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NOS últimos anos têm surgido novos desafios para os estudos de histó-
ria e sociologia da literatura em relação à idéia de um ‘universo literário
mundial’ ou de uma  ‘república mundial das  letras’. Um deles  atinge a
internacionalização da produção literária. Vamos estudar o caso brasilei-
ro  atual  em  relação  a que  discursos  estão  sendo  produzidos  hoje  em
relação à divulgação da literatura brasileira no exterior. 

Na edição digital do Estadão do dia 8 de maio de 2010 podíamos ler
uma matéria intitulada: “Brasil ainda é tímido na exportação de sua lite-
ratura”. E, por baixo, a indicação: “Para quem acompanha o mercado, é
preciso  incentivar  viagens  de  escritores  e  capacitar  os  tradutores”
(http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,brasil-ainda-e-timido-na-
exportacao-de-sua-literatura,548553,0.htm). 

O artigo parte do sucesso – em certo modo, inesperado – da edição ita-
liana do romance Sogni all ‘Alba del Ciclista Urbano, da autoria de Daniel
Galera (editado em 2008 na editora italiana Mondadori e que vendeu 4.000
exemplares)  para  comentar  que  se  trata  “de  um  raro  caso  bem-sucedido
num cenário tímido: o da tradução de obras literárias no exterior”.

Na matéria explica-se que na primeira década do séc. XXI se observa
uma  “ligeira  proliferação  de  ficcionistas  nacionais  em  outros  países”
(com exemplos como os de Milton Hatoum, Cristovão Tezza, Luiz Ruf-
fato, Alberto Mussa, que se somam, acrescento, aos de Rubem Fonseca,
Nélida Piñon e João Ubaldo Ribeiro entre outros).1 O jornalista pergunta
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1 Vid também o artigo “Literatura brasileira no exterior: os 12 autores nacionais mais
lidos  no  mundo”  (http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2011/11/21/literatura-
brasileira-no-exterior-os-12-autores-nacionais-mais-lidos-no-mundo/). 



por que ainda continua com um crescimento  tão discreto a  exportação
literária.

A questão formulada usa uma expressão, “exportação literária”,2 que
começa a não ser muito estranha ao falar de produtos literários e cultu-
rais e que, nos últimos meses, também começa a acompanhar um discur-
so institucional brasileiro em termos de políticas culturais e que quere-
mos focar neste trabalho.

Na Festa Literária Internacional de Parati (Flip) de 2011 o Diretor da
Fundação Biblioteca Nacional, Galeno Amorim, ao apresentar o “Edital
do programa de apoio à tradução e publicação de autores brasileiros no
exterior” (do Ministério da Cultura e Fundação Biblioteca Nacional; dis-
ponível  em:  http://www.bn.br/portal/arquivos/pdf/Edital-de-Traducao-
FBN-MINC-2011-2012.pdf) situou a questão da exportação da literatura
brasileira no centro da proposta. Comentou algumas das diferentes  ini-
ciativas  que  estavam  sendo  adotadas  ou  em  preparação,3 não  apenas
para Frankfurt 2013 mas também para a Feira de Bogotá (2012) e a Fei-
ra de Bolonha (2014), em que o Brasil será o país homenageado.

A  manchete  da  entrevista  publicada  no  site  da  Publishnews,4 de
13/07/2011, não deixa dúvidas: “É hora de internacionalizar a literatura
brasileira”. 

Amorim, não  apenas nessa  entrevista,  como  também na  apresenta-
ção do programa de Bolsas na IX edição da Flip (2011) ou na XV Bie-
nal do Livro do Rio de Janeiro (2011), insiste naquilo que talvez pode-
ríamos chamar um “plano de metas”, um plano estratégico,  a médio e
longo prazo. Não chama muito a atenção para o incremento econômico
dessas bolsas e sim para o fato de se tratar de uma iniciativa não isolada,
mas que se “insere na condição de política pública que deve atravessar
vários governos” e cujo orçamento está garantido durante esta década,
graças ao Fundo Nacional de Cultura. 

Na  entrevista  citada,  da  autoria  de  Maria  Fernanda  Rodrigues
(2011b), incide em vários momentos na importância da ação que impli-
ca esse Edital:
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2 Para esclarecer melhor a questão da exportação no Brasil sugerimos, entre outras,
as informações fornecidas no site http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/.

