
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1

 
 

Leia Livros e Primeiro Toque: os periódicos engajados da editora Brasiliense1 
 

Ana Carolina Ramos Slade2 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 
Resumo 
 
Fundada em 1943, a editora Brasiliense atuou como uma das casas editoriais mais 
proeminentes do país, com destaque em dois diferentes momentos históricos: o período 
da República Populista (1945-1964), marcado pelo florescimento de editoras de posições 
progressistas, como a Civilização Brasileira, capitaneada por Ênio da Silveira, e a 
reabertura política na década de 1980 com o enfraquecimento da ditadura militar. Neste 
trabalho, analisaremos a posição engajada da editora a partir da atuação de seus editores, 
na construção de catálogo e, sobretudo, em seu papel de formação cultural com ênfase 
em sua segunda fase, liderada pelo editor Caio Graco Prado. Para tanto, investigaremos 
suas coleções inovadoras e a publicação dos periódicos Leia Livros e Primeiro Toque.  
 
 
Palavras-chave: História do Livro; Produção Editorial; Jornalismo cultural; Editora 
Brasiliense. 
 
 
1 – A formação da editora Brasiliense 

 

 A história da Brasiliense remonta a de dois grandes nomes do mercado editorial 

nacional, o editor e escritor Monteiro Lobato e Octalles Marcondes Ferreira, considerado 

por Laurence Hallewell, referência no estudo da história do livro no Brasil, como a fênix 

do mercado nacional (HALLEWELL, 1985, p.267). Em 1943, a Companhia Editora 

Nacional, fundada em 1925 pela dupla após o colapso do empreendimento anterior, a 

Companhia Gráfica-Editora Monteiro Lobato, sofre com duas importantes cisões. Na 

primeira, um grupo de seis professores, responsáveis pela execução do programa de livros 

didáticos da companhia, se desliga da editora para constituir uma nova casa editorial, a 

Editora do Brasil.   

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
 
2 Graduada na Faculdade de Comunicação da Uerj, recém-graduada em Produção Editorial da ECO-UFRJ 
e coordenadora de mídias digitais na editora Intrínseca. 
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 Na segunda, Octalles perde seu principal auxiliar, Arthur Neves, que ficou 

fascinado pelo sucesso da norte-americana W. M. Jackson Company.3  Com sede em 

Nova York, a companhia com interesses no mercado latino-americano é pioneira na venda 

direta de coleções de livros a prestações no Brasil, iniciando suas atividades aqui em 1911 

e permanecendo praticamente sem concorrentes no segmento até a década de 1930. Em 

1914, ela edita a primeira enciclopédia brasileira, Enciclopédia e dicionário 

internacional, composta por 20 volumes, e, em 1937, a reedição completa da obra de 

Machado de Assis também em formato de coleção (HALLEWELL, 1985, p. 289-290).  

 No entanto, Octalles se recusa a investir no setor. “O livro que o vendedor vende 

de casa em casa, a prestação, é um livro impingido. A pessoa só compra para se livrar do 

vendedor. Quando muito, porque o livro é bonito e fica bem na estante da sala”, afirma 

em entrevista concedida em 1970 ao Correio do livro (HALLEWELL, 1985, p.290). 

  Assim, Arthur Neves decide começar por conta própria. Para o investimento 

convida Nelson Palma Travassos, da empresa Gráfica Revistas dos Tribunais, que lhe 

fornece o capital inicial sob forma de crédito para impressão, e o próprio Monteiro 

Lobato, seduzido pela oportunidade de reimpressão de suas obras completas em duas 

coleções, uma voltada para o público adulto e outra para o jovem. As coleções se 

tornaram, nas palavras de Octalles, “o espírito da Brasiliense” (HALLEWELL, 1985, 

p.290). Com pontos de vista fortemente progressistas, Neves escolhe como sócio 

principal o intelectual marxista Caio Prado Júnior4, amigo íntimo de Lobato e que acaba 

sucedendo Neves na diretoria da Brasiliense após sua morte, em 1972. A escritora Maria 

José Dupré, cuja obra Éramos seis também se transforma em sucesso editorial na própria 

Brasiliense, completa a composição da diretoria (HALLEWELL, 1985, p.291). 

