


prática possa levar à perfeição, es-
portistas e escritores desenvolvera
atividades de naturezas completa-
mente diferentes. Para um autor,
ver sua obra nas prateleiras de uma
livraria já é uma grande vitória, mes-
mo que ninguém escreva um livro
pensando em ser premiado. Está
claro, contudo, que todo bom tra-
balho" merece ser prestigiado. Por
isso, a entrega de prêmios literários
no Brasil é vista de maneira cada
vez mais positiva pelos diferentes
agentes que integram o mercado
editorial.

Esse reconhecimento é resul-
tado direto de um esforço dos
promotores para dar credibilida-
de a seus prêmios. Nesse sentido,
somam-se diversos fatores: a am-
pla divulgação dos cronogramas e
dos regulamentos, a criação de cri-

térios claros e objetivos de seleção -
tanto das obras avaliadas quanto do
corpo de jurados -, a transparência
das apurações e a procura por pro-
fissionais de renome no meio lite-
rário para avalizar a organização
dos certames. Instituído há cinco
décadas pela Câmara Brasileira do
Livro, o Prêmio Jabuti chega a sua
49a edição para provar que o segre-
do de sua longevidade é fruto desta
preocupação.

Há três anos, a comissão curado-
ra introduziu uma novidade que só
fez crescer sua credibilidade: o guia
de orientação aos jurados. Além
disso, desde 2004, a escolha do júri
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é feita por sorteio, depois de ins-
crições voluntárias de interessados
ligados ao mundo das letras. Para
completar, todas as etapas de sele-
ção deste ano podem ser acompa-
nhadas pela internet. "A escolha
dos jurados passou a ter um
critério mais objetivo.
Dessa maneira, temos
oficializado e publica-
mente divulgado todo

o processo operacional do prê-
mio", afirma José Luiz Goldfarb,
curador do Jabuti desde 1994.

A jornalista e consultora literá-
ria Selma Caetano, uma das cura-
doras do Prêmio Portugal Telecom
de Literatura, segue o raciocínio

de Goldfarb no que diz respeito à

clareza das regras. "O que dá
status ao prêmio é a transpa-

rência de todo o processo, que
deve ser democrático. É o conjun-
to de fatores que faz um trabalho
dar certo e o prêmio se firmou jus-

tamente pela qualificação do júri e
de sua estrutura."

Estímulo financeiro
Para a agente literária Lúcia Riff,

sócia-proprietária da Agência Riff,
os próprios interessados em con-
correr aos prêmios são capazes de
identificar a relevância de cada um
deles. "Tem prêmios e prêmios. Para
fazer diferença, é preciso que seja
de peso, criterioso, sério, respeita-
do e reconhecido." Selma concorda
e inclui a presença de especialistas
em literatura, intelectuais, profes-
sores universitários e mesmo de au-
tores consagrados no júri como um
diferencial. "Um prêmio literário
cresce em valor quando representa
a opinião isenta da crítica."

Lúcia também destaca que
a compensação financeira é outro
ponto a ser considerado por auto-
res e editores no momento de ins-



crever seu livro em um concurso.
"Se ele envolve um bom pagamen-
to em dinheiro, pode representar
uma ajuda importante para o au-
tor, já que viver de direitos autorais
nem sempre é fácil ou possível",
lembra a agente.

Nesse ponto, embora ainda
não estejam no patamar de con-
decorações internacionais, como o
Prêmio Camões - que destina 100
mil euros ao vencedor desde 2001
—, os prêmios literários brasileiros
também têm evoluído. A exemplo
dos últimos anos, o Prêmio Passo
Fundo Zaffari & Bourbon de 2007
irá oferecer 100 mil reais ao ganha-
dor, enquanto o Portugal Telecom
e o Jabuti destinarão, respectiva-
mente, 150 mil e 120 mil reais ao
conjunto total de contemplados.
"Embora ainda não se compare aos
internacionais do ponto de vista fi-
nanceiro, o Jabuti tem méritos que

vão além disso. Nessa comparação
com o esporte, é como se um joga-
dor de futebol ganhasse a Copa do
Mundo", acredita Goldfarb.

A questão da internacionaliza-
ção dos prêmios também já entrou
na pauta dos organizadores. Em
2007, o júri do Portugal Telecom
vai avaliar não só obras nacionais,
mas também aquelas editadas em
todos os países cuja língua oficial
seja o Português. "A idéia'é esti-
mular o intercâmbio literário com
essa nova abrangência e incentivar
a publicação de títulos de auto-
res portugueses e angolanos, por
exemplo, no Brasil", explica a con-
sultora Selma Caetano.

