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De todos os acontecimentos literários observados no país em 2006, pelo menos um passou 
razoavelmente despercebido, ainda que seus protagonistas tenham sido alguns dos maiores 
talentos da imprensa brasileira. Em apenas dez meses, uma feliz coincidên- cia colocou nas 
prateleiras de ' lançamentos oito livros de jornalistas que, de alguma maneira, estiveram 
ligados ao "Pasquim", jornal criado em dezembro de 1969 e tido como o mais bem sucedido da 
história da imprensa nanica brasileira.  
 
O fenômeno, que também tem se traduzido em vendas, parece não dar sinais de desgaste: 
neste ano que mal começou, já foram lançados outros dois títulos — "As penas do ofício" 
(Agir), coletânea de ensaios de jornalismo cultural de Sérgio Augusto, e "Jeremias, o bom" 
(Melhoramentos), reunião de todos os cartuns do personagem criado por Ziraldo no fim dos 
anos 60. E outros livros ainda estão a caminho. 
 
Curiosamente, a avalanche começou com o lançamento, em março do ano passado, do 
primeiro volume de "O Pasquim: Antologia", coletânea de textos e desenhos do jornal, editada 
pela Desiderata e organizada por Sérgio Augusto e Jaguar — que participaram do periódico. 
Em seguida, pela mesma editora, vieram "Gip! Gip! Nheco! Nhe-co!", de Ivan Lessa, com os 
aforismos ilustrados que o jornalista publicou também no "Pasquim", além de "A verdadeira 
história do paraíso", "Trinta anos de mim mesmo", "Que país é este?" e "Ministério das 
perguntas cretinas", de Millôr Fernandes (este último com desenhos inéditos de Jaguar, de 
quem o autor é amigo há mais de 30 anos. Este, aliás, foi o primeiro livro dos dois juntos). 
 
Completando o rol de lançamentos de 2006, a Agir mandou para as livrarias "Febeapá" e "As 
cariocas", de Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo do jornalista Sérgio Porto, cuja obra está 
sendo relançada pela editora. Porto, vale lembrar, não chegou a escrever para o "Pasquim", 
criado pouco mais de um ano depois de sua morte, mas serviu-lhe de inspiração direta, o que 
o credencia a aparecer nesta lista. Editora da Desiderata não acredita em influência 
 
Considerando o êxito editorial da antologia do "Pasquim", que já vendeu mais de 35 mil 
exemplares, torna-se tentador enxergar uma relação de causa-efeito que tenha levado aos 
lançamentos subseqüentes. No entanto, a própria responsável pela coletânea, Martha Batalha, 
editora da Desiderata, não se arroga de qualquer suposta influência sobre outras editoras. 
 
— O interesse que vem como conseqüência da publicação é mérito dos próprios autores: se 
não fossem bons, nenhum relançamento faria sentido. A História se encarrega de dar a cada 
um o lugar que merece — diz Martha. 
 
Como ela, outros editores que também estão investindo nos bambas do "Pasquim" preferem 
arriscar outras explicações. Segundo Paulo Roberto Pires, da Agir, trata-se de uma 
coincidência explicada pela qualidade do material — com o qual mantém uma indisfarçável 
relação de fã. 
 
— Eu estava de olho no Sérgio Porto há tempos. Sempre adorei o trabalho dele, e sabia que 
seus livros estavam foram de catálogo. Era um projeto quase pessoal. Já o livro do Sérgio 
Augusto, que também admiro demais, é uma idéia dele. Nesse caso, eu atuei apenas como 
publicador 
 
— diz Pires, que dará continuidade, este ano, à publicação daobra de Sérgio Porto, com "Tia 
Zulmira e eu" e uma miscelânea ainda sem título. 
 
Paulo Francis terá romance póstumo lançado 
 
Outros lançamentos dessa mesma turma estão programados para este ano, em um sinal claro 
de que o interesse deve se estender por 2007. A Editora Francis vai lançar "Jogando cantos 
felizes", romance póstumo de Paulo Francis — passado em 1968, um ano antes da criação do 
"Pasquim". Em março, a Desiderata lança a segunda parte da coletânea do "Pasquim". 



 
— enquanto isso, dá continuidade ao projeto de uma compilação dos cartuns de Jaguar, 
ainda sem data de lançamento. Já a Melhoramentos aproveita os 75 anos que Ziraldo completa 
em 2007 para lançar três livros inéditos do cartunista, além de um número ainda 
indeterminado de títulos antigos. 
 