3 Falava de uma quantidade prevista de R$12 milhões até 2020 para que editoras de
outros países publiquem traduções de autores/as brasileiros/as.

4 Este  site  dedicado  às  notícias  sobre  o  mercado  editorial  está  familiarizando  um
número mais amplo de leitores/as com notícias sobre dinâmicas até agora pouco conheci-
das do mercado editorial brasileiro. Endereço web: www.publishnews.com.br.



Algo importante de se observar é que se trata de uma política de internacionalização da
literatura brasileira. Não criamos um programa para participar de Frankfurt. Frankfurt, na
verdade, é uma boa motivação para o Brasil fazer aquilo que está na hora de ser feito, que
é ampliar sua presença no cenário internacional. (Rodrigues 2011b)

E mesmo: “Esse não é um edital para Frankfurt. Ele é um edital de
internacionalização” (Rodrigues 2011b).

A  FBN  participou  da  XV  Bienal  do  Livro  do  Rio  de  Janeiro  (1-
11/9/2011), em que o Brasil foi o país homenageado, com uma agenda
de  eventos  que  tinham  o  mesmo  foco:  trabalhar  para  uma  dimensão
internacional da  literatura  feita no Brasil,  com especial  atenção para o
mercado alemão e Frankfurt. 

A programação incluiu: 1) a exposição “Traduzindo o Brasil”, com
curadoria de Júlia Peregrino e Pedro Vasquez, que mostrou um pequeno
‘mapa’ de autores/as brasileiros/as traduzidos no exterior; 2) o colóquio
“Internacionalização do livro brasileiro: programa de apoio à tradução e
projeto Frankfurt 2013”, com presença de Amorim e da Vice-presidenta
da Feira Internacional do Livro de Frankfurt, Marifé Boix-Garcia; e 3)
um  encontro  de  agentes  literários,  tradutores  e  escritores  brasileiros  e
estrangeiros para tratar do caso concreto da Alemanha: “A literatura bra-
sileira no mundo: tradução e recepção na Alemanha”.

Naquele artigo do Estadão indicava-se que autores, editores,  tradu-
tores e mesmo pessoas ligadas ao Ministério da Cultura concordam em
que “num momento em que o País vive projeção política e econômica
mundial, o governo gasta pouco, pouco demais, para divulgar literatura
feita  por  aqui”  (http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,brasil-
ainda-e-timido-na-exportacao-de-sua-literatura,548553,0.htm).

Estas questões começam a assentar não apenas no plano do negócio
das editoras,5 agências literárias ou de iniciativas individuais de escrito-
res/as, como também, de modo tímido, no espaço acadêmico. Neste te-
rreno, o discurso ainda está pouco presente naquelas pessoas que traba-
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5 Como exemplo indicamos a demanda de Mauro Palermo, diretor executivo da edi-
tora Nova Fronteira, quem, em 2008, no decurso da Feira de Frankfurt comentava: “para
que o Brasil consiga de fato aumentar a venda de títulos para o exterior, a participação do
governo é fundamental” (Carneiro 2008). E explicava:
O Brasil é um péssimo vendedor de livros. Em muitos países com menos tradição literária que
o Brasil, como a própria Turquia, os governos oferecem subsídios para a tradução e promoção
de seus livros e escritores no exterior. O Brasil não faz isso, o que dificulta a proliferação dos
autores brasileiros fora do Brasil (Carneiro 2008).



lhamos com literatura brasileira; mas começa a haver intervenções que
apontam para estas mudanças. 

É o caso, por  exemplo, de um artigo  recente da professora gaúcha
Regina Zilberman (2011 575-586) em que indica cinco “desafios da lite-
ratura brasileira na primeira década do séc. XXI”: 1) a difícil profissio-
nalização; 2) a circulação entre escolas,  feiras de  livros e  festas  literá-
rias; 3) o fortalecimento do mercado; 4) inovação e renovação literária e
5) à la recherche do mercado internacional.

Neste  último  “desafio”  trata  da  procura,  durante  décadas,  de  uma
expressão de uma temática nacional e, mais recentemente, a encenação
ficcional  em  lugares  internacionais  e  os  esforços,  a  partir  da  segunda
metade dos anos 70, para “inserir a literatura brasileira em um mercado
internacional”. Zilberman entende que,

Vale chamar a atenção para o fato de que, no que diz respeito à difusão da literatura
brasileira no Exterior, a ação das empresas – nacionais ou estrangeiras – ligadas à indús-
tria do  livro foi maior que a do Estado [...]. De  todo modo, as  traduções apareceram, e
alguns escritores experimentaram popularidade digna de nota [...] .