Portas abertas
Além de confirmar o talento de

autores consagrados e de revelar
novos escritores — sem deixar de
lado a compensação monetária —,

a premiação de uma obra literária
traz resultados que se espalham por
toda a cadeia produtiva e criativa
do livro. "Um prêmio literário de
prestígio é sempre uma excelente
notícia para o autor, para seus edi-
tores e para seus agentes. Os bons
prêmios trazem um destaque para
o nome do escritor, chamam a aten-
ção para sua obra e podem abrir
novas portas", considera Lúcia.
"Como não existem hoje muitas
ações de incentivo ao escritor brasi-
leiro, participar de um desses serve
como referência. Por isso mesmo,
quando o mercado quer apostar
em um autor, busca justamente os
premiados", completa Selma.

Goldfarb faz uma observação e
sustenta que o mercado editorial
tem dado cada vez mais destaque
para os títulos vencedores. "Vejo
que nos últimos cinco anos cresceu
de maneira surpreendente o nume-
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ro de citações aos prêmios literários
na hora em que as editoras come-
çam a divulgar suas obras. O Jabuti,
principalmente, passou a ser um
referencial para todos os escritores,
o que atesta sua representatividade
e seu alcance", assegura. E como o
processo de seleção dos principais
prêmios tem sido realizado em
mais de uma etapa, surgem novas
brechas para que os responsáveis
pelo marketing entrem em ação.
"Hoje é comum que os finalistas se-
jam incluídos em campanhas de di-
vulgação das editoras mesmo antes
do anúncio dos vencedores", diz a
consultora da Portugal Telecom.

Nesse sentido, a premiação de
um livro também é responsável por
aumentar a expectativa de fatura-
mento para as editoras. Isso pode
ser comprovado pelas menções aos
prêmios encontradas no material
usado durante o lançamento dos
títulos e mesmo para a promoção
de obras já publicadas. "O editor
começa a usar o prêmio literário
como instrumento de venda", afir-
ma o curador do Jabuti. "E mesmo
que não faça uma diferença mar-
cante em termos de um aumento
significativo de vendas, um prêmio
dará aos envolvidos visibilidade,
satisfação e alegria - e isso não é
dizer pouco", lembra Lúcia Riff.

Marketing cultural

No caso da Edusp, editora
da Universidade de São Paulo,
o mérito dessas premiações
não está atrelado à necessi-
dade de um aumento das
vendas. "Nossa preocupa-
ção não é com o retorno
financeiro, mas sim com os
leitores. Trabalhamos com
pequenas tiragens e não te-
mos finalidades comerciais,
mas sim culturais. Um livro é
bom porque é bom, não por-
que vendeu", explica o dire-

tor-presidente Plínio Martins
Filho. Ainda assim, ele con-

sidera fundamental qualquer
reconhecimento que venha de

fora do circuito acadêmico por
meio de entidades ligadas aos li-

vros, como a CBL, por exemplo.
"Prêmio só é ruim para quem não
ganha", brinca Martins.

A Edusp, inclusive, acaba de
lançar um catálogo que reúne to-
dos os seus títulos premiados des-
de 1991. Para se ter uma idéia, do
total de 71 obras listadas, 52

foram vencedoras do Jabuti. Por
isso, Martins ressalta a relevância
da iniciativa da CBL. "Além de re-
presentar todos os segmentos do
mercado, o prêmio distingue os
livros por sua qualidade, mostran-
do que não faz diferença se é um
livro universitário. Por ser um dos
mais divulgados, o Jabuti funciona
para nós como uma ferramenta de
marketing cultural. Além disso, os
autores adoram o Jabuti, e chegam
a vibrar quando recebem a estatue-
ta", conta o diretor da Edusp.

De acordo com os especialistas,
a distribuição de prêmios pelo mer-
cado editorial também deve ser en-
carada como forma de promover o
interesse pela leitura. Goldfarb dá
um exemplo dessa relação: "Para
ganhar relevância, uma premiação
também depende do aumento do
número de leitores e da oferta dos
livros premiados nos acervos das bi-
bliotecas." Lúcia Riff acredita tam-
bém que, para um escritor, a maior
conquista é ganhar novos leitores.
"Ainda que um prêmio possa signi-
ficar que um dado livro tem valor,
isso não quer dizer que aqueles que
não vencem não tenham qualidade.
Mas fico sempre na maior torcida
pelos meus autores para que sejam
não só premiados e reconhecidos,
mas principalmente lidos."

Para Selma Caetano, o fato de se
conceder um prêmio literário é im-
portante para estimular a divulga-
ção das obras e, conseqüentemen-
te, atrair mais leitores. Mas apenas
isso não basta. "Acho que., existem
no Brasil poucas iniciativas de in-
centivo à leitura. Além de prêmios,
é preciso haver ações e políticas di-
recionadas a isso. Um autor sério,
quando se prepara para escrever
um livro, não se preocupa em ga-
nhar prêmios, mas sim em ganhar
bons leitores", define a consultora..

Text Box
Fonte: Panorama Editorial, ano 3, n. 27, p. 20 - 24, fev. 2007. 