 

2 – A primeira fase da Brasiliense 

 

 Ativista político e autor de extensa bibliografia, a atuação do editor e historiador 

paulista Caio Prado Júnior é inerente à vocação e à personalidade que marcam a história 

da Brasiliense. Autor de livros como Formação do Brasil Contemporâneo, uma das obras 

seminais para a interpretação da realidade nacional, publicada em 1942, além de História 

                                                 
3 Segundo Hallewell, as duas perdas, mesmo que sérias, não são, de modo algum, terminais para a Companhia 
Editora Nacional, que continua crescendo até a década de 1950, ocupando, com folga, a primeira colocação entre as 
editoras brasileiras. Na década de 1970, sua atuação corresponde a 55% da venda de todos os livros didáticos para o 
ensino primário e secundário publicados no Brasil (HALLEWELL, 1985, p.293-294). 
4 A C.E.N publica em 1934 seu livro URSS: um mundo novo (HALLEWELL, 1985, p.369). 
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Econômica do Brasil e A Revolução Brasileira, Caio Prado Júnior elegeu-se deputado 

estadual pelo Partido Comunista do Brasil e tornou-se alvo da ditadura militar, chegando 

a ter seus direitos políticos cassados e a ser preso, exilando-se no Chile.  

 Contando com sua própria livraria (Livraria Brasiliense) e sua empresa gráfica (a 

Urupês), a Brasiliense é a primeira editora a lançar as obras completas de Lima Barreto. 

Em 1955, Caio Prado Júnior inicia a publicação da Revista Brasiliense, periódico que 

desempenha importante contribuição ao debate nacionalista e de contestação político-

econômica na época (GALÚCIO, 2009, p. 178).  

 Com um catálogo eclético, a atividade da Brasiliense não se limita a coleções 

completas, lançando títulos das ciências sociais, administração de empresas e célebres 

coleções, entre elas “Jovens do Mundo Todo”, lançada em 1960 e composta por romances 

históricos, “Teatro Universal”, com traduções de clássicos da dramaturgia publicados a 

partir de 1965, e “América Latina – Realidade e Romance”, criada em 1967.  

 

3 – A segunda fase da Brasiliense 

 

 Estagnada nos últimos anos da década de 1960, mantendo-se principalmente pelas 

reimpressões das obras de Monteiro Lobato, a Brasiliense floresce novamente na década 

de 1980 sob a nova administração de Caio Graco Prado, filho de Caio Prado Júnior, a 

partir de 1965 (HALLEWELL, 1985, p.555-556). 

 A nova Brasiliense aposta na demanda percebida pelo editor em obras capazes de 

instigar a curiosidade e de fornecer instrumentos para a formação intelectual de um novo 

público, constituído por jovens universitários, de classe média, que, segundo o editor Luiz 

Schwarcz5, fazem parte de “uma geração que cresceu durante o regime militar, que não 

tinha formação política nem formação literária. Não havia lido os clássicos na escola. Era 

um público novo”, explica em entrevista concedida ao pesquisador Marcello Rollemberg 

(ROLLEMBERG, 2008, p.4). A missão da editora é assim definida por Caio Graco Prado, 

em palestra concedida aos estudantes do curso de Editoração da Escola de Comunicações 

e Artes da USP, em 1986: 

 

A função do que chamo editoração, dentro desse mercado, é a de agitação cultural. No 
papel de editor sempre me considerei um agitador cultural e acho que nossa função é a de 
determinar esta ou aquela linha. Ou seja, a função das pessoas que estão em posição de 

                                                 
5 Luiz Schwarcz atua como editor na Brasiliense na década de 1970 e como principal auxiliar de Caio Graco até 
1986, quando se desliga da casa para criar sua própria editora, a Companhia das Letras. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4

multiplicadores de opinião é exatamente a de multiplicar opiniões e deixar que cada um 
decida por si qual é a sua política e sua opinião pessoal. Aliás, o lema da Brasiliense, que 
corresponde a isso, é: “Dividir opiniões, multiplicando cultura” (ROLLEMBERG, 2008, 
p.4). 

