistas do seu “Manifesto” no JB, em 58, e a apresentação do “Plano Piloto para a Poesia
29
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Concreta”, em 59, a Condessa se animou a estender a renovação gráfica iniciada pelo SDJB a
todo o jornal, como conta Ferreira Gullar em entrevista à Mauad:
No suplemento, as mudanças foram progressivas. Com o
lançamento do movimento neoconcreto, em 1959, dá-se a
mudança total, e o SDJB passa a ter uma feição
completamente diferente de qualquer outro jornal de qualquer
lugar do mundo. Uma página podia sair completamente em
branco, com um pequeno poema, por exemplo. Nascimento
Brito, com o mesmo argumento de Adolpho Bloch, achava
aquilo um desperdício de papel. Não entendiam que se tratava
de estética, que o espaço em branco dava destaque, deixava a
página bonita, etc. No JB, a Condessa garantia e prestigiava o
nosso trabalho. Enquanto pôde segurar sua publicação,
segurou.32

Apesar da extinção do SDJB em 61, o “Caderno B” se encarregou de consolidar as
transformações gráficas e conceituas, além de adotar como identidade a área comportamental,
retratando os hábitos e costumes da sociedade e dos movimentos que chegavam ao país, como
o fenômeno hippie. A linguagem, mais leve e solta, passando a aceitar até mesmo gírias,
assemelhava-se às das revistas. A diagramação optava por fotos grandes e espaços em branco,
distribuindo esteticamente a massa de texto. Além da popularização das crônicas de
Drummond, Clarice Lispector, Rubem Braga, Fernando Sabino – entre outros –, o “Caderno
B” revolucionou o colunismo social com Zózimo, inovando também ao criar a seção “Perfil
do Consumidor”, reproduzida em diversos cadernos culturais do país. Para esse trabalho, a
inovação mais importante foi o fato de o caderno reservar duas páginas para livros aos
sábados – um protótipo do caderno “Idéias Livros”, criado em 86 por Zuenir Ventura – e
outras duas para ensaios aos domingos – embrião do “Idéias Ensaios”, além de duas páginas
diárias com informações sobre a vida cultural da cidade, dando indicações de cinema, teatro e
outros espetáculos.
Essa última característica é símbolo da conotação que a palavra “cultural” adquiriu a
partir da década de 60 nos suplementos, aproximando-se de conceitos como entretenimento e
variedades, além dos serviços sobre manifestações artísticas que possibilitaram o
fortalecimento de artigos e críticas sobre cinema, teatro, espetáculos e televisão. Na opinião
de Mauad, a partir da experiência inovadora do “Jornal do Brasil”, “pode-se considerar que
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nada se teve de tão expressivo e mesmo copiado, tendo havido um processo de pasteurização
dos suplementos”.33
A década de 70, se comparada aos anos 60, foi de relativa estagnação dos suplementos
por motivos de força maior. A ditadura que se instalara em 64 e aumentava a censura e a
opressão, culminando com o AI-5, em 68, fez com que a cultura engajada da chamada
imprensa nanica (jornais de pequeno porte econômico, geralmente em formato tablóide e
feitos e dirigidos por intelectuais) se sobressaísse, mesmo quando se apresentava com a face
humorística dos pasquins. Se por um lado, jornais como o “Correio da Manhã”, ardoroso
crítico do regime militar, fechavam, por outro, periódicos como “O Globo”, que apoiavam o
golpe ou faziam “vista grossa” ante esse acontecimento, cresciam economicamente. Foi nessa
década que “O Globo” ampliou o número de páginas destinadas à cultura, publicando o
suplemento “Globo Domingo”, com espaço dedicado a livros, reportagens diversas e colunas
sociais e de artes.
A situação ficou ainda mais crítica quando o regime militar baixou a portaria de 6 de
fevereiro de 70, que se dirigia especificamente a livros e periódicos. Era a lei da censura
prévia:
Art. 1 – A divulgação de livros ou periódicos no território
nacional fica subordinada à verificação prévia da existência de
matéria ofensiva à moral e aos bons costumes.
Art. 2 – Compete aos Delegados Regionais do Departamento de
Polícia Federal proceder ao exame dos periódicos, para o fim do
artigo anterior.
Art. 3 – O autor, editor, distribuidor ou responsável não
divulgará a publicação, enquanto a autoridade competente não a
houver liberado.34

Os jornais procuraram maneiras diversas de driblar a censura e se dirigir a seus
leitores pelas entrelinhas. O “Jornal do Brasil” era um que procurava reagir diante das
proibições do regime militar, como conta Zuenir Ventura:

No dia 14, os leitores mais atentos do JB puderam perceber (...)
mudanças que violentavam suas rigorosas normas de estilo e
bom gosto. (...) havia surpresas estranhas. Apesar do sol de
dezembro, por exemplo, a previsão meteorológica anunciava no
alto à esquerda da primeira página: ‘Tempo negro. Temperatura
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sufocante. O ar está irrespirável. O país sendo varrido por fortes
ventos (...)35.

Não apenas a censura contribuiu para o fechamento de jornais ao longo do período
ditatorial, mas também problemas econômicos como a elevação do custo do papel levaram
muitos periódicos à falência, como destaca Alzira Abreu:
Se em 1950 existiam no Rio de Janeiro 22 jornais diários
comerciais, entre matutinos e vespertinos, com as mais diversas
tendências políticas, em 1960 esse número foi reduzido para 16
jornais diários, e no final da década de 70, para sete. A
explicação para o desaparecimento de um número elevado de
jornais e revistas nos anos 70 está relacionada também à
elevação do custo do papel... Nesse período o país importava
60% do seu consumo em papel jornal.36

Os anos 80 sofrem as conseqüências do período ditatorial por que o Brasil passou.
Mesmo com a redemocratização e com uma lenta e gradual abertura política, essa década é
rotulada como de uma “cultura alienante”, que vai se refletir nos dois principais cadernos
culturais cariocas: o “Caderno B”, do “Jornal do Brasil”, e o “Segundo Caderno”, do já
consolidado “O Globo”. Predominam em suas páginas os espetáculos musicais, dando
especial ênfase ao rock norte-americano e ao incipiente rock nacional. Prova disso foi o
suplemento dedicado à primeira edição do “Rock in Rio” que “O Globo” publicou em 85. Isso
pode ser explicado em parte também pela gradual substituição de antigos jornalistas por
profissionais mais jovens nos veículos de comunicação, refletindo seus gostos e predileções
culturais. Os cadernos de cultura assumiam de vez o caráter de entretenimento e variedades. A
escassez de suplementos literários nos jornais cariocas confirma essa situação, retratada em
“A Literatura no Jornal: Três Momentos”:
Atualmente, nenhum jornal do Rio de Janeiro publica
suplementos literários. Os textos culturais ou literários
aparecem dispersos no próprio caderno principal do jornal ou
em cadernos de variedades, como o ‘Caderno B’ e o ‘Caderno
Especial’, aos domingos, do ‘Jornal do Brasil’.37
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As justificativas para isso iam desde o menor interesse voltado para a literatura,
passando pelos altos custos editorias desses suplementos, até o pouco volume de publicidade
que eram capazes de atrair. Os jornais começavam então a serem dominados pelo marketing,
preocupado com a sedução do leitor para a comercialização de produtos. O lobby das
indústrias fonográfica e de espetáculos “saía na frente” de um mercado editorial ainda
“ingênuo”. Para o jornalista Luiz Garcia, de “O Globo”, o declínio da crítica literária nos
jornais devia-se também “à falta de praticantes capacitados” e à falta de profundidade dos
jornais, “mais diversificados, dedicando-se a maior número de leitores”38. Nessa época, o
único crítico literário em atividade em jornais cariocas era Wilson Martins, que assinava a
coluna “Livro” no “Jornal do Brasil”.
Em meados da década de 80, esse panorama se altera um pouco com o lançamento do
“Idéias Suplemento de Livros”, pelo “Jornal do Brasil”, em 86. Já em 89, o mesmo jornal
lança o “Idéias Ensaios” e, em 92, os dois se fundem no “Idéias Livros e Ensaios”, que um
pouco mais tarde passa a se chamar apenas “Idéias Livros”. “O Globo” só vai lançar seu
suplemento “Prosa e Verso” em 95 e os outros jornais, mesmo sem suplementos literários
específicos, passam a resenhar livros, como o “Caderno D”, de “O Dia”, que abriu espaço
para resenhas em seu caderno cultural em 96. Apesar do preenchimento do vazio deixado
desde os antigos suplementos das décadas de 50 e 60, os suplementos contemporâneos
substituíram as grandes críticas literárias por resenhas menores ou comentários mais breves.
Sobre isso, Zuenir Ventura, que esteve à frente do “Idéias”, comenta:

Os que as condenam – às vezes com um certo saudosismo,
lembrando a época em que grandes críticos mergulhavam numa
obra – reclamam que elas são feitas superficialmente e que
aviltam a literatura. Mas há resenhas e resenhas. (...) Não há
maneira de voltar atrás, mesmo porque não é pelo espaço que a
resenha tem que necessariamente ser ruim ou superficial.39

A verdade é que a própria linguagem jornalística – não apenas referente às resenhas,
portanto – adaptara-se à rapidez do momento. Dessa forma, os jornais passaram a dar um
tratamento imediatista com o que é atual, ou seja, com a novidade, com o agora.
Apesar do renascimento dos suplementos literários na década de 90, os segundos
cadernos de cultura não descartam o tema “livros”, enfocando-os através de reportagens. Da
mesma forma, os suplementos literários se valem da linguagem dos cadernos culturais,
38
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fazendo reportagens ou entrevistas pingue-pongue com escritores, além de tematizar os
problemas de mercado. Em entrevista a Mauad, o jornalista Luciano Trigo, que trabalhou no
“Idéias Suplemento de Livros”, do “Jornal do Brasil”, e foi para o “Segundo Caderno” de “O
Globo” para coordenar a Seção “Livros” que desembocaria no “Prosa e Verso”, mostra que
apesar de haver uma tendência de os suplementos literários aumentarem e se consolidarem,
não há mais espaço nos jornais para as críticas literárias de antigamente:

(...) a razão também tem a ver com o mercado editorial, que está
amadurecendo. Não temos mais uma ou duas grandes editoras
apenas. O mercado está cheio de pequenas e médias editoras,
que, por sua vez, também anunciam nos suplementos, o que, do
ponto de vista empresarial, é importante para a manutenção e
consolidação dos suplementos literários. Quanto aos segundos
cadernos, eles, cada vez mais, se consolidam como serviço
cultural, agenda, com pouco espaço para reflexão. (...) Essas
críticas não têm mais volta. As resenhas de hoje têm
preocupação jornalística, dando ao texto mais ágil, menos
pesado do que as antigas críticas. Quem reclama espera o que
não deve existir nos jornais: textos mais ambiciosos,
verdadeiros ensaios, já que a preocupação, hoje, é atingir a
grande maioria do público leitor.40

Se Trigo estiver certo e os jornais impressos não tiverem mais espaço para as críticas e
resenhas de outrora, seria necessário encontrar outro espaço para suprir o interesse por textos
mais profundos e interessantes. Segundo Piza, “a demanda por um jornalismo cultural de
qualidade, vivo e crítico, é segura. Provas disso são a quantidade de endereços culturais
surgidos na internet, inclusive no Brasil (...).”41
É nesse contexto que surgem os sites “Portal Literal” e “Paralelos” no início do século
XXI. Ambos serão analisados nos capítulos seguintes, mas, por ora, é importante destacar a
transição dos suplementos nos jornais para a web. O advento de novas tecnologias, como a
internet, permitiu que os cadernos culturais que nasceram graças ao aprimoramento das
técnicas de impressão e transmissão de informações, passassem para a tela do computador,
sem a preocupação de gastos com o papel ou com a tinta. Do jornal de um só tomo para o
impresso em cadernos distintos, o jornalismo cultural e sobre literatura passam por uma nova
fase, saindo das páginas dos jornais para as da rede, como destaca Piza:

Também a internet, na peneira, tem servido como caminho
alternativo para o jornalismo cultural. Embora as tentativas de
40
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revistas culturais com alguma inteligência e sofisticação tenham
fracassado ou apenas “empatado”, esbarrando em questões de
escala e financiamento, além de prescindirem do prazer táctil e
prático que existe nas edições em papel, a demanda por esses
assuntos é inequívoca. Incontáveis sites se dedicam a livros,
artes e idéias, formando fóruns e prestando serviços de uma
forma que a imprensa escrita não pode, por falta de
interatividade e espaço. (grifo nosso)42
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3. O MEIO DIGITAL DA MENSAGEM : A INTERNET E AS POTENCIALIDADES
ABERTAS PARA O JORNALISMO SOBRE LITERATURA.
...o mundo das letras já não gravita apenas em torno de livros
impressos, prontos e acabados, nem se vincula, atavicamente, a
crivos acadêmicos e aos filtros da grande mídia. Os materiais
literários alastram-se pela internet com rara e imprevista
desenvoltura. A rede planetária integra-os com flexibilidade
para enlaçar novos conteúdos e multiplicá-los em usos
partilhados, através de bases de dados e publicações eletrônicas,
com atualizações constantes, abarcando períodos históricos,
gêneros, movimentos e escolas. Se a tais evidências somarmos
as vantagens propiciadas pela hipervelocidade da transmissão
digital, o baixo custo de produção e a substancial autonomia de
veiculação que a internet possui frente à esfera impressa,
encontraremos pistas concretas para a febre virtual43.

A natureza dos fluxos digitais e as possibilidades oferecidas pela internet na edição de
textos e formatação de conteúdo deram uma nova cara ao jornalismo cultural e ao jornalismo
sobre literatura. Profissionais e internautas se deparam, agora, com um campo de produção e
compartilhamento de dados que exige uma nova compreensão acerca do enunciado
comunicativo, tanto por parte da emissão quanto da recepção de dados. Nesse sentido, talvez
o “caminho das pedras” para que a comunicação se estabeleça seja justamente o domínio das
técnicas e a compreensão das possibilidades que as ferramentas-web e a natureza da internet
(como rede) oferecem.
Dessa forma, perceber de que maneira o jornalismo sobre literatura está sendo
produzido na internet significa se acercar a algumas características e potencialidades da rede
digital sejam elas referentes à maneira de se conceber, por exemplo, o texto, ou até mesmo às
ligações e métodos necessários para que o site, como um todo, seja visitado pelo maior
quantitativo possível de internautas.
Talvez não se possa chamar propriamente de “ruptura” o momento atual da vida
literária, mas é possível afirmar que as novas possibilidades tecnológicas alteraram
fundamentalmente o cenário da escrita e da produção crítica e a própria característica linear
das páginas impressas. Uma das principais mudanças nesse ambiente foi o surgimento do
hipertexto e, conseqüentemente, a configuração do texto digital.
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3.1 HIPERTEXTO

Os atores da comunicação, ao agirem no ambiente digital, constroem universos de
sentido próprios. Um desses sistemas que são constituídos é justamente o hipertexto.
Enquanto sistema para a organização de conhecimentos ou dados, a aquisição de informações
e a comunicação, o hipertexto funciona a partir de nós ligados por conexões. Os nós podem
ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências sonoras,
documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos44. A enciclopédia digital
livre, Wikipédia, apresenta uma definição esclarecedora sobre o assunto.

Hipertexto é um sistema para visualização de informação cujos
documentos contém referências internas para outros
documentos (chamadas de hiperlinks ou, simplesmente, links), e
para a fácil publicação, atualização e pesquisa de informação. O
sistema de hipertexto mais conhecido atualmente é a World
Wide Web.45

Esses vínculos de associação espalhados pelo ecossistema digital e a prática
relacionada ao uso dos mesmos vêm à tona no período que se seguiu à segunda guerra
mundial, quando se tornou necessário desenvolver ferramentas de processamento que dessem
conta da “sobrecarga” de informações produzidas pelas pesquisas que se desenvolveram
durante a guerra. O célebre ensaio do engenheiro norte-americano Vannevar Bush, “As We
May Think”, de 1945, já trabalhava com essas questões ao apresentar um dispositivo que
misturava as propriedades de uma máquina de microfilmagem e um computador - o Memex.
Através desse dispositivo, Bush desenvolve o tema dos “elos de associação”, que conectariam
dados através de “trilhas”. Dessa forma, apresenta um panorama de conexão de dados bem
semelhante ao que seriam os links e a configuração do hipertexto. Nesse momento, começa-se
também a perceber que o valor da informação já não estaria mais preso à nossa antiga
concepção de “mentalidade enciclopédica”, determinada pela reunião de dados em torno de
“classes” ou “espécies”, como a organização de livros em uma biblioteca. Tratava-se, agora,
de valorar segundo as possibilidades de conexões que determinada informação poderia
estabelecer com as demais, configurando-se uma espécie de tecido conectivo.
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Também o início da utilização do hipertexto está relacionado ao gênero literário, em
obras como Afternoon e A Story, publicada por Michael Joyce em 1993. Nessas obras, havia
uma espécie de “labirinto” de corredores narrativos que se entrelaçavam uns nos outros.
Assim também a ficção do hipertexto permite uma navegação por uma obra digitalizada que
decorre dos “saltos” perpetrados pelo leitor. Tanto no exemplo literário apresentado acima
quanto na web, a figura clássica do autor é alterada pelas novas atribuições do leitor, que
passaria assim, a criar a narrativa ao construir seus próprios caminhos através dos links (ainda
que, atualmente, a atividade do internauta esteja muito presa aos elos de associação de links
propostos por terceiros). Além disso, a figura mesmo do autor é alterada, uma vez que agora,
com a liberação do pólo emissor, multiplicam-se as fontes e, conseqüentemente, a figura
daquele que pode produzir – uma seara muito mais ampla para que se concretize o desejo
autoral.
Dessa forma, com o advento do link, os textos digitais – livros, ensaios, artigos e
matérias de jornal – perdem também a característica linear das páginas impressas. Não há, na
maioria dos textos que se encontra na web, um só caminho para se trilhar, do início ao fim
(desse modo, talvez uma vítima do hipertexto seja aquela velha e “venerável” sensação de
término proporcionada quando damos cabo de uma leitura).

3.2 HIPERLINK

No domingo de manhã, o assinante de um jornal hipotético vai até a porta do
apartamento pegar seu exemplar. Passeia os olhos pelas manchetes do dia e se interessa pela
seguinte chamada: “Nova peça de diretor grego em cartaz no Municipal”. Ainda com o jornal
nas mãos, senta-se no sofá e procura o caderno cultural, cuja matéria de capa é exatamente a
que chamou sua atenção na primeira página. Logo destaca o caderno do resto do jornal, que
deixa ao seu lado, e começa a ler a notícia.
As ações descritas anteriormente culminam com o desvio de sua atenção e o
conseqüente interesse por uma notícia que, pode-se assumir, estava localizada em um local
aleatório no meio das páginas do jornal. Essas ações, que o levaram até este ponto da
narrativa, constituem um movimento não-linear, metafórico do que representa o hiperlink na
internet. Da mesma forma, um internauta que lê a versão online de um jornal se direciona, a
partir da home para, por exemplo, a chamada da mesma peça antes apresentada.
Os caminhos que os dois leitores seguirão a partir do fim destas descrições serão
provavelmente bastante diferentes, senão opostos. O primeiro talvez continue lendo o
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suplemento impresso até o fim, e depois mude de caderno. Isso se deve, majoritariamente, às
limitações físicas da publicação. É completamente impossível fazer um periódico que reúna
todas as notícias do dia com os assuntos relacionados. Um jornal não pode aprofundar muito
seus temas, e uma das principais razões para isso é a falta de espaço em suas páginas.
O segundo leitor lerá a notícia no site do jornal, que pode estar conectada à biografia
oficial do diretor, em seu próprio website na Grécia ou no próprio jornal, poderá visitar o site
do teatro e comprar entradas para o espetáculo de estréia ou simplesmente fechar o navegador
e verificar seus e-mails. Comportamentos díspares, até certo ponto. No entanto, pode-se notar
que o conceito de hiperlink está presente na primeira página do jornal impresso, tanto quanto
em seu website.
Segundo o Dictionary Labour Law Talk, “um hiperlink, ou apenas link, é uma
referência em um documento de hipertexto a outro documento ou recurso (...) Este pode ser
salvo, visto ou mostrado como parte do documento de referência”.46 Ou seja, o hiperlink, na
WWW, é uma ligação direta e automática para o usuário, que pode conectar dois sites
distintos, duas páginas em um mesmo domínio – como duas seções de um jornal online – ou
qualquer recurso multimídia que esteja disponível em qualquer parte da rede no momento. É
possível ler uma matéria sobre música e “linkar” a própria, diretamente do site do artista,
permitindo ao leitor apreciar a canção enquanto lê a matéria referente a ela. Ou colocar um
link para o trailer de um filme na resenha sobre o mesmo, ou listas de filmes do mesmo
diretor, ator ou atriz principal. As possibilidades, ao menos em tese, são infinitas.
Por sinal, um dos desafios apontados por George P. Landow para a crítica literária é a
característica do hipertexto – texto estruturado em rede – que permite ao leitor construir uma
narrativa única, trilhando os caminhos que mais lhe agradarem durante a leitura. O hiperlink,
ao menos teoricamente, pode levar o internauta tão longe quanto este desejar (ou quanto o
autor desejar), pelo caminho que preferir.
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“A hyperlink, or simply a link, is a reference in a hypertext document to another document or other resource.
As such it would be similar to a citation in literature. However, combined with a data network and suitable
access protocol, it can be used to fetch the resource referenced. This can then be saved, viewed, or displayed as
part of the referencing document. A link has two ends, called anchors, and a direction. The link starts at the
source anchor and points to the destination anchor. However, the term link is often used for the source anchor,
while the destination anchor is called the link target. The most common link target is a URL used in the World
Wide Web. This can refer to a document, e.g. a webpage, or other resource, or to a position in a webpage.” In:
DICTIONARY LABOUR LAW TALK. Disponível em: <http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Hyperlink>.
Acesso em: 29 abr 2005, tradução nossa.
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Entremeados por hiperlinks, um texto qualquer é invadido por
inúmeras bifurcações, que podem levar com a mesma facilidade
– tanto para o leitor quanto para o escritor – à outra página do
mesmo jornal ou a um website localizado do outro lado do
mundo. Importante notar esta particularidade do hiperlink, um
marcador que se apresenta como alternativa ao fluxo das
palavras. Sempre que se encontra um link, o texto se abre em
forquilha: uma opção é acompanhar a disposição da frase, a
outra é seguir o atalho e descobrir novas informações. 47

Deste modo, todo o processo de disposição de informações e tratamento das mesmas
se altera. Estes processos de escrita para sites de cultura e principalmente de jornalismo sobre
literatura, as principais mudanças no tratamento do conteúdo de ambos em relação aos
suplementos impressos, os “limites” do texto e dos links na internet – particularmente na
WWW – e a interação potencializada que ocorre entre editores, escritores e leitores serão
alguns dos assuntos abordados no decorrer deste trabalho.
No entanto, por se tratar de um fenômeno novo e ao mesmo tempo muito dinâmico, o
que se percebe é que o uso do hipertexto nos sites culturais nem sempre explora todas as suas
possibilidades. Como será apresentado mais adiante, no depoimento dos próprios
profissionais, isso decorre algumas vezes da falta de intimidade com o novo meio, outras, por
causa de interesses econômicos, limitações tecnológicas por parte do site ou do internauta
médio – público alvo dos sites –, como banda de conexão, capacidade de armazenamento dos
servidores, ou ainda software específico disseminado em escala suficientemente grande entre
os leitores ( no caso de ambientes imersivos, por exemplo). A grande questão, que pode
parecer um tanto banal em uma época de redes móveis e bandas largas, foi traduzir este
conceito de forma que funcionasse automaticamente em computadores de diversas
plataformas e em todo o mundo.
Na década de 1980, Tim Berners-Lee, programador do European Center of Nuclear
Research (CERN, na sigla em francês), tinha um objetivo. “Suponha que todas as
informações armazenadas nos computadores por toda parte estivessem ligadas... Todas as
melhores informações dos computadores do CERN e no resto do planeta estariam disponíveis
em todo lugar. Haveria um único espaço global para a informação”.48 Em menos de dez anos,
desenvolveu um programa que permitia computadores espacialmente distantes compartilhar
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“Hypertext, which permits readers to choose their own paths through as set of possibilities, dissolves the
fundamental fixity that provides the fundation of our critical theory and practice”. LANDOW, George P. 1994.
In: “What’s a critic to do”. Hypertext/Text/Theory. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994.
p.33
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BARABÁSI, Albert-László. Linked: The New Science of Networks. Cambridge: Perseus Publishing, 2002.
p. 30, tradução nossa.
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informações: ele acabara de inventar o que hoje chamamos hiperlink. A invenção, relatada por
Albert-Lászlo Barabási em seu livro Linked, deu origem à "World Wide Web, uma das
maiores redes feitas pelo ser humano até hoje. Uma rede virtual cujos nós são os websites"49 e
as ligações são os hiperlinks.
Continuando a comparação anterior com o jornal impresso, o passo dado por BernesLee permitiu virtualmente o que, no jornal impresso, equivaleria a todos os jornais do mundo
poderem ser consultados a partir de matérias na primeira página de qualquer um deles, e mais,
qualquer informação no mundo que existe no formato reconhecido pelo jornal, como o http
(hipertext transfer protocol) e o html (hypertext markup language) são reconhecidos pelos
softwares navegadores (os mais famosos são o Netscape Navigator e o Internet Explorer, e
atualmente está em voga o Mozilla Firefox, um programa open-source50 que conseguiu sem
nenhuma divulgação na grande mídia, mais de 25 milhões de downloads e vem mudando
conceitos no mercado mundial de navegadores).
Em suma, o hiperlink da WWW é a mecanização do processo que liga, por exemplo,
dois cadernos de um jornal a partir das chamadas na capa ou dois livros distintos, a partir de
bibliografias. Enquanto as ligações se fazem na forma de “índices” nos jornais e revistas
(referências às localizações de informações quaisquer em notas e bibliografias no fim dos
livros, que indicam onde um determinado assunto pode ser encontrado com mais detalhes, ou
chamadas e boxes nos jornais, que apontam “materiais externos” para desenvolver o assunto
abordado em uma matéria), o hiperlink51, ou apenas link, nas páginas da internet, poderia ser
entendido como uma ligação que leva o internauta diretamente ao encontro da informação
requerida (cujo caminho foi apontado anteriormente pelo escritor ou construtor do website).
Com a estrutura do texto (hipertexto) baseada em hiperlinks, a construção da leitura
tornou-se um desafio ao internauta – a decisão de “até onde ir” já não está mais centrada no
desejo do jornalista ou produtor de conteúdo, que definiria com o fim de seu texto, “o fim” da
recepção seqüencial. Trata-se de um texto que não configura margens, que não faz fronteira,
não delimita a atividade do leitor. Dessa forma, a decisão de totalidade deverá ser tomada pelo
leitor/internauta. Cabe a ele definir até onde dar continuidade à sua leitura, em um exercício
49

BARABÁSI, Albert-László. loc. cit.
O software open source é, em linhas gerais, aquele que pode ser distribuído gratuitamente, inclusive com as
linhas de código que o compõem, pode ser alterado e as alterações igualmente distribuídas como “extras” etc.
Mais detalhes em DICTIONARY LABOUR LAW TALK.. Disponível em:
<http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Open_Source_Definition>. Acesso em: 29 abr 2005, tradução nossa.
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Existe um caminho paralelo pelo qual podemos chegar a uma definição igualmente satisfatória do hiperlink,
peça fundamental na engrenagem World Wide Web: analisando a própria palavra. Em livre tradução, o
equivalente em português para link é a palavra ligação. Os sites da WWW estão literalmente ligados uns aos
outros, e o que possibilita isso é o hiperlink.
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que depende basicamente de seu interesse e da atenção de que quer dispor. Nesse momento, a
sensação de angústia pelo excesso de possibilidades talvez seja a principal barreira para que a
ação da leitura corresponda ao interessa do internauta. E um dos caminhos buscados pelos
leitores é justamente a delimitação que alguns filtros podem oferecer. A atuação de agentes
inteligentes e demais dispositivos existentes na própria web representam algumas das opções
mas quer-se aqui, discutir fundamentalmente o papel muitas vezes exercido pelo jornalista,
como mediador e “filtro”, organizador e direcionador do movimento de navegação do
internauta em busca por um determinado campo de informação.

3.3 O JORNALISTA E A MEDIAÇÃO NA REDE

Um dos grandes diferenciais da internet que se apresenta como desafio a escritores,
editores ou mantenedores de sites quaisquer, durante a construção das páginas digitais, é
exatamente traçar os limites entre os quais apontar os links que deverão ser seguidos pelo
internauta, ou sugeridos como rota de navegação. Tal atividade não representa apenas uma
intenção ou uma iniciativa por parte da atividade jornalística, mas configura-se como uma das
expectativas que os internautas têm em relação à própria atividade jornalística: busca-se nos
sites favoritos, a indicação de outros endereços eletrônicos que possam oferecer continuidade
à navegação iniciada, onde seja possível encontrar outros textos sobre o mesmo assunto ou
sugestões de onde encontrar novas leituras de um autor específico, por exemplo.

O caráter descentralizado da internet generaliza a circulação de
conteúdos sem submissão e estruturas hierárquicas. Antigas
intermediações, pretensamente válidas para todo o tecido
sociocultural, não representam mais escalas inevitáveis. No
ambiente virtual, com um mínimo de competência técnica, os
usuários podem atuar, a um só tempo, como autores, editores,
distribuidores e livreiros.52

No entanto, essa euforia de libertação que o hipertexto havia provocado, ao sugerir que
se passaria a construir narrativas não-lineares que oferecessem ao internauta um papel de
“autor” (ou ao menos de “co-autoria” da síntese narrativa, moldando a própria experiência de
um texto), é, atualmente, questionável enquanto à sua verificação53. O caminho não-linear da
leitura facultaria novos gabaritos de intervenção por parte dos leitores.
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MORAES, Dênis de. 2001, p. 94.
Essa figura do internauta-autor não decorre apenas da possibilidade de construção de uma narrativa a partir do
“desbravamento de trilhas” realizado através dos links da web, mas também pela própria facilidade de
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O que se percebe, ao contrário, é que grande parte das narrativas e textos jornalísticos
na web ainda mantêm um formato unidimensional, contrariando pelo menos por enquanto, as
esperanças de libertação do hipertexto, que oferece ao internauta a possibilidade de
combinações infinitas com matérias em formatos mais tridimensionais54. As ferramentas
oferecidas pelo hipertexto muitas vezes não são exploradas com a profundidade possível pela
pequena familiaridade dos atuais jornalistas responsáveis pela criação e atualização dos sites
com o novo meio, já que a tecnologia é recente e ainda não formou profissionais
especializados nessa mídia. No depoimento de um dos profissionais entrevistados para esta
monografia fica clara essa dificuldade enfrentada. Sobre o porquê de não se explorar tanto
alguns recursos multimídias ou aprofundar a questão dos links no texto, Luis Fernando
Vianna, ex-editor do Portal Literal, responde:

Houve um pouco da minha velhice ali...Minha prática é toda no
impresso(...) Essa gente nova que mexe com internet desde cedo
certamente tem mais facilidade pra isso(...)Acho que o texto
para a web deve ser pensado dessa maneira. Como tem a
possibilidade de você abrir para outros sites etc, isso precisa ser
pensado(...)O pessoal do Paralelos, essa gente nova que mexe
com internet desde cedo certamente tem mais facilidade pra
isso...55

Por outra parte, o depoimento do editor do site Paralelos, Augusto Sales, tido inclusive
pelos profissionais do Portal Literal como um site com gente mais jovem e, nesse sentido,
mais aberto às ferramentas da web, surpreende pelo ceticismo. “Eu acho que não acredito
muito nessa história de links, banners, essas coisas.(...) Até porque se a gente fosse botar, a
gente ia falar com tanta gente, que íamos ter que botar uma lista enorme”.
Perguntado se ao entrar no Paralelos o internauta é convidado a visitar outros sites ou
se fica mais “preso” ao site inicial, Augusto Sales mostra que essa não é uma questão pensada
por eles ao editar o site: “Eu nunca pensei nisso”, afirma. Segundo ele, a própria temática da
literatura não é convidativa à exploração de vídeos, sons, imagens etc.

publicação da produção individual, que não está mais preso às exigências do mundo editorial, como “ter um
nome conhecido”, por exemplo. O anonimato não é empecilho para que se tenha publicado um texto qualquer,
seja uma crítica cultural ou produção literária específica. A liberdade de produção e distribuição é, assim,
enorme, ainda mais se pensamos que se trata de um público “infinito”, espalhado pelos mais distantes cantos do
mundo.
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JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de comunicar e
criar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p.45
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Entrevista na íntegra com Luis Fernando Vianna no anexo A.
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A discussão se amplia ainda mais quando se percebe que o papel dos próprios
jornalistas na web ganha uma nova feição, diferente da figura do mediador do impresso. Para
muitos não é mais possível se falar em mediação, dado o caráter descentralizado e interativo
da rede, que desconfigura o esquema dos meios de comunicação tradicionais, onde a produção
de conteúdo “um-todos” determina a centralização na produção e a massificação na recepção.
Por sua vez, a rede instaura o esquema “todos-todos” que desfaz a exigência da
compatibilidade geográfica entre internautas espalhados no mundo inteiro, possibilidade que
na mídia tradicional era dificultada pelos custos de produção, processamento e distribuição da
informação.
O jornal – e os meios de comunicação de massa em geral –
acumula por ter o poder de selecionar e produzir as informações
que muitos receberão. Os homens comuns produzem os fatos,
mas não podem produzir a notícia. Assim, o jornal acumula
porque passa a ser o nó obrigatório de passagem do que pode
ser comum a todos. A existência de poucos nós de produção e
distribuição acarreta ainda canais fixos e fechados de
distribuição de mensagens.56

A internet apresenta características bem diferentes, resultado de seu formato em rede:
o número de “nós” (produção de informação) com conexões dois a dois, mesmo finito, pode
dar origem a uma rede ilimitada (conexões entre eles) de informação. Os canais de produção e
de distribuição são multipolares, diferentemente da rede centralizada de jornais impressos, por
exemplo57, onde há uma hierarquia de produção e distribuição. Com um clique de mouse, o
internauta passeia autonomamente pelos diversos nós que podem ser responsáveis tanto pela
produção quanto pela distribuição de mensagens.
Essa estrutura permite a produção de uma quantidade enorme de informação que, em
última instância vai dificultar o acesso à informação específica que se procura. Esse excesso
de informação é uma limitação ao tão caro conceito de liberdade que qualifica a rede. Dessa
forma, surge a necessidade de um mediador que funcione “filtrando” do excesso de
informações produzidas aquelas que interessam a determinados grupos. No entanto, não se
trata mais de selecionar e publicar a “informação de caráter geral”, que se supõe preenchedora
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dos interesses dos indivíduos - papel central do jornalismo na mídia tradicional. Mas talvez de
filtrar e organizar informações específicas para grupos específicos58.
Isso porque a internet, ao contrário do que os prognósticos indicavam, não logrou
êxito como meio de comunicação de massa “substituto” ou “competidor” com a mídia
tradicional. Dessa forma, se em um primeiro momento – quando das primeiras
experimentações com a linguagem web – fracassou-se ao se objetivar a conquista de um
público ainda maior do que aquele alcançado pelos meios de comunicação de massa, em um
segundo momento verificou-se que o foco deveria ser outro, que talvez a web devesse atuar
em parceria com esses meios e se referir a um público muito mais específico, fragmentado em
seus gostos e interesses. A internet, como meio de comunicação, segmentou o público
consumidor de informação (personalizando as informações para grupos específicos), facilitou
o contato de grupos que possuem o mesmo interesse (ao jornalista da rede cabe também
facilitar as expressões individuais ao colocá-las de forma visível aos demais interessados no
assunto)59 fazendo assim com que talvez a atividade e o foco dos próprios jornalistas
precisassem ser alterados.
Nesse cenário, apresenta-se como uma função do jornalista a “seleção” (como era no
impresso), mas agora entre fontes compartilhadas por todos os internautas, ou seja: cabe
também a ele montar o quebra-cabeças dos links a serem acessados. A navegação na web é o
próprio caminho da apuração, ou seja, a fonte utilizada pelo jornalista está, a princípio,
disponível na própria web, não sendo mais possível imaginar o tão consagrado e fundamental
“privilégio das fontes”, que demarcou o exercício da profissão no território do impresso.
Também a garantia de que a informação selecionada é “confiável” e que, portanto, vale a pena
ser lida em meio a tantas outras acessáveis, é muitas vezes dada pelo jornalista.
Principalmente no Jornalismo Cultural e também no Jornalismo sobre literatura,
muitas críticas são feitas quanto à marginalização da crítica nessas publicações (impressas ou
web) e sua substituição por “achismos”, comentários mal fundamentados, informações
superficiais e incompletas etc. A multiplicidade de emissão na web favorece ainda mais essa
situação. Algo que muitas vezes é filtrado justamente pela atividade jornalística que, como um
“guarda de trânsito”, pode oferecer indicações de caminhos a serem seguidos. Ao mesmo
tempo, muitos dos que buscam a cultura na internet, principalmente em sites como o Portal
Literal e o Paralelos, o fazem por acreditar que nela está presente o jornalismo cultural de
qualidade, com mais conteúdo (aprofundado), vivo e crítico.
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Esse profissional mediador garante a atenção do internauta para determinados sites
por ele “linkados” ou indicados que, pelo menos em teoria, se aproximariam de uma
informação “mais qualificada” para determinado leitor. Os nomes de jornalistas ou figuras
famosas do impresso são, dessa forma, uma “isca” para que o internauta, muitas vezes
desorientado, confie na definição de uma trilha já desbravada.
Mas nem sempre é necessário que o mediador ou colaborador ilustre seja
necessariamente um jornalista e conhecido por todo o público leitor de jornais e revistas. Um
indivíduo conhecido, por exemplo, no meio literário, por suas críticas curiosas e alta
especialização em determinado setor, mas que não necessariamente seja jornalista, conta
agora com um meio de publicação de sua seleção e uma inserção em um mercado até então
fundamentalmente dominado por profissionais do jornalismo60. Até mesmo porque possui um
público “fiel”, mas que antes não encontrava em um meio de comunicação de massa, por
exemplo, espaço para suas idéias e, principalmente, não alcançava suficiente notoriedade para
a conquista de patrocínio necessário. Agora, o próprio público aficionado pode se unir a ele na
construção de um espaço para uma produção antes com poucas viabilidades de publicação. O
caso do site sobre literatura “Paralelos” é emblemático, neste sentido.61
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3.4 INTERATIVIDADE

A prestação de serviços realizada pelo jornalismo na web explora as caracterísitcas de
interatividade e espaço como o meio impresso não podia fazer. Essas duas particularidades do
espaço digital inauguram inúmeras possibilidades para seus profissionais e leitores.
A reciprocidade na troca de informações é, sem dúvida, uma das principais questões
trazidas pela internet. Ainda que algumas mídias tradicionais, como a televisão e o rádio,
busquem soluções interativas para aliviar a fixidez imposta pelas condições tecnológicas, na
internet a participação de editores e leitores intercambiando papéis e redefinindo funções na
troca de informações configura uma mudança importante dos rígidos padrões de enunciação.
Como apresenta Dênis de Moraes, “Com a diversificação dos pólos de enunciação, produz-se
uma redistribuição de dados menos condicionados pelo peso histórico da imprensa e da
indústria cultural”62.
A conceituação a ser utilizada aqui, ao se falar em interatividade, foge à discussão das
ferramentas envolvidas na construção de uma interface cada vez mais amigável entre o
computador e o usuário. O interessante, neste momento, é analisar de que forma o conjunto de
atores envolvidos no processo comunicacional pode fazer uso da tecnologia para ampliar a
forma de relacionamento que era mantido na mídia tradicional.

Dessa forma, o sentido

trazido pela rede às trocas de informação altera significativamente a troca entre seus
consumidores e produtores. A interatividade se configura nessa relação, quando há, pelo
menos, “uma dupla via de informações entre emissor e receptor”63.