Uma  geração  de  escritores  atuantes  no Brasil  do  primeiro  decênio  do  novo  século
experimenta  a  nova  situação  com  alguma  naturalidade,  podendo  ser  citados,  além  do
mencionado Chico Buarque, os nomes de Nélida Piñon (1937), Moacyr Scliar e Milton
Hatoum. (Zilberman 585)6

Entendo  que  quem  se  debruçar  sobre  a  literatura  contemporânea  –
mas não apenas – deve ter em consideração destacada aspetos de merca-
do. O sistema literário é uma rede de macro-fatores conetados entre si e
o mercado é um deles.

Nos últimos anos, o mercado brasileiro configurou-se como um dos
mais ativos e com um volume importante de negócio,7 como evidencia o
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6 Coincide, em parte, com o discurso que aparece também na notícia citada do Esta-
dão ou no blogue de Felipe Lindoso (www.oxisdoproblema) e com que concordamos.

7 Em pesquisa recente da Global Publishing Market (uma iniciativa da International
Publishers Association-IPA), informam que:

Os maiores mercados são, nesta ordem: Estados Unidos, Alemanha, China,  Japão, Reino
Unido, França, Itália, Índia, Espanha, Coreia, Brasil, Rússia, Austrália, Canadá, Polônia e Tai-
wan. Os dados não são padronizados, o que dificulta a análise. [...].

Na América  Latina, Wischenbart  destacou  a Argentina  como  um mercado maduro  e  um
país  mais  alfabetizado  e  o  Brasil  como  um  país  dinâmico.  No  entanto,  a  região  fica  quase
insignificante quando comparada, por exemplo, com a indústria do livro da Espanha. ‘Planeta,
Santillana  e Mondadori,  juntas,  equivalem  à  metade  do mercado  latino-americano’,  disse  o
coordenador  da  pesquisa. (http://  www.publishnews.  com.br/  telas/  noticias/  detalhes.
aspx?id=62927).



reagrupamento de editoras em grandes grupos e o desembarco de impor-
tantes grupos  internacionais  (espanhóis  e, muito  recentemente,  alguma
destacada empresa anglo-americana).8

De acordo com as estatísticas de comércio exterior do Brasil para o
ano 2009.9

O produto brasileiro mais  exportado é  a  soja,  seguido pelo minério de  ferro  e pelo
bruto  de  petróleo  [...].  O  produto  cultural mais  bem  posicionado  são  as  obras  de  arte,
mais especificamente quadros, pinturas e desenhos feitos à mão, ocupando o 488.° posto
[...]. Enquanto a produtos literários, o código NCM mais utilizado para a exportação de
livros aparece em 671. lugar. (Guedes 2011 2)10

Na  mesma  pesquisa,  Guedes  indica  que  “o  maior  importador  de
livros  (NCM  49011000)  brasileiros  são  os  EUA  e  Portugal  ocupa  o
segundo lugar na importação de livros e o primeiro em jornais e revis-
tas”.11 Se a procura é unicamente relativa à UE e “se analisarmos exclu-
sivamente o negócio de livros, excluindo jornais, revistas e outras publi-
cações periódicas, o ranking seria Portugal, Alemanha, Itália e Espanha”
(Guedes 2011 4).

A partir de 2008, uma parceria entre a Câmara Brasileira do Livro
(CBL) e a Agência Brasileira de Promoção de exportações e investimen-
tos  (APEX Brasil)12 permitiu  a  criação  do  programa Brazilian Publis-

hers, cujo objetivo fundamental é ‘a promoção e a divulgação da produ-
ção  editorial  brasileira  no  mercado  global’.  Com  essa  finalidade,  o
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18 “Chegada da Penguin no Brasil levanta perguntas sobre futuro do mercado” (Cam-
passi 2011). Cf., entre outros, Lindoso (2004 87-107).

19 Dados baseados nas  informações proporcionadas pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior e contrastadas com outras fontes por Luciana Gue-
des (2011).

10 NCM é a Nomenclatura Comum para o Mercosul, utilizada para identificar merca-
dorias no Brasil e nos outros países do Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai), a partir
de janeiro de 1996.