 
 Em 1981, a Brasiliense lança 415 títulos e, em 1985, vende três milhões de 

exemplares. Um dos motivos, e símbolos, desse sucesso é a coleção “Primeiros Passos”6 

(ROLLEMBERG, 2008, p.5). Formada por livros com não mais do que 110 páginas, com 

introduções a assuntos gerais, de maneira acessível, linguagem e roupagem com objetivos 

de atrair o público jovem, as obras da coleção têm mais de 1,4 milhão de exemplares 

comercializados logo no primeiro ano (HALLEWELL, 1985, p.556). O primeiro título 

lançado é o provocativo O que é socialismo?, de Arnaldo Spindel, e o mais popular O 

que é ideologia?, de Marilena Chauí, que soma 200 mil exemplares vendidos em apenas 

três anos (ROLLEMBERG, 2008, p.3).  

 Com linhas bem definidas e dotadas de logos e slogans próprios, as coleções da 

Brasiliense tornam-se um sucesso editorial, facilmente identificáveis por leitores e 

livreiros. Para atrair a atenção do público, Caio Graco projeta as capas “como um 

outdoor” e que as logos de cada coleção não sejam destacadas apenas nas capas, mas 

também nas páginas internas. “O Caio queria um selo que ‘voasse’ pelas páginas do livro, 

dando uma sensação de movimento a ele e criando unidade entre capa e miolo”, explica 

a designer Moema Cavalcanti, autora de cerca de 250 capas para a Brasiliense 

(ROLLEMBERG, 2008, p.11).  

 

 A seguir, detalhes de algumas das principais coleções: 

 

  “Primeiros passos”: criada em 1980, reúne 150 títulos publicados em 

formato de bolso (11,5 cm x 16 cm). Descrição: “Os primeiros passos nós 

indicamos — o caminho é seu”. 

 

  “Tudo é História”: criada em 1981, reúne 86 títulos publicados até 1986 

também em formato de bolso (11,5 cm x 16 cm). Descrição: “Para quem 

gosta, faz ou quer fazer a história”. Entre as obras lançadas: Paris 1968, de 

                                                 
6 Iniciada em 1980, a coleção evoca os “Cadernos do povo brasileiro”, editados por Ênio da Silveira desde 1964 na 
Civilização Brasileira, com títulos como O que é reforma agrária?, Como atua o imperialismo ianque?, Que é a 
constituição? e Quem é o povo brasileiro? (HALLEWELL, 1985, p.452). 
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Olga C. F. Matos, As revoluções burguesas, de Modesto Florenzano e O 

populismo na América Latina, de Maria Lígia Prado. 

 

 “Encanto Radical”: criada em 1982, reúne 132 títulos publicados em 

formato de bolso (11,5 cm x 16 cm). Descrição: “Encanto Radical é uma 

coleção que fala de gente. Com paixão! Inovadores, inconformistas, 

apaixonados, irreverentes. Contemporâneos que, falando de seu tempo, 

desvendaram o futuro; perceberam a violência da imobilidade, a necessidade 

da ‘transgressão’, a vitalidade da crítica e a possibilidade de mudança. 

Duvidaram de todas as certezas”. Entre as obras lançadas, minibiografias de 

personalidades como Mao Tsé-Tung, Karl Marx, Machado de Assis e Santos 

Dumont. 

 

 “Primeiros Voos”: criada em 1981, publica até 1986 20 títulos no formato 

11,5 cm x 21 cm. Descrição: “Um encontro com ensaístas que fazem da teoria 

uma prática inteligente”.  

 

 “Cantadas Literárias”: criada em 1981, publica 49 títulos em seis anos 

com formato 11,5 cm x 21 cm. Descrições: “Uma coleção franca, aberta e 

direta. Um projeto de literatura jovem”; “Livros de cuca, formato de bolso”; 

“Literatura sem frescura”. A coleção edita títulos como Feliz ano velho, de 

Marcelo Rubens Paiva, Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, e obras 

dos poetas Ana Cristina Cesar, Francisco Alvim e Paulo Leminski. 