3.4.1 Autores, editores, críticos e internautas interagem

Cartas para a redação. Telefonemas para o atendimento dos jornais por parte dos
leitores. Diversas visitas a editoras, mensagens sem resposta, originais esperando para serem
lidos – os autores, principalmente iniciantes, percorriam uma verdadeira via crucis para
publicar. Da mesma forma, editores eram obrigados a garimpar dentre os originais e as
indicações, o que valia a pena ser publicado, sem nenhuma referência de aceitação. Antes da
internet, o contato entre autores, editores e leitores era um tanto mais complexo do que hoje
em dia, da mesma forma que era difícil que um indivíduo desligado de editoras ou meios de
comunicação (jornais, revistas etc.) publicasse textos em grande número. Talvez valha aqui
62
63

MORAES, Denis de. 2001, p. 71
VAZ, Paulo. 2001, p. 15.
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citar a célebre frase de Marshall McLuhan ao explicar as razões pelas quais afirmara que o
meio é a mensagem: "É o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações e
associações humanas. O conteúdo ou uso desses meios são tão diversos quão ineficazes na
estruturação da forma das associações humanas"64.
A web trouxe a possibilidade de serem formadas redes de comunicação entre
escritores, editores, críticos literários e internautas. Tornou-se possível, com o ambiente
comum da web, que gerações de escritores, por exemplo, se formassem através do encontro na
própria rede. O mapeamento de novos escritores, principalmente aqueles que surgem através
de blogs, também passou a ser viável. A jornalista Cristiane Costa, que atualmente gerencia o
“Portal Literal” resume bem a questão ao tratar do mundo literário on-line e off-line em
entrevista para esta monografia:

Todo mundo se conhece. O meio literário é muito pequeno. É
fácil juntar todo mundo (escritores, editores e críticos literários)
numa mesa de restaurante. Na verdade a web ajudou muito a
fazer isso... Há 10 anos atrás você não conhecia quem eram os
escritores, os novos... ‘Ah, não existem novos escritores’... Não
é isso, a gente simplesmente não tinha mapas de quem era novo
e de quem fazia o quê. Duas coisas ajudaram: a web e uma
quantidade enorme de antologias de escritores novos (tipo anos
90 etc), como essa que a Paralelos fez agora... isso ajuda muito
porque se começa a reunir pessoas, começa a dar visibilidade
pra essas pessoas e até vê quem é bom quem não é, ,não tem
que ler o romance do sujeito pra saber. Você lê o conto e
acha....Então criou-se uma rede de comunicação: hoje o pessoal
do Sul se corresponde com o pessoal do nordeste, com o pessoal
de SP, do RJ... A vida literária se ampliou com a web. Entre
todos – autores e editores, leitores etc.65

Também comentando a questão, o jornalista Luis Fernando Vianna, que participou da
construção do Portal Literal e foi o responsável por sua edição no começo, afirma que a
internet possibilitou não apenas que os editores e jornalistas encontrassem autores
desconhecidos com mais facilidade, mas também inaugurou a possibilidade de se “escrever
gratuitamente, livremente, sem nenhum tipo de preocupação de agradar a determinadas
pessoas, fazendo com que surgissem vários novos autores que foram colhidos e que estão
chegando aos poucos ao impresso”.
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As ferramentas que surgiram para a interação dos usuários via web permitiram que
esse cenário se desenvolvesse. Atualmente o e-mail, por exemplo, faz com que leitores
alcancem diretamente o editor, crítico ou jornalista responsável por determinada matéria em
questões de segundos, tornando a correspondência entre eles menos burocrática e mais
eficiente. A interação entre eles passa a ser mais comum, principalmente no que diz respeito à
resposta desses profissionais aos leitores. Em entrevista para este trabalho, o jornalista Luis
Fernando Vianna conta que essa nova maneira de interação criada pelo e-mail, por exemplo,
chega até mesmo a encantar muitos profissionais que lidam com a web, que vêem na
possibilidade da interação rápida, atualizável e “por escrito” (já que, segundo ele, essa é a
maneira geralmente preferida por esses profissionais para interagirem) uma nova forma
narrativa. Segundo ele, o poeta carioca Armando Freitas Filho tem guardado todos os e-mails
que recebe, manda e tem vontade de tornar essa troca digital uma realidade impressa,
publicando-a em livro66. Trata-se, segundo ele, de uma espécie de exercício literário, que
expande a função inicial de “forma de comunicação”.
Assim também no “Portal Literal” autores consagrados como Rubem Fonseca,
Ferreira Gullar e Luis Fernando Veríssimo também podem, potencialmente, ser acessados
com mais facilidade pelos internautas, através de e-mails etc. Embora a correspondência
virtual seja mediada pelos jornalistas que gerenciam o Portal Literal (situação que ainda
lembra um pouco a forma de funcionamento impressa), os internautas têm mais chances de
conseguir uma resposta desses nomes de peso da literatura nacional do que antigamente
poderiam conseguir através de cartas etc. Não apenas pela facilidade de resposta, que não
inclui mobilidade até os correios, beneficia-se da instantaneidade etc, mas pela própria prédisposição desses profissionais em exercitar aquilo que é uma das principais características e
benefícios da web: a possibilidade de interação entre os nós da rede. Assim, talvez não seja
arriscado ver neste caso um bom exemplo de que realmente o meio altera a própria prédisposição das pessoas para arriscar novas formas de comunicação que, neste caso, intensifica
a troca entre editores etc e internautas.
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A entrevista feita por Heloisa Buarque de Holanda, veiculada na época pelo Portal Literal, se encontra anexada
a este trabalho. Ver anexo E.
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3.4.2 Sites abertos e fechados – a rede em looping ou caminhos infinitos?
O crescimento inflacionário na web é agora tão extremado que
especialistas temem jamais serem capazes de acompanhá-lo em
sua totalidade.67

O primeiro pensamento que se tem ao conectar em uma rede do porte da World Wide
web é que praticamente tudo o que existe está online e está, portanto, acessível. No entanto, o
cenário encontrado é bastante diferente. Além de diversos problemas para se encontrar algo
nesta teia – alguns deles causados pelo excesso de informações disponíveis e a
impossibilidade de catalogá-las satisfatoriamente –, o internauta se depara com outras
limitações na quantidade de ligações por causa, principalmente, dos interesses corporativos
quando se trata de fazer links de um site a outro. Enquadrados neste esquema estão muitos
sites que dialogam com a cultura (e dentre estes, os que tematizam a literatura), assim como
suplementos culturais etc.
A entrada dos suplementos culturais na internet, junto com seus respectivos jornais, foi
bastante tímida no tocante ao hipertexto, e não se poderia esperar que fosse diferente. George
Landow cita McLuhan quando este diz que nos primeiras décadas da revolução de
Guttemberg, houve uma avalanche de manuscritos em forma de impressos. Da mesma forma,
o hipertexto pega emprestados tanto sua forma quanto o estilo neste tatear virtual.68 Todavia,
não é apenas esta razão que impede vôos maiores nos links.
Os jornais online, assim como suas edições impressas, são propriedade de grandes
empresas, e seus sucessos dependem em grande parte da propaganda. Os exemplos são
muitos: promoções, vantagens para assinantes, diversos artifícios são usados para ganhar
leitores. A briga “offline” é acirrada. Por que não seria também “online”?
Para que alguém se torne leitor de um jornal impresso, há várias formas para comprálo avulso ou assiná-lo. E os meios para se chegar ao jornal, ou à decisão por um ou outro, são
diversos. Mas se tratando dos jornais online, só há dois meios para se chegar até eles: o
primeiro exige conhecimento prévio do site – digitando o endereço no programa navegador é
possível ir direto ao site jornal; o segundo é por meio de links – navegando pela rede, passar
por um site que tenha uma ligação direta com a página do jornal e, por meio de um clique,
chegar até ele.
67
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Entre jornais concorrentes que possuem versão digital há um certo receio em “linkar”
um ao outro. Parece haver, entre eles, o medo de perder o internauta nas malhas da rede.
Como visto no tópico 3.2 é muito fácil passar da leitura do jornal matinal online a outros sites,
pulando de um a outro por meio de simples cliques e parar em uma página cujo assunto é
completamente distante do tema inicial da navegação. Assim como assinantes de TV a cabo
ficam “zapeando” entre as dúzias de canais que têm à sua disposição, os internautas utilizam
as ligações diretas de um site a outro procurando temas de seus interesses e fazem valer esta
característica da rede69.
A facilidade de acesso a conteúdos armazenados em locais diferentes faz emergir dois
comportamentos opostos. O primeiro, típico de empresas e sites institucionais, visa manter o
internauta – literalmente – no próprio domínio (entendendo-se “domínio” como o endereço de
um site na WWW)70. O segundo visa ligar-se ao maior número possível de sites para estender
os assuntos, permitindo ao internauta um maior aprofundamento no tema pesquisado, já que
se direciona, por exemplo, a entrevistas, vídeos e biografias do autor pesquisado. Uma
definição melhor destes comportamentos pode ser encontrada no artigo “Agentes na Rede”,
do professor Paulo Vaz, no qual se aborda “o processo da informação”, “os modos materiais
de estocagem e difusão de informações”.

É preciso entender o termo processo tanto no sentido de
procedimento quanto no sentido judiciário, pois este nó
condensa a discussão sobre os novos modos de transmissão da
informação. Pensa-se aqui a relação entre tecnologia e cultura e,
portanto, avalia-se também a tecnologia pela mudança de
valores que promove. (...) Três processos materiais ocupam a
frente da cena. Primeiro, é a oposição entre o modelo
centralizado e o modelo reticular, entre a relação um-muitos
regida pelo princípio autoritário e pedagógico da informação
que todos devem ter e a relação virtual muitos-muitos, cujo
princípio é o da informação a que se deseja acessar. É nesta
oposição que está inserida a discussão sobre a internet e o
hipertexto.71
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A tendência da maior parte dos suplementos culturais e demais seções dos jornais
tradicionais que possuem versão digital é justamente agregar a maior parte das informações
relacionadas a uma matéria. Dessa forma, intencionam pouco que os internautas sejam
convidados a buscar mais conteúdo em outros pontos da internet e que, portanto, saiam do
domínio inicial. No entanto, as iniciativas de sites sobre cultura e literatura que não
representam a versão web do impresso, não parecem ser da mesma forma. Ao contrário, há
muitas vezes a tentativa de se oferecer uma matéria que seja também um serviço, que ofereça
ao internauta a chance concreta de saber mais sobre o que lê, ao indicar outros sites que
apresentem com qualidade a informação buscada (exercício do papel de mediação do
jornalista). Trata-se de sites que têm a preocupação de serem “abertos”, que fazem uso das
potencialidades mais intrínsecas à concepção de hipertexto e hiperlink e, conseqüentemente,
ampliam as características conectivas de uma rede como a WWW.

3.5

JORNALISMO

NA

INTERNET

E

NOS

TRADICIONAIS

MEIOS

DE

COMUNICAÇÃO DE MASSA – CONVIVÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO

Pode-se dizer que, inicialmente, a internet representou uma grande aposta por parte de
jornalistas, editores e críticos no sentido de ampliar o público consumidor de matérias e
publicações do meio impresso dos mais diversos assuntos. Acreditava-se, então, numa grande
“substituição” da mídia impressa, carente de “qualidade, de análises e críticas mais
aprofundadas” etc. Dessa forma, supunha-se que as novas ferramentas e potencialidades do
meio (como as que foram descritas anteriormente) permitiriam aos editores e produtores de
conteúdos conquistar, principalmente através de inovações gráficas e novas liberdades na
produção de narrativas (tanto no que diz respeito à forma quanto à matéria, abordagem etc)
uma gama de leitores que não perfilavam a tradicional mídia de massa.
A comunidade de usuários da web, dessa forma, ocuparia o centro das fontes de
informação da vida cotidiana. A jornalista Pollyana Ferrari, autora de “Jornalismo Digital” e
profissional atuante no meio digital no início da utilização comercial da WWW, em entrevista
ao Observatório da Imprensa72 expressa bem o sonho dos profissionais na época:

No final dos anos 90 eu acreditava que a informação disponível
na área World Wide Web da internet poderia derrubar a
72
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audiência da televisão e a circulação dos jornais, modificando a
própria concepção da notícia, já que podemos ler reportagens
tanto no papel quanto na tela do micro ou da TV, graças à
versão digital dos jornais e revistas.

Fica claro, com este exemplo, que a experimentação verificada no novo meio por esses
profissionais era direcionada no sentido de competir com a tradicional fonte de informações
até então existente. É apresentado no discurso da jornalista esse “sonho” de se sobrepujar os
índices de audiência da televisão ou o público dos jornais e revistas. Com o passar do tempo,
com a familiarização dos profissionais que vieram das mídias tradicionais para a mídia digital
e com os impactos do fim da bolha da internet, ficou claro que a competição com a grande
mídia não correspondia aos anseios dos internautas. De outra maneira, esse público buscava
na web a satisfação de uma miríade de diferentes interesses, que não competiam com a
informação que era buscada na mídia tradicional, mas que a complementava.
A multiplicação das fontes de emissão pela facilidade de produção oferecida na rede e
o aumento do potencial de interação entre as pessoas favoreceu a formação e a troca de
informações entre pessoas que compartilhavam interesses comuns, dando origem a grupos.
Ou seja, tratava-se de um público segmentado e não da “massa disforme e mais homogênea”
de leitores de jornais, por exemplo. Além disso, a rede é fonte de informações específicas ou
até mesmo gerais para os internautas, mas é necessário que apresente um diferencial seja de
abordagem, de conteúdo etc em relação à mídia tradicional.
Para os jornalistas e editores de sites, isso significou uma mudança de rumo,
fundamentalmente uma reformulação na maneira de se pensar a função e o alcance de suas
produções. Dessa forma, passou-se a entender a web como uma mídia complementar aos
tradicionais meios de comunicação, dividindo com eles a tarefa de informar, entretener,
inovar, colaborando mutuamente para a oferta de informações. Os sites da internet que
queriam “substituir” agora buscam o convívio com a grande mídia, seja através do
estabelecimento de parcerias entre eles ou na maneira complementar de abordar um
determinado tema ou fato.
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4. PORTAL LITERAL E PARALELOS: ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS NA REDE
Dentre muitos sites que, de fato, realizam Jornalismo sobre literatura, dois deles foram
escolhidos como objetos de análise neste trabalho, quer por serem referências no meio
literário, quer por apresentarem características muito particulares nas suas propostas,
preocupações e formas de materialização do conteúdo.
Para realizar a análise buscou-se fundamentalmente a entrevista com os profissionais
que trabalham ou trabalharam na construção e na idealização dos projetos. Com isso,
pretende-se construir uma apreciação do “fazer” jornalístico na área e no meio digital e,
assim, perceber as dificuldades de adaptação para um novo meio, a relação que se estabeleceu
com a mídia de massa tradicional, bem como ouvir desses profissionais quais as preocupações
reais com o uso das potencialidades que a internet oferece. Mais do que propriamente traçar
um panorama do que existe na grande rede mundial em termos de Jornalismo sobre literatura
ou definir padrões de desenvolvimento de websites nessa área, busca-se com estas entrevistas
dar voz ao profissional que realiza, na prática, aquilo de que nos ocupamos neste trabalho
como objeto de estudo, evitando, neste capítulo, fontes bibliográficas para compor um quadro
que por sua especificidade e atualidade requer um olhar mais aproximado sobre a própria
prática na área.
As interações destes sites com o meio impresso – principalmente jornais – foi também
um fator de escolha importante e o fato de terem sido estabelecidas de modos bem diferentes
colaborou ainda mais. Pode-se dizer, de maneira geral, que um deles conta com jornalistas e
autores que conquistaram a “fama” e se tornaram grandes nomes da literatura brasileira no
meio impresso e que buscam na web uma maneira de se manterem atualizados e ampliarem o
diálogo com seu público, principalmente. O outro utiliza a rede, entre outros motivos, como
forma de dar visibilidade ao trabalho de autores que não fazem parte do fechado mundo
editorial ou consagrado pela mídia tradicional e, assim, buscam conquistar um espaço de
divulgação. São formas de interação preciosas que apresentam um recorte de como se está
construindo essa relação complementar entre as mídias.

4.1 PORTAL LITERAL

As origens do Portal Literal remontam à euforia do “.com” que antecedeu o estouro da
bolha em 2002”. Em 2000 começa-se a planejar um site vinculado à produtora Conspiração
que à época, como grande parte das empresas de comunicação, apostava no setor de internet.
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A viabilidade do site estava condicionada à conquista de patrocínio, o que veio a ocorrer por
volta do final de 2001 com a Petrobrás, por meio da Lei Rouanet.
A idéia foi, por um lado, a de produzir um portal que compilasse informações de
alguns escritores que representavam grandes nomes da literatura brasileira (a partir do
desenvolvimento de sites individuais para esses autores, “linkados” pelo Portal Literal) e que
pudesse abrigar as renovações produzidas pelos mesmos dentro de seus respectivos sites.
Esses cinco escritores escolhido foram: Ferreira Gullar, Luis Fernando Verissimo, Lygia
Fagundes Telles, Rubem Fonseca e Zuenir Ventura.
Por outro lado, era necessário, nas palavras da curadora do Portal Literal, Heloisa
Buarque de Holanda, “dialogar com o público”, fazendo com que o Portal Literal não se
tornasse apenas uma fonte de consulta sobre as obras dos cinco grandes nomes escolhidos.
Para isso, cria-se a revista eletrônica “Idiossincrasia”, que segue o ritmo e as preocupações
jornalísticas, com atuação dos profissionais da área e o desenvolvimento de gêneros
jornalísticos como resenhas, reportagens etc. É principalmente essa seção do Portal Literal
que interessa a este trabalho.
Atualmente a equipe é composta principalmente por jornalistas, tendo como conselho
editorial os cinco autores e a curadora do Portal Literal, a crítica literária e professora de
Teoria Crítica da Cultura da UFRJ, Heloisa Buarque de Holanda. A equipe se reúne
presencialmente uma vez por semana para a reunião de pauta e tem uma redação fixa.

4.1.1 Interações e hipertextualidade

Como se observa, a própria maneira pela qual se estrutura o Portal Literal indica
múltiplas possibilidades de entradas para o internauta: do professor ou estudante que está em
busca de maiores informações sobre um dos escritores, ao jornalista que quer ver alguns
inéditos desses grandes autores, passando por internautas que se interessam pelas últimas
notícias do mundo literário. Heloisa Buarque de Holanda chama a atenção para o fato de que
não se tem, no impresso, a possibilidade de “entradas” tão diversas. No caso do impresso, a
questão da escolha de uma fonte específica de informação (de qual jornal será lido pela
família etc) limita a quantidade e a variedade do público leitor. Há, nesse meio, fidelidade a
uma determinada publicação, competição que não se verifica na web, entre os sites que
produzem jornalismo sobre literatura. Logicamente as preferências continuam a demarcar
territórios, mas não excluem a diversidade de fontes de informação para um mesmo leitor.
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Com isso, fala-se através do Portal Literal com um público bem variado que o lê por
motivos bem diversificados. Além disso, o Portal Literal Literal é, dentre os sites que
trabalham o jornalismo sobre literatura, manifestamente um portal que se preocupa em
explorar as potencialidades da narrativa hipertextual. Além dos links espalhados pelo texto, as
conexões com sites parceiros ou outros determinam sua presença em vários “nós” da rede,
chegando a um total de 31 sites, segundo sua editora, a jornalista Cristiane Costa73.
As mudanças na concepção do texto para a web são, para os profissionais do Portal
Literal, uma preocupação central. Ainda que no início a questão tenha ficado um pouco de
lado, principalmente pela pouca experiência profissional com o meio, com o passar do tempo
e a renovação da equipe, escrever reportagens, resenhas etc passou a incluir a atividade de
pesquisa e busca de sites que complementassem o texto, que oferecessem mais informações
ao internauta.

Você tem a preocupação com o hiperlink. No jornal você coloca
uma foto e pronto, tá ilustrada a matéria. Na internet você não
precisa tanto da ilustração, uma coisinha pequena resolve. Mas
a sua matéria tem que puxar para outros lugares...Você
(jornalista) precisa saber de outros endereços porque ela
também é um serviço. A própria matéria é um serviço(...) A
matéria não pode ser fechada74.

Em 3 de março de 200575, o Portal Literal publicou uma matéria intitulada
“Tecnosubversivos” que, ademais de apresentar uma temática bastante atual e por isso mesmo
bastante incomum nos sites de jornalismos sobre literatura, oferecia ao internauta a chance de
explorar através de links dispersos pelo texto ou ao final deste, algumas referências
trabalhadas, bem como de se aprofundar na questão visitando uma boa seleção de sites que
discutem o tema.
Essa interatividade advinda da estrutura do hipertexto é, pode-se dizer, essencial, se o
que se pretende é reconfigurar a estrutura do texto jornalístico sobre literatura na web. Isso
porque se torna possível que um texto se faça mais “compreensível” aos olhos de internautas
mais ou menos ilustrados no tema abordado. A partir do momento em que conceitos-chave
podem ser esclarecidos se acessado um determinado link, o texto passa a não ser redundante
73
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para aquele que está familiarizado com determinado conceito (uma vez que este não acessará
o link) e ao mesmo tempo mais informativo para aquele que pela primeira vez toma contato
com determinado assunto ou personagem do ambiente literário. Logicamente não se está, com
isso, supondo que a compreensão do texto possa se dar apenas com uma “colagem” de
pequenas definições, mas certamente colabora na interpretação e aquisição de conhecimentos
transmitidos no texto.
A primeira conseqüência visível disso é a modificação do próprio texto, que pode ser
menos “explicativo” em muitos aspectos, inclusive valendo-se dos recursos multimídias que a
internet permite e que podem favorecer a compreensão e memorização do assunto tratado. A
editora do Portal Literal expõe, na prática, como isso altera o trabalho jornalístico:

Você tem muito mais vocabulário narrativo na internet. Você
trabalha com hipertexto, você pode trabalhar com tudo. Se você
faz uma matéria sobre um seminário e coloca arquivo sonoro,
você precisa falar menos, porque uma coisa é um cara lendo o
jornal e explicando o que foi aquilo e outra coisa é você ouvir o
sujeito falando(...)O leitor, o internauta, tem a experiência ao
vivo, e isso é uma tendência...

No Portal Literal, a interação com os leitores efetivamente tem diversificado suas
formas. Não apenas explorando a liberdade de construção de conteúdo, mas também por meio
da multimídia, como a recém-inaugurada “TV Literal”, que oferece vídeos com entrevistas,
uma rádio administrada por Luis Fernando Veríssimo e a oferta de uma oficina literária, da
qual participam ativamente muitos leitores. A participação dos internautas nas discussões é
possível em mais de uma seção: no “Pardeão”, “E-mail dos leitores” e no próprio “Exercícios
Urbanos”, que é um espaço para publicar a própria literatura de quem lê o Portal Literal76.
A nota explicativa que aparece no link da TV Literal, no site do Portal Literal, define
bem o papel desse recurso multimídia utilizado: “Uma coisa é ler uma entrevista com um
autor. Outra é ver o entrevistado, acompanhar suas reações, perceber o tom de sua voz”. Neste
sentido, pode-se dizer que se trata de características típicas do jornalismo televisivo. A
internet, aqui, é aproveitada no sentido de efetivamente funcionar como uma mídia que
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converge inclusive os interesses mais diferentes em um mesmo ambiente. Dos textos mais
longos e analíticos (típicos de revistas de crítica literária etc), “pílulas” de informação
(presentes na grande maioria dos sites espalhados pela rede), entrevistas com áudio e vídeo
(produção televisiva), edição e transmissão musical (produção radiofônica) etc, os leitores,
telespectadores, ouvintes e demais “receptores tradicionais” de informação, podem se sentir
contemplados em suas preferências comunicacionais e, ao mesmo tempo, experimentar
diferentes maneiras de se consumir um determinado assunto, como o jornalismo sobre
literatura.
A discussão da interatividade também perpassa a questão da conquista de novos
internautas. No ambiente digital, esse aspecto passa a ser uma preocupação também entre os
jornalistas, ao contrário do impresso, no qual busca-se, principalmente, conquistar leitores
através de iniciativas de departamentos de marketing. Como afirma Cristiane Costa, “no
impresso, o editor não tem que pensar nisso (em como chamar novos leitores). No impresso o
editor não tem interatividade, que é um conceito caro aos sites, quanto mais interatividade
você tive, melhor, quanto mais você puder se comunicar com o leitor, melhor”. Criação de
oficinas literárias, produção de newsletters, parcerias com sites e promoções passam a ser
atividades idealizadas e realizadas pelos próprios jornalistas do Portal Literal.

4.1.2 Pautas e objetivos

Como na maior parte dos sites, os profissionais que atuam no Portal Literal
desenvolveram suas carreiras no meio impresso e são consagrados por tais atividades. Dessa
forma, pode-se dizer que foi decisivo para a escolha desses profissionais sua credibilidade
nesse meio como forma de garantir, em um ambiente de excesso de informações dispersas e
com poucos “filtros” qualificados, o diferencial necessário para atrair a atenção dos
internautas.
No caso do Portal Literal, os editores responsáveis pela publicação vieram da grande
mídia – o jornalista Luis Fernando Vianna, o primeiro editor, trabalhava no caderno cultural
do jornal O Globo e Cristiane Costa que assumiu o Portal Literal em 2004 desenvolveu
atividades no Globo e Jornal do Brasil. Segundo Heloisa Buarque de Holanda, desde o início
buscou-se que esses profissionais fossem jornalistas.

A Idiossincrasia é uma revista on-line. Há o compromisso de
pauta, da notícia, do artigo, da resenha, das notas de
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lançamento, da atualização diária. O perfil é de uma revista
impressa, uma revista que vem impressa e que nós damos um ar
de virtual. Mas é uma revista on-line. É amarrado em notícia,
manchete(...)Se fosse um escitor não ía dar certo. Tem que ter
um timing, redação, a prática de notícia, entrevista. Um escritor
jamais faria isso. Faria algo mais lento.77

Tal idéia vai de encontro a muitas opiniões que acreditam que a internet trouxe
justamente um espaço menos rígido no que diz respeito ao necessário exercício de funções
como essa por parte de jornalistas. Para Luis Fernando Vianna, as técnicas jornalísticas
podem ajudar a estabelecer uma idéia de hierarquia, prioridades e, dessa forma, colaborar para
a edição, mas não é uma opção fundamental.
A atividade de articulação com o meio literário , bem como com as demais áreas nas
quais o exercício do jornalismo se dá, representa uma das principais funções da profissão.
Propor a pauta é tão importante quanto conhecer os nomes indicados para compor a matéria, o
que, em alguns casos, muitas vezes pode ser exercido por um escritor ou entusiasta e
conhecedor do assunto e não necessariamente um jornalista. Na análise do site Paralelos, tal
fato será verificado com maior clareza.
Ponto pacífico entre os profissionais do Portal Literal é a maior liberdade que o
profissional tem ao escolher as pautas a serem oferecidas aos internautas. A lógica da inserção
das grandes empresas de comunicação numa cadeia de consumo cultural é apontada como a
principal limitação para o desenvolvimento de determinados assuntos na mídia impressa ou
televisiva. Nos suplementos sobre literatura a questão é ainda mais desanimadora, uma vez
que há a necessidade de se resenhar ou criticar a enxurrada de publicações, filmes, discos etc
que são enviados para os editores todos os dias. Muitas vezes, a própria presença necessária
dos anunciantes amplia ainda mais a lista do que precisa ser incluído na pauta do dia.
Dessa forma, há a preocupação por parte dos profissionais que editam o Portal Literal
em inovar, aproveitar o espaço da web para discutir outras questões, apresentar novos
escritores e convidar, com mais liberdade, os colaboradores mais diversos e especializados
para falar sobre os temas78.
O jornal está muito amarrado – ainda que nos últimos
anos tenha havido uma tentativa de reação – a uma cadeia de
consumo. Logo nós, jornalistas, temos que informar aos leitores
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as opções culturais que eles têm. A internet não tem essa
necessidade. Você pode até fazer sites que tenham essa
preocupação de manter atualizado o internauta quanto aos
lançamentos, mas na verdade não tem nem porquê. Não tem
como e não deve competir com os jornais. É uma outra coisa.
Há maior liberdade de temas, de abordagem dos temas (mais
agressivo, mais adjetivo)(...) Os sites sobre cultura e as pessoas
que vão até o Portal estão buscando outras coisas sobre cultura,
coisas diferentes, pessoas diferentes, abordagens diferentes.
Por que você tem que cobrir coisas como novelas e as
demais variedades pseudo-culturais se já há tantos jornais e
revistas fazendo isso?O que você vai acrescentar? Se você quer
entrar na seara aonde os jornais impressos já estão, então que
você entre com um olhar diferente. Se não, foge! Aí não é nem
jornalismo,você só está oferecendo pílulas para compor esse
mosaico de amenidades que você vê hoje79.

Pode-se dizer que, de certa forma, o jornalismo sobre literatura na web está ampliando
o papel do jornalismo no segmento literário, ao desenvolver temas de análise e (re)descobrir
campos de atuação e de interesse do público leitor. A maior parte dessas descobertas não são
aproveitadas pelas mídias tradicionais, mas já é grande o número de matérias e temas que são
posteriormente analisados e publicados pelos jornais. Ou seja, há cooperação entre esses dois
meios, que se enxergam atualmente como fonte de consulta e sugestão de pautas, inclusive.
No caso do Portal Literal, a cooperação também se deu no sentido inverso: foi no impresso
que se consagraram os cinco grandes nomes que atualmente são responsáveis pela atração de
público para o site na web por representarem nomes que garantem a “oficialidade” do Portal
Literal, adicionando valores como tradição e confiabilidade.
Dessa forma, baseando-se nessas noções do que não ser e do que se deveria buscar, o
Portal Literal apresenta, segundo Cristiane Costa, a proposta de, resumidamente: “não ser um
caderno de resenhas, não ter preocupação com o que está sendo lançado e sim com o que
ainda vai ser notícia” (na parte da revista eletrônica, a Idiossincrasia respondem por esse
objetivo, especificamente, a seção “De olho neles”, “Exercícios Urbanos” etc) e “trabalhar
muito a literatura off-line” (representada pelos sites dos escritores).
Recentemente tem-se buscado também ampliar o espaço dado às novas gerações de
escritores, que se originaram nos blogs, fanzines etc. É também notória a preocupação do
Portal Literal em publicar matérias que discutam as inovações e potencialidades da própria
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rede. Seja através das oficinas (recentemente, por exemplo, foi oferecida uma oficina sobre
como fazer uma narrativa não-linear) ou pautando reportagens e entrevistas sobre o tema.

4.1.3 Público alvo

No jornal, há uma idéia do leitor-comum, do perfil do
assinante. Na internet o mundo é mais amplo, por mais que
você pesquise não há muita noção de quem vai ler o seu texto.
Nunca se sabe quem é esse público80.

A concorrência entre os veículos do impresso leva freqüentemente a um
fortalecimento do departamento de marketing das empresas: em primeiro lugar é necessário
delimitar um público para o qual serão voltados os esforços de anúncios etc, mas também é
importante para os jornalistas a delimitação do público para quem se fala. Nesse sentido a
maior parte dos sites encontram-se às escuras.
Como saída, buscam-se os cadastros e até mesmo os e-mails dos leitores, mas muito
pouco se pode apreender dessas seções. No Portal Literal atualmente mais de 2.700 usuários
estão cadastrados. Mas o caso do Portal é especial. A conquista de patrocínio na área (cultural
e literária) e no meio (internet) é bastante complicada e, conseqüentemente, poucos são os que
têm condições de financiar pesquisas para aprofundar suas informações sobre os internautas.
O Portal Literal é um dos poucos que tem acompanhamento de pesquisas sobre visitação,
estimativas de público alvo etc. A ausência de tais dados prejudica a construção de um site
que melhor atenda ao seu público e a qualidade da publicação pode fica afetada.
Um relatório recente realizado para o Portal Literal indicou o perfil de quem o acessa.
A maioria é de pessoas entre 21 e 40 anos de idade, com renda de até 2 mil ao mês, com
superior completo ou em curso e estão concentrados principalmente na região-sudeste. Em
termos profissionais, destacam-se os estudantes e os professores, o que vai ao encontro dos
planos traçados pelas equipes no decorrer da evolução do Portal Literal: fonte de pesquisa e
consulta – dois supostos objetivos das classes profissionais apresentadas.

4.1.4 Dificuldades e experiências com os escritores

É curioso imaginar como deve ter sido a “transposição” da obra de autores clássicos,
que muitas vezes se expressaram através de formas bastante especiais (que não um texto
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corrido, despreocupado com a disposição das palavras e ordenação visual do texto), como é o
caso dos poemas concretos do Ferreira Gullar, para a interface da web. Mais instigante ainda
parecia crer que esses mesmos autores, que construíram suas vidas literárias em ambientes tão
afastados da web e que já haviam conquistado o reconhecimento fora do meio digital
quisessem, agora, imiscuir-se nele.
Na entrevista com Heloisa Buarque de Holanda, ficou claro que muitas vezes foi
preciso um trabalho de sedução desses autores, explicar a importância de se disponibilizar na
rede mundial informações para consulta sobre eles, mantendo uma “presença controlada”,
segundo suas próprias palavras, e, assim, fazer frente à proliferação de dados incorretos e
besteiras literárias que muitos fãs costumam publicar em blogs etc.
Dos mais “adaptáveis” à rede (Ferreira Gullar e Luis Fernando Veríssimo) aos mais
distantes da realidade digital (caso de Lygia Fagundes Telles), é curioso o percurso de
“acomodação” de suas obras.

Ele (Gullar) sempre disse que seus poemas animados só não se
mexiam porque não haviam condições na época para eles se
mexerem ( são do final dos anos 60, concretismo). Quer dizer:
têm um movimento implícito que a página de jornal ou o livro
não permitia que se concretizasse. No caso das cobras do
Veríssimo foi a mesma coisa: existem aqueles risquinhos
indicando movimento e tal. Depois começou a ficar
complicado. Com os outros autores a interface não era assim tão
tranqüila. A Lygia (Fagundes Teles) é a menos tecnológica, não
tem computador, não tem internet. Ela entrou porque a agente
dela falava que era necessário: as pessoas ligavam pra casa dela
pedindo coisas para pesquisa etc(...)Ela foi a que menos
interagiu. O Zuenir (Ventura) também não tinha muito tempo
para atualizar(...)foi mais um trabalho de consultoria em cima
dos textos que ele já tinha81.

Nesse sentido, o trabalho inicial realizado por Luis Fernando Vianna, de
compatibilizar as obras dos escritores com o meio digital, representa uma boa ilustração da
interseção de dois mundos que muitas vezes, de maneira sutil, já apresentavam semelhanças e
que atualmente estão bem representados na própria estrutura do Portal Literal, com a mistura
de uma revista que prima pela atualização, à luz das exigências de um mundo on-line e à
espreita estão os escritores consagrados, desenvolvendo em seus sites individuais ora a
atualização de seus conhecimentos, ora a preservação de seus clássicos.
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4.2 PARALELOS

Lançado durante um evento literário no final de 2003, o site Paralelos é fruto de uma
evolução de um outro site produzido por Augusto Sales (desde os Estados Unidos) e
alguns jornalistas espalhados pelo Brasil, chamado “falae.com.br”. Essa espécie de revista
de variedades publicava em uma determinada seção, textos inéditos de escritores
desconhecidos. A experiência na área colaborou para que se percebesse a necessidade de
criação de um site unicamente dedicado ao tema da nova literatura, com a publicação de
inéditos. Este site é, dessa forma, o resultado da insatisfação de um grupo de escritores e
jornalistas que identificaram uma falta de articulação e mapeamento dos escritores
cariocas responsáveis pela nova literatura.

...Precisamos descobri-los, conhecê-los, apresentá-los uns aos
outros, já que falta aí um bocado de articulação, além de
conhecimento mútuo, contato e a leitura constante um do outro.
Falta a troca de idéias sobre a produção, para que possamos
saber se existe ou não uma identidade em comum. Como a
vitrine onde uns poucos ousaram colocar a cara para bater é a
virtual, poderemos começar por aí. 82

Desde o início, a existência do site foi pensada de forma atrelada à publicação. Juntamente
com seu projeto, está o de uma revista-livro cujo primeiro exemplar já está nas livrarias,
contendo uma amostra de nomes e respectivos trabalhos da “novíssima literatura”. Entende-se
que o site é o meio pelo qual, segundo Augusto Sales, se identificam esses nomes, se produz o
mapeamento dos autores, uma vez que a maior parte deles publica seus textos em blogs e
outros locais da rede. É, na realidade, um site que organiza o conteúdo para o meio impresso,
tentando torná-lo visível e atrativo para o disputado mercado editorial.
Neste sentido, pode-se apresentar a primeira grande diferenciação em relação ao Portal
Literal: trata-se de um site que não faz uso do reconhecimento prévio de seus integrantes,
mas, pelo contrário quer conquistar esse reconhecimento tendo como ponto de partida, a web.
Tal quadro dificulta, por exemplo, a obtenção de patrocínio.
A proposta do Paralelos supõe uma convivência necessária entre o impresso e o meio
digital, uma vez que a idéia última é justamente mobilizar esses jornais, revistas e demais
meios a abrigarem novamente a produção literária do Rio de Janeiro, um pouco perdida e
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desgastada em relação às de São Paulo e do Sul do país. Trata-se de um projeto que necessita
da ponte com os meios impressos, uma vez que tem como objetivo final a publicação nestes.

Editoras, jornais, revistas especializadas e por último os
escritores, foram tomados por uma apatia sinistra e que
compromete não só o papel do Rio de Janeiro como pólo
cultural, mas também a indústria e o mercado editorial carioca.
Pensando nos motivos de nossa inércia e com muita vontade de
sacudir essa moçada carioca que descansa em berço esplêndido,
queremos mostrar com o projeto Paralelos que existe vida
inteligente à beira mar83.

A estrutura do site reflete um pouco da intenção principal da equipe: publicar inéditos.
Ou seja, embora haja uma preocupação jornalística com o tratamento de alguns temas,
elaboração de críticas, resenhas, produção de uma agenda, em trabalhar temas ligados à área
literária, o site é fundamentalmente um espaço para a organização e mapeamento de novos
autores. Segundo Augusto Sales, o site pode ser dividido em três editorias: uma de ficção,
uma de discussão literária, com matérias, resenhas, entrevistas e uma outra que é tudo que não
tem nada a ver com literatura”.
A equipe que desenvolve e mantém o Paralelos comporta profissionais de áreas bem
diferentes, e é composta, principalmente pelos próprios escritores que publicam seu texto on
line. O editor, Augusto Sales, é especializado em fusões e aquisições de empresas e o
conselho editorial está formado por jornalistas, economistas, publicitários etc que são os
representantes dessa nova safra de autores. O grupo quase não se reúne presencialmente, não
tem uma redação fixa e quase todas as decisões e deliberações são tomadas via web, através
de e-mail etc. Nem todos os seus membros moram no Rio de Janeiro e não dispõem de
patrocínio, dependendo da colaboração de indivíduos das mais diversas áreas (de webdesign
às resenhas, críticas etc).

4.2.1 Interações e hipertextualidade

Fundamentalmente chega-se ao Paralelos através dos blogs, mas as interações deste
site com suplementos tradicionais e outros sites tem ampliado a sua visibilidade do mesmo.
De qualquer forma, não há informações precisas de quantos, em média, “linkam” o Paralelos.
O próprio Portal Literal estabeleceu parceria com o Paralelos e há um link na página principal
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do mesmo, o que faz com que muitas vezes o público que está em busca de informações sobre
autores consagrados (os cinco nomes principais do Portal Literal) acabe conhecendo também
os nomes da nova literatura. “Em volta de cada clássico, porém, orbitam sempre centenas de
autores – iniciantes, veteranos menos conhecidos ou marginais – fundamentais na constituição
desse universo que é a literatura e que não pode sobreviver sem renovação”.84
No que se refere à exploração da narrativa hipertextual, não se pode dizer que essa seja
uma preocupação manifesta tanto nos textos como na entrevista realizada com o editor do site.
Muito embora seja fundamental para o mapeamento de novos autores a linkagem entre os
blogs (que funcionam como “indicações”), o Paralelos não desenvolve tal artifício. Os textos
são corridos, sem chamadas para outros sites e não fazem uso de ferramentas multimídia.
Dessa maneira, não há vídeos com entrevistas ou quaisquer recursos “audiovisuais” que
possam não apenas incrementar a navegação do internauta, mas também propor a estes
experiências próprias de um meio como o digital e que podem se diferenciar, por exemplo, de
uma leitura feita no impresso. A impressão do leitor é a de que se está, efetivamente, diante de
uma revista literária que foi transposta sem grandes alterações para o meio digital. E a opinião
do editor confirma a impressão:

Pode ser que eu venha a fazer isso no futuro (referindo-se à
utilização de recursos multimídia), nada impede, não tem
nenhuma ideologia contra não, mas como é texto mesmo, a
gente priorizou só o texto, sem frescura. Eu às vezes tenho
medo de colocar essas coisas e ficar meio brega.