11 Muitos livros importados através de Portugal são distribuídos no mercado europeu.
12 A APEX  Brasil  tem  funcionando  vários  projetos  ligados  ao  “Posicionamento  e

Imagem” de vários setores brasileiros para exportação. Entre eles destacam: “Sabores do
Brasil”, “Brasil Tecnológico”, “Moda Brasil”, “Brasil Casa Design” e “Talento Brasil”.
Esta última iniciativa, como a publicidade institucional indica, está “voltada aos setores
de entretenimento” para “melhorar o posicionamento de produtos brasileiros no exterior,
em especial aqueles relacionados às indústrias criativas-cinema, música, televisão, livros
e  filmes  publicitários”.  (http://  www.  brazilian  publishers.  com.br/  home/  principais_
acoes.asp).



projeto visa capacitar as editoras para intervirem com mais garantias no
mercado  internacional  e  mesmo  contribuir  para  a  promoção  de
autores/as  brasileiros/as  fora  do país,  de modo  signiticativo  através  da
participação em festivais  literários nacionais e em feiras  internacionais
do livro (Bolonha, Guadalajara, Frankfurt, Paris Cook Fair, etc.).

Recentemente,  a  pesquisa  “Análise  de Mercados  Potenciais  CBL-
Direitos Autorais 2010/11”, elaborada para definir potenciais mercados-
alvo  para  o  PSI  (Programa  Setorial  Integrado)  da  CBL  para  os  anos
2010-11  dentro  do  Projeto  Brazilian Publishers,  identificou  dezoito
mercados-alvo  (de  trinta  e  três  países  analisados,  com  base  em  dados
quantitativos e qualitativos) numa ‘potencial comercialização de direitos
autorais  pelas  editoras  brasileiras’  (http://  brazilianpublishers.  com/
home/pdf/analise_de_mercados.pdf). E deles, Argentina, Coréia do Sul
e México são os mais destacados.

Nesta análise podemos considerar, por um momento, que o assunto

de caso “exportação da literatura brasileira atual” seja visto da perspeti-
va do país  recetor. A Argentina,  por  exemplo,  oferece  algumas  chaves
que  podem  indicar  uma  amostra  não  muito  comum  entre  os  países
importadores ‘de literatura brasileira’. 

Num artigo de imprensa na edição digital do Diario Perfil argentino,
de 2/11/2008,  o  jornalista Ezequiel Alemian  escrevia  sobre  a  presença
da  literatura brasileira na Argentina com uma manchete clara:  “Menos
boom y más política cultural”. Na entrada da notícia indicava:

A partir de 1999, con la editorial Corregidor a la cabeza, comenzó a darse el fenómeno de
editar en la Argentina autores brasileños. Dicho interés se expandió luego a diversas edi-
toriales (Beatriz Viterbo, Adriana Hidalgo, Interzona, entre otras), en muchos casos gra-
cias  a  un  plan  de  subvenciones  del Estado  brasileño  para  la  traducción  de  sus  propios
autores,  a quienes en  su país  también promueven adquiriendo gran parte de  la  tirada y
enviándola  a  bibliotecas.  Una  política  cultural  que mira  a  la  autopromoción  que  sería
bueno imitar prestamente. (Alemian 2008)

Recolhe  declarações  de  alguns  dos  responsáveis  por  essas  editoras
argentinas  sobre  a  maior  presença  da  produção  literária  brasileira  na
Argentina  a  partir  de  finais  do  século  XX e  coincidem  em  destacar  o
papel fundamental que, nessa difusão, representam o espaço acadêmico
(fundamentalmente  através dos programas de graduação  e pós-gradua-
ção sobre literatura brasileira na Argentina); e, de modo ainda mais sig-
nificativo,  a  política de promoção  cultural  da Embaixada do Brasil  no
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país vizinho. Neste caso, através de um programa de apoio para a edição
e a tradução de que beneficiam várias dessas editoras e da aquisição de
parte das tiragens de livros e convite para autores/as brasileiros/as.

Se  repararmos na  notícia  citada  do Estadão e  nesta  outra  do diário
argentino Perfil, entre outras, percebemos que a questão da internaciona-
lização do mercado de produtos literários brasileiros está sendo assunto
de reflexão em vários âmbitos e as propostas convergem em certo modo.

