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Estado de editoras universitárias mostra limitações do progresso brasileiro, diz Costa Lima

Luiz Costa Lima

H á muitos anos o Brasil
foi chamado de terra
de contrastes. Seria
retórica barata per-

guntar se isso continua verda-
deiro. É claro que sim, e mais:
ao contraste antigo — a extre-
ma diversidade da riqueza de
uns poucos e a miséria de mi-
lhões — acrescentaram-se
muitos outros.

Não me proponho tratar se-
não de um: ao passo que se fala
na melhoria da condição finan-
ceira de parcelas até então mi-
seráveis da população e da ba-
lança de pagamentos do Estado
nacional, correlatas ao incre-
mento do parque industrial e
ao aumento das possibilidades
de emprego, ressalta-se menos
que nosso sistema educacional
passa de mal a pior, desde o ní-
vel mais elementar até o acadê-
mico. (E como poderia ser dife-
rente, considerando a má re-
muneração dos professores,
suas condições de trabalho,
seu consequente baixo status
na sociedade e a carência das
bibliotecas?) Pergunta que sur-
ge de imediato: como sustentar
o leque ampliado de empregos
sem que haja melhoria do nível
de profissionalização? A res-
posta convincente não pode
ser outra: o maior número de
empregos é preenchido no pla-
no que exige pequena ou ínfima
profissionalização.

Como a universidade
pode cumprir sua tarefa?
E como se fará com as tare-

fas que necessitem de profis-
sionais bastante especializa-
dos? Há de se fazer de conta
que são atividades que não in-
teressam ao desenvolvimento
do país — que são elitistas(!),
ociosas ou necessárias apenas
nos países que já resolveram
seus problemas básicos — ou,
se for inevitável, contratam-se
técnicos estrangeiros (na ver-
dade, embora disso pouco se
fale, as duas estratégias já são
bastante praticadas).

No entanto, mesmo que esse
seja tão só umas das faces dos
nossos novos contrastes, ele é
muito vasto para o espaço de
um artigo, tivesse o tamanho

duplicado. Procuro ajustá-lo a
meu tamanho, tratando do ní-
vel da questão que mais bem
conheço: o do ensino universi-
tário. Para que possa ser mais
incisivo, condensando-o em
uma questão: como a universi-
dade pode cumprir sua tarefa
sem que, em seu conjunto na-
cional, disponha de um número
adequado de editoras de quali-
dade? Será preciso explicar o
porquê da pergunta?

Na dúvida, em lugar de um
raciocínio abstrato, recorro a
um caso concreto. Não vejo
outro melhor do que o do país
por excelência do capitalismo
liberal: os Estados Unidos.
Qualquer pessoa que tenha de
lidar com revistas e livros es-
pecializados, sabe da absoluta
importância assumida pelas
editoras universitárias norte-
americanas. Não há nenhum
mistério em que seja assim.
Em um regime capitalista, a
exigência da mais-valia pesa
de igual sobre suas institui-
ções e, assim, também sobre
suas editoras comerciais. Os

Estados Unidos contrariariam
o espírito do capitalismo e sua
tradição pragmática se suas
editoras universitárias esti-
vessem isentas de se preocu-
par com as respectivas recei-
tas; ou se fossem instituições
“benevolentes”, apenas cola-
boradoras dos amigos dos
chefões, adeptas do nosso
compadrio. É o próprio raio
da extensão dos cursos, labo-
ratórios e centros de pesquisa
que as universidades acolhem
que delas exige um número
qualitativamente elevado de
publicações; assim como bi-
bliotecas extremamente bem
aparelhadas.

