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Uma das mesas mais polêmicas da flip, ao debater mercado editorial brasileiro e a atual 
produção em jornalismo literário, revela a fragilidade das discussões sobre os caminhos e 
possibilidades para os novos autores e repórteres 
 
De "blog de bêbado" passando pela produção do jornalismo literário; da mania de "velhos 
jornalistas" a Mario de Andrade: livros, sarcasmo, gargalhadas e palavrões freqüentaram a 
mesa "Conversa de Botequim", na última edição da Flip, em que participaram os jornalistas 
Humberto Werneck e Xico Sã, considerada a mais debochada discussão entre todas as 
promovidas pela Festa Literária de Paraty, em julho. Mediados pelo também jornalista Paulo 
Roberto Pires, os convidados debateram a produção jornalística contemporânea, a produção 
de jornalismo literário e o papel das novas tecnologias nesse cenário. O debate não chegou a 
consenso, mas levantou questões pouco discutidas no mercado. 
 
Ao afirmar que os "velhos jornalistas nunca conseguem fazer literatura que não beirem o 
próprio c*", Xico Sá revela a distância entre os anseios de uma nova geração de jornalistas e 
escritores — que encontram na internet, sobretudo nos blogs, o seu refúgio — e os modelos 
absorvidos e estimulados pelo mercado e pelas redações. "Essa nova geração tem que romper 
com esse padrão, romper com essa igrejinha dos eleitos da mídia. Antigamente as editoras é 
que mandavam, elas escolhiam o que poderia ou não ser publicado. Agora qualquer um 
publica o que quiser. É tudo livre. Você quer riqueza maior para a literatura do que essa?" 
afirma Xico Sá, referindo-se aos espaços abertos pela internet para a publicação e revelação 
de talentos ignorados pela mídia. Werneck concorda. "O blog talvez seja, quando menos, uma 
saída para a necessidade do jornalismo ser mais pessoal, algo que está dificílimo numa 
revista, jornal ou emissora de rádio ou televisão", afirma. 
 
O foco das críticas se dirigiu, principalmente, às possibilidades de trabalho para os repórteres. 
Werneck entende que a atual lógica do jornalismo é equivocada e o público, que não é burro, 
vai perceber: "os quadros, de tão enxutos, já passam da desidratação, enveredam cada vez 
mais pelo faquirismo jornalístico. O que, para os veículos de informação, não tenho dúvida, é 
suicídio. Não dá para acreditar que o leitor continuará por muito tempo ainda a aceitar a 
ração anêmica que lhe é servida", prevê o jornalista, em entrevista à imprensa. 
 
Famosos e anônimos 
 
À atual filosofia empresarial do jornalismo, Werneck credita a queda constante na circulação 
de jornais e revistas, defendendo que "só o leitor, razão de ser do jornalismo, pode nos 
salvar. Proponho a criação de um Procon jornalístico", afirma Werneck, que acabou de lançar 
a biografia "O Santo Sujo — A vida de Jayme Ovalle", resultado de mais de dez anos de 
pesquisas sobre o compositor e poeta paraense que ficou à margem da história e influenciou 
medalhões da chamada geração modernista, como Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, 
Augusto Frederico Schmidt, Murilo Mendes, Villa-Lobos, Gilberto Freyre, Fernando Sabino, 
Carlos Drummond de Andrade e Di Cavalcanti. 
 
Quando o assunto é, portanto, a atual produção do jornalismo literário no Brasil, Werneck é 
bastante crítico. Para ele, essa neurose em nome de algumas regras elimina as chances de 
boas reportagens: "o jovem jornalista brasileiro vem sendo adestrado para 'escrever igual' ou 
seja, para eliminar, em nome da objetividade, tudo o que seja pessoal naquilo que produz. A 
assepsia contida na palavra de ordem 'escrever igual' pode ser boa para o patrão, que 
substitui um profissional por outro igualzinho. Para o jornalista, o jornalismo e o leitor, é 
péssima. Veja o contra-senso: quando quer coisa de qualidade, o patrão esquece o "escrever 
igual" e paga por algo que traga as impressões digitais do autor. Quando ele contrata Ruy 
Castro, Zuenir Ventura ou Fernando Morais, por exemplo, a mercadoria que está querendo é 
o modo de ver de cada um deles". 
 
A experiência de Werneck com a produção de seu último livro serve de exemplo das 
deficiências do mercado editorial e da dinâmica atual da reportagem. Como não encontrava 



registros que dessem um panorama mínimo sobre Ovalle, decidiu ele mesmo ir atrás da 
informação. Daí, uma prova de que existem muitíssimos sujeitos como um Jayme Ovalle que 
poderiam ser mais explorados pela literatura. Segundo Werneck, "posso estar mal informado, 
mas não tenho visto muita produção literária ou jornalística que explore o filão esplêndido dos 
personagens anônimos ou quase. Olga, de Fernando Morais, é uma das poucas exceções". 
Werneck acredita que escritores e jornalistas acabam aderindo ao conforto de escrever sobre 
personagens já consagrados, mas diz que, mesmo assim, há ainda muito a ser feito nessa 
área: "Não temos biografias de figuras como Mário de Andrade, por exemplo, a meu ver 
provavelmente o intelectual brasileiro mais importante do século XX. Nos Estados Unidos ou 
na Europa, a esta altura já teríamos uma dúzia de biografias de um político como foi Getúlio 
Vargas". 
 
Enquanto Werneck louva Mário de Andrade, Xico Sá, como é de sua personalidade, o 
despreza. Para Sá, a invasão de páginas pessoais na rede é democrática e veio romper as 
barreiras das grandes editoras, que insistem em só reverenciar o que a grande mídia 
classifica como obras de célebres autores. O exemplo usado para dizer o quanto a literatura 
clássica é cansativa foi Mario de Andrade. "Macunaíma é chato demais, você fica horas ali 
tentando entender, e buscando palavras no Google", exagera. Criador do blog "O 
Carapuceiro" além de colunista da Folha de S. Paulo e figura conhecida dos botecos 
paulistanos ("eu bebo pra c... e escrevo socialmente", afirmou), Xico Sá acredita que o 
imenso cardápio que a internet oferece a quem quer escrever, seja através do "post de 
bêbado" a "dor de cotovelo" ou de algo mais elaborado, é de alguma forma complementar à 
nova literatura. 
 
A 6ª edição da Flip aconteceu entre 2 e 6 de julho e reuniu nomes da literatura do Brasil e de 
outros países. Foram convidados o inglês Misha Glenny, que publicou McMafia, um panorama 
das organizações criminosas e bandidagem geral pelo mundo; Guilherme Fiúza (convidado na 
última hora, pois Caco Barcellos não pôde participar), que publicou "Meu Nome não é Johny", 
livro que fala da vida do ex-traficante João Guilherme Estrella e que deu origem ao filme; 
entre outras mesas que trouxeram nomes da literatura mundial que publicam ou publicaram 
em veículo jornalístico, como o inglês Neil Gaiman e o norte-americano Richard Price.  
 

Fonte: Imprensa, a. 21, n. 237, p. 78-79, ago. 2008. 
  


