
Panorama Editorial - O senhor cunhou a expressão
"tirania da monografia" para explicar a realidade
atual do mercado editorial universitário. O que ela
significa e de que maneira afeta o segmento?

Lindsay Waters — Há 20 anos não havia essa tirania.
As pessoas não publicavam tantos livros universitários,
nem mesmo tantos artigos ou estudos. Isso se tornou
uma camisa-de-força que cria um desejo compulsório
por mais livros. Historicamente, a monografia se tor-
nou essencial, por exemplo, para o estudo da crítica
literária, mas não era assim antes. Agora, como resul-
tado de uma força que o mercado encara como divi-
na, parece que qualquer monografia deve virar livro.
Fica parecendo que Deus, depois de criar o livro, não
se contentou com apenas um. No segundo dia preci-

saram ser dois, depois três... É uma tirania dos núme-
ros, um comportamento vicioso. E não se trata de um
vício dos autores propriamente. O sistema é que está
viciado. Mas é justamente por se colocar a culpa no
sistema que ninguém mais acha que precisa assumir
uma parte da responsabilidade. Para mim a questão
é: como mudar esse comportamento? O mundo é tão
grande, a sociedade é tão grande, mas o poder de de-
cisão está concentrado. De alguma forma, em algum
momento, esse vício tem de parar. Acontece que o
sistema é formado por diversos componentes, cada
um deles se considerando particularmente fraco para
enfrentá-lo isoladamente.

PE - E como seus pares reagiram quando o se-
nhor tornou pública essa visão crítica?



Waters — As pessoas não queriam que eu falasse em
nome delas. O individualismo norte-americano é
contraditório, porque permite que cada um mani-
feste suas críticas, mas no fundo essa rebeldia não
é bem-vista publicamente. Aí me dei conta de que
poderia ficar quieto, mas isso causaria estragos, por-
que amo os livros. Há uma força em mim que acre-
dita na tradição de não-conformismo, de quebrar
essa tendência de vício que valoriza o livro pelo
número, pela quantidade, e não pelo conteúdo.

PE - Ou seja, a preocupação com a quantidade
está tornando o livro um produto descartável,
perecível?

Waters — Exatamente. Por isso também vejo como
fundamental o desafio de publicar livros que as pes-
soas queiram comprar para ler mais de uma vez. E o
que acontece com uma obra de filosofia, que você
talvez precise ler diversas vezes para compreender.
Ou mesmo o caso de uma nova teoria econômica que
precise ser publicada em 500 páginas. Essa obra será
comprada por alguém que vai usá-la como ferramen-
ta de estudo. Minha meta como publisher é encontrar
um livro que a pessoa precise comprar e queira ter
por inteiro, no original, e não uma mera cópia.

PE - Que critérios e premissas para publicar um
título devem nortear o trabalho das editoras uni-
versitárias? Como definir relevâncias em um uni-
verso tão vasto?

Waters — Na verdade, trata-se de saber aquilo que o
mercado realmente quer do livro universitário. Que
papel o mercado assume? Quando estou em meu
escritório na Harvard University Press, uma das fun-
ções que tenho é saber qual livro vendeu e qual não
despertou interesse. E claro que uma editora acadê-
mica deve ter livros que vendam ao menos algumas
cópias, pois não posso publicar nada que vá ficar en-
calhado nos estoques. Mas esse mercado quer que
eu visite as salas de aula para encontrar gente com
novas idéias. Podem até ser temas sem apelo de ven-
das, basta alguém achar que eles terão leitores. É
possível encher o mercado com livros sobre assuntos
da moda, inclusive, pois durante algum tempo eles
realmente terão saída. Mas, para o mundo acadêmi-
co, só os títulos que realmente vendem graças ao seu
conteúdo é que deveriam ser publicados.

PE - Que mecanismos levaram as editoras univer-
sitárias a trilhar esse caminho? E de que maneira
ele afeta os objetivos dessas casas editoriais?