 

 “Circo de Letras”: criada em 1983. Descrição: “O circo chegou! 

Brasiliense lança sua nova coleção: o Circo de Letras. Trazendo, em formato 

14 cm x 21 cm, autores de vanguarda brasileiros e estrangeiros. Uma nova 

coleção para uma nova literatura”. Entre as obras editadas, estão grandes 

nomes da contracultura e da Geração Beat, como Charles Bukowski, John 

Fante, William S. Burroughs e Jack Kerouac.  

 

  “Qualé”: criada em 1984, edita oito títulos até 1985 no formato 11,5 cm x 

16 cm. 
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Descrição: “Qualé é uma coleção que trata dos principais assuntos da variada 

agenda dos problemas atuais. Seu objetivo: oferecer ao leitor argumentos 

para que ele entre no debate das grandes questões nacionais, incentivando-o 

à discussão e à polêmica. Qualé está diretamente vinculada à realidade do 

país. Sua linguagem é ágil, direta, coloquial, como convém a uma coleção 

que pretende deixar você por dentro do que realmente interessa, sem 

simplificações, nem a excessiva codificação do texto especializado”.  

(ROLLEMBERG, 2008, p.7-8) 

 

 

 4 – Os periódicos da Brasiliense  

  

 Seguindo sua “missão” de agitadora cultural, a editora Brasiliense investe na 

publicação de periódicos capazes de estimular ainda mais o diálogo com seus leitores, 

debater e incentivar o mercado editorial nacional e a formação de público leitor. 

Localizado no terceiro andar da Brasiliense, o jornal de resenhas Leia Livros, é iniciativa 

inovadora em uma época que, como Luiz Schwarcz relata em uma de suas colunas 

publicadas no blog da Companhia das Letras: 

 

pouco se fazia para divulgar profissionalmente os livros no Brasil. Alguns editores 
chegavam a acreditar que as resenhas atrapalhariam as vendas, já que, segundo eles, o 
público que as lesse não precisaria mais ler os próprios livros. Teriam informação 
suficiente para as festas, para passar as cantadas nas meninas ou nos meninos. Enfim, os 
próprios editores tinham preconceito contra os leitores e contra os livros publicados. A 
Brasiliense passou a inovar na relação com a imprensa e a realizar publicações de apoio 
aos livros, que alcançavam exatamente o público com que Caio Graco tantas vezes 
sonhou (SCHARCZ, 2010). 

 
  Além de Caio Graco, a redação do Leia Livros é formada por Cláudio Abramo7, 

Caio Túlio Costa e possui um grupo de jovens colaboradores que, mais tarde, assumem 

postos importantes no jornalismo brasileiro, como Matinas Suzuki Jr., Mario Sérgio Conti 

e Rodrigo Naves (SCHARCZ, 2010). O periódico mensal é publicado entre 1978 e 1984, 

trazendo resenhas e artigos sobre livros lançados por dezenas de editoras além da 

Brasiliense, anúncios de editoras, livrarias, e de seguimentos relacionados (como 

educação). Seus exemplares são vendidos nas principais bancas e livrarias, com 

                                                 
7 Jornalista responsável por importantes reformas no jornalismo brasileiro, entre elas, a modernização de O Estado de 
S.Paulo nas décadas de 1950 e 1960 e a Folha de S.Paulo na década de 1970. 
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distribuição nacional a partir de livrarias localizadas nas cidades de Belém, Belo 

Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro 

e Salvador. 

  A iniciativa da Brasiliense de criar um jornal exclusivamente para o debate 

literário no país acontece após o esvaziamento do espaço destinado à literatura nos jornais 

nacionais. “Os anos 60 e 70 vão se caracterizar pela perda de espaço do crítico literário 

que não merece mais tanta atenção da imprensa, assim como não consegue “escoar” a 

produção acadêmica para o mercado editorial” (TRAVANCAS, 2011, p.44). Essa nova 

realidade também é fruto, em grande parte, das transformações implementadas na 

imprensa brasileira após a Segunda Guerra Mundial. Para Alberto Dines, “nossos jornais, 

banhando-se na experiência da objetividade e dependendo diretamente do noticiário 

telegráfico, aprenderam um novo estilo, seco e forte, que já não tinha mais nenhum ponto 

de contato com o beletrismo” (LORENZOTTI, 2007, p.59).  