Ora, se usarmos entre nós o
mesmo raciocínio chegaremos
a um resultado que pareceria
impensável: embora eu não sai-
ba quantas universidades te-
mos, sei bem do número ínfimo
de editoras universitárias de
peso. Mesmo sob o risco de es-
quecer alguma ou, certamente,
de não poder fazer justiça ao
esforço de uns poucos — como
é o caso da atual direção da Edi-

tora da Uerj, contra a inércia
dominante — recordaria as edi-
toras da Universidade Federal
de Minas Gerais, da USP, da Uni-
camp, da Unesp. (É possível
que não haja outras mais?!) O
número é tão pequeno que foi
ante meu próprio espanto que
recentemente descobri que
àquelas poucas deveria se reu-
nir pelo menos mais uma, a da
Universidade de Santa Catarina,
por onde saíram em 2010 uma
excelente coletânea de textos
em prosa de um autor difícil co-
mo Mallarmé (“Divagações”,
tradução e apresentação de
Fernando Scheibe) e, já neste
começo de ano, um livro que
combina um ensaio pouco co-
nhecido de Giorgio Agamben
sobre o poeta italiano Giorgio
Camproni, com uma antologia
bilíngue de Camproni, em obra
organizada e traduzida por Au-
rora Fornoni Bernardini.

Nas ciências “duras”,
publicação em inglês

Como é possível tamanha
carência? Explicação possível:
nas chamadas ciências “du-
ras”, seus especialistas empe-
nham-se em escrever pesqui-
sas ou recém-acabadas ou em
andamento, ao passo que os li-
vros, identificados com os “ma-
nuais”, têm pouca importân-
cia. Mais ainda: tais pesquisas
cabem em artigos que, segun-
do os critérios dos nossos con-
selhos de pesquisa, devem pre-
ferencialmente estar em inglês
e serem publicados em revis-
tas de prestígio reconhecido.
Ora, essas não são nossas. Por-
tanto não faz falta que não haja
editoras nacionais. Mas e as
humanidades? Nessas, os li-
vros continuam decisivos. De-
vemos publicá-los também em
inglês? Mas não complique-
mos. Os que se dedicam a elas
devem considerar o nível não
especializado de nosso públi-
co. Portanto seus livros ou ca-
bem em uma editora comercial
ou são dispensáveis. Não sei se
a explicação é correta, mas pe-
lo menos faz sentido. ■

LUIZ COSTA LIMA é crítico literário,
autor de “O controle do imaginário
e afirmação do romance”, entre
outros

Arquivo Nacional

● PRÊMIO SÃO PAULO: Vão até segunda-feira as
inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura, que
destina R$ 200 mil ao melhor livro e à melhor estreia
literária do ano. Informações: <www.cultura.sp.gov.br>.

● CORPO E CULTURA: A escritora Rosiska Darcy de
Oliveira começa no próximo dia 6 de abril, no POP, o
curso “Corpo paciente, corpo impaciente” (Conde
Afonso Celso 103). Informações: 2286-3299.

● CORTÁZAR NA CAIXA: Vai de terça a domingo na Caixa
Cultural (Almirante Barroso 25, tel: 2544-4080), às 18h, o
“Encontro de Cronópios”, mostra de filmes baseados em
contos de Julio Cortázar. Entre as obras que serão
exibidas estão “Blow up”, de Michelangelo Antonioni e
“Weekend à Francesa”, de Jean Luc Godard. Antes de
cada sessão será lido o conto que inspirou o filme.

● ANDAHAZI: O argentino Federico Andahazi confirmou
presença no Festival da Mantiqueira, que acontece em
maio em São Francisco Xavier. Andahazi é autor de “O
anatomista”, best-seller publicado aqui em 1997 pela
Relume Dumará e em 2005 pela L&PM, e que causou
controvérsia na Argentina depois que a fundação
responsável por um prêmio dado ao livro criticou a
decisão do júri, dizendo que a obra não exaltava o
“espírito humano”. O livro narra a história de um
anatomista que descobre a importância do clitóris.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Blog da Boitempo
● O blog da editora Boitem-
po, <www.boitempoedito-
rial.wordpress.com>, passa a
publicar a partir da semana
que vem colaborações regu-
lares de autores da editora,
entre eles Slavoj Zizek, Fran-
cisco de Oliveira e Maria Rita
Kehl. Responsável pela es-
treia da nova fase do blog,
Kehl escreve sobre o lugar do
psicanalista na imprensa,
que segundo ela não se dis-
tingue “pelo número de vezes
em que ele se refere a Freud”
ou Lacan, mas pela escuta
dos sintomas sociais.