Waters — Ninguém quer diminuir o número de títulos
para não perder faturamento. Entre os administradores
das instituições de ensino e os próprios editores acadê-
micos, que parecem se sentir forçados a concordar com
expectativas que não são razoáveis, surgiu a idéia de que
as editoras universitárias deveriam se transformar em
"centros lucrativos" e contribuir para o orçamento ge-
ral das universidades. De onde veio essa péssima idéia?
E outro ponto do comportamento vicioso: ao invés de
buscar um bom livro, o editor passa a pensar apenas em
quantidade. E é o aumento no número de títulos que
alimenta o sistema. Para que as editoras possam crescer,
o volume importa mais que o conteúdo. O livro acaba
se transformando num mero produto / num ícone, que
perde a finalidade primordial de carregar algum conhe-
cimento. E o excessivo volume de livros publicados aca-
ba por diluir um tema acadêmico em diversos títulos,
quando esse assunto poderia ser tratado em apenas um.
E muito mais fácil entrar no sistema e fortalecer esse
círculo vicioso para garantir receita do que procurar
o livro certo, o conteúdo certo, para os leitores certos.
Esse incentivo à multiplicação dos livros simplesmente
fortalece um sistema mórbido que afasta o leitor. Uma
vez que se enfatizam os números dessa maneira, e este é
o mau elemento do sistema, o mercado de livros aca-
dêmicos entra numa ladeira. Publicar mais livros sim-
plesmente para publicar mais livros é um sintoma da
doença do sistema, porque isso multiplica a tendên-
cia que existe de queda vertical, seja da qualidade,
seja da relevância das editoras.

PE - Por que o livro teria hoje, na sociedade em
geral, mais valor como produto, como ícone, do
que como conteúdo do conhecimento?

Waters — O problema é que as editoras, não só as
universitárias, mas de um modo geral, estão focadas
em volumes. Ou seja, é uma questão de números
como valores absolutos. Este é o componente-cha-
ve, embora haja outras questões envolvidas com o
desprestígio crescente do livro na sociedade, já que
filmes, videogames, CDs e outras formas de comuni-
cação têm tirado o foco da leitura. Mas acho que o
livro tem de encontrar seu caminho neste mundo em
que a reprodução mecânica comanda. Isso é parte de



uma sociedade de massa. Hoje todos podem ler por-
que é possível produzir livros relativamente baratos.
Mas vivemos numa sociedade que não faz questão de
ler. E, nesse mundo acadêmico sobre o qual estamos
falando, o problema é a ênfase nos números. A socie-
dade é culpada sim, porque vive enfatizando o núme-
ro em detrimento da qualidade.

PE - Em seu livro, o senhor diz que as editoras
universitárias passaram a colocar os lucros à
frente da independência acadêmica. Existe ma-
neira possível de se manter o interesse acadêmi-
co sem registrar prejuízos financeiros?

Waters — Conjugar lucro e qualidade depende da
editora. Em Harvard temos interesse na publicação
de títulos, mesmo que não vendam muitos exempla-
res. Como disse, temos livros que vendem muito nas
primeiras tiragens para pagar os de menor procura.
Este é o jogo que garante a existência das editoras
universitárias. Lá, fazemos o melhor que podemos
para garantir uma boa média de vendas, sabendo
com quais vamos ganhar e com quais vamos perder.
No mercado em geral, um best-seller sozinho garante
a publicação de cerca de outros sete títulos que não
têm perspectivas de grandes lucros. No caso das edi-
toras acadêmicas, existe um objetivo a ser alcançado.
Acho que conteúdo e faturamento são coisas que po-
dem caminhar juntas. Com cuidado e planejamento,
é possível encontrar autores que tenham apelo, até
mesmo em áreas como filosofia. Para haver livros a
preços baixos, é preciso editar alguns títulos que vão
vender mais. O grande desafio é saber quais são eles.
Há colegas que acreditam que o nome do autor aju-
da, assim como uma capa bonita.