Segundo Augusto Sales, além da divulgação dos textos inéditos, a outra grande
preocupação do Paralelos é a união dos escritores, principalmente dos que vivem no Rio de
Janeiro, já que o site surge justamente para mapear e fazer com que esses autores dispersos
pelo estado, dialoguem. Nesse sentido, poderia se supor que a disposição dos textos da forma
em que se encontram no site e a não-preocupação com a exploração das ferramentas
multimídia etc refletem os interesses dos próprios autores, que não buscam no Paralelos uma
oportunidade de, de fato, ocupar a internet e desenvolver sua literatura dentre as variedades
narrativas que surgem nesse ambiente. Busca-se ocupar uma vitrine (nas palavras de Augusto
Sales) que possa, mesmo se parecendo aos “formatos tradicionais do impresso”, servir de
atração para o mercado editorial.
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Para tal, desenvolvem-se maneiras diferenciadas de interação (em relação ao Portal Literal
e à maioria dos sites na web) não apenas com os leitores, mas também com livrarias e o
mundo offline das editoras. A participação intensa em eventos como Primavera do Livro,
Feira Literária de Paraty (FLIP) e a própria Bienal do Livro, são apenas exemplos de que as
comemorações, interações etc precisam “fazer barulho” também no mundo fora da web85.
Através dessa forma de interação, conquista-se a visibilidade necessária para que mais autores
desengavetem seus textos e vejam no Paralelos uma chance de publicação. Exemplo de tal
questão são as oficinas de texto oferecidas durante a FLIP do ano passado: promoveu-se a
interação entre escritores do Rio e uniram-se novos autores de outros estados. Augusto Sales
ressalta que esses eventos funcionam para concretizar também um dos objetivos principais do
site: através dele os escritores efetivamente se conhecem e interagem.
No que se refere à interação do Paralelos com a mídia tradicional, pode-se dizer que
atualmente ele já é referência para os jornalistas de suplementos culturais. Segundo um de
seus editores, Augusto Sales, já existe uma troca entre esses meios, de forma a muitas vezes
transformar em pauta os escritores e temas divulgados no site. A relação de cooperação entre
eles ficou ainda mais evidente durante a XII edição da Bienal do Livro, de 2005, quando a
equipe do Paralelos foi convidada pelo jornal O Globo para fazer a cobertura “jornalísticoliterária” da bienal no site do jornal. Hospedada pelo portal que o globo online criou para a
Bienal, a página do Paralelos era dedicada a fazer a cobertura menos ortodoxa possível do
evento86.
Dessa forma, um grande jornal em sua versão web abriu espaço para que pessoas que
não necessariamente fossem escritores e que quisessem colaborar com suas impressões ou
textos sobre determinados temas curiosos da Bienal pudessem, se passassem pelo filtro
realizado pela equipe do Paralelos, ter seu texto publicado. Apresentando uma linguagem
diferente do jornal, semelhante àquela desenvolvida no seu site, com textos mais
descontraídos e próximos ao literário, com espaço para crônicas, mini-entrevistas, resenhas,
bastidores, fofocas, gafes e fotos, a equipe do Paralelos complementou a cobertura tradicional
do evento.
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4.2.2 Pautas e objetivos

A maioria da equipe do Paralelos, ao contrário do Portal Literal, não desenvolveu
carreira na imprensa. São, em sua maioria, profissionais de outra área que se dedicam à
literatura como atividade extra-profissional (uma “segunda jornada”,

segundo Augusto

Sales). Em sua maior parte, como foi dito, são escritores e utilizam o site também para
publicar seus textos. No entanto, há jornalistas tanto no conselho editorial quanto dividindo a
função de editor da publicação. Também se estruturam, principalmente, através de
colaboradores, críticos e autores que enviam suas resenhas, críticas e não são remunerados
pelo trabalho. A estrutura da equipe é flexível chegando mesmo a existir a figura do “editor
convidado”, que fica responsável pela organização de determinadas edições.
Segundo Sales, o fato dos colaboradores não serem jornalistas e sim escritores
representa um ponto positivo na escolha: “A gente até privilegia se forem escritores, porque o
cara consegue produzir um texto mais literário, faz uma resenha que foge da resenha de
jornal”, afirma. A proposta do site é fugir um pouco da temática jornalística e da maneira de
se escrever do jornal, bem como da forma de produção acadêmica, criando um estilo “mais
emocional”, nas palavras do editor do site.
A temática da maior parte dos gêneros jornalísticos desenvolvidos dizem respeito à
própria discussão da literatura atual, incluindo debates acerca do mercado editorial etc. Da
mesma forma que o Portal Literal, o Paralelos também faz uso de promoções e seções
dedicadas à participação direta do internauta. Alguns desses mecanismos, como essas seções,
representam muitas vezes portas de entrada para que novos autores sejam descobertos na
rede87 e para que a interação entre eles se estabeleça. É significativo o fato de que ao final da
maior parte dos textos jornalísticos (resenhas, críticas etc) possa ser feito um comentário
muito semelhante à estrutura dos blogs. Ou seja: o internauta tem um espaço de interação não
apenas com o autor do texto (o que poderia ser feito por e-mail, por exemplo) mas também
com os demais internautas.
A discussão de pautas, como já foi apresentado é, na maior parte das vezes feita pela
internet. Algumas vezes há reunião dos autores em livrarias para a discussão e definição do
tema de algumas edições. A proposta de atualização do site é quinzenal, o que se diferencia
do objetivo do Portal Literal, que dispõe de uma equipe que trabalha para atualizá-lo
diariamente.
87

O diálogo com editoras pequenas também representa uma fonte de novos autores. Augusto Sales afirma que as
indicações dadas por alguns editores são importantes na etapa do mapeamento.
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Há que ressaltar que o Paralelos dispõe de uma seção que não diz respeito à literatura,
abordando temas variados dentro do campo cultural. Segundo Augusto Sales muitas vezes os
internautas querem mandar contribuições por terem visto determinados filmes ou obras
quaisquer. Esse é o espaço para a variedade.

4.2.3 Público alvo

Diferentemente do Portal Literal, que possui pesquisas indicando número de páginas
visitadas em um dado período, perfil do leitor etc, o Paralelos não tem esses dados. O cadastro
existente no site não colabora, segundo Augusto Sales, para uma constatação mínima do perfil
do público. Dessa forma, a idéia que se tem é baseada principalmente nos comentários que
são deixados no site e nos e-mails enviados à equipe. Sales atenta para o fato de que a maioria
das pessoas que acessam o Paralelos (segundo essas constatações) são escritores em geral,
pessoas que já apreciavam a literatura e não um público “educado pelo site”. Segundo ele,
dificilmente o Paralelos realiza essa função “educativa” no internauta.
O que parece estar bem definido é o perfil do escritor do Paralelos, o que,
conseqüentemente, representa também um panorama da faixa etária da própria equipe:
acredita-se que esteja entre os 25 e 35 anos, que muitos sejam jornalistas (o que também
explica a facilidade de interação com a grande mídia) e que a maior parte almeje uma carreira
literária.

4.2.4 Dificuldades e experiências com os escritores

Ao contrário do Portal Literal, para a construção do Paralelos não foi necessário
“conquistar” os autores ou adaptar suas obras para o formato da internet: a maioria deles
surgem na própria rede e têm seus textos publicados pela primeira vez no próprio ambiente
digital. Em algumas de suas seções, é possível inserir comentários e, assim, interagir com os
escritores como em um blog. Muitos desses autores mantêm, inclusive, seu próprio blog na
rede, mas preferem não indicá-lo ao final de seus textos ou no espaço que lhes cabe. Segundo
Augusto Sales, muitos querem, com isso, “preservar uma certa intimidade”.
Por outra parte, pode-se dizer que a própria experiência de se montar o Paralelos
serviu para a conquista do que parece ser o objetivo central: autores da nova geração de fato
se uniram, se conheceram e iniciaram relações para além da “vizinhança” no site. Sales conta,
por exemplo, o caso da publicitária Mara Coradello e da jornalista Cecília Giannetti que
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apesar de serem autoras representantes dessa “nova litaratura” e serem vizinhas no bairro de
Copacabana nunca haviam trocado idéias. Com a interação surgida através do Paralelos, as
duas autoras promovem, atualmente, conversas regadas a chope gelado, dando origem a uma
interação que dá frutos, inclusive, no trabalho uma da outra.
Embora parte da equipe esteja fragmentada pelo Brasil, a familiaridade com o meio
facilitou que se superasse as dificuldades resultantes da ausência de patrocínio, uma vez que
não tornou condição fundamental à existência de uma redação, por exemplo. Nesse sentido, o
e-mail tornou-se a base das discussões.

4.3 PERSPECTIVAS ABERTAS PELA WEB

As propostas dos dois sites por si só já caracterizam duas formas bem distintas de se
propor o uso da web para as produções de jornalismo sobre literatura. No entanto, a análise
pormenorizada de suas estruturas, equipe e seções pôde apontar de maneira mais precisa
como as ferramentas da web (suas possibilidades de uso) estão, de fato, sendo aproveitadas. E,
a partir de então, puderam ser percebidas algumas das maneiras pelas quais essa área do
jornalismo, tão tradicionalmente ligada aos meios impresso, está se abrindo para a web.
Se fica clara no Portal Literal a necessidade de experimentação de novos recursos
multimídia para explorar diversos tipos de leitores e propor uma cobertura jornalística mais
imersa no mundo digital, no Paralelos a proposta de jovens escritores está ligada diretamente
às opções de “conexão” que a rede oferece no sentido de fazer convergir pontos (produções
da nova literatura) que teoricamente estariam dispersos se não pudessem estar dispostos em
rede. De uma maneira muito peculiar, é explorada a visibilidade desses autores, tanto entre
eles mesmos (com a função de compor um quadro da nova literatura) quanto em relação a
outras mídias e ao mercado editorial.
Dessa maneira, não há como dispor da “oficialidade” do Portal Literal, visto que talvez
seja justamente essa uma das metas do Paralelos: produzir na rede a interação necessária para
lançar novos escritores na seara do “conhecido”, “divulgado” e “publicado” de que dispõem
os autores do Portal Literal, o que ainda não é conseguido apenas através de um meio como a
internet mas sim com o suporte do impresso e do televisivo, principalmente.
É interessante perceber como a resposta dada por esses dois sites contrariam, até certo
ponto, a velha crença de que a nova geração (mais “adaptada” e imersa na nova tecnologia)
teria mais interesse em experimentar na internet as aberturas possíveis na maneira de se
produzir material jornalístico. Embora composto por profissionais mais jovens e que vieram
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da própria web (a maioria deles começaram a divulgar seus trabalhos em blogs etc), pode-se
dizer que há mais “conservadorismo” na realização gráfica do projeto e na exploração de
novas possibilidades de formas jornalísticas no Paralelos do que no Portal Literal.
De qualquer forma, é evidente que ainda caminham juntos no que se refere ao
“desbravamento” do novo meio. Ainda não se pode verificar, por exemplo, experiências de
novas maneiras de se conceber reportagens (como proposto nos primórdios do site ““NO.””,
pelo jornalista Paulo Pires), entrevistas e a própria disposição do conteúdo, ainda está baseada
em uma concepção tradicional de “primeira página de jornal”. Até mesmo porque essas novas
propostas, atualmente esbarrariam, no caso do Portal Literal, por exemplo, com sua
“oficialidade”, seja pelo patrocínio, sempre um pouco mais reticente em relação à mudanças
radicais, seja pelo fato de que ainda precisam transpor outras etapas na adequação crescente
dos 5 grandes nomes do impresso que compõem seus quadros e na percepção por parte do
próprio público da possibilidade de “pertencimento” de suas obras tradicionais a esse meio.
No caso do Paralelos, esses limites são dados ainda pela evidente “não-preocupação” em, por
exemplo, explorar a fundo o próprio meio, seu público (internautas) e as liberdades criativas
trazidas pelo espaço digital da internet.
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5. CONEXÃO LITERÁRIA: UM PROJETO PRÁTICO DE LIGAÇÃO ENTRE O
JORNALISMO SOBRE LITERATURA IMPRESSO E NA WEB

A idéia da publicação do jornal Conexão Literária surgiu quando debatíamos a relação
de colaboração que atualmente se verifica entre o jornalismo literário impresso e o que é
produzido na internet. É fruto de um desejo nosso de experimentar com mais intensidade o
trânsito possível não apenas entre os profissionais que atuam nos meios, mas entre seus
públicos consumidores. Dessa forma, Conexão Literária pretende estimular a visita dos
leitores tradicionais, não familiarizados com o jornalismo sobre literatura online, a um espaço
(virtual) promissor, que está emergindo e rapidamente se diversificando.
A parceria já existente entre os sites em questão favorece ainda mais a viabilidade da
publicação. O incentivo à leitura de novos autores (divulgados principalmente no “Paralelos”)
é catapultado pela chamativa presença de grandes nomes da literatura brasileira, bem
conhecidos do público-alvo do jornal, que consome as obras destes em livrarias e cafés (os
cinco grandes autores presentes no “Portal Literal”). Com isso, pode-se produzir uma
publicação que se aproveita do tradicional suporte do impresso para ativar sua conexão com o
virtual.

5.1 PROPOSTA
Conexão Literária é um jornal sem fins lucrativos que será distribuído em livrarias e
cafés literários do Rio de Janeiro. Ele conterá o mínimo de anúncios publicitários possíveis, o
suficiente para cobrir os gastos com a impressão e distribuição, além de contar com possíveis
patrocinadores e o apoio da lei Federal de Incentivo à Cultura.
Seu conteúdo será referente à produção dos sites “Portal Literal” e “Paralelos”,
portanto, predominantemente literário, não descartando, entretanto, outros temas ligados à
cultura. Os textos serão extraídos dos sites, porém aparecerão sob forma condensada – sem
que haja perda de qualidade – nas páginas do jornal. Essa proposta atende a duas demandas: a
falta de espaço comum aos veículos impressos, se comparado à web; e a divulgação do
conteúdo dos dois sites entre os leitores de mídia impressa.
Assim como alguns jornais impressos em suas versões online não disponibilizam
textos na íntegra e colocam a mensagem “Leia mais na edição impressa do jornal, nas
bancas”, adotaremos a estratégia inversa, com mensagens semelhantes a “Leia mais na edição
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online do jornal, nos sites ‘Portal Literal’ e ‘Paralelos’”. Na verdade, mesmo alguns jornais
impressos já adotam procedimento semelhante ao colocar no pé de algumas matérias dos
cadernos culturais e de outras editorias chamadas como “Saiba mais sobre o assunto na versão
online do jornal”, “Ouça o cantor” ou “Veja trechos do filme”, superando duas limitações da
edição impressa: a escassez de espaço e a inexistência de hipermídia.

5.2 OBJETIVOS

O jornal Conexão Literária tem o objetivo principal de divulgar o conteúdo dos sites
“Portal Literal” e “Paralelos” entre os leitores de mídias impressas que não têm por hábito
acessar a internet e buscar nela informações culturais e, mais especificamente, sobre literatura.
Dessa forma, pretendemos, em alguma medida, propagar o interesse pelo jornalismo sobre
literatura na rede, através de dois sites que gozam de prestígio e reconhecimento no meio. Ao
mesmo tempo, estarão os leitores em contato com nomes consagrados da literatura brasileira e
com outros desconhecidos, mas que se configuram como talentos em potencial (trazidos
principalmente pelo site “Paralelos”).
Com isso, temos o intuito de fazer uma ponte entre a mídia impressa e a rede,
permitindo que esses leitores, originariamente consumidores de literatura em mídias impressa,
possam ter também acesso a um conteúdo mais amplo, ampliando o gosto pela literatura (e
pelas diferentes maneiras desta se apresentar) e abrindo a oportunidades destes participarem
inclusive do processo de produção, percebendo uma maneira viável de publicar seus textos.

5.3 METODOLOGIA

Inicialmente é preciso estudar e amadurecer a idéia do jornal. É necessário procurar
outras experiências semelhantes em bancas de jornal, bibliotecas, universidades e arquivos
públicos. No caso de encontrar algum jornal semelhante, procura-se analisá-lo e criar um
diferencial para o que se pretende realizar. Independente da existência de um jornal similar, a
próxima etapa é a realização de uma pesquisa de campo simples para saber a aceitação do
mercado. Também deve ser realizado um levantamento do mercado editorial de nãoperiódicos na área-tema do jornal, com a finalidade de saber como o mercado se comporta.
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Com a idéia bem embasada, passa-se à fase elaboração do jornal. Define-se então a
identidade visual, os detalhes técnicos, a linha editorial, a equipe de trabalho, o público-alvo,
o plano de negócios e o custo total.
Após a fase de elaboração concluída, é dado início à etapa de execução do projeto. A
equipe de trabalho é acionada, as atividades são distribuídas e realizadas, gerando um produto
final. Finalmente pode-se enviar o jornal à gráfica que imprimirá os arquivos, materializando
o produto final.

5.4 PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO
As etapas de produção do jornal Conexão Literária serão realizadas ciclicamente a cada quatro semanas,
iniciando-se então a produção de uma nova edição.

5.4.1 Cronograma de Execução
Semana 1

Reunião do Conselho Editorial e dos editores dos sites para especificação da pauta da edição.
Escolha dos textos para a edição e pedido a seus autores para que escrevam versões
condensadas para o jornal.

Semana 2

Aprovação dos textos enviados pelos editores e pelo Conselho Editorial.
Revisão de texto.

Semana 3

Diagramação.
Fechamento dos arquivos digitais e envio à gráfica.

Semana 4

Impressão.
Distribuição.
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5.4.2 Conteúdo
O jornal será constituído a partir de textos retirados dos dois sites, que receberão um
tratamento dos próprios autores, a fim de que escrevam uma versão enxuta para o jornal.
Caberá aos editores e ao Conselho Editorial a escolha dos textos a serem veiculados bem
como sua aprovação. O jornal será dividido nas seguintes partes e seções descritas abaixo:

Expediente:

Ficha técnica com os colaboradores e responsáveis pela execução do exemplar do jornal.

Editorial:

Mensagem dos editores sobre o exemplar em questão.

Ponto de Vista:

Críticas e comentários sobre literatura e arte.

Entrevista:

Entrevistas com pessoas nomes ligados à literatura e à cultura.

Reportagem Especial:

Reportagens exclusivas do Portal Literal.
Degustação:

Trechos de livros que ainda vão ser lançados.

Um espaço para cinco grandes:

Textos de Rubem Fonseca, Luis Fernando Veríssimo, Ferreira Gullar, Lygia Fagundes Telles
e Zuenir Ventura. Em cada edição, um dos cinco autores publicará um texto condensado.

De olho neles:

Esta seção tem como objetivo apontar novos talentos literários e é divida em duas partes: a
primeira é um bate-papo entre o repórter e o novo escritor, apresentando-o ao leitor e a
segunda é um texto do escritor em questão.
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Exercícios Urbanos:

Concurso literário entre os próprios leitores. Como o concurso é mensal, publica-se na edição
o texto vencedor do mês anterior.
Cartas (des)conectadas:

Cartas e emails dos leitores.

Crème de la Crème:

Ficções, crônicas e experimentalismos literários.

Feira Livre:

Espaço voltado para arte, entretenimento e variedades.

Trezentos Toques:

Minicontos escritos em no máximo 300 toques.

Notas Literárias:

Pequenas notícias sobre o universo da literatura.

5.4.3 Mapa da Edição do Projeto Experimental

1. Reportagem especial / Um espaço para cinco grandes
2. Editorial / Cartas (des)conectadas / Expediente / Ponto de vista / De olho neles
3. De olho neles / Crème de la Crème / Publicidade / Trezentos toques
4. Exercícios urbanos / Notas literárias / Publicidade / Feira livre / Degustação

5.4.4 Equipe de trabalho e funções
Editor Geral

O Editor Geral é responsável por reunir o conselho editorial e, junto a eles, definir o
tema, os textos, os colaboradores para cada uma das edições do jornal e, em seguida a
aprovação dos textos, realizar um levantamento de possíveis imagens para composição da
edição.
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Após a reunião de pauta, é sua função entrar em contato com os colaboradores e
encomendar o material para a realização da edição.
Também é sua função receber o material encomendado, submetê-lo à aprovação do
conselho editorial, encaminhá-lo à revisão e, por fim, à editoria gráfica. Além de acompanhar
todos os processos de execução do jornal.
Editor Gráfico

O Editor Gráfico é responsável pela pesquisa e aquisição das imagens que compõem a
estética do jornal. A definição das imagens e ilustrações é feita em conjunto com o Editor
Geral que, por sua vez, já levantou junto ao conselho editorial algumas sugestões.
Cabe ao Editor Gráfico a diagramação das páginas do jornal. Ele também é o
responsável pelo fechamento dos arquivos e contato com a gráfica para impressão do material
final.

Conselho Editorial

O Conselho Editorial participa das reuniões de pauta junto ao Editor Geral e define em
conjunto o tema, os textos, os colaboradores para cada uma das edições do jornal, e são
convidados a realizar um levantamento de possíveis imagens para composição da edição, após
a aprovação dos textos. Seria composto por um integrante de cada site.

Colaboradores

São responsáveis por produzir uma versão enxuta dos textos que escreveram para a
internet. Fica acordada a cessão dos direitos autorais de reprodução do trabalho realizado para
o jornal Conexão Literária.

5.4.5 Identidade

Nome: Conexão Literária

O nome escolhido reflete bem os propósitos de conexão entre os universos literários
online e offline. Através do jornal, leitores da internet e da versão impresso poderão estar
conectados a produção literária de autores consagrados e de novos escritores.

Periodicidade: Mensal
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O período de um mês é o ideal para se cumprir o cronograma proposto. Além disso,
algumas seções dos sites são atualizadas apenas de mês em mês. Nas demais, os editores
ficam responsáveis pelo conteúdo a ser veiculado no jornal.

Formato: 21 x 30cm

Através da realização de diversos cálculos, em conjunto com algumas gráficas, para
melhor aproveitamento do papel e barateamento do custo final da revista, este formato foi o
que gerou a melhor relação custo benefício.

Número de páginas: 4

Como o jornal pretende ser uma versão condensada da produção literária dos dois
sites, o número de quatro páginas é o ideal para divulgar esse conteúdo sem que haja perda de
qualidade e para que o custo seja acessível.
Distribuição: gratuita nas livrarias do estado do Rio de Janeiro

Tiragem: 1200 exemplares

5.4.6 Análise do Público Alvo
O cálculo da tiragem do jornal teve como base os dados estatísticos obtidos junto ao
IBGE e Associação Brasileira de Estatística (ABE). Além disso, foi muito preciosa para nossa
pesquisa de campo a planilha com mapeamento das livrarias do Rio de Janeiro88 – com seus
telefones e emails de contato –, cedida pela Associação Estadual de Livrarias do Rio de
Janeiro (AELRJ).
Segundo a ABE, o Anuário Editorial Brasileiro de 2001 – ano da última pesquisa
realizada pelo Anuário – revelava que existiam 2008 livrarias no território brasileiro. Dessas,
56% se concentravam na região sudeste e 22% na região sul. Os dados obtidos junto à
Pesquisa Anual do Comércio (PAC) de 2002 – referente, portanto, ao ano de 2001 –
convergem para um resultado similar, como pode ser visto na tabela abaixo.

88

Ver Anexo G.
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Dados gerais de estabelecimentos comerciais que vendem livros, artigos de papelaria e de
escritório, etc - Ano de 2002

Unidade da Federação

Número de
estabelecimentos

Salários, retiradas
e outras
remunerações

Pessoal
ocupado
em 31.12

Receita líquida
de
revenda

Margem
de
comercialização

1 000 R$
Minas Gerais

172

1 111

6 416

116 196

24 335

Espírito Santo

8

332

1 938

40 411

7 389

Rio de Janeiro

392

1 972

13 852

184 542

89 370

São Paulo

882

7 672

81 239

1 373 670

359 200

Paraná

32

390

5 231

82 468

21 426

Santa Catarina

76

366

2 299

47 052

15 359

Rio Grande do Sul

273

1 130

7 397

93 733

29 900

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Comércio e Serviços, Pesquisa Anual de Comércio 2002.

Apesar de adotarem nomenclaturas diferentes – o IBGE utiliza estabelecimentos
comerciais que vendem livros, material de papelaria e de escritório, enquanto o Anuário opta
apenas pelo termo livrarias – as duas pesquisas apontam para um número aproximado de
livrarias no território nacional. Para a distribuição de nosso jornal que se restringe ao estado
do Rio de Janeiro, notamos que a nomenclatura adotada pelo IBGE era mais coerente, pois
constatamos no mapeamento da AELRJ e em nossa pesquisa de campo que mesmo livrarias
de grande porte vendem também material de papelaria e de escritório, além de cd’s e dvd’s.
De posse do número de pontos de venda de livros no Rio de Janeiro, partiu-se para
uma pesquisa do número de clientes que costuma freqüentá-los. Como foi praticamente
inviável, na maioria dos casos, saber a freqüência média de pessoas que circulam em uma
livraria durante um dia, o que muitos desses estabelecimentos fizeram foi fornecer o número
médio de vendas efetuadas em um dia ou em um mês – mais facilmente calculado através do
fechamento do caixa ou da emissão de notas fiscais. No entanto, grande parte também
afirmou não poder revelar dados referentes a vendas, o que dificultou mais ainda nosso
trabalho.
Nesta pesquisa, dividimos as livrarias em três grupos de acordo com o número de
filiais e a quantidade de vendas: grande porte, que se concentram basicamente na região do
Grande Rio; porte intermediário que abrange parte do Grande Rio e diversos municípios
significativos mais afastados; e pequeno porte, que seriam os pontos de venda dos demais
municípios. Como não obtivemos resposta de muitas livrarias a respeito do número de vendas
– ou respostas negativas – através de métodos estatísticos, por amostragem, estimamos que
haveria aproximadamente 35 de grande porte, 23 de médio porte e 334 de pequeno porte.
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A partir daí, ponderamos o número médio de vendas das livrarias de cada grupo
durante um mês e consideramos, com base nas informações fornecidas pela pesquisa de
campo, que a freqüência de clientes – compradores ou não – que circulam por elas deveria ser
o triplo. Após esses cálculos, chegamos a uma média de 6030 pessoas que passam pelas
livrarias, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, durante um mês. No entanto, nem
todas essas pessoas pegariam nosso jornal, mesmo que distribuído gratuitamente. Calculamos
que, efetivamente, apenas 20% dessa quantidade se interessaria por nosso jornal e, portanto,
seria o nosso público alvo. Chegamos ao número de 1206 pessoas e arredondamos a tiragem
para 1200 exemplares89.

5.4.7 Projeto Gráfico e Programação Visual

O projeto gráfico do jornal foi planejado e executado de maneira que forma e
conteúdo tivessem sinergia e coerência totais entre si. Para tanto, ao lado do nome “Conexão
Literária”, aparecem os logos do Portal Literal e do Paralelos, mostrando ao leitor que a idéia
do jornal é conectá-lo ao conteúdo desses sites.
Todos os aspectos gráficos têm relação com o conceito do jornal: o espaçamento entre
linhas nos campos de texto, o jogo negrito/normal nos títulos e subtítulos para enfatizar a
idéia principal e explicar ao leitor sobre o que se trata o artigo em questão, bem como as fotos
e os espaços em branco. Tudo isso contribui para que a publicação tenha um aspecto formal,
mas clean, com páginas arejadas, em que o leitor possa se localizar facilmente.
Na capa, por exemplo, optamos por colocar apenas duas seções: a “Reportagem
especial” confere o tom jornalístico, inerente à publicação, enquanto “Um espaço para cinco
grandes” chama a atenção do leitor com um texto de um nome de peso da literatura em cada
edição. Como a seção é rotativa, colocamos as fotos dos cinco autores que se alternam
mensalmente, dando especial destaque à foto do autor cujo texto é publicado naquela edição.
A página dois tem como foco a opinião. Além do Editorial e da seção “Cartas
(des)conectadas” – que faz alusão ao nome do jornal, com o objetivo de conectar os leitores
da web com os da publicação impressa –, apresenta o “Ponto de vista”, com comentários e
críticas sobre literatura. A seção “De olho neles” marca a transição para a página três e chama
a atenção novamente para a ligação entre os sites Portal Literal e Paralelos. Com um fio que
liga as duas páginas, na página 2, temos a apresentação de um novo nome da literatura,
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enquanto na página 3, apresentamos um texto desse mesmo autor, com sua respectiva foto
para que o leitor o conheça.
Ao contrário das duas primeiras páginas que apresentam um conteúdo retirado
predominantemente do Portal Literal, a página 3 tem as seções “Crème de la crème”,
“Trezentos toques” e a “Entrevista” oriundas do Paralelos. Além do equilíbrio entre o
conteúdo proveniente dos dois sites, é importante também destacar a coexistência harmônica
de textos literários ficcionais e de outros de gênero marcadamente jornalístico.
Isso fica claro na página 4, em que se mesclam contos de leitores na seção “Exercícios
Urbanos” e trechos de livros que ainda vão ser lançados em “Degustação”
seção “Feira Livre” e às pequenas notícias de “Notas Literárias”.

às resenhas da

Para uma melhor

identificação do leitor sobre em qual site achar cada texto na íntegra, no pé de cada seção do
jornal, há uma indicação que o direciona ao Portal Literal ou ao Paralelos.
Para uma melhor visualização e compreensão deste projeto, é apresentada, além da
descrição teórica, uma boneca do jornal, em anexo. Como os textos são cegos, é dado
destaque à disposição das seções e ao projeto gráfico, não devendo o conteúdo dos textos ser
levado em consideração.
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6. CONCLUSÃO
Se o caminho de evolução do jornalismo sobre literatura no Brasil é marcado por
nítidas mudanças no formato das publicações e em seu grau de importância crescente no
interior dos jornais e da sociedade, o rumo do jornalismo sobre literatura na web ainda está
por ser traçado. O momento é fértil para experimentações e propostas de abordagens e tipos
de estruturação de conteúdo. Seguindo a velocidade que caracteriza os meio digitais, esse
modo de experimentar o jornalismo continuamente é sacudido por uma nova tecnologia
disponibilizada com baixo custo, de forma a aprimorar e se repensar continuamente novos
papéis e formas possíveis.
Mas é também intensa a atividade de elaboração de sentido, de temas, de pautas
executáveis e que até então eram impenetráveis no meio impresso ou televisivo. A dinâmica
profissional, nesse sentido, exige uma nova postura por parte do jornalista, seja nos meios de
apuração, seja na consecução de gêneros jornalísticos com uma carga maior de prestação de
“serviço” ao leitor, uma vez que é o jornalista, muitas vezes, filtro e guia das infinitas
conexões possíveis de serem estabelecidas durante uma leitura qualquer.
Da mesma forma, estabelece-se uma nova interação com os meios tradicionais de
veiculação de informações, uma relação que precisa ser bem aproveitada pelos profissionais
da área, com o estabelecimento de parcerias e de sinergia entre eles. O que minimamente foi
possível perceber, com este trabalho, é que esses profissionais ainda são representantes de um
momento de transição e adaptação. Dessa forma, são pessoas que construíram suas práticas
em um meio tradicional e que se encontram, agora, com a tarefa de se imiscuir no ambiente
digital e dele apreender quais as possíveis maneiras de explorá-lo. As “dificuldades” ficaram
claras nos depoimentos dos profissionais.
As versões nascidas desse momento de conturbadas tentativas são múltiplas e bem
diferentes entre si. Refletem, de maneira particular, formas diferentes de se identificar na
internet áreas, públicos e campos nos quais o jornalismo sobre literatura poderia ser “bem
sucedido”. Ainda são citadas as dificuldades relativas ao patrocínio, mesmo que experiências
outras já tenham mostrado que é possível manter um site bem sucedido com recursos
limitados e escassos. É importante ressaltar, no entanto, que nesses casos a atividade
jornalística é realizada de forma complementar à atividade principal do indivíduo. Não
significa, com isso, que a qualidade do material produzido seja necessariamente inferior. Nos
casos abordados, a não-exploração de recursos multimídia etc no caso do Paralelos não se
deveu à ausência de patrocínio, mas sim a uma concepção própria e crítica da funcionalidade
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dessas ferramentas.

No entanto, o exercício do jornalismo diário, com atualização constante

e em períodos relativamente fixos pode ficar comprometido com a ausência de uma equipe
profissional dedicada exclusivamente à proposta. Muitos deles, inclusive, como é o caso do
Paralelos, têm seus conteúdos produzidos por colaboradores que não estão presos à
periodicidade determinada, por contribuírem sem vínculos profissionais demarcados.
Denominadores comuns podem ser apontados não apenas em relação aos sites em
análise neste trabalho. É possível ainda perceber traços da “euforia” de se ocupar um espaço
sem fronteiras e limites: críticos, jornalistas e escritores produzem na web textos de tamanhos
livres, sem a principal (e incômoda) exigência que há no formato impresso. Uma vez
descaracterizado o mito de que o internauta não está disposto a ler grandes textos na web, o
ambiente digital trouxe aos profissionais relacionados à literatura o exercício (e a
responsabilidade) de satisfazer os internautas em um exercício mais livre de crítica e de
produção jornalística. Vive-se o momento da observação do que se está produzindo, do que
está dando certo ou errado, e de se perceber o que é possível se pensar daqui em diante, com
novas ferramentas e crescente adequação de profissionais ao meio.
Portal Literal e Paralelos são amostras do que está sendo produzido e experimentado
no ambiente digital em termos de jornalismo sobre literatura. São exemplos colhidos por suas
diferenças e por serem significativos para se pensar de que maneira essas diferentes formas
estão se apropriando e pensando os elementos e ferramentas da web na consecução de seus
objetivos. Em comum, está claro que trabalham novos olhares do jornalismo sobre literatura
no meio digital, com pautas e abordagens que não fazem parte do espectro de produções
impressas e televisivas.
Da estruturação e características da equipe que produz e mantém os sites à maneira
pelas quais estes são delineados, incluindo aí o relacionamento com a mídia, os dois mantém
ritmos e caminhos diferenciados. O Portal Literal desponta, nitidamente, como uma tentativa
mais “oficial” de produção na rede: calcado na projeção de grandes nomes da literatura e na
produção de gêneros jornalísticos (matérias, entrevistas...), busca uma relação de interação
mais intensa com um público bem amplo, que utiliza e chega até o Portal Literal por motivos
diversos. Dessa maneira, elabora promoções, fóruns e oficinas que instigam um público
amplo e diversificado a participar. As interações com outros sites e a formação de uma rede
com os demais sites parceiros etc, garantem ao Portal Literal a diversidade e a ampliação que
o mesmo deseja. Para este tipo de “empreendimento” patrocinado é fundamental que haja
visibilidade ampla e, logicamente, um número de visitação que garanta a continuidade do
suporte econômico.
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Por sua vez, o Paralelos apresenta um perfil mais restrito de visitação, uma vez que
não parece haver intenção de se estabelecer uma rede ampla entre sites afins, mas conquistar
uma crescente acessibilidade por parte dos profissionais do mercado editorial ou fazer com
que os escritores espalhados pela rede se identifiquem com o projeto e mostrem seus
trabalhos. O fim último, mesmo neste caso, parece ser a compilação de produções para que,
mais uma vez, seja possível se tentar um aumento na publicação da nova literatura. As
promoções etc são “iscas” para atrair novos e potenciais escritores, bem como chamar a
atenção, como já foi mencionado, de editores e profissionais da área editorial e não parece ser
uma grande preocupação a questão de ampliar acessos e público interessado.
Embora seja uma equipe mais jovem (e não vinculada necessariamente à profissão de
jornalista etc) a que edita e atualiza o Paralelos, parece haver menor preocupação (em relação
o Portal Literal) com a experimentação e exploração de recursos multimídias e uma
compreensão do espaço na internet de maneira mais “tradicional”. No entanto, a proposta do
Paralelos é a imagem mais comum que se tem da produção na web: desenvolve-se uma
temática e uma proposta que não “cabe” atualmente na mídia tradicional: aposta-se nos
autores novos e em “gerações” que não se articulam, propõem-se um meio de comunicação e,
muitas vezes, de constituição de grupos que não poderiam se encontrar de outra forma (já que
não estão inseridos na mídia tradicional).
Ambos os sites podem indicar tendências na exploração do jornalismo sobre literatura
na grande rede mundial. Ainda que seja fundamental o resguardo em relação a essas grandes
caracterizações de “tendências” e “rumos”, por ser ainda um início não catalogado e estudado
com a profundidade necessária, talvez seja possível arriscar no sentido de dizer que se está,
nesses momentos utilizando as características da interatividade (hipertextualidade), linguagem
multimídia etc para fins bastante diferentes dentro de um mesmo assunto. Tais usos ampliam
e sugerem caminhos de exploração da grande rede por um ramo do jornalismo e da cultura
que sempre manteve um vínculo bastante estreito com o meio impresso e que, de certa forma,
está se estabelecendo e se adaptando às linguagens apresentadas pela internet.
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ANEXO A – ENTREVISTA COM LUÍS FERNANDO VIANNA

Fábia: Quando começou o Portal, como foi, qual a relação com a Conspiração?
Luís Fernando: Isso tudo começou com a Helô e com o Luís Noronha – que é sócio
da Helô na Aeroplano e um dos diretores da Conspiração, foi jornalista e foi durante muito
tempo o editor do segundo caderno do Globo, que foi quando o conheci. E eles começaram a
bolar essa idéia de fazer literatura na internet. Alguns escritores estavam muito ligados a eles
e à conspiração (O Rubem Fonseca é pai de um dos sócios da Conspiração, o Zuenir é muito
amigo da Helô), surgiu essa idéia de se encadear isso – um portal que tivesse sites dos
escritores fixos, como âncoras. O primeiro que foi feito foi o do Gullar antes de existir o
Portal Literal. Em 2000, por causa dos 70 anos do Gullar. Na verdade, o site do Gullar saiu
quase que independentemente do Portal Literal. Dentro da idéia de se fazer o site de literatura
na internet, pensou-se em se ampliar (na mesma idéia do site do Gullar).
F: Isso parte deles ou do pessoal da Conspiração?
LF: Isso parte deles, principalmente, mas o Luis Noronha é diretor da Conspiração e
dois filhos da Helô são sócios da Conspiração. E a Conspiração, na época, queria montar um
setor de internet porque estava no período 2000-2001 em que todo mundo achava que a
internet ia ser um sucesso... Um dos primeiros foi o do Gullar e antes dele o da Marisa Monte.
Na época, achávamos que aquilo ia ser um sucesso, que íamos arrumar patrocínio, fazer muito
dinheiro... O projeto era além disso que você vê atualmente, era pra ter rádio, jogos... A idéia
era essa, mas era mais caro um pouco né? O jogo chegou a ter, mas não tinha como atualizar
porque era caro... (eram jogos de palavras cruzadas). E a rádio, nós chegamos a coletar vários
áudios dos escritores falando, poemas sendo recitados, mas quando o Portal Literal foi ao ar
em dezembro de 2002 já se sabia que... Comecei a trabalhar lá em maio de 2000, quando fazia
o site do Gullar, da Marisa Monte e começávamos a conceber o Portal... Mas em 2001 já se
começava a ver que o boom não seria aquilo tudo que se tinha pensado. Ao longo dos
primeiros meses de 2001, buscava-se algum tipo de patrocínio e em 2001 saí para fazer o JB.
Nesse momento, já se tinha consumido mais de 200 mil reais, um buraco enorme e era um
projeto que não tinha retorno. Aí resolveram dar uma parada para ver o que acontecia e só
voltariam quando conseguissem patrocínio. Depois inscreveram nessas leis de incentivo fiscal
até que conseguiram Petrobrás, Eletrobrás – através da Lei Rouanet – para colocar o projeto
no ar em 2003. Antes disso não tinha nada, era dinheiro da conspiração a fundo perdido,
imaginando que iam ter um retorno depois. Eles sonhavam que poderiam ter um apoio como o
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que foi conseguido no portal da Xuxa, conquistando um grande patrocínio... E, na verdade,
logo depois se conseguiu esse patrocínio da Petrobrás e da Eletrobrás pra colocar o site no ar
em 2003. Eu voltei pra lá em agosto de 2002 pra entrar na reta final e colocar o site em
dezembro de 2002. Tivemos que adaptar o projeto inicial com um projeto que fosse
compatível com a realidade financeira que tínhamos. A cara dele inicialmente eram duas
chamadas com foto e três “chamadinhas” sem foto. Tinha esse menu, mas aqui não tinha
notícia, vinham lançamentos, paredão (email dos leitores)... Ele era menor e um pouco mais
quadradinho...
F: Mas a proposta era a mesma?
LF: É a mesma.
F: Como você a definiria?
LF: Olha, você tem basicamente o site dos escritores que se dividem em duas coisas: a
história deles, usada para consulta e outra as renovações possíveis dentro do site deles: livros
novos, entrevistas, textos... Quem mais tem feito isso é o Rubem Fonseca, que tem escrito
muito. Eles contribuem como podem... O Gullar tem uma seção chamada “Resmungos”, além
da parte histórica que é quase fixa, salvo atualizações de livros e datas. Isso é o lado dos
autores. Da parte da Idiossincrasia é tentar fazer coisas sobre o mercado literário que sejam
diferentes daquilo que os jornais já dão. Essa matéria, por exemplo, dos tecnosubversivos não
é uma matéria que normalmente você veja nos jornais. É um pouco a cabeça da Helô, da
Cris... Fugir do óbvio. Essa seção de “Exercícios Urbanos” já existia (fui eu que criei) e que
era uma seção que publicava colaborações de ficção, agora elas mudaram, criaram um
concurso... Elas deram uma organizada no site... É uma página de literatura que fuja dos
jornais com mais aprofundamento, mais sacadas, matérias menos previsíveis e que não ficam
restritas às agendas do mercado literário, como o jornal. Entrevistas com pessoas que
normalmente não têm espaço nos jornais.
F: Uma diferença que eu senti em relação aos outros jornais é a de que o Portal reitera
um pouco essa discussão das novas tecnologias...
LF: É, mas isso é um pouco da cabeça da Helô. Eu sou ignorante com essas coisas.
Ela tem muito essa cabeça das novas mídias, novas tecnologias... Entrou muito o lado dela.
Mas tem a ver porque os jornais falam muito pouco sobre isso. No início, nós pensamos em
fazer essas coisas de e-book e etc, mas tem toda a complicação de direito autoral etc. As
seções são semelhantes, mas elas tiraram algumas coisas...
F: Quem era a equipe?
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LF: (risos) Eu sozinho. A Helô ficava como consultora... e eu que fazia, editava o site.
Mas a atualização também não era diária, não tinha condições. Matérias novas entravam umas
duas vezes por semana...
F: Como os cinco grandes “apitam” na questão editorial?
LF: Na verdade, eles não apitam não. Mas eles enviam as colaborações – no caso do
Gullar era o “Resmungos”, no Veríssimo ele tinha uma rádio de Jazz....
F: Eles não têm preocupação com atualização, então.
LF: Não, porque eles não são remunerados pra isso. Nós sonhávamos com isso, com
uma remuneração... Eles são sócios no sentido de que... Por exemplo, a grana que entrou do
patrocínio, uma parte entrou para remunerar o trabalho deles (de compilação de dados e tal),
qualquer tipo de renda que entra pro Portal eles têm direito a uma porçãozinha... Não é uma
porcentagem fixa em contrato, é algo de negociação. Mas o Portal não dá lucro, claro. O
dinheiro do patrocínio é só pra manter o site no ar... eles sabem disso. Quem sempre
colaborou muito foi o Rubem, porque ele sempre gostou muito de internet, ele escreve
compulsivamente... Obviamente nem tudo vai virar livro. Então algumas coisas, como
crônicas, que ele começou a escrever pro Portal. São coisas que até um dia podem virar livro,
mas que não têm esse compromisso.
F: Pois é, como foi trazer esses autores para a web? Porque pelo menos o Gullar e o
Veríssimo vocês fizeram umas adaptações: no caso do Veríssimo, as cobrinhas, no caso do
Gullar, os poemas que surgem de cores diferentes, têm movimentos etc... Como foi adaptálos? Foi fácil? Eles mesmos se propuseram a isso?
LF: Foi fácil porque alguns já tinham essa vocação pra internet: os poemas animados
do Gullar... Ele sempre disse que eles só não se mexiam porque não havia condições na época
para eles se mexerem, são do final dos anos 60 (concretismo). Quer dizer, tem um movimento
implícito que a página de jornal ou livro não permitia que se concretizasse. Eles não foram
adaptados por nós livremente. Eles deram os palpites... Alguns deles foram trabalhosos...
Várias idas e vindas. No caso das cobras do Veríssimo, a mesma coisa: existem aqueles
“risquinhos” indicando movimento e tal. Isso também tinha um custo... Depois, começou a
ficar complicado. Os outros não havia essa interface tão tranqüila... A Lygia é a menos
tecnológica, não tem computador, não tem internet. Ela entrou porque a agente dela falava
que era necessário: as pessoas ligavam pra casa dela pedindo coisas pra pesquisa etc. Então
era bom que houvesse na internet cronologia, relação de obras e coisas assim para pesquisa.
Ela foi a que menos interagiu. O Zuenir também não tinha muito tempo para atualizar, mas eu
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pegava o material dele de carreira e aproveitava matérias. Foi mais um trabalho de consultoria
em cima dos textos que ele já tinha.
F: Como foi o crescimento do site?
LF: O que aconteceu é que com a queda do “boom” da internet deixou-se de ter a
expectativa de que faríamos uma grande revolução na internet. Passou a ser importante que o
site dos escritores mantivessem uma certa visibilidade e continuassem como fonte de pesquisa
e consulta e que na revista faríamos o possível: dar resenhas, uma boa quantidade de resenhas
tentar fazer algumas matérias sobre mercado e tal. Acho que o Portal não chegou a virar uma
grande referência de mercado literário, mas sim uma referência de nova literatura, novos
escritores... Tinha a coluna dos Exercícios urbanos... A turma dos novos escritores se afeiçoou
à coisa, tinha a blogteca que eles gostavam muito.
F: Eu achava que era o contrário, que dos sites de cultura, este era o que estava menos
ligado ao novo, que estava mais ligado à figura dos clássicos.
LF: É. Eles são os âncoras. São eles que puxam o leitor comum, mas na revista
Idiossincrasia pegou mais o povo jovem, com os blogs, com a oficina... Porque esse pessoal
estava procurando janelas pra escrever, publicar. Então nossas parcerias com a turma do
Paralelos ajudavam nisso...
F: Como funciona essa parceria?
LF: Agora não sei como está, mas na época eles indicavam as coisas da blogteca
porque têm muito mais assiduidade nisso e organizariam os Exercícios Urbanos pra pegar
gente de todo o país, não ficar fechado no eixo Rio-São Paulo. Eventualmente fariam
entrevistas também.
F: A idéia era que o Paralelos pegasse um pessoal mais jovem...
LF: Eles estão mais atualizados com as novidades. Eu não estava tão atualizado
assim... Em meados de 2003 houve uma reorganização do site, cores, design etc. (antigamente
a parte toda de design era feita pela Conspiração)
F: Recapitulando... De quando até quando você ficou no Portal?
LF: Começo em 2000 quando o projeto estava se iniciando e eu fazia ainda Marisa
Monte e depois montei o site do Gullar em Setembro de 2000. Em Dezembro de 2000,
começaram a ser delineadas as propostas do site, os autores se reuniram, apresentamos as
propostas... Na concepção do projeto, começamos a gastar a grana. Tive que ir à Porto Alegre
reunir material do Veríssimo, o fotógrafo foi até São Paulo fotografar a Lygia, reproduzir
cartas... Um trabalho bem grande.. Mas gerou um déficit muito alto, pois não tinha receita.
Por isso, resolveram parar até que conseguisse um patrocínio. Foi nessa época que recebi o

