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A pergunta que dá início ao poema de Carlos Drummond de 

Andrade, um dos maiores poetas em língua portuguesa do século 

XX, aqui inicia uma série de observações decorrentes do V Encontro 

Internacional Conexões Itaú Cultural, realizado em novembro 

último. Não poderia desejar um melhor primeiro contato com um 

tópico primordial para alguém envolvido na cobertura da produção 

literária contemporânea e do mercado editorial: a difusão e o estudo 

dessa literatura brasileira no exterior. Ao longo dos debates do 

encontro, me pareceu interessante, de imediato, ressaltar um 

paradoxo. É palpável o crescente interesse que a literatura brasileira 

vem despertando em terras estrangeiras, isso devido a uma série de 

fatores que abordarei detalhadamente mais a frente neste texto. Esse 

interesse crescente, porém, não é suficiente para impedir que os 

departamentos de estudo do português e da literatura brasileira nas 

universidades estrangeiras sejam os primeiros a sofrerem cortes no 

orçamento. Isso quando existem separadamente dos departamentos 

de espanhol, que costumam trazer o português como um agregado, 

mas, diferentemente de José Dias, um agregado nada superlativo. 

Qual o melhor idioma para a difusão da literatura brasileira no 

exterior, se é que existe um? O francês pode garantir um 

reconhecimento em um nível mais crítico, de academia, enquanto o 

inglês atinge um mercado editorial de horizontes avantajados. Fato é 

que o professor, o acadêmico, o estudioso desempenha um papel 

chave na expansão da produção literária brasileira, clássica e 



contemporânea. Como bem lembrou o professor da Universidade da 

Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos, José Luiz 

Passos — que, por sua vez, também é escritor —, “o jogo de cintura é 

muito forte”. Com orçamentos apertados no cenário de crise 

econômica global, são menores os recursos para disciplinas voltadas 

à literatura brasileira em departamentos de espanhol e português. O 

escopo a ser abordado é inversamente proporcional ao tempo 

disponível, o que transforma o professor muitas vezes em um herói, 

ao condensar cinco séculos de uma literatura rica e diversificada em 

um semestre. A escritora Adriana Lisboa, que reside nos Estados 

Unidos há seis anos, ressaltou a responsabilidade do escritor em ser 

o porta-voz de uma nação. Pois aqui cabe uma analogia entre o 

escritor e o docente de literatura brasileira no exterior, que necessita 

de um grande trabalho de contextualização a fim de, antes de tudo, 

informar a seus alunos o que é o Brasil. “O professor é o um 

administrador da cultura brasileira”, afirmou Passos, na mesa cujo 

tema era justamente a primeira aula, o primeiro contato de jovens 

estrangeiros com uma cultura e uma literatura que passará a ser seu 

objeto de estudo durante meses. E o maior interesse que nosso país 

vem despertando não deve ser confundido com maior conhecimento 

de fato a respeito do brasileiro ou de sua cultura, que dirá de sua 

literatura. 

Interessante observar então que formas de estudo da literatura 

conjugadas ao cinema brasileiro não somente constituem bem-

sucedidas experiências no exterior como são validadas pelo 

mapeamento do projeto Conexões, que não se restringiu a um 

conceito normativo e limitante de literatura. Filmes como Cidade de 

Deus, baseado no romance homônimo de Paulo Lins e que obteve 

grande repercussão internacional em 2001, são ponto de partida 



para o estudo da nossa literatura mais recente, que a partir dos anos 

1990, olha com mais atenção a violência dos grandes centros 

urbanos. O Cinema Novo, capitaneado por Glauber Rocha nos anos 

1960, conduz ao sertão de Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e João 

Cabral de Melo Neto. Um enriquecedor jogo de narrativas, literárias 

e audiovisuais, que fazem somar perspectivas da cultura brasileira 

em sala de aula. A professora Alva Martínez Teixeiro, da 

Universidade de Lisboa, citou o escritor argentino Alberto Manguel 

ao afirmar que a identidade da literatura brasileira contemporânea 

situa-se entre o que já não é e o que pode vir a ser no futuro. Na 

Península Ibérica, o cânone é mais arraigado entre os professores 

das disciplinas de literatura brasileira, enquanto que para o 

professor da Universidade de Princeton, Pedro Meira Monteiro, “a 

importância e a centralidade do cânone acabam falhando desde o 

princípio”. Afinal, na paisagem estrangeira, o que é discurso 

canônico e o que não é se misturam numa teia de estranheza frente 

ao exótico. Aulas numa universidade do Marrocos levaram Alva a 

ouvir de um aluno que este não gostava de literatura brasileira 

porque não apreciava Paulo Coelho. 

A sensação de um momento promissor, no entanto, não é de 

todo inédita. A política da boa vizinhança adotada pelo presidente 

americano Franklin D. Roosevelt, em 1941, para com o governo de 

Getúlio Vargas, somada a explosão de Carmen Miranda em 

Hollywood, causou um aumento de 172% no número de alunos 

estudando português nos Estados Unidos em 1942. O dado, 

levantado pela professora Célia Bianconi, da Universidade de 

Boston, atesta a relevância da situação político-econômica do país 

para o sucesso de exportação da sua língua e literatura. O que me 

leva, enfim, ao maior evento do mercado editorial mundial, a Feira 



do Livro de Frankfurt, que neste ano de 2013, prestará homenagem 

à literatura brasileira. A seguir, tentarei esboçar as razões de meu 

otimismo para com a participação do Brasil nesta feira e as 

implicações da mesma para nossa literatura lá fora. 

