
Mojo Books: literatura musical e gratuita 
Valdir Antonelli 

Se a música serve de trilha sonora para filmes e até mesmo para a sua vida, por que não 
transformá-la em literatura?  

Foi exatamente por isso que Danilo Corci e Ricardo Giassetti criaram a Mojo Books em 2006, 
para “extrair o mojo de um álbum musical e recontá-lo em ficção literária”, afirmam no release 
da editora. 

Em três anos de vida, 106 livros, 10 especiais, além de alguns singles e quadrinhos, foram 
lançados. Outros 27 estão em produção e 21 foram sugeridos por leitores e podem se tornar 
os próximos lançamentos da editora, com o importante detalhe de serem totalmente gratuitos, 
basta entrar no site, cadastrar-se e baixar. 

O título de maior sucesso até agora é o trabalho de Carla Mendes, que pegou o álbum 
Anacrônico, da cantora Pitty, como pano de fundo, que foi baixado mais de 80 mil vezes. Já o 
menos baixado foi In Circolo, da banda italiana Perturbazione, escrito por César Zanin, com 
quatro mil downloads. Para Corci, o baixo número de downloads do trabalho de César Zanin, é 
algo normal. “Poucos conhecem a banda italiana aqui no Brasil”, lembra. 

"A internet é um dos espaços mais valiosos para a cultura pop. Então, foi um caminho natural 
escolher esse suporte para veicular o projeto", diz Corci,  "Além disso, sempre acreditei que 
um bom disco pode ser lido, em todos os detalhes, para além da óbvia alusão às letras. Com 
isso, fizemos a proposta e os autores aceitaram o desafio de tentar capturar o mojo desses 
álbuns trabalhá-lo para se transmutar em boa ficção pop. Cabe ao leitor nos dizer se foi 
'fisgado' pelos acordes literários ou não. E depois de dois anos de vida, ficou provado que sim", 
prossegue. 

Além do “Mojo tradicional”, em 2008 a editora lançou outros dois formatos: Singles e Comix. 
Os Singles são minicontos baseados em apenas uma música. Já os Comix, como o nome leva a 
entender, são quadrinhos também baseados em uma única canção. Neste ano, outro formato 
chegou “às prateleiras”, os MOJO+, em que o trabalho do autor é mais valorizado. “É quase 
nosso embrião para o lançamento de originais não baseados em canções”, complementa. 

Mas não há interesse, pelo menos por enquanto, em lançar algum trabalho de forma 
tradicional. “Para fazer a forma tradicional teria de ser algo realmente diferente e inovador e 
ainda não encontramos o modelo razoável para isso”, explica Corci. 

Já em relação a entrar em outros mercados, como os de língua inglesa e espanhola, a coisa 
muda de figura. “Já temos dois livros em inglês e um em espanhol. É o nosso próximo passo, 
lançar o projeto em inglês e espanhol, com base fora do Brasil. Já estamos bem adiantados em 
conversas com parceiros na Europa para isso”, continua. 

Nomes como Vange Leonel, colunista da Revista da Folha, Gastão Moreira e Hélio Flanders, 
vocalista do Vanguart, Clara Averbuck, são alguns dos nomes que já lançaram suas versões 
pela Mojo. 

Conversamos por e-mail com Danilo Corci, um dos idealizadores da Mojo Books. 

 

 

 



Consumidor Moderno: Como é feita a seleção e aprovação dos títulos que serão lançados? 

Danilo Corci: Trabalhamos de duas maneiras. Por convite direto aos autores e pelo envio dos 
interessados. Todos os livros são lidos duas vezes, pelos dois editores, e os mais interessantes 
entram para publicação. Os que não estão tão bons, são devolvidos para os autores 
retrabalharem. 

CM: Qual o perfil dos leitores? Qual o interesse deles no material lançado pela Mojo 

DC: Num primeiro momento, pensamos que cada livro ficaria restrito ao universo de fãs da 
banda. Mas aos poucos percebemos que isso não acontece, quem chega na MOJO também 
está interessado em literatura, o que o leva a baixar quase todos os livros. O perfil dos leitores 
é bem eclético, mas o grosso está entre 16-35 anos, mais mulheres do que homens, a maior 
parte no Sudeste do Brasil. Ou seja, refletimos exatamente o interesse da literatura no país. 

CM: Qual o retorno obtido até agora pela Mojo Books? 

DC: Além de lançarmos um projeto inédito no Brasil – uma editora 100% digital –, também 
tivemos a grata surpresa de ver alguns nomes lançados primeiro pela MOJO começando uma 
carreira literária, sendo convidados por editoras concorrentes para lançarem novos materiais. 
No aspecto financeiro, também o retorno tem sido bem interessante, com algumas marcas 
pegando material da MOJO para ações publicitárias, o que torna o projeto não só divertido, 
mas também com retorno financeiro – tanto para a editora como para os autores. 
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