88

convite pro JB (abril de 2001). Voltei pra Conspiração em Agosto de 2002, já com o
patrocínio conseguido com a Petrobrás e Eletrobrás com a meta de adaptar o conteúdo
daquele projeto para uma versão menor, desenvolver um design definitivo e botar o Portal no
ar. Na verdade, tudo já estava esquematizado no Word, precisávamos burilar a coisa pra
colocar no ar. De agosto até dezembro isso foi feito.
F: Tínhamos parado falando da importância e do porquê de se estabelecer essas
parcerias com o Paralelos etc...
LF: No início, quando o Portal foi ao ar, a gente não tinha muita noção dessa
importância, mas depois percebíamos que para ter um público variado e para tentar atrair
pessoas para o Portal você precisava contar com certos apoios. O Paralelos serviu como uma
ponte entre esse pessoal mais jovem, novos escritores que começaram a dar dicas para a seção
“Exercícios Urbanos”, sugeriram entrevistas, um dos autores, o João Paulo Cuenca, fez
algumas entrevistas que foram ao ar... Então foi uma maneira de atrair... Eu via sempre as
entrevistas que eles davam ou nos blogs e eles sempre falavam do Portal, sempre indicavam o
Portal, o que era uma maneira de se disseminar um pouco por essa comunidade... Mas era
isso, uma forma de atrair mais gente e de obter conteúdo. Não sei como está isso, como a Cris
está trabalhando isso... Mas na época eu estava sozinho então era uma maneira de conseguir
pessoas para escrever, pedíamos a colaboradores que escrevessem resenhas (eram
remunerados) e tinham essas contribuições espontâneas do pessoal que mandava pro
Exercícios Urbanos etc.
F: E os grandes escritores topavam isso?
LF: Eles achavam bom isso de ter gente nova na internet, escrevendo...
F: Esses colaboradores eram críticos literários?
LF: Eram... O Alexandre Werneck, o Cuenca, o Marcos Faria... Pessoas que eu
conhecia do jornalismo e que gostavam de escrever sobre cultura.
F: A revista precisava necessariamente ser tocada por um jornalista?
LF: Não necessariamente. Na verdade, se fosse um escritor, tudo bem. É bom porque
um jornalista já tem uma maneira de editar, existem técnicas jornalísticas que ajudam a ter
uma idéia de prioridade e tal. A Helô sempre achou isso que você falou, que precisava ser um
jornalista pelo ritmo de produção. Eu não acho que isso fosse fundamental.
F: Você me disse que a Idiossincrasia não tinha atualização diária que era mais umas
duas vezes por semana...
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LF: É, o ideal era que fosse diária, com pique de notícias e tal. O jornalismo dá uma
base para você ter uma idéia de hierarquia e ritmo, o que deve ser priorizado, mas
fundamental não acho não.
F: E quanto às preocupações com o desenvolvimento das potencialidades do
hipertexto, possibilidades narrativas na web etc?
LF: Na verdade, o som, por exemplo, queríamos uma rádio para colocar gravações
que estão lá. Isso envolvia um pouco mais de custo, envolvia coisa de direito autoral, enfim,
que naquele tempo achávamos que não valia a pena. Não é complicado de fazer. Mas temos
algumas coisas. No site do Gullar tinha ele falando poemas dele.
F: E na Idiossincrasia?
LF: É, nós usamos mais no site dos escritores, animação, vídeos do Gullar. Na revista
colocamos muito pouco.
F: Foi uma questão de grana? Porque como você disse, colocar som não é uma coisa
tão cara...
LF: Também, mas houve um pouco da minha “velhice” ali. Minha prática é toda no
impresso. Eu não tinha prática de internet. Talvez eu tenha ficado um pouco reticente em
explorar como alguém com um pouco mais de prática... O pessoal do Paralelos, essa gente
nova que mexe com internet desde cedo certamente têm mais facilidade pra isso, mas acho
que talvez tenha faltado alguém com olhar de internet mesmo, dentro do pulo da internet.
Acho que foi uma falta.
F: Grande parte das pessoas que editam hoje na web veio do impresso. No caso do
Portal isso fica ainda mais evidente (tirando o último estágio no qual as pessoas que estão
atualizando são jovens da geração web)... Qual a diferença em se editar na web e no impresso?
Na verdade, quando você escreve na web você já está pensando na possibilidade de colocar
links? Fazer um texto menor, maior... Como é essa relação da produção de texto no impresso
e na web?
LF: Na web, tanto esse texto por “pílulas” que você observa nos grandes provedores
que é essa coisa de ficar dando notícia, notícia o tempo todo (e aí a cabeça da matéria, o
quanto menor, melhor) quanto reportagens como se encontra no “No Mínimo”... Na verdade,
eu passei a escrever muito mais prolixamente na internet, porque você não tem limite. No
impresso, você tem uma forma, não pode ultrapassar aquele limite. Por exemplo, no ““No.””,
que foi onde eu comecei a escrever para a internet, também não tinha limites, tinha uns textos
enormes e eu lia com o maior prazer. Lógico, eram textos do Dapieve, Marcos Sá Correa etc.
A qualidade do que está escrito é o principal fator pra ser lido tanto no impresso quanto na
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web. Tem muita coisa no impresso que eu não tenho a menor paciência de ler. Acho que ainda
é o fato qualidade que importa mesmo e o fator surpresa (matérias que tratam de assuntos que
são fora do comum, do trivial). Eu nunca estabeleci limites ao tamanho dos textos nem nos
meus nem dos colaboradores e resenhistas. É melhor você aproveitar a internet nesse tipo de
site para desenvolver um pensamento com mais calma, ao contrário do que você consegue
fazer no impresso, pelo tempo, espaço... do que você ficar preso a um assunto que ainda acho
que é uma lenda “de que as pessoas não sabem ler na web”. Até porque, como você disse, essa
geração da internet (que já estão desde a adolescência lendo na internet) já tem essa prática do
ler, do selecionar, do scrow... Então, acho que esse olhar de que ler na internet não é tão
agradável é um olhar da minha geração pra cima, de que ler no papel ainda é o mais
agradável... Mas essa garotada (Cuenca, Giannetti) não vê problema nenhum.. Lêem e
escrevem pra caramba na internet. Pela minha experiência no ““No.””, vejo que esse tipo do
site, cultural, deveria ser uma alternativa à falta de opções culturais boas que os impressos não
oferecem. Neles quase não se tem espaço, as pessoas convidadas boas que poderiam dar um
sabor diferente ao que se publica não podem ser remuneradas pelo jornal... No ““No.””, por
exemplo, a gente até tinha. Mas muitos casos na web são de pessoas que por prazer de colocar
no ar, fazem de graça, seja em blogs ou sites como os de crítica de cinema... Há uma
predisposição de entender que há vários espaços na web mais livres, espaços pra idéias pra
colocar coisas que os jornais não podem, porque fazem parte de grandes empresas, você não
pode escrever o que você quer.
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ANEXO B – ENTREVISTA COM CRISTIANE COSTA

Fábia: Desde quando você trabalha no Portal Literal?
Cristiane Costa: Desde o meio do ano passado (junho, acho).
F: O Luis Fernando saiu e você entrou direto?
CC: A Heloisa pode explicar isso melhor. Eles ficaram sem a resposta do patrocínio
da Petrobrás durante um tempo. Nesse tempo, o Portal ficou parado. Depois o patrocínio saiu,
mas num valor menor ao que eles tinham.
F: É, eles tiveram que adaptar o site. Mas o Luis Fernando pega já quando a
Petrobrás...
CC: Não, isso foi da primeira vez. Depois, o patrocínio diminuiu mais ainda quando
eu entrei. Aí já não tinha como ter uma pessoa fixa que nem o Luís. Eles trabalhavam o dia
inteiro. Já tinha saído da Conspiração, já estava na Aeroplano. Então, a gente foi pra lá meio
que num segundo esquema. Trabalhava com estagiários.
F: Como é a equipe de vocês? Isso então já em 2004?
CC: Teve esse ato por causa da falta de patrocínio. O Portal tava parado. Aí eu
recomecei, a gente mudou um pouco o aspecto visual da primeira página só. O site continua
no mesmo esquema. Mas aí o que a gente fez: resolvemos mudar o formato, que antes era um
pouco parecido com os suplementos. Eles tinham entrevistas e resenhas, mais ou menos isso.
Eu decidi com a Helô que não íamos concorrer com os suplementos, que a gente não ia fazer
igual ao “Prosa e Verso” e ao “Idéias”, que a gente ia manter as entrevistas. Obviamente, boa
parte da edição era da Heloisa. Agora a própria equipe faz.
F: E tem bastante gente... É bem interessante essa parte do bate-bola que vocês fazem.
Não é nem propriamente uma entrevista é mais um...
CC: É um ping-pong, que chamamos. A gente ia dar ênfase também a ensaios e
reportagens de cultura. Não é bem de vanguarda, vamos dizer assim, o que vai ser notícia
amanhã ainda. Artigos e reportagens que falem de temas quentes, ainda não explorados pelos
jornais. Começam a ser debatidos ou na universidade ou lá fora. Então, um exemplo do que a
gente fez é esse negócio do tecnosubversivos, do copyleft, uma coisa que nas próprias
conversas com a Heloisa percebemos que estávamos muito ligadas nesse tema e que não
havia nada escrito sobre isso em lugar nenhum. Por coincidência, saiu no Globo mais ou
menos na mesma época que a gente publicou. Mas a gente já está nessa discussão há um
tempo. Era isso que a gente quer fazer: falar sobre coisas novas.
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F: Vocês discutem muito novas tecnologias no próprio site, algo bem raro para os sites
de cultura.
CC: O site nasceu com uma proposta de ser um espaço online pra literatura offline. Na
verdade, hoje, a gente quer que seja um espaço que sirva também para literatura on-line, pra
discussão disso. Além da idéia de ter artigos, ensaios, entrevistas, a gente queria que fosse
também uma coisa de serviço, porque já que é um portal, ele junta, agrega informação, então
ele teria essa função. Por exemplo: fizemos uma matéria sobre literatura nos blogs... Então
fizemos um mapeamento: quais os blogs de escritores que estão por aí agora?
F: E vocês linkaram depois na blogteca...
CC: A blogteca já é até anterior, mas tem uma matéria que é sobre novos escritores,
geração 90 e 00. Aí fizemos também uma matéria sobre “se existe uma geração 00”, com
pessoas de ambos os lados. Fizemos um levantamento de blogs de poesia e por que temos tão
poucos blogs de poesia. Estamos dando ênfase na parte das notinhas também.
F: Por que um portal?
CC: Pra juntar informação de cinco sites diferentes e é engraçado porque são todos da
faixa de idade ali dos sessenta e poucos. Mas eles queriam estar na internet. Quem adaptou foi
o Luis, então ele sabe melhor isso. Mas, desde o inicio, a gente sabia que não podia ser um
site parado, porque como se está trabalhando com acervo, corre o risco de ficar paralisado, as
pessoas só vão lá para consultar. Na verdade, o que acontece hoje é até isso, mas como as
pessoas que entram lá para consultar os sites dos escritores vão primeiro parar na página do
portal aí começam a ver a revista, ficam viciados na revista. A partir dessa semana vamos
fazer uma coisa bem legal que é uma coluna chamada “De olho neles”, que é só sobre jovens
escritores, ou gente que não tem livro publicado ainda ou que só tem um livro publicado e
meio que levantando quem são essas pessoas que ainda vão ser notícia no futuro. A idéia é
que quando você está fazendo, por exemplo, uma pesquisa ou reportagem sobre literatura
contemporânea e você está fazendo uma pesquisa sobre copyleft, você vai entrar no portal por
conta disso. Ou se você está vendo um escritor que só agora lançou seu primeiro livro e você
acha que não tem nada sobre o assunto, a gente já vai ter publicado alguma coisa sobre ele.
F: O atualizado do atualizado...
CC: É. Por quê? Porque tem a Heloisa na frente. Ela é uma pessoa que está sempre na
frente do que vai ser notícia amanhã. Ela está sempre na frente das coisas que ainda vão
acontecer. E acho que falta isso na grande imprensa: o espaço da discussão. Eu consigo fazer
isso muito melhor no Portal do que na imprensa: não dá. Você fica atolado com 400 livros
que acabaram de chegar e fica fazendo o que está acontecendo e já é muito porque tem que
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conseguir mapear aqueles 400 livros que você recebe por mês. No Portal não, não tem essa
preocupação.
F: Mas voltando... Por que um portal? Você ia continuar dando motivos.
CC: A idéia era justamente juntar (o site dos grandes) e pra ter a revista.
F: Qual é a função da Idiossincrasia, exatamente, já que você tem os cinco clássicos...
Não tem muita ligação entre a Idiossincrasia e os sites dos grandes.
CC: Mais ou menos. Mas tem porque eles também publicam na revista.
Recentemente, saiu uma série maravilhosa do Rubem Fonseca que era a “História de José”,
uma série inédita. São cinco textos que ele não publicou em lugar nenhum.
F: E porque ele não publica no site dele?
CC: Está no site dele também. Mas a idiossincrasia anuncia o que é novo nos sites. E
aí, depois disso, já recebi um texto de uma pesquisadora de Rubem Fonseca que escreve sobre
a influência dele nos escritores contemporâneos e ela já cita essa série. Quer dizer: só lá tem.
E se a gente não põe na revista, você tem que entrar no site pra saber que existe aquilo e você
não sabe se é novo ou não.
F: Além do Rubem Fonseca, alguém mais escreve regularmente?
CC: O Gullar escreve.
F: A Lygia já sei que é mais problemática...
CC: É, a Lygia é mais problemática porque ela não usa a internet. Os outros usam. O
Gullar e o Rubem a gente se fala por email. O Veríssimo também usa email, mas ele está mais
ocupado. Mas ele dá entrevistas.
F: Quer dizer, o espaço da inovação é o espaço da Revista Idiossincrasia?
CC: Sim. Às vezes, quando eles estão muito ocupados, a gente dá entrevistas. Por
exemplo, a Lygia tinha publicado dois livros no ano passado e ela está preparando um novo.
Então, a Revista é o espaço pra saber o que ela está preparando de novo. O Veríssimo a
mesma coisa. Ele publicou dois no ano passado e a gente também fez uma matéria falando
disso. O próximo vai ser o Zuenir, que publica pouco, mas ele deu uma dica pra gente de uma
revista chamada “Senhor” dos anos 60 que publicou a primeira crônica do Zuenir e o primeiro
conto do Rubem Fonseca. Então, ele encontrou, deu pra gente e colocamos no Portal. É tudo
assim... É um documento histórico, de certa forma...
F: Quer dizer, tem o lado histórico e tem o lado atualizado...
CC: A idéia é essa. Que ela não seja só uma divulgação do trabalho dos escritores,
mas que ela tenha essa ligação com esse site.
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F: Me conta um pouco a estrutura jornalística da coisa: quem trabalha lá? Como vocês
trabalham com colaboradores?
CC: A gente tem uma reunião toda segunda de manhã. Participamos eu, Heloisa,
Omar Salomão (que trabalha na montagem, mas que também faz matérias, entrevistas,
reportagens) e a Elisabeth Sucupira. Os dois eram estagiários, começaram como estagiários.
Hoje em dia, fazem tudo. Eles sabem mexer, montar o próprio site além de escreverem as
matérias. Eu acho que é uma tendência pra quem trabalha com web ter que saber fazer tudo.
Não tem como ficar escrevendo só. Eu até tenho essa frescura de só escrever, porque
realmente dá trabalho, mas quem está começando tem que saber fazer tudo. Desenhar... O
Omar fez sozinho a reedição da Idiossincrasia.
F: Ah, isso não é determinado pela Conspiração?
CC: Não. Ih, a gente faz tudo da nossa cabeça... Autonomia total.
F: Os cinco grandes participam, de alguma forma, fazem parte de algum conselho
editorial?
CC: Não. Quando eles querem alguma coisa, eles mandam um email e tal, mas não
fazem parte de nenhum conselho...
F: São todos jornalistas os que trabalham lá?
CC: São. Nós decidimos quem vai cuidar da diagramação e quem vai cuidar de fazer
as matérias, porque os dois são polivalentes. Eu fico mais com a parte da pauta... Quem vai
publicar o quê e em que dia. Porque nós atualizamos todos os dias. Todo dia tem uma
chamada nova. Como são cinco chamadas, dura uma semana no site. Então a chamada vai
descendo a cada dia... Temos algumas colunas fixas que não têm uma data certa pra mudar,
mas que mudam... Exemplo: Exercícios Urbanos. É uma coluna na qual o leitor publica o seu
texto. A gente espera o mês passar, dá uma lida nos melhores e aí define qual vai ser o
vencedor (que ganha um prêmio) e publicamos os 10 melhores. Atualizamos uma vez por
mês. Tem uma coluna chamada Paredão, que também é super legal – qual a questão polêmica
do momento? Também atualizamos a cada mês ou a cada dois meses – de acordo com a
questão que pinta.
F: Quer dizer, tem uma liberdade muito grande, né?
CC: Tem e que no jornal não existe.
F: Têm que ser todos jornalistas?
CC: Não. Por exemplo, o Omar ainda não decidiu, na verdade. Ele está fazendo
comunicação, mas ele ainda não decidiu o que vai fazer: jornalismo, publicidade ou cinema.
(Eu falo pra ele não fazer jornalismo... Menos um sofrendo). Mas aí eu pauto... Tem algumas
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matérias que são muito específicas, por exemplo, blog de poesia... É melhor que um poeta que
tenha blog faça porque ele já conhece as pessoas todas. Então, a minha função é não só ter a
idéia, mas caçar quem vai fazê-las... Essa coluna “De Olho neles” tínhamos combinado de nós
mesmos fazermos, mas estamos há meses tentando... Aí a gente se embola... Coisas do dia-adia acabam nos impedindo de fazer... Decidi que o Marcelino Freire, que é um cara da
geração 90, que é um grande articulador, que ele seria o responsável. Ele topou, então já
centralizamos nele. Quando o Portal fez dois anos, cada dia da semana a gente oferecia um
presente para o leitor, fizemos a oficina literária online...
F: Os colaboradores recebem?
CC: Os colaboradores recebem e pagamos até bem direitinho para o mercado... Temos
uma verba para colaboradores...
F: Os colaboradores não são necessariamente grandes nomes do impresso?
CC: Não. Eles são normalmente escritores, professores, eventualmente até jornalistas
e até mesmo estudantes de jornalismo. Já publicamos duas matérias de um cara chamado
Bruno D’Origatti: uma do Tecnosubversivos... foi ele que bolou aquilo. Vi um texto dele num
seminário e vi que ele tava fazendo isso. Ele ganha da mesma forma que um profissional.
Mesmo as reportagens podem ser feitas fora, não tem problema... Até porque essa equipe
também monta, então ela gasta muito tempo montando.
F: Como você resumiria a proposta do Portal hoje, porque pelo que o Luis falou a
essência continuou a mesma, mas existe alguma questão que você e Heloisa tenham bolado...
CC: Ele tem uma proposta mais firme de não ser um caderno de resenhas, de não ter
preocupação com o que está sendo lançado e mais com que o que ainda vai ser notícia. E
muito com literatura offline. A gente agora vai publicar (a partir de abril) uma oficina de
narrativa não-linear, que é uma coisa super cabeça. É uma oficina pra fazer hipertexto.
F: Mais uma vez o Portal discute novos modos de falar sobre o offline no online...
CC: É. Porque descobrimos que, mesmo nos blogs, o que se faz é literatura de modo
tradicional e aí eu e Heloisa conhecemos a única pessoa no Brasil que está pesquisando
narrativas não-lineares tanto nos EUA como na Alemanha, super premiada e que é totalmente
desconhecida. Ela tem uma teoria de que a linguagem da nova literatura é o hipertexto, é a
programação de computador... Então propusemos... Ela estuda uma coisa muito legal que é
“culturas híbridas”, que é o híbrido entre o online e o offline. A gente vai fazer uma oficina
sobre isso discutindo os conceitos, dando dicas de sites que já trabalham com essa coisa de
linguagem... É muito legal porque não há nada sobre isso. Nem a gente sabe direito sobre o
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que é... Sabemos vagamente. Ela sabe direito o que é. E decidimos que também queríamos
usar o site para aprender...
F: Para vocês aprenderem?
CC: É. Mas, por exemplo, a coisa do Wu Ming do tecnosubversivos nem eu nem a
Heloisa sabíamos o que era. E aí daqui pra frente a tendência é que as pessoas comecem a
discutir isso...
F: É literatura de “ponta”, se pudesse dizer assim...
CC: É, eu acho que é crítica literária de ponta, porque você não está preso no que está
saindo, você está jogando pra frente. Outra coisa que o portal permite, que é muito bom é que
normalmente numa matéria você tem que ficar explicando tudo. Por exemplo, o Omar fez
uma entrevista com aquele cara que fez o Regurgitofagia... O Michel Melamed... E aí eles
ficavam falando sobre a peça...Eu não vi a peça, a Heloisa também não. Mas aí ele logo de
cara colocou um link em que você via três minutos da peça. E então você entendia tudo que
eles estavam falando. Isso jornal não tem. O link, com a notícia em si, o jornal não tem.
Estamos querendo desenvolver uma tecnologia que nos permita cobrir seminários e sejam
gravados trechos das coisas.
F: É exatamente isso que faz falta nos sites sobre cultura, né? Porque tem que ser
diferente em termos de forma também...
CC: Claro! E uma coisa que eu descobri é que não adianta a gente fazer uma coisa
igual ao resto. Você tem muito mais vocabulário narrativo na internet. Você trabalha com
hipertexto, pode trabalhar com tudo. Se você faz uma matéria sobre um seminário e coloca
arquivo sonoro, você precisa falar menos, porque uma coisa é um cara lendo o jornal e
explicando o que foi aquilo e outra coisa é você ouvir o sujeito falando. E aí você
simplesmente coloca o arquivo sonoro. O leitor, o internauta tem a experiência ao vivo, e isso
é uma tendência...
F: E fixa muito mais a atenção porque ele tem a possibilidade de variar em termos de
formas de captação da notícia: ele lê, ouve, vê...
CC: Exatamente. É muito diferente o tipo de leitura.
F: Como você definiria a função da Idiossincrasia agora? É a versão jornalística do
Portal?
CC: É. Ela tem essa ponte do online com o offline. Claramente. Ela tem essa função
da ponte com os escritores que estão lá com a internet. Todas as produções novas vão passar
por ali de alguma forma. Vai ser noticiada ali. Tem uma função de serviço, das notas e de
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juntar informações que estão espalhadas. E ela tem a função de discutir novas tecnologias
narrativas.
F: O Omar e a Beth são novos. Mas você vem do impresso... A maior parte das
pessoas que editam na web vieram do impresso... Qual a grande diferença entre editar na web
e no impresso?
CC: A primeira diferença é que você não é tão assediado, então você tem mais tempo
livre. Quando eu trabalhava no Idéias, era uma equipe do mesmo tamanho...
F: Cris, faz uma abreviação do seu currículo pra mim...
CC: Fiz UFF, depois Mestrado e Doutorado na Eco. E trabalhei na Veja, na editora
Rocco e no Jornal do Brasil, na maior parte do tempo. Eu fui basicamente repórter de cidade
minha vida inteira. Fui sete anos repórter de cidade. Amo subir morro, ir pras delegacias... E
você leu o livro do Tom Wolf agora? Ele vai citando todos os grandes jornalistas (escritores
de new journalism) são caras que têm o pé na cidade, estão vendo o mundo. O problema da
editoria de cultura é que você não vê, você só vai direcionado: vai ver uma peça e volta. Você
não vê nada do que está acontecendo à sua volta. Ou então você nem vai, fica ao telefone
falando o tempo todo. E atualmente cultura está muito ligado à entertainment e celebrities. O
que é terrível. O cara fica vendo tevê, basicamente isso; indo a desfile de moda.
F: Uma banalização do que era jornalismo cultural antes?
CC: É. Depois fui subeditora de internacional, de política, editora de opinião, repórter
especial do Idéias, subeditora do Idéias, repórter do B e depois editora do Idéias... Com
editora fiquei cinco anos. Mas fiquei a maior parte do tempo no JB. Meu interesse pela
internet é muito recente... Coincide com o Portal mesmo.
F: Voltando às diferenças de se editar na web e no impresso...
CC: No Idéias, a equipe era ainda menor. Era eu e uma estagiária. E era o dia inteiro
as pessoas telefonando, telefonando, telefonando e pedindo milhares de coisas. É um espaço
muito nobre. Ainda é. É um espaço muito tradicional. E a primeira coisa que eu vejo no Portal
é que ninguém telefona. As pessoas no máximo mandam e-mail, o que é natural. Eu não
preciso ler todos os livros que estão saindo, não preciso saber quem são todos os escritores...
Aí eu direcionei... o Portal é quase um trabalho de pesquisa pra mim. De pesquisa sobre um
tema que também me interessa que é a narrativa na web. No impresso, você não pesquisa, fica
o tempo todo correndo atrás do prejuízo. Não tem como...
F: Por quê?
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CC: Porque você está preso à pauta dos lançamentos das editoras, então não tem
autonomia pra definir o que faz. Você não escolhe. Você tem poucas opções. No Portal não,
você tem todas.
F: E em termos de texto?
CC: Tem uma outra coisa que muda em relação ao jornal e à revista. É que a página
não é de borracha. Não adianta, tem um tamanho, “x” caracteres e não tem como mudar isso...
Na net não, você pode ter um livro...
F: Mas não dizem que texto longo não é bom para web porque as pessoas não têm
paciência de ler?
CC: Isso é um mito que já caiu há muito tempo. Inclusive nós fizemos uma coisa
muito legal que foi a tradução de um texto que fizemos nos EUA sobre “eye track” (siga o
olho) no qual uns pesquisadores de uma universidade de lá monitoraram vinte pessoas lendo
textos na web, em vários sites e observavam o que elas olhavam primeiro, gráficos... o que
chama mais atenção de cada coisa.
F: Como na página do jornal, na qual já se pesquisou quais os pontos e a ordem que é
observada pelo leitor...
CC: Isso. Então publicamos esse texto. Essa história de que as pessoas só lêem textos
pequenos é bobagem. Isso foi no início da internet, hoje em dia as pessoas lêem livros na web.
Os mais jovens estão mais acostumados até a lerem na web que no computador. A minha filha
tem doze anos e está mais acostumada a ler na web do que no papel. A tendência é ler cada
vez mais na web.
F: E para quem escreve, para o jornalista...
CC: Você não tem a preocupação, como no jornal você tem, do tamanho do seu texto.
O jornal tem limite, a internet não tem. Mas você tem uma preocupação com o hiperlink. No
jornal, você põe uma foto e pronto, está ilustrada a matéria. Na internet, você não precisa
tanto da ilustração, uma coisinha pequena resolve. Mas a sua matéria tem que puxar para
outros lugares. Você precisa saber de outros endereços porque ela também é um serviço. A
própria matéria é um serviço.
F: Quer dizer, o site precisa ser aberto...
CC: É, e a matéria não pode ser fechada. Se ela está se referindo a fulano de tal, você
encontra um link que tenha a biografia do fulano de tal você, precisa colocar um link... E você
já está dando mais informação. Se está se referindo a um texto tal ou uma peça tal, você
precisa linkar algo que explique mais a peça.
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F: Você poupa determinadas descrições que até atrapalhariam o seu texto, mas, ao
mesmo tempo, tem a chance de apresentar para pessoas que não conheciam determinado
autor/obra um pouco sobre esses temas...
CC: Como aconteceu no tecnosubversivos... Não sei o que é Wu Ming, mas vou lá no
link, entro no site, vejo tudo que eles estão pensando, fazendo, volto para a matéria e aí faz
mais sentido. Eu acho que a matéria da internet é menos explicativa...
F: Poucas pessoas exploram bem as possibilidades do link hoje em dia, não?
CC: Não... Essa é a grande tendência atualmente... O Portal tem uma grande
preocupação com isso, é um serviço que a gente oferece para que a pessoa vá por conta
própria.
F: Como o Portal utiliza as ferramentas que a web oferece (áudio, vídeo...)? Quais as
metas em relação a isso?
CC: A gente está linkando... E estamos começando a colocar essa coisa do gravador
digital... Não é muito complicado. Vamos aprender na prática.
F: A Helô diz que o grande problema disso é também a questão da grana...Você
também acha isso?
CC: Quando elas estão popularizadas não é problemático, mas no início da tecnologia,
é muito caro. Às vezes, pra encaixar alguma ferramenta no site, você tem que contratar uma
empresa... Por exemplo: quando fizemos dois anos, a Helô quis uma chamapanhe estourando
e aquilo custa dinheiro. São pessoas que podiam estar ganhando fazendo outra coisa.
F: Há quanto tempo tem alguém como o Omar que toma conta só dessa coisa da web?
CC: Nós entramos praticamente juntos, em junho de 2004.
F: Antes disso quem fazia?
CC: Era na Conspiração. Eles já têm uma estrutura pra isso. Atualmente, só nós
definimos a identidade visual do site, mas eles têm um suporte técnico que a gente não tem.
Agora é independente...
F: Qual é a freqüência de atualização do site?
CC: A atualização é diária. Todo dia tem uma chamada (das cinco que ficam
disponíveis)... Ao longo da semana todas elas vão mudar. ... Só sabemos que precisamos
trocar uma matéria por dia. Temos matérias de gaveta e vamos mudando conforme nosso
interesse. E uma vez por mês trocamos o “Exercícios Urbanos” indicando o premiado.
F: A oficina literária agora é sempre feita com freqüência?
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CC: Ela durou doze aulas. Vai dar um tempo e depois recomeçamos a oficina de
narrativas não-lineares. E depois uma de poesia. A idéia é que seja constante... É um serviço
super legal, faz muito sucesso.
F: É? Faz bastante sucesso? Quais os “canais” que atraem mais o publico pro site?
CC: Faz muito sucesso. A gente divulgou a oficina em muitos jornais... Todos
divulgaram que íamos oferecer a oficina. Acho que estava em vários blogs, no Orkut tem uma
comunidade que fala do Portal Literal... O Publishnews, o Paralelo, todos falam...
F: Como vocês exploram essa conectividade do Portal com outros sites de cultura?
CC: Quando nós temos alguma notícia muito importante, nós avisamos a eles e eles a
nós. Mas em geral vem no automático: um lê o outro.
F: Mas vocês linkam? Porque pelo que vi vocês têm os tais “sites parceiros”...
CC: É, esses nós linkamos.
F: Mas fora isso vocês fazem algum outro tipo de “troca”, como publicar alguns
autores deles também ou conteúdo ou qualquer outra maneira de interação?
CC: Não. A conexão é feita pelo leitor.
F: É o mesmo leitor?
CC: Acho que sim. Acho que é bem parecido. Nós temos a diferença de que tem gente
que chega no Portal buscando os clássicos (os cinco). Então, é um leitor mais “velho”, nesse
sentido, ou então é um estudante, um professor... A gente tem uma relação naquele “email dos
leitores” que dá pra ter uma idéia do perfil. Mas depois que começamos a fazer esse negócio
de literatura on-line e não mais só a preocupação com o off-line no on-line, aí começamos a
atrair muitos jovens.
F: Através do cadastro de vocês dá pra fazer alguma idéia de quem são os internautas?
CC: Mais ou menos, porque o cadastro pertence ao provedor e a gente não tem acesso.
É do Terra.... No setor de Marketing da Conspiração, tem um cara chamado James, que tem
os gráficos e mapas dos nossos leitores, qual mês teve pique, qual faixa etária...
F: Esses dados pra vocês não representam um “norte” para a publicação?
CC: É sim. Mas eu lembro que boa parte dos nossos leitores são jovens, mas eu não
tenho de cabeça os dados. Por isso, também resolvemos direcionar um pouco o conteúdo do
Portal.
F: Esses jovens são, então, conquistas da Idiossincrasia e não propriamente pelos sites
dos escritores?
CC: Às vezes sim, porque eles vão estudar os escritores. Vai cair numa prova etc. Isso
eu acho que diferencia o Portal, esse pé no off-line.
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F: Acho que um grande diferencial do Portal é também o fato de que esses “grandes”
do offline se adaptaram muito bem ao online: as cobrinhas do Veríssimo, os poemas do
Gullar... São clássicos que conseguiram adaptar suas obras ao formato da web...
CC: Eles também querem... Todo mundo quer entrar na internet. Até a Lygia, que não
sabe usar, quer. Porque isso também facilita qualquer pessoa que queira fazer uma entrevista
com eles, uma pesquisa sobre eles... Um acesso ao material deles, que é enorme. Se você é um
escritor importante e não tem isso na web, onde as pessoas vão pesquisar?
F: A Helô comentava que existem múltiplas entradas para o Portal: segundo ela, o
Portal é um site muito aberto. Além dessas pessoas que chegam até o Portal, por exemplo,
através dos sites dos grandes escritores, que outras formas de entrar existem?
CC: Sim... Blogueiros... Tem um site na net que mede a quantidade de links nos quais
seu site está linkado... O Portal está linkado em 31 sites...Dá uma idéia... Muitos blogueiros
linkam porque realmente damos muito espaço pros blogs... A gente vive recebendo pedidos
pra linkar o site na blogteca... Desde que tenha uma preocupação com literatura, a gente
sempre coloca. Pelo email dos leitores dá pra ter uma noção.
F: Os suplementos culturais que foram para a web (“Segundo Caderno”, “Caderno B”
etc) são espaços que ainda não estão abertos aos sites de cultura na rede... É a versão web do
que está no impresso...Puramente isso, né?
CC: Às vezes, no texto de papel, eles até estão fazendo matérias sobre isso, já vi
matérias sobre o Paralelos nos suplementos culturais. Mas quem cuida mesmo da web não tem
essa preocupação. Porque aí é uma outra coisa num outro departamento, sabe? É
completamente diferente.
F: Quais são os benefícios dessa relação com os sites parceiros (Paralelos,
Publishnews etc) ?
CC: Acho que o benefício é que nós compartilhamos público e ninguém perde público
um para o outro. Não há uma concorrência. Você pode ter uma informação para um negócio
que está acontecendo no Portal, no Publishnews ou saber através do Portal algo que saiu no
Publishnews. Então, na verdade...
F: Ou seja, não há disputa pela pauta?
CC: Não há. Às vezes, publicamos as mesmas notas, porque na web não há a
concorrência que existe nos jornais de que quem lê um não lê o outro. Na verdade, você fica
sempre pulando de um pra outro, então quanto mais links houver, melhor.
F: Quais são as estratégias que vocês fazem pra ganhar o leitor?
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CC: Concursos, fazemos a atualização diária (que é uma maneira de chamar o leitor),
porque você entra uma vez e quer entrar no dia seguinte, mandamos newsletters, fazemos
oficinas (que foi um sucesso) e promoções nas quais damos um livro. Temos dois tipos de
parceria: temos uma com as editoras. Então, quando o Veríssimo lança um livro, a gente
ganha cinco... e aí premiamos os leitores que acertarem o quizz show que fizermos ou
pedimos para que os leitores escrevam textos baseados na temática dos livros que os autores
lançaram. Temos uma parceria com a Livraria Cultura. Damos um vale-livro no valor de 300
reais pra quem ganhar o “Exercícios Urbanos”.
F: Para você que trabalhou no impresso, quais as diferenças na maneira de se chamar o
leitor nos dois meios?
CC: No impresso, tem um departamento de Marketing que vai ter esse tipo de
preocupação. O editor não tem que pensar nisso. No impresso, o editor não tem interatividade,
que é um conceito muito caro aos sites, quanto mais interatividade você tiver melhor, quanto
mais você puder se comunicar com o leitor, melhor.
F: Vocês conheceram o pessoal do Paralelos (editores etc) na web? Ou já se
conheciam de fora da internet?
CC: Todo mundo se conhece. O meio literário é muito pequeno. É fácil juntar todo
mundo (escritores, editores e críticos literários) numa mesa de restaurante. Na verdade, a web
ajudou muito a fazer isso... Há dez anos atrás, você não conhecia quem eram os escritores, os
novos... “Ah, não existem novos escritores”. Não é isso, a gente simplesmente não tinha
mapas de quem era novo e de quem fazia o quê. Duas coisas ajudaram: a web e uma
quantidade enorme de antologias de escritores novos (tipo anos 90), como essa que o
Paralelos fez agora... Isso ajuda muito porque se começa a reunir pessoas, começa a dar
visibilidade pra essas pessoas e até vê quem é bom quem não é, não tem que ler o romance do
sujeito pra saber. Você lê o conto e acha... Então, criou-se uma rede de comunicação: hoje, o
pessoal do sul se corresponde com o pessoal do nordeste, com o pessoal de São Paulo, do Rio
de Janeiro... A vida literária se ampliou com a web. Entre todos (autores e editores, leitores
etc)
F: Como você vê isso acontecendo no Portal?
CC: Na verdade, estou falando de escritores novos, geração 00 etc. Mas com os
autores clássicos os leitores mandam email e nós repassamos os emails. Se eles finalmente
respondem ou não, não sabemos. A relação conosco são as cartas que publicamos.
F: Em termos de propostas de pautas... Quais as diferenças entre impresso e web?
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CC: Impresso está preso à agenda das editoras... No impresso não, então a liberdade é
bem maior. E temas que teoricamente não têm um público amplo como os
“tecnosubversivos”... São assuntos que nós podemos publicar no Portal, mas que não teria
muita chance de sair no impresso, onde os temas são mais restritos.
F: A velha discussão de que os suplementos culturais atualmente fazem um jornalismo
de “balcão de serviços”, refém a editoras etc... Que faltaria crítica cultural etc. É uma
discussão jurássica. Mas como o Portal entra nessa? O Portal tem essa preocupação com
notinhas, atualização de eventos, mas ao mesmo tempo tem a parte da crítica. Qual o peso
disso?
CC: Bem, mas é diferente. Os suplementos funcionam mais como um serviço mais
para as editoras... Eles estão presos à produção feita atualmente pelos produtores culturais...
No passado nem tanto. Eles discutiam temas que não necessariamente estavam virando livros
e coisa e tal e lançavam autores e coisa e tal. O SDJB (Suplemento Dominical do Jornal do
Brasil), por exemplo, que foi fortíssimo nos anos 60, ele lançou o manifesto concretista que
ainda não existia, ou seja, ele não estava cobrindo o movimento, ele ERA o movimento. A
própria página (diagramação) era diferente...
F: Nesse sentido o Portal é parecido com isso?
CC: É mais diferente ainda. Hoje é um contexto de rede... Não é mais “movimentos
modernos contra antigos...” se insere num movimento de formação de uma rede de
informação e não mais numa proposta. Nessa rede de informações, pode entrar tudo, pode
entrar o cara do nordeste que escreve como Guimarães Rosa ou um sujeito do Sul que escreve
como um autor de lá. Não há uma unidade nessa rede. A única unidade é a comunicação.
F: Mas os suplementos não publicam quase textos... Vocês...
CC: É, isso é uma coisa que a gente oferece: tirar da gaveta a sua produção.
F: E aí produzir crítica sobre isso... Nem ficar só na publicação e nem ficar só na
crítica...
CC: É. Minha idéia de não fazermos mais resenha de livro é toda essa: vamos lançar,
publicar coisas que as pessoas estão fazendo mais que ainda não viraram livros.
F: Em termos de gêneros jornalísticos, você falou da resenha. Existe mais algum que
vocês tenham tirado e existe algum outro que você ache que ganhou espaço com o site?
CC: Eu acho que o serviço ganhou espaço nesse modelo de site. Não tínhamos
preocupação de juntar sites, informações como, por exemplo, quais os escritores que têm
blogs... Vamos dar o endereço deles todos... É um serviço pra quem está interessado na coisa.
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Vamos fazer uma oficina, mais um serviço que prestamos gratuitamente ao leitor... Acho que
é uma tendência.
F: Antes o “serviço” era apresentar lançamentos...
CC: Isso. Hoje o serviço é outro.
F: O que funciona e o que não funciona no momento de se produzir cultura na web?
CC: Nada. Você pode escrever da mesma forma. A única coisa que você vai ter que se
preocupar é com o hiperlink.
F: Como funciona o financiamento hoje?
CC: Somos bancados pela Petrobrás... nosso site é meio... primo-rico. As páginas dos
nossos sites são profissionais, o design é muito bom. É realmente diferente.
F: O Portal dá lucro?
CC: Não, acho que a idéia não é dar lucro. A idéia é se manter.
F: Porque a maior parte dos sites de cultura vão à falência em pouco tempo.
CC: É porque não arrumam patrocínio, como nós. A gente recebe uma verba e paga
aos funcionários e colaboradores.
F: Vocês não têm publicidade...
CC: Não. Temos uma parceira com a Livraria da Cultura.
Petrobrás garante o que precisamos.