 

4.1 – Leia Livros 

 

  A seguir, como exemplo, analisaremos mais detalhadamente o Leia Livros número 

0, publicado em 15 de abril de 1978. A capa traz em destaque os nomes de alguns dos 

colaboradores da edição: Caio Prado Júnior, Rubem Braga, Newton Carlos, Alberto 

Dines, Bráulio Pedroso, R. Maranhão, Moacyr Werneck, Flávio Aguiar e Eduardo M. 

Suplicy. 

  No editorial intitulado “A parcialidade consciente”, Caio Graco Prado já sinaliza 

a orientação do jornal: “Tenho consciência da minha parcialidade e a exerço 

permanentemente no sentido que me pareça mais interessante. Este jornal será, portanto, 

o reflexo da parcialidade consciente em todos nós”. O “Bilhete”, seção fixa assinada por 

Cláudio Abramo, avisa:  

 

Os leitores informados (e, portanto, da chamada elite) que comprarem este jornal sofrerão 
alguns choques. Imagino a comunidade universitária perplexa ante a escolha de Rubem 
Braga para resenhar um livro sobre nazistas: é que ele viu de perto, foi correspondente de 
guerra na Itália, com a FAB. Antecipo o horror de alguns ante a inclusão, num jornal de 
livros — e, portanto, de cultura – de uma página regular sobre novelas. É porque em nossa 
opinião, a telenovela adquiriu, por sua qualidade e sua quantidade (uma dá na outra, 
crianças) um lugar entre as artes; e é uma forma de cultura popular forte e vigorosa, se 
muitas vezes errada e falsa. 
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LEIA não tem preconceitos — só em relação à falta de caráter. De início, devo 
dizer, portanto, que muita gente jamais escreverá aqui. Mas LEIA tem também 
horror às panelas, com sua culinária de sabor duvidoso. 
 

  Com 24 páginas, o volume inaugural do periódico apresenta, além do editorial, 

sempre assinado por Caio Graco, e da seção “Bilhete”, de Cláudio Abramo, nove artigos 

e 16 resenhas, marcadas por uma linguagem bem-humorada e crítica, com espaço especial 

dedicado às obras de caráter político, social ou econômico, de viés de esquerda, e com 

boa representação da realidade latino-americana.  

  Os artigos e resenhas são sempre ilustrados. Entre as opções adotadas estão 

ilustrações ou fotos com relação direta ao assunto abordado e as capas dos livros 

analisados. Há textos que se dedicam exclusivamente a um título e outros que aglutinam 

diversos lançamentos sobre um mesmo tema, oferecendo ao leitor comparações entre as 

abordagens e edições ou uma bibliografia para uma visão mais aprofundada sobre a 

questão. A diagramação do periódico também se preocupa em destacar em cada texto o 

serviço completo das obras que serão apreciadas, com título, autor, editora responsável 

pela publicação e ano do lançamento. 

  Na primeira edição do Leia Livros são resenhados e criticados 26 títulos, apenas 

quatro deles publicados pela Brasiliense. Entre as editoras com mais obras exploradas no 

periódico destacam-se a Civilização Brasileira, Paz e Terra e Alfa-Ômega.  

  O primeiro texto já traz uma crítica feroz à autoindulgência de quatro 

autobiografias de figuras ligadas aos movimentos políticos de esquerda, entre elas a de 

Pablo Neruda. Logo depois, parte para uma análise da importância da publicação de As 

veias abertas da américa Latina, de Eduardo Galeano, e um ensaio de Alberto Dines 

apontando o desconhecimento brasileiro sobre as raízes culturais de nossos vizinhos 

latino-americanos. Milton Hatoum resenha obra de Mário Vargas Llosa ambientada no 

contexto da crise política peruana, na década de 1940-50, e Ricardo Maranhão analisa 

Anarquistas e Comunistas no Brasil, de John W. F. Dulles. 