O Itaú Cultural tem um projeto em andamento que trata do mapea-
mento  da  literatura  brasileira  no  exterior.  É  o  projeto  Conexões

(www.conexoesitaucultural.org.br),  iniciado  em  2008,  que  teve  o  pri-
meiro encontro de escritores, agentes do mercado editorial, tradutores e
pesquisadores no exterior em dezembro de 2008 na cidade de São Paulo
(e, posteriormente,  encontros no Rio de  Janeiro, Wisconsin-Madison e
Santiago de Compostela). Conta com um blogue com notícias atualiza-
das e mostra informações derivadas dum inquérito que se torna parcelar-
mente público no site, através dum banco de dados em linha. Uma das
questões  desse  inquérito,  a  número  seis,  trata  de  “Qual  o  lugar  da  lit.
Brasileira no exterior”. A pergunta “Como incrementar a presença da Lit.
Brasileira  no  Exterior”  (http://conexoesitaucultural.org.br/parceiros/)
revela  algumas  propostas  que  coincidem  com  parte  dos  “discursos”
comentados. Nesta ordem, os resultados são estes:

1. Bolsas para tradução (106); 2. Cátedras em Universidades do exe-
rior  (68); 3. Programas de  intercâmbio entre universidades do Brasil  e
do  exterior  (58);  4.  Outras  (discursivo)  (55);  5.  Criação  do  Instituto
Machado de Assis para a promoção do português e da literatura brasilei-
ra (50); 6. Presença de escritores brasileiros no exterior (48); 7. Festivais
de literatura brasileira no exterior (36); 8. Não informou (21); 9. Apoio à
distribuição de livros brasileiros no exterior (11); 10. Financiamento do
Governo brasileiro para edições – antologias – no exterior (8); 11. Difu-
são  sistemática  da  produção  literária  no  exterior  (6);  12.  Presença  em
Feiras de Livros (3); 13. Elaboração e distribuição de material didático
sobre português e literatura brasileira (3); 14. Meios de contato com edi-
toras brasileiras  (3); 15. Convites a editores estrangeiros para visitar o
Brasil (1); 16. Prêmios para pesquisadores de lit. Brasileira no exterior
(1). Total Respostas: 478 (vid. http://www.itaucultural. org.br/conexoes/
estatistica/estatistica.cfm).13
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13 Este inquérito está em aberto pela própria dinâmica do projeto.



Essas  respostas,  assim  o  entendemos,  mostram  que  pesquisado-
res/as, tradutores/as e docentes da literatura brasileira no exterior apon-
tam vias para a exportação da literatura brasileira ligadas a várias ques-
tões  que  estão  sendo  consideradas,  recentemente,  por  diversas
instituições  brasileiras.  São  formadores  de  opinião,  “fabricadores  de
idéias” como definiria o professor israelita Itamar Even-Zohar.

Coincido com o antropólogo e consultor de políticas públicas para o
Livro  Felipe  Lindoso,  em  que,  “além  do  valor  comercial,  os  produtos
culturais têm um peso fundamental na formação de opinião pública e na
imagem que os países projetam internacionalmente” (Lindoso 2004 194).

Nese mesmo sentido,  a Ministra de Cultura brasileira Ana de Hol-
landa, depois da apresentação do ambicioso programa da Europalia 2011,

que  teve  o  Brasil  como  país  convidado  entre  4/19/2011  e  15/1/2012
(http://www.europalia.be/europalia/home/?lang=en),  destacou  a  presen-
ça do Brasil em eventos como este e a Feira do Livro de Frankfurt em
2013 para indicar que “o país quer aproveitar a ‘imagem rica e extraor-
dinária’ que tem actualmente a nível internacional para apostar na cons-
trução de uma nova política do livro”. Enfatizou que “o Brasil é o país
do momento”  e  afirmou  que  “o  português  é  um  idioma muito  falado,
mas  pouco  conhecido”;  uma  situação  que  deveria  mudar  a  partir  de
“uma maior internacionalização de textos produzidos por literatos e pen-
sadores brasileiros” (Coutinho 2011a).