O financiamento da
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ANEXO C – ENTREVISTA COM HELOISA BUARQUE DE HOLANDA

Fábia: Como, quando e com que proposta começou o site?
Heloisa Buarque de Holanda: A Conspiração começou a montar uma coisa de .com,
era o Conspira.com. Eles tinham o portal da Xuxa e quiseram ampliar a coisa. Pensaram,
então, em fazer algo de literatura e me chamaram para ser curadora e então escolhemos juntos
os cinco escritores oficiais do site.
F: A idéia era literatura desde o início e não cultura...
HBH: Era literatura. Eles iam fazer vários portais, mas aí a “bolha” estourou e então
eles desistiram. Esse negócio da internet estava em altérrima naquele momento... Ah! Tem
dois anos que inaugurou. Lembro que comemoramos os dois anos do Portal com uma
champanhe online que estourava quando você acessava o site. Aí começamos a pensar nos
autores. Pensamos em autores que fossem importantes e que fossem também atrair o público.
F: Pois é, porque o Portal tem esse grande diferencial: ele tem uma mescla de
conteúdo próprio e a participação desses cinco.
HBH: É, esses cinco são sócios do Portal. São sócios da Conspiração nesse Portal.
F: Esses sites já existiam antes e eles só foram linkados ou...
HBH: Não, nós produzimos. Inventamos um por um.
F: Eles controlam a produção de conteúdo do restante do site?
HBH: Eles se metem um pouco. Mas é bem separada a revista Idiossincrasia dos sites
deles. A revista começou com o Luis Fernando Vianna e depois passou para a Cristiane. Mas
os cinco também opinam. É uma sociedade entre os cinco mais a Conspiração. Eles têm uma
sociedade.
F: Por que um Portal e não um site?
HBH: Qual a diferença entre um Portal e um site?
F: É isso que eu queria ouvir de você...
HBH: O Portal tem vários sites, você tem o site do Veríssimo, do Zuenir, da revista
mesmo...
F: São sites independentes?
HBH: São sites feitos cada um por si, pela mesma pessoa. Tanto que o design de cada
autor é completamente diferente do outro autor. Tentamos recriar o universo daquele autor.
F: O fotógrafo é o mesmo, né?
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HBH: É. Mas cada um foi concebido de uma forma. Íamos à casa de cada um com um
design (Tony Vanzolini). Quem estava liderando isso era o Luís Noronha e eu, lá na
Conspiração. Aí o Luis Fernando foi contratado para a Idiossincrasia e não para o Portal.
Como a Cristiane também. A gente até atualiza ao mesmo tempo, mas a responsabilidade dela
é com a revista.
F: A idéia da Idiossincrasia nasce junto com a idéia do site dos cinco autores...
HBH: Sim, a idéia era fazer um diálogo com o público. Senão ia ficar uma coisa meio
estática porque não íamos conseguir que esses autores escrevessem o tempo todo para ali, não
teria movimento. Também não dá pra inventar assunto sobre eles compulsivamente. Então a
revista supriria isso. A revista é atualizada diariamente.
F: E para a revista vocês sempre pensaram em jornalistas?
HBH: Sempre. O Luis veio do “O Globo” e a Cristiane veio do “Idéias” (JB). Porque
para editar uma revista é um jornalista, não é não? Se fosse um escritor não ia dar certo. Tem
que ter um timming, redação, a prática de notícia, de entrevista... Um escritor, por exemplo,
jamais faria isso. Faria lago mais lento.
F: E são profissionais que vieram do impresso?
HBH: Todos. Porque ainda não existe o profissional do virtual. Geralmente eles estão
migrando de algum lugar. Agora talvez já exista um pessoal que já começa na web, mas isso
não existia. E essas pessoas ainda são muito novas. Afinal, são pessoas da geração da web que
nasceu agora. A Idiossicrasia é uma revista online, não é um site. Há o compromisso da
pauta, de notícias, do artigo, da resenha, das notas de lançamento. O perfil daquilo é uma
revista impressa, uma revista que vem impressa e que nós damos um ar de virtual. Mas é uma
revista online. É amarrado em notícia, manchetes... A gente tinha resenhas, por exemplo.
Agora abandonamos. Porque todo mundo faz isso. E você não vai ler uma resenha online. É
melhor ficar dando mais notícia, mais entrevista, mais enquetes... Achamos que a resenha não
rendia na lógica da web (existe resenha em todo lado, aí quando chega o livro, se deu no
jornal já não pode dar... a lógica é essa), preferimos então mudar. Até o Luis Fernando,
dávamos resenhas, mas com a entrada da Cristiane, reformatamos tudo porque está entrando
uma pessoa nova, tem que mudar... Aproveitamos para avaliar e “detonamos” a resenha
porque ela não estava agregando muito. Quando as pessoas queriam saber o que alguém acha
de um livro não iam na web, naquele site. Iam num caderno de jornal...
F: Você acha que o público que vai ao site de vocês é um público que está descontente
com os cadernos culturais ou que vai atrás de mais conteúdo?
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HBH: Acho que vão atrás de mais conteúdo. É um portal de literatura, muito oficial,
com “big names”. Não é um portal de garotada, de blogs... É um portal pesado, tradicional,
que passa uma confiabilidade. Em geral quem assina é um editor conhecido.
F: Então você diria que é um público que já está conquistado pelo gosto da literatura?
HBH: Ah sim... Não é um Portal para formar... Quer dizer, tem os fãs do Veríssimo e
dos autores que acabam tendo acesso a umas coisas que talvez eles não entrariam. Esse site
tem várias entradas: tem o Gullar e a Lygia, que puxam um público mais acadêmico, tem os
fissurados pelo Zuenir e pelo Veríssimo que é um público formado pela mídia... O Rubem
também, ou seja, são figuras de mídia, mas que puxam o público pra literatura. Tem os
pesquisadores...
F: Então os cinco grandes autores são cinco grandes iscas pro público da web?
HBH: São. Tem uma biblioteca virtual aqui no PACC na qual nós colocamos todos os
links sobre todos os autores e concentramos... Machado de Assis, por exemplo: tudo que tem
na web sobre Machado de Assis nós linkamos. E há uma visitação muito alta. Porque a pessoa
estuda, a pessoa quer saber quem é o Machado de Assis...
F: E espaço para novos escritores?
HBH: Espaço para novos nós temos dado o tempo todo... Geração 00...
F: Desde o início isso era uma proposta?
HBH: Não. Aumentou agora. Com a Cristiane a produção saiu da Conspiração e se
mudou para a Aeroplano, então eu dou uma assistência que eu não dava quando estava lá.
Toda hora bato uma bola com a Cristiane, inventamos coisas... Essa festa dos dois anos de
Portal, por exemplo: era pra ser uma festa numa livraria aí eu falei que não, de jeito nenhum.
Vamos fazer uma coisa online e inventamos essa champanhe. Inventamos um concurso de
contos, demos brindes, oferecemos uma oficina... Agora vai entrar uma oficina nova de
hipertexto.
F: E isso dá ibope?
HBH: Dá, claro. A demanda é muito alta. A gente tem o personal e fazemos concurso
pra ver quem serão os doze leitores que ele acha melhores para ter um acompanhamento
personalizado. A gente recebe pilhas de contos.
F: Quer dizer, a cultura na web tem público. Talvez até mais que nos jornais.
HBH: Isso eu não sei, mas na web tem bastante público. E ele tem várias entradas. Por
exemplo, o caderno Idéias e no Prosa e Verso têm a coisa de descartar, porque você só lê um
deles, você é fiel. Mas o site do portal puxa muita gente por muitas entradas. Muitas notícias,
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quando são muito quentes vão para a homepage do Terra, aí a pessoa acaba indo pelo Terra
para o Portal.
F: Quer dizer, não tem muito a fidelidade que o público dos jornais tem...De só ler X
ou Y.
HBH: É.
F: Financiamento de cultura é uma coisa complicada... Principalmente na web. Como
funciona isso? Porque vocês têm grandes nomes (Petrobrás, Eletrobrás...)...
HBH: Isso quem vê tudo é a Conspiração. Mas se consegue... Tem a Petrobrás. Acho
que na realidade o poder de fogo da Conspiração é maior que o normal.
F: Cultura na internet é mais atrativa para anunciantes?
HBH: Não sei. Acho que não.
F: Por quê?
HBH: Porque patrocínio para cultura é muito difícil, eu estou vendo isso. Eu tenho
uma editora e levamos de dois a três anos para conseguir arrumar um patrocínio. Não é muito
fácil. Os patrocinadores preferem peças de teatro, cinema etc, porque a visibilidade é muito
maior. Assim, o nome está na tela, no outdoor etc. Então esses dois setores levam uma
porcentagem altíssima dos patrocínios possíveis (80, 90%). Então sobra muito pouco e então é
guerra de foice. A Conspiração consegue porque ela tem uma equipe muito conhecida, muito
confiável. Então tem um canal livre com vários patrocínios. Além do mais, é muito bom uma
empresa estar associada aos nomes de autores clássicos como os que o portal abriga, já não
diria de uma revista virtual.
F: O que faz com que a web seja um diferencial para se veicular cultura?
HBH: É porque é muito rápido, o acesso é muito amplo. È por causa da mobilidade da
internet. Você chega em qualquer lugar do mundo quando pesquisa algum assunto. A questão
não é imagem, som, nada disso. É o raio de ação. Você chaga muito rápido a lugares muito
distantes. E isso vale pra cultura.
F: Mas também acontece da internet servir mais facilmente como um caminho para
você “cair fora” de um site mais rápido, não? Porque você tem milhares de links, formas de
conexão. Então como se consegue que o internauta se sinta mais à vontade em ter a web como
meio de consulta do que outros meios como o impresso, por exemplo?
HBH: Eu acho que é amplidão dos nós de acesso. Se você procura em um
determinado lugar offline é uma fonte. Se você coloca um nome no google, as fontes são
várias. Eu acho que é só isso. Eu, por exemplo, não faço mais uma palestra sem ir para a
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internet. Sabe? Tati Quebra barraco. Na web tem todas as informações que posso querer: suas
entrevistas, as letras das músicas, tudo.
F: Falo isso porque acho que as possibilidades narrativas que a web oferece também
representam um diferencial importante, que conquistam leitores/internautas. O que eu acho
que chama atenção, por exemplo, no site do Gullar é justamente a brincadeira que ele faz com
os poemas, com as possibilidades que a web oferece.
HBH: Eu sou crítica literária, essa é minha origem. A gente olhou para aqueles
poemas na página e disse: não vai funcionar na tela, porque o poema concreto precisa da
folha, da proporção da folha. Mudou o tamanho de tela, por exemplo, mudou o poema. Então
dissemos: não vai funcionar. Como resolver isso? Colocamos um garoto na casa dele para ele
poder fazer a tradução. Foi ele mesmo que fez, por sugestão nossa. Porque tava na cara que o
concretismo não funciona na internet. A espacialização é fundamental para um poema
concreto. Todas as fantasias que ele fazia, o garoto executava. O poema é um objeto visual. A
internet, o computador, é uma outra “página”, que você, inclusive, não garante.
F: Como foi adaptar esses autores clássicos para a internet?
HBH: Isso foi bem no começo: uma discussão nada fácil de pensar “como um poeta
entra na internet”. A gente teve que seduzir esses autores, explicar pra eles... A Lygia não
sabe nem passar um email, quer dizer, não era um meio importante pra ela. Tivemos que
mostrar pra ela que a internet era uma coisa legal, que seria uma presença controlada porque o
que tem de site de fãs de autores é uma barbaridade e esses fãs fazem o que querem: botam
informações erradas, apressadas... Mas esse é um site oficial, que é sempre submetido aos
próprios autores. É um site autorizado.
F: Existe alguma produção desses autores específico para a internet?
HBH: Tem a rádio Veríssimo, por exemplo... No nosso site, nós divulgamos muito.
F: A cultura na internet criou uma rede entre escritores, colaboradores, jornalistas...
Algo que não existe no impresso. Como você acha que isso se dá no Portal? Acha que isso é
visível?
HBH: Nós até divulgamos uma notícia de que existe uma comunidade no Orkut só
para falar do Literal.
F: Os internautas têm acesso direto, quero dizer: os cinco grandes se comunicam com
o internauta de uma maneira mais intensa?
HBH: O que nós prometemos foi o seguinte: nós não temos o endereço deles no site.
Os leitores mandam pra gente e nós repassamos para eles. Às vezes eles demoram pra
responder, porque estão fora do Brasil e tal.
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F: Até porque eles não têm, como você disse sobre a Lygia, uma facilidade de trânsito
com a internet tão grande assim, né?
HBH: É, agora a gente publicou uma coisa muito legal: O Rubem descobriu que tinha
uma foto do Zuenir quando era boy e aí eles começaram a trocar emails. E a gente publicou a
correspondência por email entre os dois.
F: Vocês publicam uns “bate-bolas” que não são bem uma entrevista, não é?
HBH: É. E tem também uma entrevista que eu fiz logo no começo com o Armando
Freitas Filho sobre o email como gênero literário... É uma entrevista que eu adoro! Sabe?
Sobre que gênero é esse de escrever por email? É bem no começo, na época do Luis Fernando
Vianna. O Armando Freitas Filho guarda os emails... Que nem tem gente que guarda carta... É
um gênero diferente, porque você não escreve um email como escreve uma carta, então era
isso que discutíamos: que linguagem é essa? Bem legal.
F: Vocês têm um quadro de colaboradores que não é nada fixo...
HBH: É. Temos uma equipe mínima: a Cris, eu, o Omar (designer) e a Beth, que é
uma estagiária. O resto são colaboradores.
F: Como são escolhidos os colaboradores? Quem são eles?
HBH: São escolhidos da mesma forma que em um jornal: reunião de pauta. Tem um
blog de escritores novos que trabalhamos em comum.
F: Tem uma diferença muito grande entre vocês e o Paralelos, não é?
HBH: É com o Paralelos que a gente trabalha!
F: Como é a colaboração? Linkagem?
HBH: De linkagem sempre. Não sei a intensidade disso nesse minuto, mas no tempo
do Luís Fernando era um recurso que durava.
F: É uma troca interessante porque vocês têm os cânones, os clássicos e eles têm a
inovação, não é?
HBH: Exatamente. Foi o Luis Fernando quem sugeriu e foi ótimo. Já tem outros
novos. E o Omar é muito virtual, muito blogueiro então ele traz muitas sugestões, muitos links
muito bacanas. Agora estamos trazendo para o Portal uma discussão que rola na internet que é
sobre o Copyleft. A gente colocou um que era genial que era como se lê uma página na web...
pra onde você olha na página da web...
F: Quer dizer, vocês publicam muitos textos que comentam a própria atividade de
fazer textos na web e novas tecnologias... Um pouco metalingüístico, né?
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HBH: É. Fazemos bastante isso. Esses exemplos que eu te dei mostram isso. O que
nós estamos tentando fazer (mas isso demora muito tempo porque a tecnologia é da
Conspiração, o que às vezes encrenca) é uma mudança na lógica da imagem.
F: Pois é Helô, isso é que eu ia te perguntar: vocês inovam bastante em termos de
conteúdo, mas a brincadeira com o formato, imagem fica muito por conta dos sites dos
escritores oficiais apenas, não é?
HBH: Não. É porque aquilo é muito complicado. É um site feito em colunas. A nossa
vontade de brincar é enorme, mas você leva dias pra colocar uma imagem no ar. Isso emperra
um pouco, mas não dá pra não ser.
F: Mas logo a Conspiração que tem essa proposta de inovar?
HBH: Mas o software é inovador todo ele. A gente já brincou tudo o que deu, mas o
software é muito duro, você não pode ir além do que o cara fez. Uma vez tive uma idéia nova
pra mexer graficamente. Eles tentaram adaptar, mas...
F: Porque a cultura na web pede isso. Pede essa inovação gráfica. E também o fato de,
por exemplo, você poder ouvir um poema, ver esse poema...
HBH: Mas eu acho que os softwares estão ainda pouco flexíveis.
F: Até porque isso exige um patrocínio muito bom porque é muito caro, não é?
HBH: É muito caro. Então você fica tímido. Acho que já já vão existir softwares mais
flexíveis e tal mas por enquanto só. Temos que funcionar ali dentro.
F: Tem a velha discussão de se jornalismo cultural é prestação de serviços ou se é um
espaço para se fazer crítica... Eu vejo uma coisa no Portal que é a preocupação com a
atualidade: chamar para lançamentos, eventos... Em que você acha que o site pode ser
diferente, que possa “inovar”, nesse sentido?
HBH: Não temos livros que sejamos obrigados a dar resenhas, como nos jornais, não
temos uma direção obrigatória, somos muito livres. Temos patrocínio, né?
F: E o patrocinador não exige...
HBH: Ele só quer que tenha grande page view... Ou seja, é bem diferente do jornal,
onde entra anúncio todos os dias e você tem que anunciar o livro da editora, não tem
conversa. O jornal tem pressões comerciais que nós não vivenciamos. Estamos vivendo um
pouco como antigamente, do mecenato. A gente não está encarando o mercado, a gente está
no mercado patrocinado. É que nem a UFRJ, que não depende do pagamento dos alunos então
ela pode fazer pesquisa, as outras não fazem.
F: Vocês têm uma parceria com a livraria cultura, não é?
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HBH: Temos. É pra vender, porque eles vendem os livros dos grandes autores, eles
vendem. Temos um acordo com a Cultura. Nós encaminhamos a venda para ela, porque nós
não vendemos. Ela doa acho que 300 reais por mês em livros. Aí nós leiloamos os livros nos
concursos, sorteamos etc.
F: E se esse patrocinador não fosse a Petrobrás, fossem livrarias, editoras...Isso
modificaria tanto em relação ao impresso?
HBH: Seria mais ou menos a mesma coisa. Mas jamais isso aconteceria com o Portal.
Mas quase nenhuma editora tem esse porte... Só algumas, como a Rocco. Mas jamais aplicaria
no Portal. Não tem retorno. A Petrobrás ganha porque tem o negócio da lei, né? E porque tem
os grandes escritores. Eu imagino que se eu, Heloisa inventar um site não vão me dar
patrocínio.
F: Quer dizer: apostar em cultura na internet tem que ser apostar em grandes cânones
que vieram do impresso e que puxam leitores para a internet...
HBH: Exatamente. Isso mesmo. Tem que ter page view para que o patrocinador queira
participar. E quem é que vai arriscar em nomes desconhecidos?
F: Ainda vale muito pouco a pena para o patrocinador investir na cultura na web...
HBH: Como retorno financeiro? Sim.
F: Quais os benefícios que vocês têm linkando sites como o Paralelos? Qual é a troca
que vocês oferecem?
HBH: A gente ganha uma área nova, que nós não oferecemos. É legal ter a presença
de quem está pintando. Muito legal. Com os concursos que nós fazemos aparecem pessoas
novas. Às vezes, apostamos num ou em outro. A Cristiane está inventando uma nova seção
“O que vem por aí” – e não é Paralelos – e é só apostando nos novos autores.
F: O que você acha dos outros sites? Como você vê os outros sites de cultura na web?
HBH: Eu não posso falar não porque uso muito pouco a internet. Não tenho tempo. Eu
uso a internet como consulta, não como fruição, não sou uma leitora de internet. Mas acho
que isso não acontece com as novas gerações. Tanto que ele agrega muito à internet. Eu acho
que o Literal tem consulta, coisas atuais e material sobre os cinco. As crônicas novas chamam
muito (os “Pensamentos Imperfeitos”) do Rubem e que só têm no nosso site. Assuntos como
“qual a melhor pipoca do Rio” ele desenvolve lá. É hilário. Ele pega a pipoca e leva a sério. O
Gullar tem um chamado “Resmungos”, onde ele fica implicando com as coisas. De vez em
quando as pessoas entram pra ver.
F: Na verdade é um espaço que talvez esses autores não tivessem, né?
HBH: É, pra resmungar não. Tem o do Veríssimo, o da Rádio.
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F: A Lygia tem o site que eu achei menos “explorado”...
HBH: Mas você nem consegue falar com a Lygia. Ela não dá material e nem deu
material porque ela não usa a internet e tem 85 anos. Então, ela nem se vê lá, nem sabe o que
tem dela lá. Ela está cansada. Pra fazer um livro de contos leva vários anos, o editor fica
maluco... Ela não quer mais se aporrinhar, ralar.
F: Se você pudesse pensar fora do Literal, o que você acha que um site sobre cultura
deve enfocar. Porque é muito mais fácil você encontrar um site sobre literatura do que
propriamente de cultura...
HBH: Acho que a pauta tinha que focar muito a mídia, a internet como tema. Poesia
na web, coisas na web. Eles tinham que ver a cultura na web.
F: Pois é, sites como o “No Mínimo” fazem cultura na web, mas falam pouco da
própria web...
HBH: É porque aí são jornalistas como Flávio Pinheiro... São mais de impresso.
F: É algo bem diferente do Portal, não é? Porque no Portal se você cansa de ler
críticas, etc você vai até as cobrinhas e poemas do Gullar e dá uma relaxada e tal...
HBH: Isso. Mas o “No Mínimo” é um jornal informativo, eles têm um padrão de
jornal. O “No.” era ainda melhor...
F: E porque o “No.” Não deu certo e o “No Mínimo” deu?
HBH: Deu certo porque são meia dúzia de gatos pingados que mandam matéria de
casa. O ““No.”” Era uma cobertura em tempo real, jornalística, bem diferente do “No
Mínimo”.
F: Como é que se conquista a nova geração pela internet para que gostem de cultura?
Porque o site de vocês puxa muita gente que já conhece e gosta de literatura, mas e uma
geração nova?
HBH: Acho que há que se fazer uma ponte com essa geração nova. Nos jornais é
separado: é o Megazine... Por isso, a gente tem essa preocupação com o Paralelos. A gente
tem o Omar que faz um pouco essa ponte. Através de links e matéria. Ficamos muito tempo
com literatura de blog no ar. Ainda teve uma briga entre São Paulo e Rio. Promovemos uma
briga pra esquentar – tem o pessoal de São Paulo, que é o pessoal da Geração 90, Geração
sem papel e tem os blogueiros do Rio, o Paralelos etc. Nesse momento essa geração nova foi
ao Literal, tomar partido etc.
F: Porque a cultura na web oferece a uma geração que não tem “saco” de ler sobre
cultura, estar antenada à cultura, porque oferece outros meios (vídeos etc). Talvez isso seja
um grande potencial da cultura na internet.
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HBH: Acho que sim. Exatamente. E ativar a produção cultural também. Porque
quando produz já vai checar o outro, né? Essa coisa do blog etc é importante. Eles começam
com diários e terminam fazendo contos. E viram escritores. As coisas que o Paralelos
publicou começou com escritores, estudantes de jornalismo etc, que acabaram fazendo um
conto, poesia etc. Poesia, por exemplo, é muito difícil, porque não vende.
F: O Portal é literatura nacional não é, Helô? Isso é um norte.
HBH: É. Valorizar literatura brasileira. Temos também matérias sobre fora, mas o
foco é a nacional, porque é uma opção editorial nossa, um incentivo. Até porque os cinco são
também parte do nosso Portal.
F: Você pode dizer que o Portal é um meio de divulgação literária?
HBH: É. Mais que produção. Não é um site para criação e sim para divulgação
(porque é uma revista jornalística).
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ANEXO D – ENTREVISTA COM AUGUSTO SALES
Fábia: Você se formou em quê?
Augusto Sales: Eu fiz Finanças.
F: Que espécie rara, e aí esse histórico de literatura, de cultura...
AS: É muito de ler e escrever mesmo, mas tem outros escritores também.. Pra falar
dos novos: tem o João Paulo Cuenca, por exemplo, que é economista...
F: Mas você tem um histórico maior na área, conta, mas faz um curriculum pra mim,
da literatura.
AS: Então, eu comecei diretamente na literatura em 99, com um grupo que tinha feito
um site que era antes deste site Paralelos, chamava falaae.com.br. Nessa época eu morava nos
Estados Unidos, a internet estava começando, na época do boom e tal.
F: 2001, 2002...
AS: É, por aí. A gente começou acho que em 99 e era todo mundo favorável... A gente
montou, eu ficava lá e tinha uns jornalistas aqui no Brasil, então a gente fez uma revista de
variedades, tinha um pedaço de literatura também, pra publicar inéditos... Foi lá que começou
a história, aí depois eu acabei vindo pro Brasil, foi em 2001, depois do 11 de setembro.
F: Você veio pra cá por isso?
AS: É, basicamente.
F: Medo?
AS: É, porque o clima ficou muito pesado lá, em todo o país, e eu trabalhava do lado,
assim, quer dizer, o meu prédio chamava-se World Financial Center, tinha o World Trade
Center, então quando o World Center caiu, um pedaço do World Financial Center caiu... Aí
eu fiquei meio mal, quis voltar, aí arrumei de trabalhar em São Paulo, fiquei um tempo em SP
e até conheci os escritores de São Paulo que é chamada a geração 90, que é uma geração
anterior à nossa, que foi que começou esse boom de novos autores e do contra, que Sérgio
Santana definiu como os mais importantes dos últimos tempos, e que desde a década de 70
não se via nada parecido. E isso aí acabou estimulando também focar mais essa parte de
literatura e depois quando eu mudei para o Rio de Janeiro, reencontrei velhos amigos...
F: Mas você continuava com o site?
AS: É, eu tinha o outro. A gente acabou falando “vamos focar na literatura, vamos ver
quem são os autores aqui no Rio de Janeiro”. Aí começamos a fazer tipo uma pesquisa,
procurar nomes e tal...
F: Internet?
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AS: É. internet... Vendo revistas de publicações também, algumas revistas literárias
que têm, são poucas mas... E a gente acabou concluindo que tinham poucos escritores no Rio,
dos novos que estavam sendo publicados. E aí a gente voltou uma década, a década de 90, e
nessa década tinham surgido poucas pessoas também, pra cada dez nomes de fora só dois
tinham representantes do Rio.
F: A maioria era de São Paulo e sul, não é?
AS: São Paulo e sul... São Paulo dominando, nordeste um pouquinho também. A gente
falou, conversei com umas pessoas acadêmicas, Beatriz Resende.
F: Que trabalha com a Helô, não é?
AS: É, trabalha com a Helô. E ela falou uma coisa assim: na opinião dela, a década de
90 foi uma década perdida pra literatura no Rio de Janeiro, aí tinha um grupo já de escritores,
pessoas já ligadas.
F: Mas por que perdida?
AS: Perdida porque não se produziu quase nada.
F: Mas por quê?
AS: Ninguém sabe o que aconteceu com os escritores dessa época. Surgiram pessoas
como Rubens Figueiredo, mas na realidade ele publicou nos anos 80, nos anos 90 teve o
Fausto Fawcet, publicou livro, mas Fausto Fawcet seria muito mais conhecido com a Kátia
Flávia, Regina Poltergeist, que essas coisas não despertou, acho que só no final dos anos 90,
teve a Simone Campos e... que ganharam um pouco mais de destaque.
F: Qual era?
AS: No Shopping. Mas, fora isso, acho que não surge quase ninguém. Na poesia tem
muita coisa, mais gente, mas na prosa...
F: Mas isso você diz impresso, né, porque blogs estavam explodindo.
AS: É... mais 2000. Na década de 90, não tinha, só no final mesmo. Aí a gente pensou,
o pessoal falou assim: “a gente não quer que repita isso de novo nos próximos anos, na década
de 2000, vamos ver se a gente agita, mostra quem são as pessoas”. Aí surgiu a idéia de fazer o
site Paralelos, quis juntar também essa coisa de mostrar quem são os autores cariocas e tudo
mais de fazer um site de literatura, voltado para a literatura contemporânea.
F: Quem era a equipe, quem estava pesquisando isso tudo?
AS: Era eu, o próprio João Paulo Cuenca, a Cecília Gianetti, o Jaime.
F: Ah! Os próprios escritores estavam procurando, não foi um movimento de críticos
literários dispostos a fazer uma sondagem?
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AS: Não, foram as próprias pessoas que estavam envolvidas na história, “tipo autopreservação”. Aí a gente começou... a Beatriz (Resende) foi uma pessoa que a gente
conversou à beça... Ela deu muito apoio e acabou corroborando o sentimento que a gente
tinha, de que se a coisa continuasse do mesmo modo, os anos que estavam por vir seriam uma
repetição. Aí surgiu a idéia de fazer o site Paralelos, de fazer uma revista, um livro etc. E a
gente até conseguiu.
F: Mas desde o início a idéia do livro vocês já tinham?
AS: É, já tinha.
F: Não era uma revista tipo web só?
AS: Era uma revista periódica que a gente queria fazer, mas de literatura que
publicasse autores novos. Era um pouco diferente, o projeto foi mudando no curso, como
fosse se materializando. A idéia inicial era de fazer uma revista tipo trimestral, semestral, sei
lá, e que não tivesse só os pontos assim, mas que tivesse, assim, tipo um site, que tem
matérias, entrevistas. Mas aí teve a Editora Casa Palavra, que a gente foi conversar primeiro,
mas aí eles estavam meio enrolados. Depois, a gente viu o Paulo da Agir e aí propôs de fazer
lá pela Agir, e acabou que o formato terminou daquela maneira, não sei se você já viu.
F: Eu ia te perguntar sobre isso. Isso demorou à beça, ficaram anos e anos com o site.
E como foi essa história do site, quando começa, mês, ano, exatamente, eu vou fazer um
capítulo inteiro sobre vocês.
AS: Então, deixa eu te contar. Em 2001 ou 2002, eu acho. Em 2002, a gente começo a
história de mapear as pessoas e de identificar. Em 2003, a gente começou com o projeto de
fazer o site e aí ele foi lançado, na Primavera dos Livros daquele ano, setembro de 2003.
F: Por isso que vocês têm o apoio da Primavera? Que história é essa?
AS: Não, na verdade abriram pra gente um espaço, tem umas coisas de debate, a gente
fez um “livretinho”, chamado de 300 toques, quer dizer cada autor escrevia uma coisinha em
300 toques. Eles bancaram uma coisinha pequenininha, um “mimozinho”, a gente fez uma
tiragem de dois mil exemplares, e a gente colocava dentro de um saquinho, tipo desse
saquinho que as pessoas distribuem.
F: Que kit maluco é esse?
AS: Colocávamos dentro de um saco, um “livretinho”, um convite pra Primavera,
umas balas de canela..
F: É a história do sinal, do pessoal que vendia nos sinais que vocês se inspiravam,
como foi isso?
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AS: Era, na realidade, fazer uma intervenção, ao invés... Não têm as pessoas que
vendem balas no sinal, botam em cima do retrovisor? Em vez de botar o papelzinho, a gente
botava esse livrinho de contos, e as balas de canela, que a bala era para perdurar a história,
porque a leitura dos contos era tão rápida que dava com uma bala, você lia, podia ler e reler,
umas cinco vezes e também um convite pra você ir lá e conhecer tanto a Primavera dos
Livros, quanto conhecer a história do site, dos autores.
F: Vocês distribuíam isso na rua mesmo?
AS: Em vários lugares, nos sinais, no Baixo Gávea, em livrarias, aqui a gente deixou
alguns, na Travessa.
F: Como é que foi a história da Primavera, vocês lançaram um site na Primavera?
AS: É, lançamos o site na Primavera, aí teve uma mesa de debates, aí tinham os
autores, tinham também alguns acadêmicos, mais umas pessoas... deixa eu lembrar: Maria
Alzira Brum, de São Paulo, tinha uma acadêmica de São Paulo, tinha a própria Beatriz
Resende, Maxiliano Freire, eu , Paloma Vidal... aí tinha aquela menina, Paula Borges, essa
menina acabou montando uma editora, tinha um blog e ela escreveu um livro também.
F: Vocês fizeram uma mesa redonda?
AS: Tinha uma mesa de debate, a própria Primavera tem a feira e tem o espaço de
debates, eles debatem bastante coisa do mercado editorial, das editoras médias e pequenas, é
interessante, bem mais interessante do que na Bienal. E aí naquele dia foi lançado
oficialmente o site e teve esses debates pra discutir os novos rumos da literatura, se existe, e
depois disso teve a leitura dos autores, os autores leram, aí as pessoas viram as caras...Esses
caras que estão começando a escrever. Foi legal, encheu, foi bacana.
F: Mas o pessoal que se reúne pra fazer o Paralelos é um pessoal da internet só, que se
conheceram na internet?
AS: É, mais ou menos... Se conheceram também de outras coisas, uma pessoa fala da
outra, fulano escreve legal, conheço esse cara, aí dão indicações, a gente entra em contato,
manda email, mas tudo funciona nesse veículo. Aí, vai gerando várias coisas essa história
toda, por exemplo, a gente acabou sendo chamado pela FLIP, pra montar uma espécie de uma
história de oficina de novos autores lá em Parati.
F: Vocês montaram uma oficina?
AS: Programação da FLIP... Eu faço parte lá da comissão lá que organiza, e a gente
selecionou em torno de sessenta novos pra serem convidados pra ir, e eles foram, aí teve a
oficina, durante três dias na qual as pessoas faziam o trabalho, que seria tipo uma
apresentação do trabalho e a outra um trabalho literário, a produção de um conto e de um
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capítulo de um livro, pra poder ganhar uma bolsa pra escrever um romance. Aí teve um júri
que avaliou logo após, eles tiveram um mês pra escrever, e o júri mais um mês pra definir os
ganhadores dos sessenta trabalhos. Foram duas pessoas que ganharam, um menino do Rio,
Antonio Duque, e uma menina de Minas, Cristiane Cássia. Acho que durante nove meses ou
dez, eles ganham um valor em reais, em torno de treze mil. Terminando o livro, tendo tudo
fechadinho, a idéia é lançar na FLIP esse ano. E esse ano vai ter outra oficina e eu devo
começar a fazer a seleção nos próximos meses.
F: O que o Paralelos tem a ver com essa oficina?
AS: A gente que organizou através do site... a gente identificava as pessoas e tal.
Gente de vários lugares: leste, sul, centro, oeste, bacana.
F: Entendi. Mudando um pouco o rumo: experiência com impresso você tem alguma
ou só com internet?
AS: Não, só de internet, impresso só livro mesmo, Prosas Cariocas, pela Casa da
Palavra, meio conseqüência da história do site, tudo mais, movimentos, aí saiu o primeiro
livro Prosas Cariocas, Casa da Palavra, são 17 autores.
F: Mas como editor?
AS: Não.
F: Uma coisa que pra mim é meio misteriosa é o que significa ser um editor de um site
como o Paralelos, porque vocês não têm o papel de cercear , como têm os grandes jornais, que
é limitar as visões e limitar os focos. Que exatamente vocês fazem, são dois, né?
AS: Eu e o Jaime. Tem todo aquele trabalho de discussão de pautas. A gente conversa
com os colaboradores, a gente manda, você poder fazer uma coisa assim, a gente recebe as
pautas, analisa, recebe muita colaboração de textos. O site é dividido em três editorias: uma
de ficção, uma de discussão literária, de matérias, resenhas, entrevistas, e uma outra que é
tudo que não tem nada a ver com literatura.
F: São aqueles três...
AS: É, isso. Crème de la Crème, Literatura e Afins e Feira Livre. Então, eu e Jaime
nos reunimos, nos falamos constantemente, e tem também o conselho editorial que me ajuda
nas decisões, olhar os textos. Então, a gente define quais são as próximas edições... agora a
gente está pensando... a gente fez um de poesia, a gente não sabe, tem várias coisas no
pipeline aí na frente. Tem uma de literatura e cinema, a gente tem que organizar quem seriam
os colaboradores, as pessoas que têm identificação... Identificar essas pessoas, o que a gente
quer falar sobre cinema, qual a ligação com a literatura que a gente quer fazer, seriam livros
que viraram filmes, filmes que são literários. A partir daí, a gente começa a determinar quais
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assuntos que a gente quer que sejam abordados. Aí sugere aos colaboradores, você não tem
nenhum texto sobre Nelson Rodrigues, que escreveu, sobre teatro, sobre filme, que fazia parte
do nascimento do cinema brasileiro, nos anos 70.
F: Você e o Jaime?
AS: Sim.
F: E o conselho faz o quê?
AS: O conselho analisa mais os trabalhos de ficção e também “dá pitaco” nessas
discussões, por exemplo, “Nelson Rodrigues não, está muito batido, vamos falar alguma coisa
de Glauber Rocha”. Aí você vê os admiradores, aí têm essas discussões, que rolam também.
Apesar de não ter uma redação, como se fosse uma redação virtual, tipo uma lista de
discussão, que as pessoas vão se falando como se estivessem falando com os outros.
F: Como funciona, como é que é uma reunião de conselho editorial, reunião de pauta?
Isso pela internet ou vocês se reúnem presencialmente?
AS: A gente faz reunião, a gente discute bastante pela internet, e tem reuniões físicas,
mesmo, a gente se reúne aqui nesse espaço (Livraria em Botafogo).
F: É uma coisa fixa, tipo uma vez por semana, ou a cada edição?
AS: Basicamente duas vezes por mês.
F: Como é que isso dá certo, porque é incrível como um site Paralelos dê certo só pela
discussão online, me explica que organização vocês têm? Porque eu acabei de fazer uma
entrevista... a equipe toda do Portal, eles têm uma redação fixa... Fui lá, vi computadores,
pessoas... tem uma mesa de reuniões, é uma revista online puramente. Vocês são uma revista
online, mas vocês não têm uma redação, como é que vocês organizam isso, quem organiza,
quem dirige essa confusão?
AS: Porque vai tudo por esse canal mesmo, das listas de discussões, dos emails, é
“super virtual”. E a outra que a gente ia fazer também era uma experiência 100% internet. Eu
ficava nos Estados Unidos, grande parte dos colaboradores ficavam em São Paulo, outros no
Rio de Janeiro e outros no sul, tudo através de uma lista de discussão. Aliás, essa lista de
discussão está viva até hoje, mas as pessoas só postam bobagens. Coisas curiosas, tipo, saiu
agora a mulher que teve 83 orgasmos, hoje estava lá na caixa. Ia ter que ficar de repouso por
dois dias.
F: Aí, como é que vocês publicam, como é que vocês organizam, quem é a equipe?
AS: Aí tem uma pessoa que faz o gerenciamento de conteúdo que é o Claudinei. Ele é
a pessoa que cuida da base de dados, ele entra, fica como gerenciador de documentos, da
mesma forma com funciona o Portal Literal. Você posta lá os textos, aí você organiza dentro
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das editorias. Ele faz isso lá em São Paulo, depois que a gente discute quais são os textos que
vão entrar... a discussão é no Rio, então a gente discute, manda pro Claudinei, ele faz a
revisão dos textos e coloca. Tinha a Mariana que fez a identidade visual do site e fazia alguma
coisa do design da capa, mas hoje em dia quem está fazendo isso sou eu mesmo. Ela está
muito enrolada, aí eu que faço o design. E tem o Nando que é um cara de Florianópolis, que é
o cara que cuida das engrenagens. Ele que montou o programa, quer dizer o programa ele
existe, mas ele que transformou pra fazer funcionar, ele que criou toda a engrenagem... ele
cria a parte maquinária. Se tiver algum problema, na parte de processamento de dados, no
gerenciador, a gente manda o email pra ele dar uma olhada: “está acontecendo isso”... tipo,
“agora os comentários não estão funcionando, pois teve um ataque de spamers”. Não
consegue postar comentários, agora tem essas coisas de spam, então o servidor travou.
F: No conselho editorial que são os autores, vocês, os dois editores, o webdesigner
que é você também...
AS: O Nando que cuida da parte da tecnologia e o Claudinei que faz revisão e o
gerenciamento de conteúdo.
F: Então me conta a rotina... vocês se reúnem duas vezes por mês, definem pautas, e aí
vocês, os editores, coordenam o pedido de colaborações.
AS: Volta e meia tem também uma história que a gente chama de editor convidado, a
gente chama...
F: Pois é, eu vi um editor convidado assinando, o editorial agora, como é isso?
AS: Essa história de editor convidado assinar o editorial é comum

em várias

publicações. Ém revistas menos convencionais, sempre tem... eu acho que a “Big” tem editor
convidado, não sei se é inglesa ou americana. Então, a gente identifica pessoas que tem
afinidades com determinado tema, por exemplo, a gente quer fazer uma com literatura e
futebol, que também eu acho que é um negócio bem legal. A gente está discutindo essa da
última semana até, qual vai ser o gancho etc. Alguém falou que pode ser o começo do
campeonato brasileiro. Tentar identificar... o gancho você pode fazer data de nascimento de
uma pessoa, ou da morte, publicação do primeiro livro, então têm nomes que você pode usar:
Mário Filho, que tem um livro sobre futebol, tem o próprio Nelson Rodrigues, que escreveu
muito sobre futebol. Se tiver alguma coisa, a gente procura as datas, a gente acaba
determinando o que vai ser. Depois de determinado, a gente tem duas pessoas que gostam
muito de futebol: uma é o Gustavo de Almeida, que até está no livro Paralelos, trabalha no JB,
jornalista subeditor do Cidade, ele trabalhou muito tempo no Lance, ele é fascinado por
futebol e tem o Flavio Isaac, que é editor aqui no Rio de Janeiro da sucursal do Pele.net que é