  Após esse bloco, o periódico apresenta um “respiro” de conteúdo e diagramação 

com um conjunto de nove mini resenhas, não assinadas e com, no máximo, três frases 

para cada livro. São exploradas aqui obras variadas como Entrevista com o Vampiro, de 

Anne Rice, e livros de não ficção sobre prevenção de acidentes, títulos de educação para 

pais e sobre divórcio, mitos amazônicos e o lançamento do Minidicionário Aurélio em 

formato de bolso. 
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  Barreto Leite Filho se debruça sobre obras que investigam a Coluna Prestes e 

Nogueira Moutinho sobre a coletânea com 200 crônicas de Rubem Braga, reafirmando 

no texto a importância do gênero para a literatura nacional. O artigo é seguido por outro, 

assinado por Rubem Braga, sobre a história da espionagem alemã no Brasil. O sinal de 

deferência ao cronista é claro, em sua assinatura da resenha o Leia substituiu o formato 

padrão de biografia dos colaboradores pela informação: “Rubem Braga é Rubem Braga”. 

 Após o exame feito por Caio Prado Jr. sobre a autobiografia de Elias Chaves, que 

explora o dia a dia de um militante intelectual comunista no Brasil, O. C. Louzada Filho 

escreve sobre O outro lado da meia-noite, de Sidney Sheldon. Na resenha, considera a 

obra um “romance medíocre” que enaltece o culto ao dinheiro e ao sexo e que emprega a 

Grécia como um mero cenário luxuoso, sem se aprofundar nas questões sociais e 

históricas do país.  

  Esta edição do Leia Livros conta com mais outras oito resenhas e artigos. Todo 

número do boletim discute o mercado editorial, seguimento inaugurado por Flávio Aguiar 

em um estudo sobre a efervescência literária do país no momento, e por Pedro Paulo 

Poppovic que propõe reflexões sobre os preconceitos advindos da dicotomia entre cultura 

e mercadoria. Eduardo Suplicy ainda discute o despertar da consciência nacional a 

respeito de suas origens e problemas e uma matéria debate o estado da literatura infanto-

juvenil com a participação de Ana Maria Machado, Leny Werneck Dornelles e Gian 

Calvi. 

O caráter de formação do periódico também se manifesta em outras seções. “Para 

ter em casa” reúne uma bibliografia básica indicada aos leitores, apresentada da seguinte 

forma: “Para ter ideia do funcionamento do mundo (...) compre à medida que for 

encontrando em livrarias ou sebos”. A seleção é repleta de clássicos como Bíblia, Ilíada, 

Odisseia, obras de Shakespeare e peças de Sófocles. 

A seção de “Variedades” dispõe de informações rápidas sobre futuros 

lançamentos da Brasiliense e dicas para os leitores, como uma receita para se combater a 

traça em livros. Também há a seção “Notícias” com textos curtos sobre lançamentos de 

várias editoras e eventos. 

O Leia também apresenta a lista de livros mais vendidos. Cabe aqui uma 

importante ressalva sobre a proeminência do periódico sobre os assuntos da época: entre 

os 20 títulos que constam na lista, sete foram tema de resenhas ou de artigos nessa edição. 
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Outra informação relevante: oito são obras de autores nacionais. Observação ressaltada 

pelo próprio editor: 

Num momento de retomada evidente pela nossa história, fruto provável do desencanto 
pelo “milagre” de tão má realidade e negras perspectivas, nossa recomendação não pode 
senão reforçar a tendência verificada: livros de estudos brasileiros e de mistério que 
ajudem a desvendar segredos esfíngicos. 

 

O número ainda contém a seção fixa de crítica musical, assinada por Matinas 

Suzuki Jr., o artigo de Bráulio Pedroso sobre o estado da dramaturgia brasileira e a 

listagem das obras recentemente publicadas no país. 