No mesmo  banco  de  dados  em  linha  do  projeto Conexões do  Itaú
Cultural, as pessoas mapeadas  respondem outra questão que  tem a ver
com a língua. É a pergunta número sete: “A língua portuguesa é um obs-
táculo? Qual a(s) razão (ões) disso?”. As respostas – até agora – foram
estas:

1.  Desconhecimiento do português pela população em geral (84); 2.
O espanhol é mais divulgado/ensinado no país (56); 3. Traduções são o
meio de difusão da literatura brasileira (56); 4. Outros idiomas são mais
difundidos/ensinados (46); 5. Pouco estímulo para o ensino/aprendizado
do português (45); 6. Desconhecimiento do português pelos universitá-
rios (41); 7. Falta de cursos para o ensino de português (33); 8. Nenhu-
ma língua em si é obstáculo para difusão da literatura (26); 9. Relativa
difusão  do  português  na  região/país  (22);  10.  O  português  é  simples-
mente outra língua que pode ser aprendida (18); 11. Falta de traduções
ou material didáctico (17); 12. Oferta de ensino de português na rede de
ensino  (optativo)  (17);  13. Não  informou  (17);  14. O português  não  é
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língua de negócios/diplomática  (12); 15. Ausência de políticas públicas
do governo brasileiro (3); 16. Outras (discursiva) (3); 17. Pouca difusão
da  literatura  brasileira  no  exterior  (2);  18.  Aumento  da  impor-
tância/representatividade do Brasil (1); 19. Ausência de políticas públicas
de apoio à tradução (1); 20. Semelhança do galego com o português (1).
Respostas:  501  no  total  (vid.  http://www.itaucultural.  org.br/  conexoes/
estatistica/estatistica.cfm).

Tem-se dito de modo habitual ao tratar da escassa presença da litera-
tura  brasileira  no  exterior  que  a  língua  portuguesa  é  un  fator  que  tem
contribuído  para  essa  situação.  Como  amostra,  citamos  esta  indicação
publicada na revista catalã Quimera, em setembro de 2009.

Contingencias históricas nos aislaron. A pesar de su dimensión continental, Brasil es
el único país lusófono en el continente americano. Para muchos escritores brasileños la
lengua portuguesa ha sido una maldición, pues no existe diálogo con  los países próxi-
mos, de lengua española. Mientras los argentinos, los chilenos, los peruanos, los vene-
zolanos, los mexicanos y los escritores de las otras naciones de origen español conver-
san entre sí, los escritores brasileños están condenados a escribir para su propio pueblo.
Y ello porque el portugués brasileño se volvió una  lengua usada ‘sólo entre nosotros’.
Estamos aislados. Separados por el océano y por el estigma de la colonización, a duras
penas  conversamos  con  Portugal  o  con  los  otros  países  lusófonos.  (Oliveira/Lemos
2009).

Os resultados do inquérito do projeto Conexões (mas não só) mos-
tram que a língua é um fator importante e que as traduções para outras
línguas  também são uma necessidade. Mas,  como em outras questões,
considero que se trata de um conjunto mais amplo de fatores que devem
ser considerados. 

Entendo que a  língua é um bem, mas  também pode ser uma ferra-
menta. Pensar em internacionalização da literatura brasileira não é ape-
nas pensar em tradução. Esta é uma das medidas; mas também é preciso
pensar que o produto  literário,  como outros produtos culturais  (filmes,
música,  pintura,  videojogos,  etc.),  são  produtos  que  entram  na  cadeia
econômica e que precisam de outros apoios.14
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14 Felipe Lindoso, um dos consultores do projeto Conexões do Itaú Cultural, vê insu-
ficiente o programa de bolsas da FBN e comenta: “Em Portugal, eles levam o autor a paí-
ses  nos  quais  foram  traduzidos.  Não  basta  traduzir,  tem  de  enviar  o  escritor  para  dar
entrevistas, aparecer na TV.” (http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,brasil-ainda-
e-timido-na-exportacao-de-sua-literatura,548553,0.htm).



Coincido  com  Jens  Bammel,  Secretário  Geral  da  International

Publishers Association,  ao  afirmar  que  “a  indústria  do  livro  sempre
achou  que  pouco  contribuia  para  a  economia,  mas  isso  é  um  erro”
(Rodrigues  2011a),15 na  apresentação  da  pesquisa  “Global  Publishing
Market”, durante a Feira do Livro de Londres em abril de 2011.

No decurso da Flip de 2011 teve lugar também, entre outros eventos,
um que  reuniu  autores,  tradutores,  editores  e mediadores  culturais  nas
mesas-redondas  “Escrito em português. Lido no mundo”,  organizado
pelo Projeto Brazilian Publishers. O objetivo era também discutir a pro-
jeção da literatura escrita em português no mundo.