122

o site de futebol do Uol... tem uma redação em São Paulo e tem uma sucursal aqui no Rio. Ele
gosta muito de futebol. Então, a gente está pensando em colocar os dois editores convidados,
já falei com o Flavio Isaac e vou falar com o Gustavo.
F: E editor convidado faz o quê?
AS: Vou te falar pela experiência do Claudinei, dessa última. A gente tinha pedido pra
fazer um especial de poesia que ele gosta de poesia, apesar de não escrever poesia. Então, o
que ele falou: “eu até conheço algumas pessoas, mas eu vou pedir em sites de outros”. Então,
ele falou com o Manoel da Costa Pinto, que escreveu, deu ajuda ao Claudinei. Ele é crítico da
Folha e está sempre antenado, escreveu até um livro A Folha Explica, o livro é dividido em
duas partes, em prosa e poesia. Ele é uma pessoa legal. Outra é o Ademir Assunção, que é
poeta também, mas que escreve prosa também, tem um livro chamado Adorável Criatura.
Mas ele é editor de uma revista literária chamada Coiote... eu acho que é de Florianópolis... e
a outra pessoa eu não me lembro qual foi que ele conversou. Aí o que acontece: essas pessoas
mandaram alguns nomes, aí o que que ele fez... ele faz mais ou menos o papel que a gente faz.
Entrou em contato com as pessoas, pediu que elas mandassem os textos pra ele, ele avaliou, e
trocou idéia com a gente também. Mandou e “que que você acha desse”, aí fechamos lá.
F: Tudo isso pela internet?
AS: Pela internet. Na última hora, tinha um número ímpar, 17, tinha que ter um
número par pra fechar um de cada lado. Aí, eu olhei e vi que ele não tinha colocado um cara,
que eu tinha indicado, que era o Márvio. Aí, eu falei Claudinei, cadê o Márvio?. E ele falou:
“e esqueci”. Ele é o 18, então coloca.
AS: Ele publicou poesia também.
F: No Paralelos?
AS: Acho que sim. Aí, a gente fechou lá essa edição, então é mais ou menos o que eles
vão fazer. O Gustavo, como eles gostam de futebol, o Flavio deve conhecer pessoas que
gostam de futebol, e vão entrar em contato, eu também conheço outras.
F: Mas vocês têm uma periodicidade?
AS: Tem em média são de 15 em 15 dias, seria fixo. Têm algumas que são um pouco
mais rápidas e algumas demoram um pouco mais. Mas a gente tem procurado cumprir de 15
em 15 dias.
F: Por que a proposta é que é uma revista online, então tem a preocupação jornalística
da periodicidade?
AS: 15 em 15 dias, a não ser quando acontece alguma coisa complicada.
F: Mas não tem nenhum jornalista no conselho?
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AS: Tem... o Jaime é jornalista, a Cecília Gianetti é jornalista, a Mara não é jornalista,
mas...
F: Mas eles são do conselho editorial, eles teoricamente não são editores, não
coordenam, mas metem o dedo...
AS: Mas o pessoal que escreve resenhas, por exemplo, grande parte são jornalistas
também.
F: Os que colaboram... quem são os colaboradores, como vocês escolhem isso, pela
importância do que eles sabem da área, que vocês estão planejando para edição, vocês não
têm neuroses com jornalismo?
AS; Não, não... a gente até privilegia se forem escritores, porque o cara consegue
produzir um texto mais literário, faz uma resenha que foge da resenha de jornal.
F: E o que que é uma resenha que é diferente de resenha de jornal?
AS: Pode ser uma resenha mais emocional, não é nem uma resenha acadêmica, que
também não é uma resenha de jornal... resenha acadêmica é aquela literatura comparada, uma
coisa mais chata, bota uma aspa. Têm jornais... o Idéias do JB antigamente até publicava
umas resenhas mais acadêmicas, meio chatas. A gente quer fugir da resenha acadêmica, e da
jornalística que também é muito seca, o cara não pode sentir muito o que ele sentia quando
estava lendo?
F: Por que não pode?
AS: Jornal, não é.
F: Um jornalista no site de vocês não pode?
AS:Não... lá no nosso site a intenção é essa, por isso que a gente gosta de jornalistas
que tenham uma queda literária ou escritores.
F: Porque vocês conseguem manter uma atualização e não precisam da neurose
jornalística pra botar pra funcionar. Você não é jornalista, mas o Jaime é?
AS: O Jaime é só jornalista, ele não publica não.
F: E qual é o histórico dele?
AS: Ele trabalha no Viva Favela, é jornalista lá, antes trabalhou na Petrobrás , na área
de jornalismo.
F: Grana, como é que vocês começaram o patrocínio, publicidade, como entrou, como
isso está no ar?
AS: Não tem grana nenhuma, a gente tem a colaboração das pessoas, assim, a gente já
está fazendo uma vaquinha pra pagar o Claudinei, que é o trabalho mais mecânico, mas é de
todo mundo.
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F: Ninguém é assalariado, ninguém ganha grana pra fazer nada, nem os colaboradores,
é puro tesão?
AS: A gente até recebeu uma proposta do Uol pra botar o site dentro do Uol no ano
passado, mas a gente conversou todo mundo e achou que não valia a pena porque as pessoas
podiam achar que dentro de um portal podiam achar que estava rolando uma espécie de
dinheiro...
F: Você acha que poderiam se afastar?
AS: Aham que poderiam se afastar, a gente nem tocou pra frente, deixa quieto...
F: Mas dá pra manter sem dinheiro?
AS: Dá, quer dizer, tem que pagar o servidor, mas, por exemplo, o design da Mariana
foi colaboração, o Nando montou programa todo, o gerenciador, na base da colaboração,
entendeu...
F: Vocês arranjaram um grupo muito apaixonado, nenhum deles tem como atividade
principal o Paralelos, são pessoas que colaboram, fazem fora...
AS: Mariana faz design de Livros, ela gosta de literatura, ela faz mestrado em
Literatura
F: Mas isto é muito esquisito porque não sei... eu estou mal acostumada, porque eu
venho do Portal, que tem a Petrobrás atrás que tem uma grana feia entrando no site. Como é
que foi a relação de vocês?
AS: Então, aí tinha aquela coisa de grana que não saía e tudo mais, o Luis Fernando
que era do Portal, antigamente, ele fazia sozinho, também, tudo era ele. Ele ia lá poucas
vezes, na Conspiração. Tem uma salinha lá e a idéia deles era passar pra gente, a gente tocar o
Paralelos e tocava o Portal literal também.
F: Como assim, o Luis Fernando sairia?
AS: Sairia e a gente assumiria.
F: Isso na época de crise quando o Luis Fernando estava saindo para o JB?
AS: Isso. Exatamente indo para a Folha, né?
F: Não, ele saiu para o JB, depois voltou para o Portal, depois é que ele largou o
Portal e foi para a Folha.
AS: Isso, agora quando ele saiu e foi para a Folha.
F: Ah! Agora antes da Cris? Antes da Cristina entrar.
AS: É... antes da Cris entrar, porque aí o Portal ficou amargando alguns meses
estagnado. Aí o próprio Luis Fernando que entrou em contato. A gente foi lá na Conspiração,
conversou com o pessoal lá. A idéia deles era fazer o seguinte: “já que vocês têm experiência
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de tocar a coisa remotamente, vocês podem tocar o Portal remotamente, a gente fala com o
fulano de tal – que eu não me lembro mais o nome da pessoa, que eu não guardei o nome –
ele instala o programa no computador de vocês que é um programa normal de atualização e
vocês atualizam. Se vocês precisarem vir aqui pra fazer alguma coisa ou outra podem vir usar,
a gente já tem até plano de usar a sala para outra coisa”.
F: E por que você não foi pra lá?
AS: Ah! Não fui pra lá, a gente fez uma proposta de grana pra lá.
F: Aí ia ter grana?
AS: Ah! É claro... tem dinheiro não dá pra negar, não vamos ser otários também. E aí
no Portal, a gente podia pagar os colaboradores, mas aí quer dizer passou algumas semanas
depois, o Portal ia continuar bancando porque eles têm a intenção de manter aquele espaço e
mesmo sem patrocínio eles iam continuar bancando, eles iam só ter que reduzir um pouco. Aí
o que aconteceu? Quando saiu a grana, aí a coisa mudou um pouco de figura. Logo depois
saiu o dinheiro, e dinheiro entra bastante dinheiro, aí eles tem aonde direcionar e tudo mais, aí
também a Cristina estava saindo do JB, aí eles resolveram usar a Cris.
F: Mas o Paralelo e o Portal não são bem diferentes? Assim, o Portal tem a coisa
clássica dos grandes autores por trás e vocês, pelo menos a impressão que eu tenho, da coisa
do novo, de descobrir novos autores. Como é esse intercâmbio?
AS: A história seria... quase que se complementam. Um fala dos novos, outro têm os
velhos e no meio disso tudo têm as resenhas, as discussões. E pra gente , se a gente fosse fazer
o Portal, seria seguir a linha do Portal mesmo. Interagir com os autores lá.
F: Com os clássicos?
AS: Você chama de clássicos?
F: Eu chamo de clássico, não sei... são os grandes.
AS: Eles chamam de entidades, tipo os autores, o Luis Fernando sempre fala que tem
que se relacionar com os autores.
F: Mas vocês colaboraram mesmo não assumindo o Portal, vocês tinham uma
colaboração, como é que era? Como funcionava?
AS: Tivemos. A gente trocava texto também. Tinham promoções, a gente fazia uma
promoção dos Exercícios Urbanos, a seleção dos textos para serem publicados nos Exercícios
Urbanos, era feito nos Paralelos.
F: Vocês selecionavam?
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AS: É... pro Portal Literal. Então, os autores mandavam textos pra gente lá e aí saía lá
uma chamada e tal, aí eles mandavam e a gente mandava para o Luis. Oh, Luis, a gente
recebeu tantos textos e estes aqui são os melhores.
F: Por que a seleção era feita por vocês?
AS: Porque na teoria a gente tinha um apelo maior com os novos, com os inéditos que
era a história dos Exercícios Urbanos, quem quer publicar os novos e inéditos, aí encaixava
bem.
F: Mas os sites em si se linkavam... como é que vocês... porque o Portal hoje tem uma
série de parceiros e o Paralelos é como um parceiro, mas e nos Paralelos?
AS: No Paralelos vinham na própria chamada, toda semana a gente fazia a seleção dos
Exercícios... se tinha uma outra promoção, a gente colocava lá o Portal Literal... funciona para
alguma coisa.
F: Vocês não têm nenhum site parceiro, nada assim relacionando?
AS: Não... a única coisa que a gente tem, historicamente, foi esse da Primavera dos
Livros, que deu a grana pra gente fazer os livrinhos, a história da intervenção.
F: Pois é , esse apoio era contínuo, você ainda ganhava algum tipo de grana?
AS: Da Agir que publicou os livros, e tem idéia de publicar outros, e só a Mariana que
fez o design.
F: Quer dizer, você diria que o Paralelos é um site fechado ou um site aberto no
sentido de comunicação com outro site de cultura, de literatura, links?
AS: Links não, eu acho que eu não acredito muito nessa história de links, banners
essas coisas sei lá.
F: Por quê?
AS: Quantas vezes você clica num banner? É raro. Você clica em banners?
F: Se for um site parceiro eu clico, acho que se eu estou lendo um portal e o portal tem
como site parceiro três nomes, eu acho que eu vou confiar e vou explorar pra ver se eu
descubro alguma coisa de bom...
AS: Sei lá, não acredito muito, até porque se a gente fosse botar, a gente ia falar com
tanta gente, que a gente ia ter que botar uma lista enorme. A gente dialoga com várias
editoras, com pessoas de outras revistas literárias também. Além do Portal, a gente fala com o
pessoal do Capitu, que era aquela da Uol... tem um site que está para sair que chama
Pronobios, está desenvolvendo agora, o pessoal já entrou em contato, pediram até um livro lá,
pra gente mandar, pra fazer uma resenha, um cara lá de São Paulo chamado Edson de Sousa,
que era um dos caras que ficava à frente da Capitu, eu acho que eles dividiram. Eu acho que
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vai sair uma puta revista legal na internet e vai ficar hospedado no Ibest. Fora isso, a gente
falava com o Sergio Rodrigues, fala muito com o Flavio Pinheiro, que saiu do No Mínimo. O
Flavio até que chamou a gente pra fazer a história da Flip, que ele era o diretor da Flip. Aí, ele
saiu da Flip, foi para o Estado de São Paulo, aí teve que abdicar da história da Flip, porque
não ia dar tempo pra fazer, então têm muitas relações aí.
F: Mas, nas relações por internautas, quer dizer, se eu entro no Paralelos, eu não vou
para outro site, eu fico no Paralelos, a idéia é essa?
AS: Não... é... pode ser. Eu nunca pensei nisso. No Literal, a gente chegou a pensar,
tinha uma coisa de todos os que a gente se relaciona é mais próximo. Então a gente tem idéia
de

substituir aquela grade de textos por Portal Literal.
F: Vocês exploram pouco a potencialidade da internet nesse sentido. Sei lá, links,

imagens, textos, sons, vocês ficam muito no texto.
AS: É... porque como é literatura...
F: Mas, você podia botar um cara declamando uma poesia, vocês podiam botar o
Marvel lendo a própria poesia, vocês nunca pensaram nisso?
AS: Não, nunca pensamos nisso.
F: Não é uma questão de grana, ou de inviabilidade, é só uma questão de opção
editorial?
AS: Porque não sei, pode ser até declamar uma poesia...
F: Não sei, alguma brincadeira assim, por exemplo, o site do Gullar, que tem lá, os
poemas brincando, as coisas do movimento.
AS: Legal pra caramba. Uma vez, acho que foi lá em São Paulo, no Ponto de
Interrogação, patrocinado pelo Itaú Cultural, eu fui lá participar de uma mesa, e aí, eu vi
outras mesas, tinha uma mesa de poesia, eles estavam falando que o futuro da poesia concreta
seria o Flash.
F: Animação, exatamente... e têm as cobrinhas do Veríssimo, que no Portal andam,
quer dizer vocês não exploram isso.
AS: Pode ser que venha fazer isso no futuro, nada impede, não tem nenhuma ideologia
contra não, mas como é texto mesmo, a gente priorizou só o texto, sem frescura. Às vezes, eu
tenho medo de colocar essas coisas e ficar meio brega.
F: Brega?
AS: É, por exemplo, botar um arquivo de som, falando, não sei, pode ser legal.
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F: Não sei... de repente, cobrir a oficina de vocês, lá na Flip, cobrir um trechinho,
colocar um áudio pro cara ouvir... essa interação um pouco com a mídia, com as
possibilidades da internet.
AS: É... deve ser legal. De repente, pode fazer isso sim.
F: Vai ter oficina de novo?
AS: Vai.
F: Quer dizer, a equipe não vem do impresso não. Não é um pessoal que sai de editar
cultura em revistas etc e migra pra internet. É um pessoal da internet falando sobre a internet.
AS: Seria, exatamente.
F: Esse negócio que a gente abriu a conversa me chama bem a atenção. As figuras do
Paralelos são figuras muito engraçadas. É um psicanalista escrevendo uma resenha, você que
é um cara das fusões, é um publicitário que escreve. Quer dizer, foge um pouco de você entrar
no clássico como Literal, e tantos outros que você vai ver críticos de literatura falando sobre
literatura só que na web. Como vocês se encontraram, que grupo é esse, são amigos?
AS: Até que não. As pessoas acabam fazendo amizade depois que já têm um
relacionamento, publicando... lá, eu, fulano de tal, a amizade acaba se consolidando, até a
amizade do conselho editorial. As pessoas fizeram amizade depois que a história estava se
amalgamando.
F: Vocês se conhecem então pela web? A psicanalista, o universitário trocam
impressões literárias e acabam se juntando pra fazer um site. Isso eu acho o maior barato...
AS: Porque o interesse total é a literatura. Essas pessoas encaram a história como uma
segunda jornada, do escritor. O escritor sempre faz alguma coisa e ele também é escritor, não
que ele seja jornalista, o Ronaldo Bressani, um escritor lá de São Paulo. Ele trabalhou na Trip
muito tempo, agora está trabalhando na revista V, que é da Volkswagen. Ele escreveu um
texto ótimo sobre a segunda jornada na Foco, uma revista de economia, pretende ser uma
espécie de Economist brasileira. Depois, eu te mando o link da segunda jornada, você pode
colocar, este texto é o maior barato. Então, todo mundo enfrenta meio que essa segunda
jornada, são poucos os escritores de horário integral.
F: Não tem nenhum crítico literário, você têm jornalistas de literatura?
AS: É, mas a gente tem um cara que escreve lá, é o Marcelo Murtinho, ele é até meio
que do conselho editorial, apesar de não estar com o nome ainda lá, a gente tem que acertar.
Mas ele também é um cara que colabora bastante, ele escreve no Idéias, no Prosa e Verso,
escreve também no site. Vinicius Magnelo Jatobá é também do conselho editorial, escreve no
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No Mínimo literatura, escreve no Idéias e no Prosa e Verso sobre literatura. Também têm
essas figuras que estão acostumadas a escrever.
F: Mas, é uma misturada, é um grupo mais... Todos fazem com prazer, vocês não
pagam colaboradores, por isso que vocês não têm nomes clássicos?
AS: Não, é mais a linha editorial. Porque é voltado para novos autores,
principalmente, os mais novos ainda, os novíssimos, mas é voltado para literatura
contemporânea, ou seja, pós Dalton Trevisan, uma coisa assim.
F: E qual é a fonte de vocês, blog, fundamentalmente, aonde vocês descobriram?
AS: As pessoas. Hoje em dia, chega muita coisa via colaboração, e por indicação e até
por blog, a gente fez pesquisa de blog.
F: Pra descobrir os escritores foi através de blog?
AS: Blog e indicações também. A gente conversa com Jorge Viveiro de Castro, que é
da Sete Letras, que tem a coleção de assinantes. Aí, o Jorge recebe vários manuscritos, que é
da coleção do assinante, concilia autores clássicos com autores novos. Então tem muito
manuscrito que ele recebe, que eles avaliam. Volta e meia, quando a gente vai fazer um
trabalho de mapeamento, a gente liga pra ele e diz: “a gente está aqui vendo... quem são
autores que você tem destacado, que você tem visto”. Aí ele manda por email “fulano,
beltrano, esse eu gostei”. Aí, a gente entra em contato com as pessoas, pra gente conhecer
quem são, falar da história, isso também em São Paulo. A gente entra em contato com João
Marcelino Freire, o pessoal de lá, nordeste também, o Raimundo Carreira, que é um escritor
de lá, velha guarda, foi homenageado ano passado, e ele está sempre mandando nome pra
mim, entrando em contato. Quando eu entrei em contato com o pessoal lá de Recife, ele
queria mandar 15 alunos lá de Recife para a oficina da Flip, mas como o critério é regional,
são 60. A gente estabeleceu que eram 15 pro Rio, 15 de São Paulo e o resto de vários lugares.
Então, a gente não podia trazer 15 de Recife, senão a gente tirava a oportunidade de pessoas
do sul, de Minas... a gente combinou dele mandar seis.
F: O mundinho literário não é tão pequeno assim, pelo menos o atual. São pessoas
novas surgindo que indicam pessoas novas e esse mundo vai se ampliando e na verdade não é
aquela panelinha que geralmente se costuma encontrar na literatura mais clássica, entre os
críticos clássicos e entre os autores clássicos.
AS: A gente fala também com os críticos clássicos. Tenho uma relação boa com o
Ítalo Moriconi, a gente se fala por email e tudo.
F: Mas ele não colabora muito com o site...
AS: Ele até queria publicar uma poesia lá.
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F: Vocês não deixaram?
AS: Não, a gente está esperando uma hora legal de publicar. A gente fala muito com
ele, de discutir literatura, assuntos, nomes e pessoas.
F: Vocês nunca tiveram problemas de pedir a pessoas pra colaborar e elas cobrarem?
AS: Não.
F: É o contrário, muitas pessoas querendo colaborar e vocês selecionando...
AS: Isso. O Ítalo indicou um cara super legal lá de Brasília, o Denílson Gomes, que
publicou até pela Aeroplano, ele é crítico também. Ele esteve no Rio ano passado, foi até no
lançamento do Paralelos. Ele também pode falar um pouquinho das pessoas de Brasília. Ele
está indo esta semana pra Nova York, fazendo pós-doutorado.
F: Vocês têm colaboradores correspondentes? Quem são?
AS: Os dois meninos. O Claudinei, em São Paulo, e Paulo Scott lá no sul. A idéia
deles era de... são duas praças que têm uma efervescência maior. Minha idéia era ter alguém
em Recife também que tem bastante gente.
F: E aí... eles ficam sondando novos autores?
AS: Isso, vendo as iniciativas que estão começando, tipo o Paulo Scott, me mandou
um email, de uma editora nova que está surgindo lá no sul essa semana. Acho que o
lançamento do primeiro livro foi ontem... mantêm a gente informado do que está acontecendo,
tipo a feira do livro de Porto Alegre...
F: E fora do Brasil tem alguém?
AS: Não.
F: Literatura Brasileira só? A idéia...
AS: É
F: A proposta do Paralelos mudou de alguma maneira desde que o site começa até
hoje?
AS: Não, acho que não.
F: Define pra mim essa proposta de novo.
AS: A proposta é mostrar, servir meio que de vitrine pra autores novos, mostrar os
trabalhos e que as pessoas que têm interesse de publicar autores novos podem ir ali, descobrir,
ver os nomes e tal, e assim entrar em contato com as pessoas.
F: Mas a idéia é de fazer um material de pesquisa também, eu não vejo muito isso.
AS: É, a pesquisa foi feita mais no início pra você lançar a história.
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F: Eu digo assim, se eu quero conhecer um pouco mais da Cecília Gianetti, mas eu
quero saber do histórico dela, se eu quero pesquisar sobre ela, vocês não têm um link dela e
vamos lá na biografia.
AS: Não, não, perfilzão, fotos, sorriso. Tem aquele Click Escritores, que é um site que
tem de perfil de autores.
F: Mas até assim, no Portal tem isso, tem a coisa dos cinco grandes... você vai lá e
cada um tem um site e cada um deles tem biografia, os textos, os livros publicados, aquilo
tudo.
AS: O nosso não, fica meio a critério do final de cada texto, tem uma mini-bio
pequeno que cada um faz o seu e a gente não critica muito. Mas a gente não tem idéia de fazer
esse perfilzão não, porque senão teria que fazer muitos.
F: Vocês nem linkam pro blog deles?
AS: Às vezes, se a pessoa manda o link do blog, a gente coloca, se a pessoa não
manda a gente não coloca. Porque tem gente também que não quer que as pessoas saibam do
seu blog e tal. A Cecília pedia sempre pra o texto dela não ter comentários. Então, a gente no
texto especificamente no dela, matava o comentário.
F: Pra não ter comentários, pra que as pessoas que lessem não pudessem postar nada?
AS: A gente tem uma opção no programa... você clicava lá pra não ter comentários
daquele texto especificamente. Então, assim, tem várias coisas, tem gente que não gosta de
link no seu blog.
F: Quer dizer, eles querem publicidade, mas não popularidade, porque eles publicam
no Paralelos, então eles querem se tornar conhecidos.
AS: É isso. Mas pode ser uma coisa tipo blog pra mim é pra os meus amigos lerem ali,
textos sem muitos cuidados, falam da minha vida pessoal, não quero que isso chegue a um
grande público. No Paralelos, têm os textos que quero que as pessoas leiam que eu faço
literatura que não é o meu blog.
F: Descreve um pouco dessa história do site, vou te pedir uma coisa bem burocrática,
mas pra eu não correr o risco de apontar. Vocês tem o Drops... qual é a do Drops?
AS: O Drops seriam os textos que a idéia daquilo ali era você ter uma edição, é que
está um pouco parada aquela idéia... era de ter a edição quinzenal e aquele drops
movimentaria durante a quinzena. Teriam outros textos aparecendo ali que não seriam os
textos fixos do tema. Se a gente faz a história literatura e futebol, aí você tem lá aquela coisa
de futebol aqui também. Ali no drops, seria uma coisa que rodaria, sei lá, viesse uma resenha
de um livro recém-lançado. A gente botaria ali toda uma coisa pra as pessoas poderem acessar
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o site numa base diária, teria ali coisas novas todos os dias. Mas é uma coisa que a gente
acabou achando, sei lá, que as pessoas acabavam indo pra ver a programação quinzenal e a
pessoa que publicava ali reclamava que o texto dela rodava rápido. Então, a gente ainda está
pensando como viabilizar isso. Talvez, colocar ali, depois lançar em outros destaques e fazer
uma coisa maior na edição. Mas o que começou a questionar que a parte especial ficava 15
dias e o texto dela ficava três dias, por exemplo, e queria que ficasse mais... Então, você tem
no especial... você coloca ali os textos, ali naquela caixa. Aconteceu uma vez de a gente
querer dar um destaque de um texto que era muito legal e a gente queria botar até fora, então a
gente fez um destaque maior e era de um jornalista da velha guarda, do conselho. A gente
colocou e deu um problema, que o cara falou que queria estar junto dos outros naquela caixa e
tinha que organizar de alguma maneira. Então, essa do drops é uma coisa que está meio
parada, porque tem textos ali que não têm nada a ver com o especial se você prestar atenção,
hoje está aquela lá de poesias e tem aqui quatro autoras. Então, não tem muito a ver com
aqueles tópicos. Continua sendo assim, ali é um espaço que a gente usa meio de coringa.
F: Pra fugir um pouco do tema da edição... E as promoções, qual a função disso? Pra
que vocês colocam as promoções e o que que é isso?
AS: As promoções são mais pra tornar a coisa mais dinâmica. Pra chamar leitor, pro
leitor receber um livro do site.
F: Como é que vocês conseguem os livros se vocês não têm apoio, não têm
participação, não têm nada?
AS: A gente entra em contato tipo com a Poesia Sempre. Na verdade, não foi nem
email, foi um scrap que eu mandei pra o Luciano Trigo, da Biblioteca Nacional: “A gente vai
fazer um especial de poesias, vocês estão a fim de botar umas Poesia Sempre lá pra
distribuir”. “Ah! Beleza bota três lá”. Então, a gente bola uma pergunta, uma história, às
vezes a gente coloca como uma tarefinha, tipo escrever um conto a respeito de uma coisa
assim.
F: E aí a idéia também é captar, descobrir novos escritores ainda ou não?
AS: Não, não... na verdade, a gente só está distribuindo um mimo mesmo. Às vezes,
quando tem o lançamento de um livro, a gente distribui alguns livros. Tipo, teve um
lançamento do Veríssimo no Rio. Isso foi uma promoção no ano passado, a gente fez a
promoção junto com o Portal Literal, que era de distribuir alguns exemplares do Veríssimo, e
as pessoas para isso teriam que escrever um conto em que o Veríssimo fosse um personagem.
Aí, a gente recebeu vários, a gente selecionou alguns e os outros contos foram publicados
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tanto no Portal Literal quanto no Paralelos e a editora mandou os livros diretos. Então, sempre
rola assim.
F: Quantas estratégias você tem pra chamar leitores? Bem publicitário mesmo?
AS: Ah! Não tem muita coisa não, mais ou menos é isso aí, a gente manda notas para
os jornais. A gente faz uns lançamentos, uns eventos. É, tem essa coisa dos eventos que
sempre chamam leitor. A gente fez um show literário... uns três no ano passado.
F: O que é isso?
AS: Show é aquela mulher que tira a roupa na cabine, então literário, era tipo uma
festa na Barata Ribeiro, em Copacabana, que os autores iam pra dentro de uma cabine e liam
os textos dentro da cabine, que tinha uma cortina... você não via o autor, o autor não via quem
estava ouvindo, aí fazia várias leituras simultâneas em várias cabines, assim que organizava.
F: Que legal!
AS: E tinha um show, tipo uma banda, e depois rolava uma discotecagem do próprio
menino da livraria, que ele faz também essa coisa de disco, então ele fez uma discotecagem...
aí fica a maior galera ali dentro e do lado de fora também transborda e ficam num bar do lado
e ali a gente, quer dizer... isso sai nos jornais, a história da coisa e aí a gente acaba ganhando
mais público, as pessoas vão lá pra conhecer os autores também, faz alguma promoçãozinha.
F: Sempre em acordo com as livrarias, acordo com os lugares, nada vocês pagam?
AS: A gente fez um em Santa Teresa também há pouco tempo atrás, que teve o apoio
da Cachaçaria. O cara distribuiu umas cachaças, até uma cachaça boa demais, esqueci o
nome, que o dono mora em Santa Teresa, apoiou botou a cachaça lá. Na Dante teve, a gente
faz alguma coisa.
F: Na Dante teve o lance da micareta do livro... como foi isso?
AS: A gente fez um lance lá de três dias, Micareta Literária.
F: Eu vi nos blogs, vocês comentando assim: “fui lá pra pegar mulher”, como foi isso?
Será que é Micareta mesmo?
AS: Então, a Micareta teve apoio da Devassa que distribuiu cerveja lá, foi legal pra
caramba, porque a cerveja é bacana, e teve apoio também da cachaça, a Magnífica, uma
cachaça que nego distribuiu lá e a própria livraria que promoveu.
F: Mas aí o que vocês fizeram, uma festa de três dias?
AS: Era. No primeiro, dia foi o lançamento do livro. No segundo dia, era tipo debate,
conhecer os autores, bater papo e tal, e no terceiro, era a festa que ia ter discotecagem na rua.
F: E como é que vocês conseguem publicar essas notas reunidas? O que que é isso?
Uma assessoria de imprensa?
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AS: Não. Não tem nem assessoria. É...
F: Os contatos do pessoal?
AS: É. Identificação também do pessoal dos jornais têm com a iniciativa.
F: Mas tem identificação? Porque é difícil, a proposta é justamente o que os jornais
não fazem: publicar autores novos, que estão na ponta...
AS: Tive destaque à beça nos jornais. Saímos na primeira página do “O Globo”, no
“Prosa e Verso” umas duas vezes, no JB também.
F: Como você explica isso?
AS: Acho que é aquela coisa de perceber que havia alguma coisa errada no Rio de
Janeiro, já que ninguém apoiava os autores daqui e ficava olhando para São Paulo, não
valorizando a própria casa. Acho que foi mais ou menos nessa linha. Agora, a gente recebeu
um email da Biblioteca do Congresso Americano querendo saber como fazer para comprar
um livro do Paralelos, dos 17 autores.
F: Cassilda! Que isso!
AS: Mandei um email para a editora perguntando como a gente ia fazer. Eles falaram
que iam dar o livro e mandei um email falando que a editora ia mandar o livro, eles
agradeceram e mandaram o endereço. A editora vai mandar para ele.
F: Que repercussão então que vocês estão tendo!
AS: Aí mandei um email para as meninas do “O Globo” e do JB falando do que
aconteceu. Aí a Raquel respondeu e disse que até ia dar uma nota. Mandei só para elas verem
a história. Se ela for dar a nota ou não, depende do espaço que eles vão ter no dia também.
F: Que repercussão é essa? Vocês investem nisso?
AS: Não. Veio do nada, foi da alma do Globo.
F: Mas continua (a falar) das seções do site.
AS: Na verdade, são três: uma de ficção, uma de discussão literária e uma outra que
cabe tudo que não é literatura. É o Feira livre: tendências de literatura e outros subtítulos.
Porque quem vê livro também vê filme.
F: Quer dizer, cultura, não só literatura nesse sentido...
AS: Exatamente.
F: Mas o site é essencialmente de literatura...
AS: Essencialmente de literatura. Mas se alguém vê um filme do Almodóvar e quer
escrever alguma coisa. Aí manda que a gente publica. Mas não seria o foco.
F: E esse alguém que manda vocês avaliam pelo texto ou pelo cara que manda?
AS: O texto.
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F: Quem é esse cara... ele é famoso ou não é, não interessa, é pelo texto?
AS: O texto. E tem os colaboradores recorrentes.
F: Que é a tal da psicanalista, como é o nome dela?
AS: Tem essa Rolise Aline e a Simone Pakerman também que gosta muito de cinema
– acho que ela faz cinema – e escreve sempre uma coisa ou outra sobre cinema. No Literatura
são as discussões, resenhas, que não é a parte de ficção, são mais discussões literárias. A
Crème de la Crème que é a parte de ficção e poesia também. São trabalhos literários. E o Pé
da Letra com resenhas e outras histórias sobre filmes, shows.
F: Que mais? Vocês têm registro de page view, de perfil dos leitores?
AS: Não.
F: Pelo cadastro, vocês não têm uma idéia de quem lê o Paralelos? Isso não é um norte
para vocês? Quem está lendo, vamos produzir para esse pessoal?
AS: A gente até fez um formulário de cadastro, mas...
F: Não serve pra nada?
AS: Não necessariamente pelo número, mas pela qualidade do feedback.
F: E por esses comentários vocês têm idéia de quem lê o Paralelos?
AS: A gente tem. Tipo o Sérgio Santanna, que é um escritor medalhão, volta e meia
bota um comentário “pô, que legal”, então a gente sabe que o Sérgio Santanna está lendo. O
tal do Raimundo Carreira, lá do nordeste, ele coloca comentário. São os menos tímidos. Os
meninos da Geração 90 também acessam e colocam, mandam emails.
F: Então, os internautas são escritores e, em geral, pessoas que já gostam de literatura.
Vocês não conquistam um público para a literatura, talvez, só aprofundam o prazer que a
pessoa já vem de fora?
AS: É.
F: Preocupações estéticas, programação visual do site, tem um cara que faz isso. Mas
vocês se reúnem e definem, formulam diretrizes para isso? Tem alguma meta de que seja um
site claro? Como funciona?
AS: A idéia é a de que não passasse nenhuma idéia que fosse uma coisa tosca. Então, a
gente tem muito cuidado com as imagens que a gente usa para ficar sempre uma coisa bonita,
meio clássica, até para contrapor com a coisa do novo, de serem os autores novos. Então, a
gente quer fazer esse contraste, que acho que funciona bem. Porque, senão, é meio “São
garotos novos que estão fazendo um site”. Tá, e daí? A idéia é justamente fazer o contrário.
Então, a gente procura fazer aquele visual meio clássico e até busca assim, talvez, um pouco
de sofisticação nas imagens que a gente usa.
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F: Os textos são enormes. Vocês não têm uma preocupação em tamanho, em limitar,
em nada disso?
AS: Isso aí é até meio inspirado na experiência do No Mínimo, que as pessoas que
escrevem lá não têm limite de texto. Até um depoimento que eu vi, numa palestra que eu fui.
Ele era jornalista, acostumado com aquilo, e começou a escrever no “No.” e perguntou
“vocês não vão me dar um limite?”. Não, na internet a gente tem essa liberdade.
F: Mas não tem um mito de que as pessoas não gostam de ler grandes textos na
internet? Isso é um mito?
AS: Quando as pessoas perguntam “o que você acha do tamanho que posso escrever”,
costumo responder: “ah, cara... uns três page downs acho que é ótimo”.
F: Então tem um limite?
AS: Mas não é... só quando a pessoa pergunta. Tem gente que precisa de uma diretriz.
F: Senão não consegue produzir...
AS: Dou uma coisa muito vaga assim, uns três page downs, dá uma olhada no
tamanho lá dos textos e escreve. Não vou falar para o cara que são três mil caracteres ou
toques, duas laudas. Mas essa é vantagem da internet, eu acho: você ter liberdade e espaço
para escrever. Então, acho meio contra-senso limitar o cara, quando você tem um espaço...
F: Ilimitado.
AS: É.
F: Achei um site bem fácil de navegar, na verdade. Mas achei pouco fácil de navegar
no sentido dos links. Esperava que o Paralelos me levasse assim: a Cecília escreveu um texto.
Pô, quem é a Cecília? Senti uma vontade de saber aonde posso ir para conhecer mais.
AS: O Nando está desenvolvendo uma história que é um índice por autor. Ele até está
trabalhando e já está feito, a gente só tem que organizar. Mas aí seria uma história de clicar no
índice por autor... o site vai passar por uma reformulação esse ano. Nos próximos meses, a
gente está justamente trabalhando nessa parte da estrutura por trás. E uma das coisas que a
gente vai colocar é esse índice por autor. E vai ser o seguinte...
F: Eu vou ver todos os textos da Cecília no link dela?
AS: É. A gente vai ter uma listagem de todo mundo que já publicou e quando você
clicar em Cecília, vai aparecer aquela mini-view e uma pilha de textos que ela já escreveu.
F: E o que ela já publicou no Paralelos...
AS: Isso. A gente está experimentando, mas é uma coisa que a gente acha importante.
F: É uma organização... Relação com blogs, na verdade, vocês não têm nenhum tipo
de compilação de blogs?