PE - Em sua obra, o senhor garante que o interes-
se pela leitura é baixo mesmo dentro das próprias
universidades. Qual a origem desse problema? E
quais as suas conseqüências?

Waters — A verdade é que há uma tendência de aban-
dono da leitura. Até mesmo entre os professores; eles
claramente não lêem como antes. Isso tem de acabar,
porque é praticamente o suicídio de toda a socieda-
de. A acomodação hoje é tamanha que até o papel
do profissional acadêmico é questionado. Quando os
professores encaminham seus alunos para trabalhos
de- pesquisa, os estudantes querem pegar atalhos. É
um problema social sistêmico. Temos de começar um
movimento em prol de uma leitura mais lenta, mais
produtiva, um movimento que chamo de slow reading.
Não sou uma pessoa muito ligada à evolução tecnoló-
gica, mas acredito que estamos acelerando tanto as coi-
sas que o pensamento crítico acaba sendo deixado de
lado. E, como as pessoas não estão lendo direito, cria-
se um estado de confusão no que se refere à habilidade
de compreensão das coisas; tudo fica mais dinâmico,
filmes, programas de TV, para tornar o entendimento
mais palatável. O que precisamos fazer é desacelerar
tudo à nossa volta para prestar mais atenção. Minha
criação me fez amar os livros, os filmes, os objetos de
arte, e vejo que as pessoas já não estão prestando aten-
ção nessas coisas. Fazem tudo tão rápido que não con-
seguem prestar atenção nem nelas mesmas. E nesse rit-
mo não se pode ter uma experiência estética. Volto ao
caso dos livros de filosofia: se você não ler com atenção
mais de uma vez, não vai entender o texto. Dizer que
fez apenas uma rápida leitura chega a ser piada. Você
pode ter uma leitura em dois níveis. Na primeira, faz
isso por prazer, e apenas em uma segunda é que vai
descobrir novas coisas e ver o quão profundo é aquele
texto. O prazer da leitura recebeu um baque por essa
contradição que existe entre o ritmo de vida e a apre-
ciação das artes. Neste sentido, estamos nos matando.

PE - O mercado brasileiro de livros universitários
sofre muito com as cópias ilegais, uma prática
institucionalizada no País. Como é essa questão
no mercado norte-americano?

Waters — Essa situação na América do Sul é diferen-
te da nossa. Minha filha estuda em Cochabamba, na
Bolívia. Estive lá e vi, nos corredores da universidade,
copiadores de livros por toda parte. Quase ninguém
compra os livros. Nos Estados Unidos há casos isola-
dos, o problema não tem essa dimensão. Como evita-
mos a proliferação da pirataria? Primeiro, os editores
acionaram judicialmente as empresas fornecedoras
das máquinas copiadoras, porque elas facilitavam a re-
produção ilegal. Depois, o mercado editorial ofereceu



a alternativa do material fracionado: os professores
que queriam trechos das obras eram atendidos pelas
editoras, que publicavam coletâneas ou se associavam
às livrarias acadêmicas ou mesmo às copiadoras para
atender a essa demanda. Com isso, aparentemente já
não temos um volume tão significativo de cópias ile-
gais, como parecem ser os casos boliviano e brasileiro.
Por outro lado, acho que essa questão reflete outros
problemas do mercado editorial sul-americano, de or-
dem estrutural. Eu, por exemplo, produzo livros que
custam 20, 30 dólares, mas na Bolívia e no Brasil os
estudantes não podem comprar por esse preço. Se os
livros fossem mais baratos, as pessoas certamente po-
deriam comprá-los. Essa situação da pirataria, na Amé-
rica do Sul, também se repete em relação a outros pro-
dutos, como DVDs e CDs, num indicativo de que não é
um problema exclusivo do mercado editorial.

PE - O universitário brasileiro é, de modo geral,
um leitor de "capítulos" e não de obras inteiras. O
estudante norte-americano também se comporta
dessa maneira? Como o senhor avalia essa ques-
tão? E como ela impacta o segmento de livros
acadêmicos?