Há praticamente 25 anos, na altura do 7º Salão do Livro de Paris,16 o
Jornal do Brasil no  dia  31/3/87  (Caderno B)  publicou  esta manchete:
“O festim dos novos índios”,  para  informar  da  presença  brasileira  no
Salão. Affonso Romano  de  Sant’Anna,  como  indica  o  jornal,  “no  seu
jeito mineiro de brincar a sério, ele avisou que os novos índios –aquele
punhado de gente cuja arma é a língua portuguesa – tinham desembarca-
do  para  devorar  francês. Que  todos  sabem gostoso,  como no  filme  de
Nelson Pereira dos Santos.”

O jornalista cultural Roberto Pontual, comentava:

Foi sempre tão desatenta,  tímida e descosida a divulgação da cultura brasileira no exte-
rior  que,  de  repente,  face  a  um  grande  evento  em  torno  dela,  a  primeira  reação  é  de
espanto. Mas da  incredulidade  logo se passa ao  júbilo: começamos a  saber como  levar
além-fronteiras as provas da nossa própria existencia criadora. (Pontual 1987)

E acrescentava:

resta  indagar sobre o rendimento a mais  longo prazo de uma tal presença. No Salão do
Livro, ela quase desaparece, sufocada pela avalancha do resto: as obras brasileiras tradu-
zidas para o francês, que ali se apresentam num pequeno stand coletivo ou nos balcões da
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15 E  acrescenta:  “Se  somadas,  as  vendas  (em  euros)  das  outras  indústrias  criativas,
como música (18,2 bi), filmes (17,9 bi) e jogos (32,5 bi), não chegam ao total do merca-
do editorial, avaliado em 80 bi de euros” (Rodrigues 2011a).

16 Um especial “Salon du livre” de La Quinzaine littéraire (16-31 mars, 1987) apre-
sentava o grupo de escritores e escritoras brasilieros/as: “Les 19 écrivains du Brasil qui
seront présents à Paris” (Jorge Amado, Antônio Callado, José Cândido de Carvalho, Zélia
Gattai,  Ferreira  Gullar,  Josué Montillo,  Raduan Nassar, Antônio Olinto,  Nélida  Piñon,
Alfonso  (sic) Romano de Sant’Anna,  José Rubem Fonseca, Napoleão Saboia, Herberto
Sales, Silviano Santiago, Lygia Fagundes Telles, Antônio Torres,  João Ubaldo Ribeiro,
Edla Van Steen e José Guilherme Merquior).



dezena de editoras  locais que apostam nelas, são pouco mais que um pingo no océano.
Mas há outro tipo de esforço que nessas ocasiões compensa a estreiteza do material dis-
ponível: o encontro, o diálogo, o debate e a troca. (Pontual 1987)

Essa sensação de esforço que não tem continuidade e, portanto, não
termina dando rendimento foi uma constante praticamente até à atuali-
dade, com a exceção, talvez, da presença significativa (em geral, como
país homenageado) em eventos e  feiras  internacionais a partir de 2006
(cf. Villarino Pardo 2010).

Frankfurt 2013 está sendo uma data no calendário de muitas pessoas
e  empresas  ligadas  ao  mercado  literário  brasileiro  e  como  exemplos
indicamos  unicamente  dois:  a  crônica  de Marisa Moura  publicada  no
site Publishnews de 2/8/201117 e um artigo do jornal Estadão de 22/01/
2012  (http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,parceria-aberta-ao-
mundo-,825780,0.htm).18 Ambas as notícias focam a oportunidade que a
cita  implica para agentes  literários/as  e,  em geral,  agentes do mercado
editorial;  mas,  de  modo  significativo,  para  a  imagem  do  país.  Como
indica a jornalista portuguesa Isabel Coutinho em entrevista recente ao
professor argentino Gustavo Sorá,