137

AS: Tenho. A gente tem uma blogteca. A gente até fez a blogteca do Portal.
F: Foram vocês que fizeram? Não foi o Luis?
AS: A Cecília que fez. E aí eu mandei também pro Luis, quando atualizei a blogteca
do Paralelos, todos os links e ele colocou uma pilhazona. Essa pilhazona que tem hoje em dia
para baixo foi a gente que fez. Ele só botou uns três para cima.
F: Tem um texto de vocês em que vocês dizem que descobriram escritores que
literalmente trabalham e se relacionam em linhas paralelas que não se cruzaram nem com um
chope. Não sei se foi um editorial, alguma coisa de vocês que eu vi. Com a internet,
visivelmente surge uma rede de escritores, editores, colaboradores, todos eles se comunicam.
Me fala um pouco de como acontece essa rede no Paralelos especificamente. Como é que
você viu isso nascendo? Vocês colocam o exemplo da Cecília e de uma outra que parece que
moravam na mesma rua e que nunca tinham se visto.
AS: Pois é. Já tinham lido os textos uma da outra e não sabiam que moravam na
mesma rua.
F: Pois é. Como você vê isso acontecendo assim? Você diz que por exemplo no
nordeste, no sul e em São Paulo, vocês têm um campo, uma rede muito bem traçada e que não
existia antes. Como é que funciona isso? Me explica um pouco.
AS: A coisa vai nascendo naturalmente. Um vai falando, o Scott entra em contato com
um cara novo, manda um livro pra mim, aí eu mando um email pro cara, a gente publica um
texto desse cara, esse cara já começa a falar com outra pessoa, aí já começa a fazer parte
daquele grupo. As pessoas vão aparecendo assim. Não existe também uma forma de fazer
uma manutenção dessa rede, porque ela acaba sendo uma rede impessoal de relações pessoais
que você acaba tendo.
F: Os internautas têm realmente como acessar os escritores? Os escritores realmente
conversam com os leitores? Como funciona isso? Porque geralmente a distância entre eles é
grande. É difícil um leitor conseguir se comunicar com o Veríssimo, trocar efetivamente emails com ele...
AS: Hoje em dia, com essa história dos blogs, o cara publica um texto e até num site
como o Paralelos, o cara publica e tem o texto comentado. E você tem um feedback do texto
quase que automático. O dia que ele publica e alguém comenta...
F: E esses caras entram em contato?
AS: É, entram em contato. Agora, a gente publicou um texto da Simone Homem de
Mello, que mora na Alemanha. E um cara que mora na Espanha mandou um e-mail querendo
entrar em contato com ela e eu não tenho o email dela, porque quem me passou foi o Cláudio
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Daniel que é um poeta que escreveu o texto de apresentação dela do Ateliê Editorial e ele tem
várias iniciativas literárias em São Paulo. Aí, eu mandei um email pra ele dizendo que aquele
cara estava querendo entrar em contato com a Simone. Mandei para ele com o email do cara
embaixo. E ele repassou para ela... É mais ou menos assim que funciona. Mas eu não vejo
nenhum problema. O que vai acontecer? Ela vai responder para ele: “ah, tá... não tem
problema não”. Aí ele vai mandar um email pro cara com o email dela.
F: O cara da Espanha, ela brasileira na Alemanha...
AS: O cara em São Paulo, eu aqui no Rio. A gente tem um plano de fazer um site de
literatura latino-americana.
F: Ampliar o Paralelos ou um outro?
AS: Um outro. A gente tem uma parceria mais ou menos com a revista “Grum”, uma
revista Buenos Aires - Rio de Janeiro. A Paloma, que também é do Paralelos, é uma das
pessoas do conselho editorial da Grum. A gente fez até um evento juntos no ano passado, pois
são esses eventos que chamam as pessoas: uma conexão Rio – Buenos Aires. Fomos pela
Laura Alvim e também acho que teve uma coisa no CCBB e filmes em um espaço que não me
lembro mais o nome. E o que aconteceu? A gente chamou o César Aira lá da Argentina, um
escritor argentino que tem dezenas de livros, para participar da mesa e aqui do Brasil a gente
chamou o Silviano Santiago. Então, na mesa, tinha eu, Paloma Vidal, César Aira, Silviano
Santiago, Leandro Salgueirinho e o Mariel. Eu, Leandro Salgueirinho e o Mariel somos novos
e a Paloma também e tinham esses dois figurões aí. Aí foi a maior galera lá na Laura Alvim.
Foi uma coisa que saiu nos jornais, a própria Laura Alvim também divulgou, encheu. Lá, a
gente teve oportunidade de falar do site, de tudo, dos autores e as pessoas já saíram
conhecendo.
F: Mas esse site vai ser lançado?
AS: Não. Esse era do Paralelos. Mas esse site a gente está pensando ainda.
F: Esse grupo?
AS: É, o Paralelos junto com o pessoal da Grum.
F: Aí não teria nada a ver com o Paralelos, outra coisa?
AS: É. Mas a “Grum”, por exemplo, é uma revista feita de papel, mas meio remota
mesmo. As pessoas ficam algumas aqui no Rio e outras em Buenos Aires. Os textos em
português são feitos pelo pessoal aqui no Brasil, os textos em espanhol lá, e aí alguém junto
tudo lá em Buenos Aires, imprime lá porque é mais barato e eles fazem o contrabando das
revistas em sacolas aqui pro Brasil.
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F: Posso dizer que o Paralelos é uma forma de falar de literatura online ou a partir do
momento que vocês lançam um livro, a questão já não é mais online?
AS: A coisa é online por meio, mas não necessariamente é o seu fim.
F: Por que vocês nasceram com a idéia de fazer uma revista também?
AS: A idéia era divulgar a literatura nos veículos que você tiver. Aí, você tem o
veículo online e se for para imprimir você imprime no papel. Se for para projetar nas costas
do Corcovado, também vai.
F: A internet...
AS: É o veículo mais versátil que permite acesso mais fácil.
F: Por que vocês continuam fazendo resenhas? Você acha que isso dá certo, porque o
papo que eu ouço é de que resenha na internet é furada. Pelo menos, o Portal aposta na idéia
de que quem quer ler resenha não vai ler na internet. O caso de vocês é diferente, porque
vocês fazem resenhas de autores novos que não saem em outro lugar.
AS: Exatamente. Mas funciona. A gente recebe vários feedbacks de resenha, pessoal
perguntandodesses livros... As pessoas mandam email perguntando como é que compra o
livro e dependendo a gente bota em contato com os caras, aí os caras mandam pelo correio.
Os livros da Sete Letras, da Coleção do Assinante, não saíram em quase lugar nenhum e
muita gente publica em São Paulo, mas como essa é uma editora do Rio, em São Paulo a
distribuição deles é muito fraca. Fica muito resumido aqui no Rio. Tem muitos autores, tanto
de São Paulo como de outros lugares, até do exterior: um cara de Nova Iorque publicou
também pra coleção do assinante. A gente falou que achava legal, uma iniciativa bacana
publicar clássicos novos, então fizemos um especial do assinante. Deu uma repercussão
bacana, foi legal à beça, botamos os textos dos autores, fizemos uma resenha de cada livro da
coleção até aquele momento...
F: Mas isso porque vocês se identificaram com a coleção...
AS: É, isso.
F: Não porque vocês fizeram um acordo com a Sete Letras...
AS: Não, nada disso. Aí foi tão legal, a gente recebeu um email do pessoal dos jornais,
do “O Globo”, do “Idéias”. Passaram alguns meses, a Raquel mandou um email pra mim
falando: “oh, tô fazendo uma história do especial do assinante no Globo. Me passa o link
daquele especial que vocês fizeram?” Aí passei o link dos textos e coisa de três semanas
depois eles fizeram. Aí foi capa do “Prosa & Verso”...
F: Vocês são pauta para jornal também, fonte de consulta para os cadernos culturais
tradicionais...
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AS: Exatamente. Eles deixaram esfriar um pouquinho e aí fizeram.
F: Mas isso por quê? Por que são poucos os sites que falam sobre literatura nova ou
por que vocês acham que têm um diferencial?
AS: Não sei, acho que pode ser uma combinação das duas coisas. Talvez tenham
poucos sites que fala de uma maneira...
F: Que outros sites têm essa proposta?
AS: Que tenha essa proposta específica acho que não tem não. Têm outros sites
literários que publicam inéditos. Tem esse “Capitu”, esse novo que vai surgir, no sul tem o
Pestiário, que até publica latino-americanos, e em Minas Gerais tem os Patíforas.
F: Mas a proposta é outra ou é a mesma? É porque vocês são focados no Rio também,
autores do Rio.
AS: Não, mais ou menos.
F: Mas começaram com isso?
AS: É, começamos assim, mas hoje em dia é mais nacional.
F: Então, agora não é divulgar mais autores...
AS: É, os autores novos, em geral.
F: O que você identificaria que a internet valorizou ou trouxe algum diferencial em
relação aos cadernos que falavam sobre cultura ou literatura? O que você acha que ela
possibilitou de novo, renovou o jornalismo cultural? Você diria em termos de texto, de pauta,
de quê?
AS: Acho que o grande ícone de jornalismo na internet, o primeiro marco foi a história
do “No.” Quando surge o “No.”, muda bastante coisa. Você tinha uns caras da primeira linha
do jornalismo, pessoas antigas tipo Villas-Bôas Correa, que é um cara que está escrevendo
jornalismo político desde que a capital do Brasil era aqui no Rio. Tenho um livro dele que é
“Conversando com memória”, sobre jornalismo, que é a experiência da época em que ele
trabalhava em três jornais ao mesmo tempo: um, que era publicado de manhã, outro de tarde e
outro que saí à noite.
F: Correio da Manhã, da Tarde e da Noite...
AS: Ele às vezes escrevia o mesmo textos nos três, mas dependendo da linha editorial,
um que era mais à esquerda, ele escrevia mais à esquerda. Quer dizer, e um cara desses
publicando online lá no “No.” O “No.” acho que deu um grande incentivo ao que veio
depois. Agora, em termos de jornalismo cultural na internet, porque todos os cadernos de
cultura estão também na internet.
F: Mas aí é uma versão web do impresso.
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AS: Versão web do impresso. Você tem nos portais aquela coisa de lide só.
F: E muitas variedades, são cadernos de variedades, de entretenimento quase. O livro
que lançou ontem, o filme que vai lançar no fim de semana e a peça que a Bárbara Heliodora
vai criticar.
AS: Acho que são poucos os lugares que têm jornalismo cultural na internet. E como
eles influenciaram o caderno eu não sei. Quer dizer, a gente vê algumas coisas, tipo o pessoal
lá nos jornais se pautando pelo Paralelos.
F: Mas o que você acha que a web abriu para o jornalismo cultural? Quais seriam os
benefícios?
AS: Acho que pode ser um espaço a mais para as pessoas escreverem. Mas não sei
qual seria a relação entre os dois. Acho que contribui com mais um campo profissional para
trabalhar. A idéia era que se tivesse mais iniciativas como o ““No.””, coisas assim.
F: É porque esses sites fazem crítica, não é? Acho que os jornais fazem pouquíssimas
críticas culturais propriamente. Você tem o Caderno Mais, da Folha de São Paulo, que é
acadêmico... e muito acadêmico. E fora isso, o que você tem de crítica e de uma boa resenha
que não seja de um livro que foi lançado ontem e que a editora mandou pro jornal e mandou
você fazer porque tem a publicidade da editora embaixo? Não sei se a liberdade...
AS: Acho que dá um pouco mais de liberdade de se escrever o que você quiser. Até no
“No.” mesmo, o Vinicius publicou há umas semanas atrás uma resenha sobre um livro do
Kafka eu acho. Pô, onde que você vai ver num “Idéias” isso? Não vai ver. Tem uns sites
gringos que são legais também, tipo aquele “Saloon” americano. É tipo o No. Foi o site que
inspirou o No. É bem legal, depois posso te mandar o link.
F: Você vai ter que me mandar o seu “Favoritos” daqui a pouco... Você conseguiria
traçar, nada muito teórico, mas um perfil do escritor do Paralelos?
AS: A maior parte são autores inéditos ou que têm poucos textos publicados. Se fosse
traçar uma faixa de idade acho que iria de 25 a 35 anos. Tem muita gente que é jornalista eu
acho. A maior parte acho que são escritores e almejam uma carreira literária.
F: E que não conseguiram nenhum espaço...
AS: É. E que estão brigando por algum espaço aí. Talvez, a maior parte seja homem.
Estou imaginando aqui. A gente recebe também muito a colaboração de meninas. Mas
segundo os acadêmicos, o cânone é masculino, branco, europeu etc.
F: Continua isso, com as normas?
AS: Mais ou menos. Acho que a gente recebe mais colaboração de homem do que de
mulher. A gente recebe muita coisa doida. Noutro dia recebi um email de uma pessoa
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chamada Bianca Lafroiten lá de Curitiba. Ela mandou um texto lá meio trash, erótico. Aí
mandou e insistiu: “não, eu quero te mostrar porque realmente eu sou uma pessoa diferente”.
Aí mandou um pedaço de jornal escaneado, porque ela é, na verdade, um travesti de Curitiba
e aí queria publicar porque ela é um travesti.
F: E aí? Qual foi a sua resposta?
AS: Falei que ia mandar lá para o pessoal ler, mas não podia garantir nada. E ela já
tinha mandado uns textos antes desse, mas não eram legais, não tinha curtido muito.
F: Qual a média de textos que vocês recebem?
AS: Dependendo da edição, porque às vezes a gente recebe muita coisa de uma vez só,
mas a gente recebe uma média de cinco ou dez textos por dia.
F: E quem vai selecionar isso? Vocês realmente lêem tudo isso?
AS: É, a gente lia tudo isso, mas não está dando vazão direito.
F: A solução...
AS: A gente acabou criando uma conta de gmail e o pessoal do conselho editorial
também entra no gmail, tem acesso, lê os textos e tem como marcar... Aí você bota uma
estrelinha nos textos que são legais e você sabe que aquele texto estão bons para a publicação.
Tem vários labels lá que a gente colocou. Coisas que não são legais, coisas que são bem
legais, então a gente vai etiquetando o que vai chegando.
F: E quem lê é você e o conselho também...
AS: É, eu, Jaime, Mário, todo mundo lê.
F: Tem que ser descentralizado, não é? Mas nessa meta de produzir sobre o circuito
alternativo de autores e pessoas que não têm espaço, vocês não acabam fechando também
para a idéia de literatura de uma forma mais ampla? Quer dizer, se um autor clássico quer
publicar alguma coisa, um Rubem Fonseca, um autor mais conhecido quer colaborar com
vocês, isso desvirtuaria a meta?
AS: Não, a gente estaria aberto para receber, não haveria nenhum problema para eles
colaborarem.
F: Quer dizer, na verdade, vocês oferecem mais um serviço de publicar coisas que não
teriam outro meio para publicar? Mas isso não significa...
AS: Seria uma história talvez de linha editorial de publicar os mais novos, mas não
estaria fechado a um texto de um Rubem Fonseca.
F: Não existe aquela coisa de “clubinho alternativo”?
AS: Não, claro que não. Tanto que a gente sempre faz resenha acompanhando o
trabalho do pessoal...
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F: Do Ruy Castro, não é?
AS: Também, o Ruy Castro é um cara que volta e meia a gente conversa com ele
F: E fizeram resenha do livro dele?
AS: É, têm vários livros antigos que a gente faz. Noutro dia a gente foi até na casa do
Antonio Dourado, que é um velhinho. Nós o assistimos outro dia na UFRJ e fomos na casa
dele conversar, falar do site. Ele recebeu a gente e a gente até gravou, mas não sei onde foram
parar as fitas. Mas a gente tem uma relação legal com os autores clássicos. O Ruy Castro é
engraçado. Até uma vez, quando a Heloisa Seixas, que é mulher dele, tinha lançado um livro,
ele mandou um email assim: “tô vendo que vocês ainda não falaram nada do livro da Heloisa
ainda. Não gosto dessa imprensa do Rio tradicional. Ninguém falou nada. Teve que sair um
negócio de São Paulo, nem no JB nem O Globo escreveu, pensei que ia ter alguma coisa aqui
no Paralelos, mas não tinha nada...”
F: E aí... vocês publicaram?
AS: Não, a gente não publicou não.
F: Mas peraí. Ele colocou vocês na imprensa tradicional, é isso mesmo? “Não saiu
nada na imprensa tradicional nem no Paralelos”.
AS: “Nem no Paralelos”, como se a gente tivesse que “compensar”...
F: Me fala um pouco da participação de vocês em eventos como a Primavera, Parati,
coisas assim... Primavera do Livro: esse ano vocês vão de novo?
AS: Não sei. A gente fez ano passado o lançamento do Prosas Cariocas, que foi o livro
mais vendido da Primavera. Teve uma mesa lá junto com o pessoal de São Paulo.
F: E por que a participação nesses eventos? Para conhecer gente, não é? Para
estabelecer novos...
AS: Conhecer gente e divulgar a própria iniciativa e tudo mais.
F: E isso tudo com parcerias com a organização desses eventos. Bienal não existe?
AS: A Bienal é meio estranha. Vai lá na Bienal, a fila é enorme pras pessoas pegarem
um autógrafo do Gugu Liberato. Nada a ver. A não ser, por exemplo, vão ter dois salões
grandes na Bienal, um da França e outro da Alemanha. Então, talvez, daqui até lá a gente
possa entrar em contato com esse pessoal, com o Consulado da França que está à frente, eu
acho, e inventar alguma história. Tem um cara francês que é legal, quer dizer, eu não sei se
ele é francês. É francês e está radicado na Inglaterra: Alain de Botton. Tem uns textos legais.
Já li, tem algumas pessoas que leram. Não sei se ele vem, mas seria uma coisa legal.
F: Vou pegar agora um pouco esse lance do livro de vocês. Na verdade, vocês
publicaram autores que foram descobertos na web, justamente porque não tinham outra forma
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de expressão, e vocês pegaram e colocaram eles num livro. O que eles não conseguiram lá,
por meio da internet vocês conseguiram. Como é que vocês conseguiram essa parceria com a
editora?
AS: Quando a gente fez o projeto, era um projetinho legal, todo bonitinho, que tinha a
história do site, do livro, da revista e tal. A primeira editora que a gente apresentou eles
toparam fazer que foi a Casa da Palavra.
F: Assim de cara?
AS: É, na primeira que a gente apresentou, já toparam. E aí, como eles fazem parte da
Primavera dos Livros, a gente acabou fazendo o lançamento lá. Como a editora está passando
por dificuldades e tinha esse outro projeto que era paralelo ao nosso que era também da
história do Prosas Cariocas e o Paulo Roberto lá da Agir tinha o interesse desde o início de
fazer, ele falou: “na Agir, estou querendo fazer uma linha editorial de literatura brasileira,
coisa clássica, e publicar autores novos também. O projeto de vocês encaixaria perfeitamente,
a gente vai ter o lançamento do selo, com uma festa em que vai estar o Ariano Suassuna”. Ele
conversou também com a Marta, lá da Casa da Palavra para saber se podia. E aí a gente foi
pra Agir, fez parte das comemorações de 60 anos lá.
F: Tem notícias de vendagem já lá da Agir?
AS: Não, não tenho a mínima idéia. Recebi um email de um cara do Recife que
comprou o livro lá e mandou um feedback. Então, acho que a distribuição é boa, porque a
Agir é da Ediouro e a Ediouro da Palavra-Cruzada. E a Palavra-Cruzada acho que tem até na
foz do Solimões.
F: Os cadernos culturais têm cada vez mais variedades, cada vez mais entretenimento
e cada vez menos crítica cultural. Você acha que na web isso muda de alguma maneira, a
cultura seria encarada de outra forma? Vocês têm preocupação com isso, em dar agenda?
AS: A gente achou que era meio redundante. A não ser quando é uma coisa que não
saia lá, pois não tem espaço, a gente acaba abrindo alguma coisa de agenda.
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ANEXO E – HELOISA B. HOLANDA ENTREVISTA ARMANDO FREITAS FILHO
(Sem data de publicação. Material cedido por Heloisa B. Holanda)

A vingança dos carteiros
Armando Freitas Filho, poeta premiadíssimo e cotejado por velhos e novos na área da
Literatura, é também um exemplar missivista virtual. Um de seus projetos futuros,
além do lançamento de uma nova e caprichada edição de seus 40 anos de poesia, é a
publicação de seus “e-mails completos”. Seus amigos que se cuidem porque Armando
salva todo e qualquer e-mail pessoal, classifica-os cuidadosamente e vai transformálos em breve em literatura de boa cepa.
H: Minha primeira pergunta pode ser respondida pelo poeta ou pelo correspondente
virtual pontualíssimo que você é: afinal, que gênero literário é esse do e-mail?
A: O e-mail me parece um cruzamento de telegrama, carta e telefone. Não quer ser
gênero literário. Na verdade, o e-mail de boa cepa é o que está mais para a voz - é uma
voz por escrito - pois incorpora, sem nenhuma vergonha a impropriedade gramatical e
ortográfica, a gagueira do erro. Da carta, tem um resto de sintaxe, do telefone, a voz,
do telegrama, a brevidade, as abreviações, que acabam sendo uma etiqueta, um
comportamento correto, quando o seu contrário, a mensagem copiosa é vista com
maus olhos.
H: Como você definiria um perfeito praticante dessa arte?
A: Seus praticantes mais puros são aqueles que não corrigem, pois, paradoxalmente, o
computador, que é o seu suporte, que exige exatidão maníaca no endereçamento - se
faltar um mísero ponto, não chega, e volta com o aviso de FATAL ERROR, altamente
dramático, espalhafatoso, para uma máquina que se pretende rigorosa e fria, aceita
numa boa, qualquer erro de conteúdo, isto é, a exigência é formal, intolerância só para
com a imperícia digital neste campo, já que quando ocorre o deslize gramatical, ele, o
computador não dá a mínima. Ou no máximo uma linhazinha vermelha tímida, que
não é confiável, pois aparece, também, sublinhando palavras escritas corretamente.
H: Será?
A: Acho que sim, pois se tratando de um veículo para correspondência, não posso
deixar de dizer que qualquer carteiro está apto para decifrar a "letra de médico" mais
difícil, para deduzir o destino mais truncado e mal escrito no envelope. Apesar de toda
a boa vontade, contudo, a categoria dos carteiros está ameaçada, pois nada como essa
delícia de escrever direto, sem papel, cola e selo, e enviar, sem sair da cadeira, sua
correspondência. A vingança dos carteiros será que o número dos sedentários
aumentará e como conseqüência o índice de enfartes nos missivistas também.
H: Você se lembra de seu primeiro e-mail? Foi um vício imediato, ou não?
A: Meu primeiro e-mail foi para você, como não poderia deixar de ser. E eu não me
esqueci, coração. Você, desde os anos 70, vem aprimorando a arte de esquecer.
Ainda tem mais: só me dirijo, assim, "coração" a você. Coração a gente só tem um.
Foi vício imediato, na veia, embora eu pertença à era de Gutemberg.
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H: É verdade que no e-mail a gente é muito mais afetivo e terrivelmente íntimo?
Forjando as vezes até uma personagem falsa que não corresponde à do missivista?
A: Sim, se é bem íntimo, com toda a segurança. O computador, mal comparando, é
como uma camisinha eletrônica. Qualquer perigo se deleta, se detona, em bom
português. Não custa lembrar, todavia, que nas antigas cartas, batidas por secretárias,
era de praxe, de bom tom, deixar um ou dois erros para serem corrigidos à mão, o que
quebraria o tom impessoal, com esse toque de intimidade forjada, típica de uma época
menos licenciosa ou mais silenciosa do que esta de hoje, no que diz respeito a este
assunto, pelo menos.
H: Pelo que me lembro, você escrevia de pé, tenso, sem possibilidade de relaxar. Esse
tempo já vai longe ou você mudou de hábitos desde que começou a usar o computador
para cartas e (talvez) poemas? Sou uma correspondente assídua sua e posso declarar
que seus e-mails são profundamente literários, tolerância zero para o erro ou para a
frase frouxa e apressada .
A: Só uso computador para e-mails. Mas não sou, como disse acima, com outras
palavras, um digitador, sou mais um escriba, não sou um missivista eletrônico puro,
racé. Nunca, por exemplo usei o endereçamento "Oi", que a maioria usa.
Sinceramente, gostaria de perder essa vigilância de quem "escreve em pé" e de
acreditar ou, mais propriamente, de praticar umas linhas mais... à vol d'oiseau, mas
não consigo. O Zé Miguel Wisnik me disse, faz tempo, que o computador mudou,
radicalmente, para melhor, a maneira dele escrever. Comigo, não, ainda não. Para mim
é impensável, por enquanto, quando escrevo poesia, abrir mão da folha, da caneta, do
lápis, da rasura. A "página" virtual é um hímen por demais complacente, absolve
completamente seus erros, não há nem sombra deles, aliás. Eu preciso da sombra, da
dureza do caderno, do suor da mão, da mancha, digamos assim. Depois, preciso ouvir
as teclas da minha Olivetti, mecânica, de teclas pretas, Lettera 22, made in Italy, que
meu pai me deu em 1960. Preciso ouvir meu pai, creio. O computador entra depois,
muito depois. O computador está no fim do mundo e não na origem.
H: Por que logo agora, no reinado dos e-mails, o interesse por correspondência tenha
aumentado tanto? Vide a enxurrada editorial nessa área. O que você acha do gênero
cartas? é antiético publicá-las?
A: A pergunta é ótima. Nunca tinha pensado nisso. Mas será que há uma relação aí,
essencialmente? Ou a enxurrada de edições de cartas acontecem, porque o tempo
passou, a interdição que pesava sobre elas não tem mais sentido, pois os da geração
anterior e os da nossa estão ficando, irremediavelmente velhos (alguns são mortos
vivos, outros mais mortos do que vivos, outros tantos, mortos, no duro), e urge expor
tudo, deixar depoimento, testemunho da passagem de todos (e, feitas as contas, são tão
poucos), que puderam deixar alguma coisa relevante para tentar enfrentar a amnésia da
natureza, e marcar presença por um pouco de tempo mais, "quinze minutos", que seja.
Portanto, não acho antiético, não. Ao contrário, acho que é um SOS.
H: Fale sobre como você teve a idéia de publicar seus e-mails e como você armaria
esse volume. Tem alguma coisa de seu passado nas vanguardas isso?
A: A idéia me veio porque, apesar de tudo, o texto é o mais desarmado que consigo.
O mais espontâneo. A cota literária existe, mais é a mais rebaixada que consigo, pois
até nos recados mais efêmeros, casuais, escritos à mão, capricho. Pode ter uma pitada
de vanguarda aí, um resquício, um réquiem, um eco, um canto de cisne, pois perdi a
ilusão dos vinte anos. E perder, como dizia a Ana, é uma lenha. O que é uma lástima,
não ter mais vinte anos, não poder sustentar uma ilusão, que uma das coisas mais
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pesadas do mundo, porque não se tem mais força física e moral para isso. Depois,
sinceramente, como alguém com mais de sessenta pode ter a pretensão de estar ou de
ao menos freqüentar, en passant, a vanguarda? Só se tiver a volúpia de tomar um pé na
bunda, logo, logo. Armaria o volume, desarmando-o, como as antigas secretárias supra
citadas, errando de propósito, sem consertar depois. Vou alcançar a perfeição quando
conseguir escrever “roseiral” como o meu admirado Gullar fez, em poema antológico,
n’ A luta corporal. Assim não serei chic, apenas.
H: Para mim, a tecla "reply" soa como terrivelmente implacável. Você já teve
algum acidente com e-mails enviados ou recebidos?
A: Reply, e, na seqüência, send, não tem volta, é forever. Mas, em contrapartida,
temos o delete. Assim mesmo, no idioma do Império invasor, que começou sua
invasão com a ponta da língua. Rasgar, amarrotar, corrigir, arrepender, todas essas
ações tiveram seus "tempos" reduzidos pela tecnologia. Mas, pensando bem, será que
não ficamos mais alertas, condicionados pela rapidez? Certos instintos "animais", não
serão, hoje, "tecnologia de ponta"?
H: Manda um e-mail caprichado para os leitores do Portal Literal?
A: Nunc et semper.
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ANEXO G – HOMEPAGE DO PORTAL LITERAL
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ANEXO H – EXEMPLO DA COBERTURA DA BIENAL DO LIVRO PELO SITE
PARALELOS
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ANEXO I – PLANILHA COM MAPEAMENTO DAS LIVRARIAS
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FANTASIA

RAZÃO SOCIAL

BTB

BAZAR TIA BERÊ LTDA

CASA CRUZ
CASA DO LIVRO

TEL

FAX

RUA CAPITÃO BARBOSA 845 LJ D

FILIAIS
1

CIDADE
RIO DE JANEIRO

RJ

UF CEP
21921-520

2396 7354

2467 4806

RUA RAMALHO ORTIGÃO 26

4

RIO DE JANEIRO

RJ

20051-050

2509-3549 / 3860-9963

2252-7099 - 2252-7099

RUA MARECHAL DEODORO, 163

1

MACAÉ

RJ

27910-110

(22)2762 9598

(22)2762 9598

AV. NOVA YORK 211

2

RIO DE JANEIRO

RJ

21041-040

2564-4862

2280-2399

RUA VISCONDE DE PIRJÁ, 276

2

RIO DE JANEIRO

RJ

22410-000

2511-5085 / 2521-6110 / 2259-6012

2512-5908 /2521-6324

Rua Frei Luis, 100

2

PETRÓPOLIS

RJ

25689-900

(24)2233-9000

(24)2231-0226

RUA DO IMPERADOR, 772 LJ 3

1

PETRÓPOLIS

RJ

25620-001

(24) 2242 4770

(24) 2243-0570

CASA CRUZ PAPÉIS E VIDROS LTDA.
CASA DO LIVRO DE MACAÉ LTDA

CIÊNCIA E CULTURA LIVRARIA E DIST. LTDA

CIÊNCIA E CULTURA LIVRARIA E DIST. LTDA

LETRAS E EXPRESSÕES

COLISEUM COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

EDITORA VOZES

EDITORA VOZES

ESTANTE

ESTANTE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME

ESTILO E COR

GIZ E LINHA MODA LTDA.

CAFÉ LITERÁRIO

GRACILIANOS DO RAMO LTDA

LIVRARIA SODILER

ENDEREÇO

RUA BERNARDINO DE MELLO 1783

1

NOVA IGUAÇU

RJ

26255-140

667-3397

2768-1023

PRAÇA XV, 48 LJ C

2

RIO DE JANEIRO

RJ

22060-000

2524-2605

2533 4537

RUA ANTONIO RIBAS 72

12

RIO DE JANEIRO

RJ

20765-200

2597-0340 / 2597-0340 R. 201 ou 233 Edu 2269-4045

RUA DO CATETE, 311 / SOBRELOJA

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22220-001

2205-5330

ESTRADA DO GALEÃO, 872 LJ A

1

RIO DE JANEIRO

RJ

21931-001

3393-9102-2462-0500

3393-2445/9985-0817 2462-2049

RUA SÃO FRANCISCO XAVIER 524

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20550-013

2567-3665

2567-3686
2274-7136

GUANABARA JORNAIS E REVISTAS LTDA.

EMPÓRIO DAS LETRAS

INSTANTE DO LEITOR COMÉRCIO E CULTURA LTDA

CEREJINHAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CEREJINHAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

KEC LIVRARIA

KEC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

LIVRARIA ARGUMENTO

LIVRARIA ARGUMENTO RIO LTDA

LIVRARIA SEBO BRASILEIRA

LIVRARIA BRASILEIRA LTDA.

LIVRARIA DA TRAVESSA

LIVRARIA DA TRAVESSA LTDA

LIVRARIA MARCABRU

LIVRARIA E EDITORA MARCABRU LTDA

LIVRARIA EU E VOCÊ EDITORA LTDA

LIVRARIA EU E VOCÊ EDITORA LTDA

LIVRARIA GALILEU LTDA

LIVRARIA GALILEU LTDA

LIVRARIA GUTEMBERG LTDA

LIVRARIA GUTEMBERG LTDA

CIDADE DE CAXIAS

LIVRARIA DA CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS LTDA.

LIVRARIA MALASARTES

LIVRARIA MALASARTES BRINQUEDOS E PAPEIS LTDA

MARTINS FONTES

LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA

LIVRARIA PAPEL E LETRAS LTDA

LIVRARIA PAPEL E LETRAS LTDA

LIVRARIA ROMANCEIRO

LIVRARIA ROMANCEIRO

YAN LIVROS

M.C. 169 LIVROS LTDA

LIVRARIA LEONARDO DA VINCI

NOVA LIVRARIA LEONARDO DA VINCI LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA ITAIPAVA

NOVA PETRÓPOLIS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

LIVRARIA EÇA & CIA

OCCIDENTAL PRODUTOS CULTURAIS LTDA

PAPELOTE

PAPEL EM POEMA LIVROS E PAPEIS LTDA-ME

PLENS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

PLENS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

PONTO CULTURAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

PONTO CULTURAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

MELHORAMENTOS

SOLÁRIO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

TIMBRE LIVRARIA

TIMBRE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

TREVO CULTURAL

TREVO CULTURAL LTDA

VER & DICTO

VER & DITO LIVROS, CULTURA E ARTES LTDA.

LIVRARIA VEREDAS

VEREDAS LIVRARIA LTDA

LIVRARIA BERINJELA

LIVRARIA BERINJELA

CASA DA CULTURA

CASA DA CULTURA LIVRARIA LTDA.

FOLHA SECA LIVRARIA LTDA.

EDIÇÕES FOLHA SECA LTDA.

NOSSA CASA BAZAR

NOSSA CASA RIO BAZAR LTDA

PAPELARIA CARIOCA DE SÃO GONÇALO (MATRIZ)

PAPELARIA CARIOCA DE SÃO GONÇALO (MATRIZ)

CAÇULA ARMARINHO E PAPELARIA

PARCO PAPELARIA LTDA

PAPELARIA TENAN LTDA

PAPELARIA TENAN LTDA

LIVRARIA CULTURAL DA GUANABARA

LIVRARIA CULTURAL DA GUANABARA LTDA

LIVRARIA POROROCA

ARCANO MANZUQUE TOVAE LIVRARIA LTDA.

RUA DIAS FERREIRA 417 AV DAS AMÉRICAS, 7777 - RIO DISIGN BARRA 3º PISO

2

RIO DE JANEIRO

RJ

22431-050

2239-5294/2259-9398

AV. RIO BRANCO, 156 SOBRE LOJA 229

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20043-900

2262-2501

2205-5330

TRAVESSA DO OUVIDOR 17 LOJA A

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20040-040

3205-9002

RUA MARQUES DE SÃO VICENTE 124 LOJAS 206/207

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22451-040

2294-5894

2232-8148
2294-5994

RUA CONSTANTE RAMOS, 23 B

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22051-010

2236-2379 / 9299-0195

2548-4380

RUA MAJOR ÁVILA 116 B

2

RIO DE JANEIRO

RJ

20511-140

3872-9650

3872-9650

RUA MOREIRA CÉSAR 211 LOJA 101

1

NITERÓI

RJ

24230-052

2714-1727

2714-1727

RUA JOSÉ DE SOUZA HERDY, 1216 LJ 201/202

1

DUQUE DE CAXIAS

RJ

25071-200

2673 8230 / 9761 4402

2673-8230

RUA MARQUES DE SÃO VICENTE 52 LOJA 367

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22451-040

2239-5644 /9916-9846

2239-5644

RUA DA ALFÂNDEGA, 91 LJ C

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20070-001

2221 2823

2222-4020

RUA SANTO EUGUÉRIO 11 LOJA A

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22760-110

2425-5136

RUA EDUARDO LUIZ GOMES 13 LOJA 02

1

NITERÓI

RJ

24020-340

2719-1116 - 9265-6997

2719-0670

RUA GOVERNADOR PORTELA, 1100

10

NOVA IGUAÇÚ

RJ

26221-030

2667-9888

2667-2972

AV. RIO BRANCO 185, SUB-SOLO LOJAS 2, 3 E 4

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20045-900

2533-2237

2533-1277

ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, 11.833

1

PETRÓPOLIS

RJ

25750-220

(24)2222-1156

2222-1156

AV. ATAULFO DE PAIVA 135 LOJA 108

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22440-030

2259-0636

2512-3156

PRAÇA DEMERVAL BARBOSA MOREIRA 45 LJ 5, 6, 7 E 8

1

NOVA FRIBURGO

RJ

28634-260

(24) 522-0536

(22) 522-0536

RUA SÃO CLEMENTE 237

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22260-001

2539-2026

2537-6688

RUA BENJAMIN CONSTANT 213 - PARTE

1

PETRÓPOLIS

RJ

25610-130

(24) 242-5062

(24) 243-4141

RUA DA CARIOCA, 33

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20511-170

2210-5101

2215-5748

RUA MARQUES DE SÃO VICENTE 52 / 221

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22451-040

2274-1146

2259-4498

RUA DA CONCEIÇÃO, 29

1

ANGRA DOS REIS

RJ

23900-000

(24)3367 1118

(24)3367 1118

RUA MOREIRA CESAR 158

1

NITERÓI

RJ

24230-062

AV. OSWALDO PINTO VEIGA 315 LJ 1

1

VOLTA REDONDA

RJ

27260-750

(24) 3342-1977 / 9999-6259

(24) 3342-2843

AV. RIO BRANCO, 185 - LJ 10

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20045-900

2532-3646

2215-3528

RUA CONDE DE BOMFIM 219 -A

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20520-053

2567-0731

Rua do Ouvidor, 37

RIO DE JANEIRO

RJ

20010-150

2507-7175 / 2224-8721

2232-1401

RUA FIGUEIREDO CAMARGO 121 - LOJAS A e B

RIO DE JANEIRO

RJ

21870-020

3159-0042

3159-0422

NITERÓI

RJ

24020-081

2717-1970

2620-6852

PRESIDENTE LINCOLN, 1321/1325

SÃO JOÃO DE MERITI

RJ

25555-200

3878-8852 / 2651-1600

3860-6236 / 2651-2261

PRAÇA VISCONDE DO RIO NOVO, 92

TRÊS RIOS

RJ

25208-280

2255-4141

2255-4141

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10 LJ G/H

RIO DE JANEIRO

RJ

20011-000

2531-2199

2242-1148

R. Visconde de Pirajá, 540 / 309

RIO DE JANEIRO

RJ

22410-002

2274-4343

2274-4343
2221-8992

RUA DA CONCEIÇÃO, 99

3

27015295

27105295

LIVRARIA LARGO DAS LETRAS

ANA LUIZA

RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 501 -PTE

RIO DE JANEIRO

RJ

20040-050

2221-8992

LIVRARIA CAMÕES

IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA

AV RIO BRANCO, 156 LJ 12 C

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20241-260

2262-7051

2262-4776

ARMAZÉM DIGITAL

INFOCLICK EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA GAL. SEVERIANO, 97 - LOJA 08

1

RIO DE JANEIRO

RJ

22290-090

2101-9300

2101-9301

RIO DAS OSTRAS

RJ

28890-000

(22)2764-1605

(22)2764-1605

1

RIO DE JANEIRO

RJ

20070-030

2221-1756

2242-7282

AV. PLINIO CASADO., 31 a 39

D. DE CAXIAS

RJ

25020-010

2671-0201

2671-0201

PRAIA DE BOTAFOGO, 501 1º ANDAR

RIO DE JANEIRO

RJ

22250-040

2546-8282

2546-8202

RUA BRASILMA 88

RIO DE JANEIRO

RJ

21350-060

RUA LEOPOLDO BULHÕES, 1480/129

RIO DE JANEIRO

RJ

21041-210

2598 2527

2560-8699

AV. PRESIDENTE WILSON, 203

RIO DE JANEIRO

RJ

20030-021

2523 8230

2524 8230

AV. DOMINGOS MARIANO 199A

BARRA MANSA

RJ

27345-150

PAPELARISSA

E.R. GOMES PEREIRA

PADRÃO LIVRARIA EDITORA LTDA

PADRÃO LIVRARIA EDITORA LTDA

ROD. AMARAL PEIXOTO, 468 LJ 11
RUA MIGUEL COUTO 40

PAPELARIA ITATIAIA
REVISTA VEJA

PAPELARIA ITATIAIA
Editora Abril S/A

A ESTUDANTIL ARTIGOS ESCOLARES LTDA.

A ESTUDANTIL ARTIGOS ESCOLARES LTDA.

ABRASCO LIVROS

ABRASCO LIVROS

ABL

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

ACIR SOBREIRA LIVRARIA E PAPELARIA

ACIR SOBREIRA LIVRARIA E PAPELARIA
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AGIR EDITORA LTDA.

AGIR EDITORA LTDA.

ALMEIDA PAPELARIA
APLICANDO

APLICANDO LIV, PAP E BAZAR LTDA
AREERJ

ARMAZÉM DAS LETRAS

ARMAZÉM DAS LETRAS LIV. E ED. LTDA.

ASSIS DATA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

ASSIS DATA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

CINE PAISSANDÚ

ASSOC. LITERÁRIA RMM LTDA

BAZAR ACADÊMICO LTDA

BAZAR ACADÊMICO LTDA

BAZAR BINO LTDA

BAZAR BINO LTDA

LIVRARIA GRAJAÚ

BAZAR DAS ARTES LTDA

BAZAR E PAPELARIA TORRES AZEVEDO LTDA

BAZAR E PAPELARIA TORRES AZEVEDO LTDA

BAZAR E PAPELARIA TORRES AZEVEDO LTDA

BAZAR E PAPELARIA TORRES AZEVEDO LTDA

BAZAR TERRA

BAZAR TERRA

BAZAR TERRA

BIZOUT LIVRARIA

BIZOUT LIVRARIA LTDA

BOOKHAUS

BOOKHAUS

CAMPUS - CENTRO EDUCACIONAL LTDA

CANDONGA DOS LIVROS LTDA

CANDONGA DOS LIVROS LTDA

CASA ALIADOS

CASA ALIADOS

CASA DA CULTURA CB LTDA

CASA DA CULTURA CB LTDA

LE TEKA

CASA DAS NOVIDADES DO LOTE XV ARM. PAP. LTDA

CASA GAGO BANDEZ PAPELARIA LTDA

CASA NULA LTDA

CASA NULA LTDA

CASA PUBLICADORA ASSEMBLÉIA DE DEUS

CASA PUBLICADORA ASSEMBLÉIA DE DEUS

CASA SÃO JORGE

CASA SÃO JORGE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CASA SÃO JORGE PAPELARIA E LIVRARIA

CASA SÃO JORGE PAPELARIA E LIVRARIA

CASA SÃO JORGE PAPELARIA E LIVRARIA

CASA SÃO JORGE PAPELARIA E LIVRARIA

CIÊNCIA E CULTURA LIVRARIA E DIST.LTDA

CIÊNCIA E CULTURA LIVRARIA E DIST.LTDA

LIVRARIA ELEMENTO

CIFALI E PASCUAL LIVRARIA LTDA

COLINA

COLINA LIVRARIA E EDITORA LTDA

LIVRARIA GRYPHUS

COMPANHIA EDITORA FORENSE

DANTES LIVRARIA E EDITORA

DANTES LIVRARIA E EDITORA

DE A a Z LIVRARIA

DE A a Z LIVRARIA

DIÁLOGO LIVRARIA EDITORA LTDA

DIÁLOGO LIVRARIA EDITORA LTDA

DISTRIB. RECORD DE SERV. DE IMPRENSA S/A.