Waters — Na minha editora, estamos focados em pu-
blicar livros inteiros. Embora não lecione, sinto que
essa leitura fragmentada está mesmo acontecendo.
Mas acho, também, que esse é um problema para
os estudantes, não para o editor. Afinal, são eles que
estão abrindo mão do todo para ficar com pedaços.
Como editor, vejo que essas partes formam uma uni-
dade. Não posso pedir que o autor divida ou reduza
esse conteúdo. Até porque você pode até dar uma
mordida no meu sanduíche, mas isso nunca será sufi-
ciente para matar sua fome. Trata-se novamente des-
sa cultura da velocidade. Esses estudantes deixam de
enfrentar uma dificuldade inerente ao ensino, que é
entender o todo. Uma das coisas que estou tentando
reforçar é a ênfase na necessidade de uma leitura in-
dividual. Muitas vezes o próprio professor indica na
bibliografia um livro de 50 páginas, mas avisa que bas-
ta ler as 15 primeiras. Por que então não ler apenas as
notas de rodapé ou mesmo um resumo? Em relação
aos livros que publico, digo que nenhum resumo dá
conta de seus conteúdos. Quero é que o leitor passe
pela dificuldade de ler e entender o que o autor quis
dizer na unidade de sua obra. Eles têm de passar pe-
las partes chatas e pelas interessantes. Imagine ler um
romance ou assistir a um filme de maneira fragmenta-

da? Impossível. Essa fragmentação só serve para levar
a uma padronização do pensamento. E ridículo dar
partes para os alunos lerem. E um enfraquecimento
e um empobrecimento da leitura. Fora que estamos
tratando todos como marionetes. No mercado edito-
rial há manuais para tudo, ou seja, conteúdo para fa-
cilitar a manipulação das pessoas. Há uma tendência,
principalmente na sociedade norte-americana, de
se estimular a prevenção dos comportamentos pela
leitura desses manuais. Por exemplo: os pais querem
saber tudo a respeito de sangramento de nariz imagi-
nando que assim isso nunca vai acontecer com seus
filhos. Só que é preciso deixar as coisas acontecerem
para entendê-las efetivamente.

PE - Quais são os canais de distribuição do livro
universitário, além das bibliotecas e das livrarias
especializadas? Como divulgar essas obras para
além dos limites acadêmicos?

Waters — Nos Estados Unidos as obras acadêmicas es-
tão disponíveis tanto nas livrarias dos campi como nas
lojas tradicionais. Mas as livrarias vivem mudando as re-
gras do jogo para se adequarem à política do máximo
pelo mínimo, colocando nas prateleiras só aquilo que
vende de imediato. As compras das bibliotecas também
diminuíram, caindo de cerca de 15 mil exemplares na
década de 1970 para pouco mais de 2 mil atualmente.
Mas estou falando das grandes bibliotecas, porque nas
demais o livro impresso tem cada vez menos espaço
em comparação com os conteúdos digitais. Mesmo nas
livrarias independentes a venda das obras acadêmicas
já foi maior. Isso mudou porque parte considerável
delas acabou fechando nos últimos anos. Hoje, para
vender seu catálogo, a Harvard conta com apenas 75
ou 100 boas livrarias em todo o país. E olha que nossa
situação é diferente daquela da maioria das editoras
acadêmicas; nossos livros têm alta demanda por parte
dos universitários. Nesse sentido, as formas de distri-
buição têm mudado rapidamente e estamos tentando
nos adaptar ao novo modelo. O próprio mundo aca-
dêmico tem apostado no meio virtual como forma de
divulgação. E cada vez mais comum que professores e
alunos mantenham blogs na internet. Uma banda de
rock, seja ela formada por jovens ou veteranos, não de-
pende mais dos selos musicais para distribuir seu tra-
balho; isso pode ser feito no MySpace ou em outras
comunidades sociais do mundo virtual, por exemplo.
E estou certo de que isso também vai acontecer com os
livros universitários.
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