Para se ser país convidado na Feira de Frankfurt é necessário pas sar por vários proces sos
de negociação. O momento histórico em que cada país é escol hido tem a ver com cir cun s-
tâncias particulares.  [...]. A presença do país convidado na feira é sem pre ‘uma ocasião
para se rein ven tar a  tradição nacional, para se expor  toda a cos molo gia do que somos’.
No país con vi dado é habit ual que haja uma dis puta para se ree scr ever o cânone literário.
Refazem-se as histórias literárias nacionais apre sen tadas depois em exposições e catál o -
gos den tro e fora da feira. (Coutinho 2011b)
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17 “2013 já parece ser amanhã para o mercado editorial. Todos estamos em estado de
vigília nas preparações da data em que o Brasil será o país convidado na maior feira do
livro  internacional. No  site  da  Feira  do Livro  de  Frankfurt  tem  287  agências  literárias
cadastradas para contato. (...) O que se consegue fazer em 5 dias de feira? Ou quanto se
negocia em no máximo 7 dias na cidade Frankfurt? Como o agente organiza sua agenda
para a feira?” (Moura 2011).

18 “O crescente interesse de editoras estrangeiras pela produção brasileira, o apoio à
tradução  dado  pela  Fundação  Biblioteca  Nacional  e  a  expectativa  da  homenagem  que
será  feita  ao Brasil na Feira do Livro de Frankfurt  em 2013  fazem deste um momento
oportuno para a criação de uma agência literária. (...)

É a  ideia de exportar a obra de autores brasileiros o que motiva Luciana agora. E a
curiosidade que os estrangeiros  têm pelo Brasil, que ajuda muito nessa  tarefa,  foi com-
provada  em  sua  última  viagem  à  Alemanha”  (http://www.  estadao.  com.br/  noticias/ 
impresso,parceria-aberta-ao-mundo-,825780,0.htm).



A diferença  do  acontecido  em  Frankfurt  94,19 observamos  como  a
oportunidade  de  promover  conteúdos  editoriais  e  de  situar  as  editoras
brasileiras no  mercado  internacional  começa  a  ser  planificada  doutro
modo pelos responsáveis públicos e,  talvez, seja aproveitada para esta-
belecer um continuum mais prolongado da produção literária brasileira
no  exterior  e,  no  conjunto,  da  imagem  diferente  que  o  país  tem  neste
momento no mundo.

Verificamos  como  as  ações  para  a  internacionalização  estão  sendo
diversificadas  e  o  Brasil  está  sendo  um mercado  atrativo  em  espaços
como Frankfurt. Entre os eventos promovidos na edição da Feira Inter-
nacional do Livro de Frankfurt de 2011 estava o programa Look At, com
o objetivo de promover mercados que, no setor editorial, estão desper-
tando grande interesse.

Nesta  edição,  os  países  convidados  para  estes  encontros  foram  o
Brasil, a China e a Índia. No caso brasileiro, além da presença da Presi-
denta  da  CBL  e  do  Presidente  da  Fundação  Biblioteca  Nacional,  a
gerente do Projeto Brazilian Publishers – Dolores Manzano – comentou
que “o Brasil foi o país que mais teve inscritos para o Look At deste ano,

o que é uma comprovação do interesse crescente pelo mercado editorial
brasileiro”(http://www.apexbrasil.com.br/portal/publicacao/engine.wsp?
tmp.area=426&tmp.texto=8043). De entre os oitenta e sete participantes
inscritos encontramos editores (a maioria procedentes dos EUA, França
e Itália), jornalistas, agentes literários e formadores de opinião.

Concordo com Felipe Lindoso na consideração de que as  feiras ou
bienais são importantes, mas

[...] ser ‘país tema’ de grandes eventos é algo excelente – se ti vermos políticas públicas
consistentes e com continuidade para dar seguimento às ações e a coisa não se reduzir à
festa, sempre boa, mas efêmera.

Um evento não é política pública, mas aproveitar de um grande evento para desenvol-
vê-las é saber aproveitar as oportunidades, o que vale para feiras de livro, copas de fute-
bol e olimpíadas. (Lindoso 2011).

GRUPO GALABRA – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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19 Para conhecer melhor como foi a experiência de 1994 sugiro a leitura das crônicas
“O Brasil  em Frankfurt  1994”,  publicadas  no  blogue  de  Felipe Lindoso:  http://oxisdo-
problema.com.br/?p=415#.TrEsI-2o23k.email), com o propósito que declara de: “Come-
ço  aqui  uma  série  de  posts  sobre  isso,  seu  contexto,  seus  problemas  e  o  que  se  pode
aprender com a experiência de 1994 para que, em 2013, a literatura e a cultura brasileira
brilhem em Frankfurt”.
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