Era 1994 quando recebíamos pela primeira vez a distinção de 

país-homenageado em Frankfurt, algo que não foi bem conduzido e 

acabou se configurando numa oportunidade desperdiçada. Num 

cenário desolador (na época apenas 0,7% das traduções no mercado 

alemão, um dos maiores do mundo, eram do português), a 

preparação brasileira para o evento foi desorganizada, não uniu nem 

os escritores, nem os acadêmicos e sequer o mercado editorial 

brasileiro (teoricamente, o mais interessado no volume de negócios 

da feira). Quatro fatores contribuem para que, desta vez, o resultado 

seja um pouco diferente. Primeiramente, a já citada posição de 

destaque do Brasil no cenário político-econômico internacional, em 

oposição à imagem frágil do país que, no início dos anos 1990, ainda 

se recuperava de duas décadas de ditadura militar, chafurdava em 

planos econômicos fracassados e acabara de depor um presidente 

num escandaloso impeachment. Segundo, vivemos uma era da 

informação que mal ensaiava seus primeiros passos vinte anos atrás, 

quando os computadores pessoais eram um luxo de poucos e a 

internet, ainda uma rede de comunicação para mera troca de 

mensagens. Hoje, redes sociais alimentam a aldeia global 

diariamente com notícias, imagens e vídeos, e a circulação de 

conteúdo é infinitamente maior que a de duas décadas atrás. 

Terceiro, a revista literária Granta dedicou recentemente seu 

número 121 justamente à literatura brasileira, com a edição “The 

Best of Young Brazilian Novelists”, repetindo a lista de autores 

publicada meses antes pela edição brasileira da prestigiada revista 



britânica. E finalmente, uma sólida preparação por parte da 

Fundação Biblioteca Nacional, que não encara Frankfurt como 

evento em si próprio, mas sim uma etapa, aliás, importante. 

Segundo o presidente da BN, Galeno Amorim, nos anos 1980 

eram oito livros traduzidos lançados por ano com o auxílio das 

bolsas de tradução da biblioteca. Desde 2011, quando assumiu o 

cargo, a BN já concedeu 178 bolsas, resultando em 164 livros 

nacionais traduzidos. Recentemente, teve início o programa de 

residência de tradutores, com a vinda de dezesseis deles ao Brasil 

para a tradução de obras como Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, para o grego; A vida como ela é, de Nelson Rodrigues, para o 

espanhol com publicação na Argentina; e Se eu fechar os olhos 

agora, de Edney Silvestre, para o inglês com publicação na 

Inglaterra. A média de livros traduzidos por ano, segundo a BN, está 

em 89,4. No início dos anos 2000, a média ficava em apenas 12 

livros traduzidos no período de um ano. A revista Machado, 

coeditada pela BN, pelo Itaú Cultural e pela Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, é outra importante iniciativa. Impressa 

semestralmente, a publicação também é disponível em formato 

digital com periodicidade trimestral, trazendo contos e trechos de 

romances traduzidos para o inglês e o espanhol. Machado caminha 

para sua terceira edição, que enfocará a literatura infanto-juvenil, 

foco da Feira do Livro de Bolonha, que em 2014 presta homenagem, 

adivinhe, para o Brasil. Peças de um planejamento que prevê 

investimentos da ordem de R$ 74 milhões até 2020 para a promoção 

da nossa literatura no exterior. 

Se levarmos em conta a participação brasileira em Frankfurt e 

Bolonha como um trampolim para algo maior, e não como a mágica 



resolução para a falta de visibilidade da literatura tupiniquim em 

outros países, talvez estejamos no caminho certo. Apesar do 

otimismo, porém, seria ingênuo caso não ressaltasse o caráter 

puramente comercial da feira, importante para a difusão de títulos e 

autores, mas inócua para a discussão destes. Quando questionado 

sobre a feira de Frankfurt na ocasião da homenagem de 1994, o 

poeta Haroldo de Campos (1929-2003) afirmou: “É um evento 

burocrático-oficial sem amplitude”. José Luiz Passos, que leciona 

nos Estados Unidos, está correto quando coloca que o meio 

acadêmico é a chave para uma difusão maior e melhor. Atuando 

como faróis das letras brasileiras em diversos países, os professores 

e pesquisadores, muitos já mapeados por este projeto, trabalham 

sem suporte do governo brasileiro, que carece de um instituto nos 

moldes do Instituto Camões, fiel zelador da literatura portuguesa 

mundo afora. Nosso ansiado Instituto Machado de Assis ainda 

parece um sonho distante. 

O poema de Drummond finda com os versos “Você marcha, 

José!/ José, para onde?”. Novamente, estendo a pergunta para a 

literatura brasileira e sua percepção e recepção no exterior. Não 

sabemos para onde ela marcha, mas sabemos que mapeamentos 

como o realizado pelo projeto Conexões são iniciativas fundamentais 

e efetivas para uma marcha cada vez melhor. 

 