 

4.2 – Primeiro Toque 

 

Em 1982, é criado outro periódico, o Primeiro Toque, que se assume como um 

dos principais instrumentos de comunicação direta entre a Brasiliense e seus leitores 

jovens. O boletim trimestral originalmente é planejado para levar aos livreiros 

informações sobre os lançamentos da casa, mas acaba passando a ser enviado por sistema 

de mala direta também para os leitores. No final de 1985, apresenta um mailing list de 

mais de 60 mil pessoas, que o recebem gratuitamente em casa (ROLLEMBERG, 2008, 

p.8). Para Luiz Schwarcz, o boletim responde à demanda dos leitores da casa, um grupo 

que “agia como uma verdadeira legião de fãs, querendo conversar com os caras que pela 

primeira vez lhes deram atenção no mercado de livros” (SCHWARCZ, 2012). 

  Primeiro Toque, circula até o final de 1986 e chega a dispor de cerca de 18 

páginas, com textos leves e bem-humorados assinados por autores como Mario Prata, Ruy 

Castro e Paulo Leminski. No periódico que trata apenas dos livros publicados pela 

Brasiliense, o conteúdo dos textos curtos dialoga com boxes que contêm indicações dos 

títulos publicados pela casa relacionados aos temas abordados. Para exemplificar, 

analisaremos, mais detalhadamente, a edição de 15 de outubro de 1985.  

  Com capa e conteúdo ricamente ilustrada, com gravuras e até resenhas em 

quadrinhos, o boletim traz a seguinte frase de Walt Whitman como cartão de visitas: “Que 

pode haver de maior ou menor que um toque”. A primeira seção é “Via Air Mail”, com 

mensagens recebidas dos leitores acompanhadas pelas respostas da redação, com 

linguagem descontraída e com recomendações de “escreva-nos sempre”. Exemplo:  

 

É isso aí, camaradinhas, tem que levar avante essa “estrela” que é o Primeiro Toque, 
tocando profundamente na carência intelectual nossa de todo o dia. Levanta a moral 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

sentir esse toque. Ana Cristina César pereceu. E sua obra, restringe-se a A Teus Pés? 
Queria saber mais dela. Arésia Barros, Maceió, AL. 
Thanks, Arésia, pela força que cê dá pra nós. Sobre a Ana Cristina César, o negócio é o 
seguinte: ela só tinha um livro editado pelas vias convencionais, o A Teus Pés mesmo. 
Mas tinha outros poemas que circularam algum tempo atrás, passados de mão em mão. É 
que ela faz parte da geração do mimeógrafo, esse pessoal talentoso que só agora vem 
sendo reconhecido (Paulo Leminski, Chacal, Francisco Alvim e outros). Mas não se 
preocupe. É bem provável que pinte mais coisa dela por aí nos próximos meses, via 
Brasiliense. (ROLLEMBERG, 2008, p.9) 

 

O editorial chama-se “Lero”, assinado por Principelho Mon Petit (Caio Graco) 

que, nessa edição, informa sobre os próximos livros de poesia que serão publicados pela 

casa. O tom informal e jovial está por todo o boletim. Mais um exemplo é a biografia dos 

colaboradores. O primeiro artigo desta edição é de Mário Nery, apresentado aos leitores 

da Brasiliense assim: “Mário é um cara superlegal, inteligente, bonito, simpático, 

carinhoso, terno e muito mais. Todo mundo adora ele. (Adivinhem que redigiu essa 

biografia?).” 

A matéria de capa é sobre O Amigo Americano, romance policial de Patrícia 

Highsmith que inspirou o filme homônimo de Wim Wenders, com Dennis Hopper no 

elenco. Na mesma edição, há a apresentação de outro título que também foi adaptado aos 

cinemas, Outsiders: Vidas sem Rumo, de Susan E. Hilton, que deu origem ao filme Os 

Marginais, dirigido por Francis Ford Coppola. 