A despeito de tanto interesse, editores e autores concordam que não cabe falar em 
"redescoberta". Afinal, à exceção óbvia de Paulo Francis e Sérgio Porto, mortos 
respectivamente em 1997 e 1968, todos os jornalistas estão em plena atividade. Prova disso é 
o livro novo de Sérgio Augusto, que reúne textos não das décadas de 60 e 70, mas ensaios de 
jornalismo cultural publicados nos últimos anos na revista "Bravo".  
 
Mesmo antes da coletânea do "Pasquim", em 2005, a Companhia das Letras lançou "O luar e a 
rainha", uma compilação de crônicas escritas por Ivan Les-sa para a BBC de Londres. Talvez 
por isso cause estranheza o fato de que as últimas tentativas de ressuscitar o "Pasquim" (na 
revista "Bundas" e no "Pasquim 21") não tenham sido exatamente bem-sucedidas. Nada, 
porém, que tenha afugentado o mercado editorial. 
 
— Não vejo paradoxo no sucesso da antologia do "Pasquim" e no fracasso do "Pasquim 21", 
assim como não vejo paradoxo no fato de Marilyn Monroe ter virado um mito do cinema e 
Mamie Van Doren e Diana Dors (duas das "rivais" de Marilyn nos anos 50), não. O "Pasquim", 
além de ter sido uma novidade nos anos 60, possuía um time de colaboradores infinitamente 
superior ao do "Pasquim 21". Já "Bundas" sofria de um problema congênito: o nome, um 
tremendo espanta-publicidade — diz Sérgio Augusto. 
 
Igualmente envolvido nos dois projetos, Ziraldo defende a última reedição do "Pasquim", que 
não considera fracassada: 
 
— Vendíamos três mil exemplares por semana, não era pouca coisa. A revista só não foi 
adiante por falta de anúncios. Hoje, o espaço para uma revista política é muito pequeno. Não 
há interesse da sociedade brasileira em discutir política hoje. Mas quando um material antigo é 
publicado em livro, a coisa muda de figura. 
 
Reedições prestam 'serviço à arrumação doméstica 
Reeditar material já publicado, aliás, é visto como uma forma de revisitar aquilo que, 
eventualmente, não teve seu valor reconhecido na época. Paulo Roberto Pires reforça a 
importância histórica dessas reedições como documentos de pesquisa, e o diretor-geral da 
Melhoramentos, Breno Lerner, vai pelo mesmo caminho, valorizando a publicação de cartuns 
de Jeremias que o próprio Ziraldo havia deixado de fora da primeira edição, com receio de ser 
censurado: 
 
— No período da ditadura quase ficamos sem literatura, e pouco se escreveu sobre a época 
logo a seguir. Parece-me  natural que todos queiram ler não apenas o que foi escrito sobre a 
época como também o que foi escrito naquele período, mas não pôde ser publicado (devido à 
censura) ou foi publicado de forma precária. A opinião, de certa maneira, é compartilhada por 
Ivan Lessa, cujo "Gip! Gip! Nheco! Nheco!" apareceu pela primeira vez no "Pasquim" em 71. 
 
— E só fazer as contas: que idade tinha, entre 1970 e 80, o camarada que agora foi lá e 
compareceu com seu dinheirinho para conferir o que houve com ele próprio e se aquilo valia a 
pena mesmo? Muita gente guardou a coleção (do "Pasquim"). Agora, sai uma edição 
caprichada, inclusive tornando muito mais bonito o jornaleco que era meio feioso, e fica mais 
fácil de, no mínimo, arriscar um dado. 
 
Afora estudiosos, pesquisadores e leitores mais velhos, os autores parecem acreditar que 
tantos relançamentos também podem encontrar eco nas novas gerações — tão indiferentes à 
preservação da memória cultural do país. 
 
— Se há falta de memória, mais uma razão para republicar. Mas, acicatado pela eterna 
reincidência na exigência da atualidade, seja lá o que isso for, vou rever a republicação 



sucessiva do meu livro de pensamentos. São 5 mil. Creio que, na próxima edição, ficarão só 
uns 300 — brinca Millór, referindo-se a seu livro "A bíblia do caos". 
 
— Qualquer coisa de qualidade merece virar livro. Nos Estados Unidos, de tanto em tanto 
tempo, críticos de todas as artes e jornalistas de variados calibres juntam em coletâneas o que 
publicaram nos anos anteriores, aliviando milhares de 
gavetas, cheias de recortes acumulados pelos seus mais devotados leitores. Mais do que à 
eventual vaidade dos autores, as coletâneas prestam um precioso serviço à memória e à 
arrumação doméstica — diz Sérgio Augusto.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 fev. 2007, Prosa & Verso, p. 3. 
 
 