DISTRIB. RECORD DE SERV. DE IMPRENSA S/A.

EDICÕES PINAKOTHEKE

EDICÕES PINAKOTHEKE

LIVRARIA DESTAQUE

EDIÇÕES TRABALHISTAS LTDA

EDIOURO PUBLICAÇÕES S/A

EDIOURO PUBLICAÇÕES S/A

EDITORA AOLIVRO TÉCNICO

EDITORA AO LIVRO TÉCNICO

EDITORA GARAMOND

EDITORA GARAMOND

EDITORA NOVA FRONTEIRA

EDITORA NOVA FRONTEIRA

EDITORA OBJETIVA LTDA.

EDITORA OBJETIVA LTDA.

EDITORA ROCCO

RUA SÃOLUIZ GONZAGA 97-A

RIO DE JANEIRO

RJ

20910-061

TEL

FAX

2509 6424

2509 3410

2221-1438 Sandra

2224-7282

2431-7820

2431-9210

(21) 2699-6073

(21) 2761-7671

ESTRADA DO TINDIBA 1983

RIO DE JANEIRO

RJ

22740-361

RUA DA LAPA, 180 SALA 1102

RIO DE JANEIRO

RJ

20021-180

RUA DAS LARANJEIRAS 363 - LJB

RIO DE JANEIRO

RJ

22240-002

RUA CEL. FRANCISCO SOARES 202

NOVA IGUAÇU

RJ

26220-030

RUA SENADOR VERGUEIRO 35 LOJA

RIO DE JANEIRO

RJ

22230-000

RUA ALFREDO WHATELY 85

RESENDE

RJ

27340-010

ESTR. DA ÃGUA GRANDE 972

RIO DE JANEIRO

RJ

21230-351

RUA ITABAIANA 3B

RIO DE JANEIRO

RJ

20561-050

ALAMEDA CHICO MENDES 25

GUAPIMIRIM

RJ

25940-000

ALAMEDA CHICO MENDES 25

GUAPIMIRIM

RJ

25940-000

ESTR. MAL ALENCASTRO 4123 SALA 1

RIO DE JANEIRO

RJ

21625-000

RUA PEDRO DE CARVALHO552 B E C

RIO DE JANEIRO

RJ

20725-332

RUA PEDRO DE CARVALHO552 B E C

RIO DE JANEIRO

RJ

20725-332

RUA IBITIUVA 151 PARTE

RIO DE JANEIRO

RJ

21715-400

RIO DE JANEIRO

RJ

RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 7

RIO DE JANEIRO

RJ

AV. DAS AMÉRICAS 4666 LOJA 122 B

RIO DE JANEIRO

RJ

22631-004

ESTRADA DO PORTELA 183

RIO DE JANEIRO

RJ

21351-050

AV. SUBURBANA 10346

RIO DE JANEIRO

RJ

21380-001

AV. ZULAMITH BITTENCOURT 22 LOJA 1

ITAPERUNA

RJ

28300-000

RUA PADRE EGÍDIO CARMELINCK 55 LOTE 15

BELFORD ROXO

RJ

26180-380

AV. VICENTE DE CARVALHO 997

RIO DE JANEIRO

RJ

21210-000

AV. VICENTE DE CARVALHO 997

RIO DE JANEIRO

RJ

21210-000

AV. PAULO DE FRONTIN 120

VOLTA REDONDA

RJ

27295-150

AVENIDA BRASIL, 34401

RIO DE JANEIRO

RJ

21852-000

2406 7322

2406 7326

RUA DA MATRIZ 75

S.J.DO MERITI

RJ

25520-640

756-3828

756-3828

RUA DA MATRIZ 75

S.J.DO MERITI

RJ

25520-570

RUA DA MATRIZ 75

S.J.DO MERITI

RJ

25520-570

RUA SETE DE SETEMBRO 127 - 129

RIO DE JANEIRO

RJ

20050-002

AV. DAS AMÉRICAS 500 BL. 8 LOJA 119

RIO DE JANEIRO

RJ

22631-004

2494-7466

2494-5471

RUA CUPERTINO DURÃO 219 LOJA 1

RIO DE JANEIRO

RJ

22441-030

22451-041

AV. ERASMO BRAGA 299/7º

RIO DE JANEIRO

RJ

20020-000

2533-5537

2533-4931

RUA DIAS FERREIRA 45 B

RIO DE JANEIRO

RJ

22431-050

2511-3480

2511-3480

RUA THEREZA, 1515 LJ 87

PETRÓPOLIS

RJ

25610-000?

(24)2563-5000

(24)2563-5000

RUA DA CONCEIÇÃO 204

RIO DE JANEIRO

RJ

24020-083

RUA ARGENTINA, 171

RIO DE JANEIRO

RJ

20921-380

2585 2000

2585 2080

RUA SÁOCLEMENTE, 300

RIO DE JANEIRO

RJ

22260-000

2537-7566 2537-8766

2286-7399

RUA ERASMO BRAGA 278

RIO DE JANEIRO

RJ

20020-000

RUA NOVA JERUSALÉM, 345

RIO DE JANEIRO

RJ

21042-230

2560 6122

2260 6143

RUA SÁ FREIRE, 40

RIO DE JANEIRO

RJ

20930-430

2580 6230

2580 9955

RUA SANTA CRISTINA, 18

RIO DE JANEIRO

RJ

RUA BAMBINA, 25

RIO DE JANEIRO

RJ

22251-050

2537-8770 ANDRÉIA

RUA COSME VELHO, 103

RIO DE JANEIRO

RJ

22241-090

2556-7824

2558-7421

RUA FREDERICO DE ALBUQUERQUE, 44

RIO DE JANEIRO

RJ

21050-840

2270-0186 / 92034389

2270-0186

RUA RODRIGO SILVA, 26 - 5°

RIO DE JANEIRO

RJ

20119-000

2507-2000

AV. NILO PEÇANHA, 155 GR 301

RIO DE JANEIRO

RJ

20020-100

RUA DA ALFÂNDEGA 98 SALA 406/407

RIO DE JANEIRO

RJ

20070-001

EDITORA ROCCO LTDA.
EDITORA SEXTANTE

EDSON SILVÉRIO LIVREIRO

EDSON SILVÉRIO LIVREIRO

EEC MOURA BAZAR E PAPELARIA

EEC MOURA BAZAR E PAPELARIA

ELDORADO SUDESTE

ELDORADO SUDESTE CO. DE LIVROS LTDA.

TOCA DO VINICIUS

20231-020

EDITORA PALLAS LTDA.

EDITORA SEXTANTE

ELIZART LIVROS

RJ

CASA GAGO BANDEZ PAPELARIA LTDA

CASA GAGO BANDEZ PAPELARIA LTDA

EDITORA PALLAS

UF CEP

RIO DE JANEIRO

BOOKMAKERS

LIVRARIA NILTON LINS

CASA GAGO BANDEZ PAPELARIA LTDA

CIDADE

BAZAR FLOR DE ANCHIETA LTDA

BAZAR TERRA

BOOKMAKERS

FILIAIS

RUA DOS INVÁLIDOS, 198
ALMEIDA PAPELARIA

AREERJ

BAZAR FLOR DE ANCHIETA LTDA

ENDEREÇO

AV. GOV MANOEL PEIXOTO 156

NOVA IGUAÇU

RJ

26210-060

RUA MIGUEL FERNANDES, 159

RIO DE JANEIRO

RJ

20780-060

AV. MAL. FLORIANO 63

RIO DE JANEIRO

RJ

20080-004

RUA PRUDENTE DE MORAES 129

RIO DE JANEIRO

RJ

22420-041

PRAÇA TIRADENTES 25

RIO DE JANEIRO

RJ

20060-070

RUA CAPITÃO SALOMÃO, 14 LJ C

RIO DE JANEIRO

RJ

22271-040

2507-2244
22406306

25331622

2218-4969 / 2201-5809

ELIZART LIVROS LTDA
ESPAÇO CULTURAL TOCA DO VINICIUS

ESPAÇO PSI

ESPAÇO PSI EDITORA LIV. E COMUNICAÇÃO

EXCELER LIVRARIA

EXCELER LIVRARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
2535 4946

2535 4946
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ESTAÇÃOBOTAFOGO

FICÇÕES DA INTERLÚDIOLIVRARIA LTDA

ENDEREÇO

FILIAIS

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 88
FNAC

FNAC BARRASHOPPING

FRIBOOK

FRIBOOK LIV. PAP. BAZAR NOVA FRIBURGO LTDA

FUNDAÇÃO CULTURAL PETRÓPOLIS

FUNDAÇÃO CULTURAL PETRÓPOLIS

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

GALERIA ATLAS

GALERIA ATLAS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.

GERCY PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

GERCY PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

HISTÓRIAS E ESTÓRIAS

HISTÓRIAS E ESTÓRIAS LOC. DE LIVROS LTDA

HORUS

HORUS LTDA

I. LOPES PAPELARIA LTDA.

I. LOPES PAPELARIA LTDA.

ILDESAN ESCOLAR

ILDESAN ESCOLAR LIV. PAP. BRINQ. LTDA

IMAGO EDITORA IMP. E EXP..LTDA.

IMAGO EDITORA IMP. E EXP..LTDA.

DIRETORIA DE PESQUISAS - DPE

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

J.S.MARIANO E CIA LTDA

J.S.MARIANO E CIA LTDA

JORGE ZAHAR

JORGE ZAHAR

LIVRARIA KAIZEN

JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA JR

JÚLIOS C REIS LIVRARIAS

JÚLIOS C REIS LIVRARIA

COISAS DO OFÍCIO

LAUDA PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

LEITORES & LIVROS

LEITORES & LIVROS

LETRAS & CIA

LETRAS & CIA

ACADÊMICA

LIVRARIA ACADÊMICA

LIVRARIA AGIR LTDA

LIVRARIA AGIR LTDA

LIVRARIA ALVARENGA LTDA

LIVRARIA ALVARENGA LTDA

ANTIQUÁRIO

LIVRARIA ANTIQUÁRIO WALTER E FILHO LTDA

BAZAR CASELLI

LIVRARIA BAZAR CASELLI

LIVRARIA BUK LTDA

LIVRARIA BUK LTDA

LIVRARIA BUK LTDA

LIVRARIA BUK LTDA

LIVRARIA CAFÉ

LIVRARIA CAFÉ

UF CEP
RJ

TEL

FAX

22270-010

Av. das Americas, 4666 - loja B101/116

RIO DE JANEIRO

RJ

22640-102

RUA ERNESTO BASÍLIO 45/107 LOJA 5

NOVA FRIBURGO

RJ

28610-120

Telefone: (21) 2431-9292

PRAÇA DA CONFLUÊNCIA 3

PETRÓPOLIS

RJ

25680-110

PRAIA DE BOTAFOGO 188

RIO DE JANEIRO

RJ

22253-900

(24) 2231-3011

(24) 2231-6375

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 292 A

RIO DE JANEIRO

RJ

22270-010

RUA JOAQUIM LEITE 534

BARRA MANSA

RJ

27340-010

RUA DIAS DA CRUZ 140 SL 402

RIO DE JANEIRO

RJ

20720-012

RUA SENADOR DANTAS 75 LOJA E

RIO DE JANEIRO

RJ

20031-201

RUA SILVA JARDIM 99

CABO FRIO

RJ

28903-220

RUA BRASIL, 116 LJ 2 1° PISO PIABETÁ

MAGÉ

RJ

Rua Santos Rodrigues, nº 201-A

RIO DE JANEIRO

RJ

20.250-430

2242-0627

AV. REPÚBLICA DO CHILE, 500 4° ANDAR

RIO DE JANEIRO

RJ

20031 -170

2514-0098(3)

2514-0025

AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 166 3º ANDAR

RIO DE JANEIRO

RJ

20021-120

2514-4624

2220-8516

PRAÇA PAULO DE FRONTIN 19

RIO DE JANEIRO

RJ

20260-010
2218-3700

2581-2205

2226-4039

2739-1882

RUA COTIA, 45

RIO DE JANEIRO

RJ

20960-100

RUA DA QUITANDA 30 SALA 209

RIO DE JANEIRO

RJ

20000-000

TRAVESSA DO OUVIDOR 36 - 2º

RIO DE JANEIRO

RJ

20040-040

RUA MACHADO BITTENCOURT 489-B

MIGUEL PEREIRA

RJ

26900-000

(24) 484-3952

(24) 484-3952

RUA DONA CLAUDINA, 455/101

RIO DE JANEIRO

RJ

20725-060

2289-0332

2289-0332

3826-0221

RUA DO CATETE, 310 / LOJA D

RIO DE JANEIRO

RJ

22220-002

AV. PRESIDENTE WILSON 203

RIO DE JANEIRO

RJ

20030-021

RUA MÉXICO, 98 B

RIO DE JANEIRO

RJ

20231-141

2240-0881

RUA JOSÉ DE ALVARENGA, 265/LJ

DUQUE DE CAXIAS

RJ

25020-140

2671 5644

RUA 7 DE SETEMBRO207

RIO DE JANEIRO

RJ

20050-002

AV. D. HELDER CÂMARA, 4681 DEL CASTILHO

RIO DE JANEIRO

RJ

20771-000

ESTR. DOGALEÃO 2925 - LOJAS B E C

RIO DE JANEIRO

RJ

21941-000

ESTR. DOGALEÃO 2925 - LOJAS B E C

RIO DE JANEIRO

RJ

21941-000

AV. RIO BRACO, 180 B

RIO DE JANEIRO

RJ

20040-003

RUA MARQUES DE SÃO VICENTE 225

RIO DE JANEIRO

RJ

22451-041

RUA FIGUEIREDO CAMARGO 137 C

RIO DE JANEIRO

RJ

21875-020

RUA FIGUEIREDO CAMARGO 137 C

RIO DE JANEIRO

RJ

21875-020

RUA FRANCISCO SÁ, 26 LJ A

RJ

RJ

AV. N.SRA. DE COPACABANA 400 LOJA C

RIO DE JANEIRO

RJ

22020-000

2673-4399

2501-5399

2524--4199

2220-2052

2267-9799 / 2247-9036

2267-9799 / 2247-9036

LIVRARIA CARGA NOBRE LIVROS LTDA

LIVRARIA CHRIS DE PADRE MIGUEL LTDA

LIVRARIA CHRIS DE PADRE MIGUEL LTDA

LIVRARIA CHRIS DE PADRE MIGUEL LTDA

LIVRARIA CHRIS DE PADRE MIGUEL LTDA

LIVRARIA COPABOOKS

LIVRARIA COPABOOKS

LIVRARIA CRIAÇÃO

LIVRARIA CRIAÇÃO

LIVRARIA DA CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS

LIVRARIA DA CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS

LIVRARIA E EDITORA MÍSTICA LTDA

LIVRARIA E EDITORA MÍSTICA LTDA

LIVRARIA E EDITORA RENOVAR

LIVRARIA E EDITORA RENOVAR

LIVRARIA E PAPELARIA ASSIS DE NOVA IGUAÇU

LIVRARIA E PAPELARIA ASSIS DE NOVA IGUAÇU

LIVRARIA E PAPELARIA ASSIS DE NOVA IGUAÇU

LIVRARIA E PAPELARIA ASSIS DE NOVA IGUAÇU

LIVRARIA E PAPELARIA CAMPUS

LIVRARIA E PAPELARIA CAMPUS

LIVRARIA E PAPELARIA LIVROVERDE LTDA

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

IBGE PRESIDÊNCIA

CARGA NOBRE

CIDADE

AV. PROF. JOSÉ SOUZA HENDY, 1216 BOX 20

DUQUE DE CAXIAS

RJ

25071-200

2671 2808

RUA SIQUEIRA CAMPOS 143 LJ 79

RIO DE JANEIRO

RJ

22031-070

2548-9641 - 2548-9642

2548-9642

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/2421

RIO DE JANEIRO

RJ

20011-000

2531-2205

2589-1962

AV. AMARAL PEIXOTO 119 LOJA 113/5

NOVA IGUAÇU

RJ

26210-060

AV. AMARAL PEIXOTO 119 LOJA 113/5

NOVA IGUAÇU

RJ

26210-060

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 368 B

RIO DE JANEIRO

RJ

22270-010

3970-9300

2507-1991

RUA GOV.TEOTÔNIOF DE ARAÚJO 66/68

CAMPOS DOS GOYTACAZES

RJ

28010-190

(22) 2733.1525

NOVA IGUAÇU

RJ

26210-130

RIO DE JANEIRO

RJ

20040-030

RUA SÃOFCO. XAVIER 577 A

RIO DE JANEIRO

RJ

20550-011

RUA CARLOS GIANELLI 269

SÃOGONÇALO

RJ

24465-000

RUA CARLOS GIANELLI 269

SÃOGONÇALO

RJ

24465-000

RUA MARQUES DE SÃO VICENTE 52 LOJA H

RIO DE JANEIRO

RJ

22451-040

RUA MARQUES DE SÃO VICENTE 52 LOJA H

RIO DE JANEIRO

RJ

22451-040

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275

RIO DE JANEIRO

RJ

01042-914

RUA MÉXICO 31 LOJA A

RIO DE JANEIRO

RJ

20031-144
22410-002

LIVRARIA E PAPELARIA LIVRO VERDE LTDA

LIVRARIA E PAPELARIA PASSATEMPO LTDA

LIVRARIA E PAPELARIA PASSATEMPO LTDA

LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA LTDA

LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA LTDA

YUNES

LIVRARIA E PAPELARIA YUNES LTDA

LIVRARIA ESCOLAR LTDA

LIVRARIA ESCOLAR LTDA

RUA JOSÉ H. DE OLIVEIRA 88 LOJA
RUA DO OUVIDOR 98A

LIVRARIA ESCOLAR LTDA

LIVRARIA ESCOLAR LTDA

LIVRARIA FACULDADE DA CIDADE

LIVRARIA FACULDADE DA CIDADE

LIVRARIA FACULDADE DA CIDADE

LIVRARIA FACULDADE DA CIDADE

LIVRARIA FRANCESA-SOC.INTER.FRANCO-BRAS.

LIVRARIA FRANCESA-SOC.INTER.FRANCO-BRAS.

GALÁXIA

LIVRARIA GALÁXIA LTDA

GUARVAYA

LIVRARIA GUARVAYA EDITORA LTDA

INTERCIÊNCIA

LIVRARIA INTERCIÊNCIA LTDA

LIVRARIA LARGO DO MACHADO

LIVRARIA LARGO DO MACHADO

MAR DE HISTÓRIAS

LIVRARIA MAR DE HISTÓRIAS LTDA

LIVRARIA NOBLESSE LTDA

LIVRARIA NOBLESSE LTDA

6

RUA VISC. DE PIRAJÁ 540 LOJA 106

RIO DE JANEIRO

RJ

AV. PRES. VARGAS 435 - 18º

RIO DE JANEIRO

RJ

20071-003

LARGO DO MACHADO, 29 LJ 6

RIO DE JANEIRO

RJ

22220-003

RUA FRANCISCO SÁ 26 LOJA A

RIO DE JANEIRO

RJ

22080-010

RUA RUI BARBOSA 1073

CAMPOS DOS GOYTACAZES

RJ

28015-520

(11)231-4555

(11)255-2293

2285-3060

2285-3060
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LIVRARIA PASSATEMPO LTDA

LIVRARIA PASSATEMPO LTDA

LIVRARIA PASSATEMPO LTDA

LIVRARIA PASSATEMPO LTDA

PONTE DE TÃBUAS

LIVRARIA PONTE DE TÃBUAS LTDA

LIVRARIA PALMIERI

LIVRARIA ROBERTO PALMIERI LTDA

RUBAIYAT

LIVRARIA RUBÁIYAT EDITORA LTDA

SETTE LETRAS

LIVRARIA SETTE LETRAS

LIVRARIA SICILIANO

ENDEREÇO

LIVRARIA SUDESTE LTDA.

LER

LIVRARIAS EDITORAS REUNIDAS

LOGPAPELARIA E LIVRARIA

LOG PAPELARIA E LIVRARIA

LOGPAPELARIA E LIVRARIA

LOG PAPELARIA E LIVRARIA

LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA

LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA

M ALVES DE SOUZA E CIA LTDA

MALVES DE SOUZA E CIA LTDA

M ALVES DE SOUZA E CIA LTDA

MALVES DE SOUZA E CIA LTDA

M.ªS. JUNQUEIRA ME

M.ªS. JUNQUEIRA ME

LIVRARIA SIMÕES

M.G. DE SOUZA LIVRARIA LTDA.

MAGNATA

MAGNATA PAPELARIA E BAZAR LTDA

MAJU BAZAR LTDA

MAJU BAZAR LTDA

MESSIAS CARDIAS MACIEL LTDA

MESSIAS CARDIAS MACIEL LTDA

MILLENIUM CULTURAL

MILLENIUM CULTURAL AGÊNCIA DE LIVROS LTDA

MILLENIUM DE CAMPO GRANDE LIV. E PAP. LTDA ME

MILLENIUM DE CAMPO GRANDE LIV. E PAP. LTDA ME

MP-MARIANO

MP-MARIANOCOM. DE LIVROS -ME

PROSA & VERSO

OGLOBO / PROSA & VERSO

ODISSÉIA

ODISSÉIA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PAISAGEM DISTRIB. LIVROS LTDA.

PAISAGEMDISTRIB. LIVROS LTDA.

PALHA ASSADA COMÉRCIO LTDA

PALHA ASSADA COMÉRCIO LTDA

PAPELA ASSIS CAXIAS

PAPELA ASSIS CAXIAS

PAPELA ASSIS LTDA

PAPELA ASSIS LTDA

PAPELADA PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES LTDA

PAPELADA PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES LTDA

26210-130

PRAÇA JOSÉ HIPÓLITO DE OLIVEIRA 88

NOVA IGUAÇU

RJ

26210-130

RUA JARDIMBOTÂNICO585

RIO DE JANEIRO

RJ

22470-050

AV. 28 DE SETEMBRO 87

RIO DE JANEIRO

RJ

20551-030

RUA VISC. DE PIRAJÁ 580 LOJA 208

RIO DE JANEIRO

RJ

22410-002

RUA MARIA ANGÉLICA 171 LOJA 102

RIO DE JANEIRO

RJ

22470-200

RIO DE JANEIRO

RJ

RUA 1º DE MARÇO, 11 - CENTRO

RIO DE JANEIRO

RJ

RUA MÉXICO 31 SOBRE-LOJA

RIO DE JANEIRO

RJ

PAPELARIA ANCHIETA LTDA

PAPELARIA ANCHIETA LTDA

PAPELARIA ANCHIETA LTDA

PAPELARIA ASSIS CAXIAS

PAPELARIA ASSIS CAXIAS

PAPELARIA ASSIS LTDA

PAPELARIA ASSIS LTDA

PAPELARIA CENTRAL DE MACAÉ

PAPELARIA DO CATETE LTDA

PAPELARIA DO CATETE LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA DELAES LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA DELAES LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA DELAES LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA DELAES LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA DELTA LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA DELTA LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA SÃO GONÇALO

PAPELARIA E LIVRARIA SÃO GONÇALO

PAPELARIA E LIVRARIA SÃO GONÇALO

PAPELARIA E LIVRARIA SÃO GONÇALO

PAPELARIA ESCOLAR LTDA

PAPELARIA ESCOLAR LTDA

2544-4321 / 2524-5107
2233-2518 / 3852-4275

2253-5055

(24) 522-0238

(24) 522-0238

2401 6273

2401 6273

20031-144

RUA DR. PEREIRA DOS SANTOS 2 LOJA 9

ITABORAÍ

RJ

24300-000

RUA DR. PEREIRA DOS SANTOS 2 LOJA 9

ITABORAÍ

RJ

24300-000

AV. CÔNIGO DE VASCONCELOS 240

RIO DE JANEIRO

RJ

21810-010

AV. ALBERTO BRAUNE 55

NOVA FRIBURGO

RJ

28613-001

AV. ALBERTO BRAUNE 55

NOVA FRIBURGO

RJ

28613-001

RUA NILÓPOLIS 28

QUEIMADOS

RJ

26320-270

PRAÇA MARCÍLIO DIAS 75 LOJA 2

NOVA FRIBURGO

RJ

28625-090

RUA MONSENHOR FÉLIX 865 B

RIO DE JANEIRO

RJ

21235-111

RUA PIRAQUARA, 975 LJ A

RIO DE JANEIRO

RJ

21755-271

RUA MIRINDUBA 84 / 101

RIO DE JANEIRO

RJ

21555-000

RUA URUGUAIANA, 118/205/6

RIO DE JANEIRO

RJ

20050-092

RUA CAMPOGRANDE, 1096 - BOX 03

RIO DE JANEIRO

RJ

23080-000

RUA FRANCISCO MEDEIROS, 215

RIO DE JANEIRO

RJ

21051-020

RUA IRINEU MARINHO, 35/2º

RIO DE JANEIRO

RJ

20233-900

AV. BRÁS DE PINA, 104/503

RIO DE JANEIRO

RJ

21070-030

2290-0873

RUA ANA NERI, 1802

RIO DE JANEIRO

RJ

20960-002

501-3996

501-5025

RUA DO IMPERADOR 264 LOJA 18

RIO DE JANEIRO

RJ

25620-000

RUA GENARO LOMBA 146

DUQUE DE CAXIAS

RJ

25010-060

RUA JOSÉ DE ALVARENGA 271 LOJA D

DUQUE DE CAXIAS

RJ

25020-140

AV. ROBERTO SILVEIRA 233

PETRÓPOLIS

RJ

25685-040

AV. ROBERTO SILVEIRA 233

PETRÓPOLIS

RJ

25685-040

AV. PADRE ANCHIETA 88/90

MAGÉ

RJ

25900-000

AV. PADRE ANCHIETA 88/90

MAGÉ

RJ

25900-000

RUA GENARO LOMBA 146

DUQUE DE CAXIAS

RJ

25010-060

RUA JOSÉ DE ALVARENGA 271 LOJA D

DUQUE DE CAXIAS

RJ

25020-140

(24) 642-2369

3681-7007

2232-1086
24121711

24160524

3866-0606

RUA DO CATETE 156 LOJA 1

RIO DE JANEIRO

RJ

22220-000

AV. RUI BARBOSA 194

MACAÉ

RJ

27910-360

RUA DO CATETE 156 LOJA 1

RIO DE JANEIRO

RJ

22220-000

AV. SUBURBANA 8610 A

RIO DE JANEIRO

RJ

21751-003

AV. SUBURBANA 8610 A

RIO DE JANEIRO

RJ

21751-003

RUA DR ALFREDOBACKER 740

SÃOGONÇALO

RJ

24452-000

RUA ÁLVARES DE AZEVEDO 161 LOJA 2, 3 E 4

NITERÓI

RJ

24220-020

RUA DO IMPERADOR 585

PETRÓPOLIS

RJ

25620-002

AV. FELICIANO SODRÉ 227

SÃOGONÇALO

RJ

24900-440

AV. FELICIANO SODRÉ 227

SÃOGONÇALO

RJ

24900-440

RUA 25 - 190

VOLTA REDONDA

RJ

27261-020

RUA VISC. DE PIRAJÁ 580 / LOJA 208

RIO DE JANEIRO

RJ

22410-000

RUA VISC. DE PIRAJÁ 580 / LOJA 208

RIO DE JANEIRO

RJ

22410-000

AV. VICENTE DE CARVALHO 1597 - LOJA 5

RIO DE JANEIRO

RJ

21210-001

PAPELARIA REIS LTDA.
PAPELARIA REIS LTDA.

PAPELARIA SANTA CLARA DO CARMO LTDA

PAPELARIA SANTA CLARA DO CARMO LTDA

PAPELARIA SANTA CLARA DO CARMO LTDA

PAPELARIA SANTA CLARA DO CARMO LTDA

PAPELOTE LIVRARIA FRIBURGO LTDA

PAPELOTE LIVRARIA FRIBURGO LTDA

LIVRARIA PAPYROS

PAPYROS DE TERESOPOLIS-LIVRARIA,PAP E PRESENTES LTDA.

PAPYROS BAZAR E PAPELARIA LTDA

6

PAPELARIA E LIVRARIA ICARAÍ LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA

PAPELARIA REIS LTDA.

FAX

PAPELARIA CATETE

PAPELARIA CENTRAL DE MACAÉ

PAPELARIA REIS LTDA.

TEL

PAPELADA PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES LTDA

PAPELARIA ANCHIETA LTDA

PAPELARIA E LIVRARIA ICARAÍ LTDA

UF CEP
RJ

LIVRARIA SICILIANO

SUDESTE

PAPELARIA CATETE

CIDADE
NOVA IGUAÇU

AV., RIO BRANCO, 156 LOJA 26

PAPELADA PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES LTDA

FILIAIS

PRAÇA JOSÉ HIPÓLITO DE OLIVEIRA 88

AV. VICENTE DE CARVALHO 1597 - LOJA 5

RIO DE JANEIRO

RJ

21210-001

RUA FARINHA FILHO 37

NOVA FRIBURGO

RJ

28610-280

PRAÇA HIGINO DA SILVEIRA 61 LOJA 74

TERESÓPOLIS

RJ

25958-740

(24) 742-7328

RUA CARIJÓS 70/PARTE

RIO DE JANEIRO

RJ

20720-360

2593-5448 RAM 19

22220-001

PAPYRUS BAZAR E PAPELARIA LTDA

PÉ DE PÁGINA

PÉ DE PÁGINA COM. DE LIVROS LTDA

Pedro Conti

Pedro Conti

PIA SOC. FILHAS DE SÃO PAULO

PIA SOC. FILHAS DE SÃOPAULO

RUA DO CATETE 228 LJ 107

RIO DE JANEIRO

RJ

Rua das Laranjeiras, 48 A

RIO DE JANEIRO

RJ

RUA SETE DE SETEMBRO 81 A

RIO DE JANEIRO

RJ

2265-6782 / 2265-4880
20050-005

159

FANTASIA

RAZÃOSOCIAL

PLICPROJD/LITERINF.ECULT.LTDA

PLICPROJD/LITERINF.ECULT.LTDA

LIVRARIAMEGABOOKS

PRANAYAMALIVRARIALTDA

RGB
ROBERLANGEBAZARLTDA

ROBERLANGEBAZARLTDA
ROBERLANGEBAZARLTDA

ROBERTOB.FULY

ROBERTOB.FULY

ROSÂNGELAAQUEIROZ

ROSÂNGELAAQUEIROZ

SANTAHELENALTDA.

SANTOSDEAUSTINBAZAREARMARINHO

SANTOSDEAUSTINBAZAREARMARINHO

SUSANBACH
UNIVERSOPSI(UFRJ)

RIODEJANEIRO

Rj

RIODEJANEIRO

RJ 22775-000 2421-3579/2421-7554

RUANOVADEAZEVEDO,386

SÃOGONÇALO

RJ 24425-440 2628-7148

FAX

2431-3682

RUAGRINALDINOMOREIRA108LOJA1

S.J.DOMERITI

RJ 25535-010

RUAGRINALDINOMOREIRA108LOJA1

S.J.DOMERITI

RJ 25535-010

AV.VITORSENCE23

CONCEIÇÃOMACABU

RJ 28740-000

RUACEL.OTÁVIOBRASIL3080LOJA8

ANGRADOSREIS

RJ 23900-000

RUAROBERTOSILVA13A

RIODEJANEIRO

RJ 21060-030

RUAMANOELVITORINO506

RIODEJANEIRO

RJ

RUACORONELMONTEIRODEBARROS74

NOVAIGUAÇU

RJ 26395-000

RIODEJANEIRO

RJ 20051-070 2221-3231

2221-2953

AV.GALGÓESMONTEIRO,08BLGAPT°2102

RIODEJANEIRO

RJ 22298-900 9659-3134

2570-7412

RUAVISCONDEDECARAVELAS17

RIODEJANEIRO

RJ 22271-030 2537-2512

2527-6940

AV.VENCESLAUBRÁS171-FUNDOS

RIODEJANEIRO

RJ 22290-140

RUARIOGRANDEDOSUL,79/103-MEIER

RIODEJANEIRO

RJ 20775-100

RUABARCELOSDOMINGOS89LOJAA

RIODEJANEIRO

RJ 23050-320 2413-5400

2413-1816

AV.NOSSASENHORADECOPACABANA906

RIODEJANEIRO

RJ 22060-000 2547-1655

2549-9425

RUA16DEMARÇO,399-CENTRO

PETRÓPOLIS

RJ

2235-8014

PraiadeBotafogo,190/14

RIODEJANEIRO

RJ 22253-900 2559-5533/5534

AV.BRÁSDEPINA,890B-PÇ.DOCARMO

RIODEJANEIRO

RJ 21210-674 2564-9747

AV.DASAMÉRICAS,500BL1LJ133

RIODEJANEIRO

RJ 22640-100 2492-2512

2493-0402

RUAAMARALCOSTA,333-CAMPOGRANDE

RIODEJANEIRO

RJ

2415-0322

RIODEJANEIRO

RJ 20510-360 2238-0944/2238-0309/2238-1737/2208-3753

SBSSPECIALBOOKSSERVICESLIVRARIALTDA
3

Sr.Rui JosédaSilvaNabaias
SUSANNEBACHCOMÉRCIODELIVROSLTDA
UNIVERSOPSILTDA

V.M.SANTOSDISTRIB.DELIVROS

V.M.SANTOSDISTRIB.DELIVROS

VISAPAPÉIS

VISACOMÉRCIOEREPRESENTAÇÕESDEPAPÉISLTDA

LIVRARIAZÍNGARACULTURALLTDA

TEL

AV.AYRTONSENNA3000LOJAS2111

LARGODESÃOFRANCISCO,34/3°
RUINABAIS

UF CEP

SAMELDLEBAZARLTDA-ME

SANTAHELENA

SBSSPECIALBOOKSSERVICESLIVRARIALTDA

FILIAIS CIDADE

RGBEDITORAEDISTRIBUIDORALTDA.

ROBERLANGEBAZARLTDA

SAMELDLEBAZARLTDA-ME

ENDEREÇO

ZÍNGARACULTURALLTDA.

LIVRARIANOBEL
FGV
NIJOR

FUNDAÇÃOGETÚLIOVARGAS

BISTRÔDOLIVRO

PAPELARIAELIVRARIAREADING

PAPELARIAELIVRARIAREADING

LIVRARIASÃOJOSELTDA.

PAPELARIAMODERNA

R.C.DILLYPAPELARIALTDA

JCMPCOMÉRCIODELIVROSEART.PAP.LTDA
M&F
PAPELARIAICARAÍ

RJ

BARRADOPIRAÍ

RJ 27123-000 (24)2443-0177

(24)2443-0177

RUADASMARRECAS11

1

RIODEJANEIRO

RJ 20031-120 2215-0115

2215-6104

RUAJOSÉVICENTE22APT.503

1

RIODEJANEIRO

RJ 20540-330 9948-6879

2268-3599

AV.RIOBRANCO,185/313

1

RIODEJANEIRO

RJ 20045-900 2292-9435

2292-9435

RUAÁLVARESDEAZEVEDO161LOJA2,3E4

1

NITERÓI

RJ 24220-020 2717-2577

2622-8058

AV.CESÁRIODEMELO,3006LJ125

1

RIODEJANEIRO

RJ 23052-100 24139121

24151066

RUAGOVERNADORPORTELA240

1

BARRADOPIRAÍ

RJ 27123-000 (24)442-5691

(24)442-5691

RUAMARIZEBARROS,372LJA

1

RIODEJANEIRO

RJ 20270-001 2568-6870

2204-0399

AV22DEMAIO,5435

1

ITABORAÍ

RJ 24800-000 26352029

26352029

RIODEJANEIRO

RJ 20031-050 2220-5252/2524-3148

2215-2382

RIODEJANEIRO

RJ 20551-031 2569-6752/2569-7709

2569-6752/2569-7709

RIODEJANEIRO

RJ 22071-070 2537-7595

RIODEJANEIRO

RJ

RESENDE

RJ 27565-000

AV.RIOBRANCO,114/SL.702-PARTE

RIODEJANEIRO

RJ 20040-001 2512-5507/

2274-2942

AV.RIOBRANCO,156LOJA

RIODEJANEIRO

RJ 20043-900 2262-7051

2262-4776

RUAALMIRANTEALEXANDRINO,501-STATERESA

RIODEJANEIRO

RJ 20241-260 2221-8992

PAPELARIAELIVRARIAICARAÍLTDA

TRAÇOFINOPAPELARIALTDAM.E.
ENELIVROSEDITORAELIVRARIALTDA
MAZAPAPELARIALTDA
EDITORACASADAPALAVRA
PRAÇAFLORIANO,55/1103

LIVRARIACONQUISTA

CONQUISTA,EMPRESADEPUBLICAÇÕESLTDA
BOULEVARD28DESETEMBRO174

IBAM

1

INSTITUTOBRASILEIRODEADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL
LARGODOIMAM,01-HUMAITÁ

TEOREMAPORTINHO

LIVRARIATEOREMAPORTINHO

INTERVALOCULTURAL

LIVRARIAINTERVALOCULTURALLTDA
BECONICOLAURIZZO,17

MANATI

MANATIPRODUCOESEDITORIASLTDA

LIVRARIACAMÕES

LIVRARIACAMÕES

LARGODASLETRASLIVRARIAECAFÉ

22421613

MFACADEMICBOOKSERVICESCOM.IMP.DELIVROSLTDA.

PENAVIGOLIVRARIALTDAME

CASADAPALAVRA

RIODEJANEIRO

RUAGOVERNADORPORTELA,205

JCMPCOMÉRCIODELIVROSEART.PAP.LTDA

TRAÇOFINOPAPELARIA

MAZAPAPELARIA

RUADOCARMO,61LJ

IVOALONSONUNESCOMÉRCIODELIVROS

PENAVIGOLIVRARIALTDA-ME

ENELIVROS

9828-6230

LITTERISEDITORALTDA.

LIVRARIASÃOJOSÉ

IVOALONSONUNESCOMÉRCIODELIVROS

2559-5541

NIJORLIVRARIAEPAPELARIALTDA.

BISTRÔDOLIVRO

LITTERISEDITORALTDA.

2235-8014

1

2247-4343/2521-6640

LARGODASLETRASLIVRARIAECAFÉ

2521-6345
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ANEXO J – MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO
MÉDIA DIÁRIA DE VENDAS – PESQUISA DE CAMPO
GRANDE PORTE
NOME
VENDA
DIÁRIA
SICILIANO I
SICILIANO II
SARAIVA

MÉDIO PORTE
NOME
VENDA
DIÁRIA

313 NOSSA CASA
214 CASA CULTURA
600 GUTEMBERG

PEQUENO PORTE
NOME
VENDA
DIÁRIA

100 EÇA & CIA
133 BERINJELA
150 LIV. SEBO

35
65
33

TOTAL

1127 TOTAL

383 TOTAL

133

MÉDIA

375 MÉDIA

127 MÉDIA

44

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE VENDAS POR PORTE
GRANDE PORTE
NOME
QTDE
SICILIANO
SARAIVA
SODILER
YAN LIVROS

MÉDIO PORTE
NOME
QTDE
06
06
12
11

GALILEU
NOSSA CASA
CASA CRUZ
CASA CULTURA
GUTEMBERG
SBS-LIVRARIA
CIÊNCIA E CULT.
LETRAS E EXP.
CAFÉ LITERÁRIO
ARGUMENTO

TOTAL
35 TOTAL
TOTAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PEQUENO PORTE
NOME
QTDE
03
01
04
03
01
03
02
02
02
02
23 TOTAL

334
392

FORMULAÇÃO ESTATÍSTICA

{[(nº grandes) x arg (qtd)] x 0,85 }+ {[(nº médias) x arg (qtd)] x 0,85 }+ {[(nº pequenas) x arg
(qtd)] x 0,85 }
total de livrarias
•

desvio padrão = 0,85

•

arg = argumento (quantidade considerada)

MÉDIA DIÁRIA = {[(35) x 375 x 0,85 }+ {[(23) x 127 x 0,85 }+ {[(334) x 44)] x 0,85 }
392
•

•

MÉDIA DIÁRIA CONSIDERADA = 67; MÉDIA/MÊS = 67 x 30 = 2.010
QUANTIDADE DE PESSOAS = 2010 x 3 = 6.030; PÚBLICO ALVO = 0,20 x 6030 = 1206
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ANEXO K – BONECA DA PUBLICAÇÃO “CONEXÃO LITERÁRIA”