Além das obras de poesia e contracultura, publicadas nas coleções “Cantadas 

Literárias” e “Circo de Letras”, como vimos aqui, o boletim também reforça a “missão” 

da Brasiliense de agitadora e formadora cultural. Ruy Castro, apresentado como “redator 

da Folha de S.Paulo e adolescente há anos”, discorre sobre um novo número da “Coleção 

Primeiros Passos”, O que é Adolescência?, enquanto explica porque considera uma coisa 

ótima ser adolescente, fase em que uma das grandes preocupações é “entrar num cinema 

para ver um filme francês e comer a coleguinha sem maiores riscos”. 

Seguem-se textos leves, e em constante diálogo com o leitor, sobre obras para se 

entender a prática de juros abusivos e a reforma agrária: 

Reforma agrária é um assunto que está em todas as bocas — tem gente que pronuncia 
essas palavras mágicas como se saboreasse uma fina iguaria, outros cospem longe, talvez 
preferissem batata frita... Entenda do riscado para não engolir indigestos sapos no futuro!  

 

Além dos artigos e resenhas, o boletim exibe trechos e apresentações de 

lançamentos e de livros ainda no prelo, retomando uma tradição antiga dos suplementos 

literários de “trazer a literatura, para dentro do jornal e não apenas a sua crítica, e se 

afirmar também como um espaço para a produção artística” (TRAVANCAS, 2001, p.74). 
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Esse número ostenta trecho de Yes, nós temos Brasil, de Roberto DaMatta, e O cometa 

Halley, de Isaac Asimov. 

O espaço de criação artística também pode ser explicitado pelo artigo, quase um 

poema em prosa, de Paulo Leminski sobre Adoniram Barbosa: “Sei que você ainda vai 

tomar mais dois conhaques, vai pedir mais três cervejas, vai conversar com umas duas 

putas, vai dar um alô para uns quatro vagabundos”. 

 Além das resenhas e artigos, o boletim traz a seção “Strip-tease”, com uma 

seleção de poemas, ainda no prelo, de Martha Medeiros, e a “Troque Toques”, espécie de 

classificados para os leitores do jornal, com duas páginas, para que eles enviem suas 

mensagens, fornecendo endereços e caixa-postais para discutir com outros leitores temas 

como música, filosofia, buscar amizades ou relacionamentos. 

 

5 – Conclusão 

 

A partir da análise da história da formação da Brasiliense e da trajetória de seus 

principais editores é possível refletir sobre as possibilidades de uma casa editorial, e do 

próprio ofício de editor, em fomentar o debate cultural. Com linhas editoriais e uma 

“missão” claramente delimitada, “Dividir opiniões, multiplicando cultura”, a Brasiliense 

uniu escritores e leitores ao lançar coleções e periódicos de referência que buscavam 

repensar a realidade nacional, estimular o fluxo de ideias e a formação de novos leitores. 

  Com linguagens, formatos e objetivos bem diferentes, Leia Livros e Primeiro 

Toque exemplificam as duas fases e públicos da editora. Com formato mais próximo ao 

dos tradicionais suplementos literários, o Leia Livros atuou como um espaço de 

interlocução para intelectuais, para a crítica e debates relacionados ao mercado editorial 

e, principalmente, assuntos caros à reinterpretação política e social do país. 

  Por outro lado, Primeiro Toque representou a síntese da visão de Caio Graco 

Prado em apostar na curiosidade e na agitação cultural entre os jovens, oferecendo 

coleções inteligentes, formatadas para eles, a apresentação de clássicos e de obras da 

contracultura e enfatizando a permanente abertura de diálogo entre a editora e seus 

leitores. 

Esta é a primeira parte de uma pesquisa em andamento para a análise de periódicos 

publicados por editoras brasileiras. Estas iniciativas despontam como interessantes canais 

de diálogo direto entre editora e público leitor, que não dependem da mediação dos meios 
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tradicionais, como jornais e revistas comerciais. No período, em um momento pré-

internet, refletem uma opção em relação à hegemonia dos meios de comunicação de 

massa, e estabelecem o fomento da reflexão de temas nacionais, abrindo espaço para um 

debate intelectual não só como forma de comunicação institucional, mas que leva em 

consideração a importância da formação de leitores criteriosos.  
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