Mais dois na Flip
● A poeta escocesa Carol
Ann Duffy e o brasileiro Ed-
ney Silvestre são mais dois
nomes confirmados para a
próxima Festa Literária In-
ternacional de Paraty (Flip),
que acontece de 6 a 10 de ju-
lho na cidade fluminense.
Ainda inédita no Brasil, Carol
se tornou em 2009 a primei-
ra mulher a ocupar a posi-
ção de poeta laureado da
Grã-Bretanha. Já Silvestre,
que esteve várias vezes na
Flip como jornalista, partici-
pará da festa pela primeira
vez como autor.

● Pareceres de censura, relatórios de atividades “subversi-
vas”, fotografias (como a imagem acima, do Congresso Na-
cional na noite anterior ao seu fechamento) e depoimentos
inéditos sobre a Guerrilha do Araguaia são parte do material
reunido na exposição “Registros de uma guerra surda”, que
será aberta segunda-feira no Arquivo Nacional. Com cura-
doria da cientista política Viviane Gouvea, a mostra conta a
história da ditadura militar por meio dos documentos pro-
duzidos pela repressão e da obra de quem enfrentou o re-
gime, utilizando o acervo do Arquivo Nacional e de outros
integrantes do Centro de Referência das Lutas Políticas no
Brasil (1964-1985). Em paralelo à exposição, o Arquivo rea-
liza um festival de filmes sobre o autoritarismo no Brasil e
em outros países, com sessões de segunda a quinta-feira.

VIGÍLIA NO CONGRESSO em 1966: mostra no Arquivo Nacional

História da ditadura

■ ■ ■ ■ ■ ■

Crescendo sem educação

NO PROSA ONLINE
● Na segunda-feira, o blog publica uma resenha de
“Subcultura e mudança: por que me envergonho do
meu país” (Topbooks), de Candido Mendes, por
Renato Lessa.

www.oglobo.com.br/blogs/prosa

NO PRELO

Mànya Millen e Miguel Conde
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vida cachorra, de Mariel Reis.
Editora Usina de Letras, 78
páginas. R$ 20

Ronaldo Ferrito

C erta crítica, se quiser
de fato tornar-se con-
temporânea, deve rea-
gir contra o distancia-

mento que cria entre si e as
obras, quando paradoxalmen-
te quer aproximar-se das mes-
mas com seus métodos.

Lendo os contos do livro —
sem maiúsculas — “vida ca-
chorra”, de Mariel Reis, de ime-
diato percebemos a simplicida-
de imprópria do método que al-
guns críticos consagraram à li-
teratura que localizam nos su-
búrbios ou nas periferias. A aná-
lise majoritariamente feita (e
malfeita) assevera que essa lite-
ratura é mimética. Para tais co-
mentadores, a obra do autor es-
pelha a sua realidade, devendo
adequar-se a ela para ter sua
fundamentação e embasamen-
to. Uma concepção que, além
de mutiladora, é irônica, posto
que se uma obra não realiza por
si o real, também o real — con-
clui-se — não poderia engendrá-
la como obra sua. Não poderia
ser, portanto, a base e o funda-
mento de sua adequação.

Se tentássemos, contudo,
com essa orientação metodoló-
gica, ouvir o que nos diz “vida
cachorra”, certamente não ouvi-
ríamos o sentido desta “vida”,
da qual o título nos dá notícias.
E caso a classificássemos, já a

princípio, como “literatura de
periferia”, consecutivamente to-
da interpretação e leitura dessa
obra seria conduzida e vergada
ao que seu contexto social “pe-
riférico” poderia supostamente
nos dizer, ao mesmo tempo em
que colocaríamos em segundo
plano o dizer da própria obra.
Notemos que até mesmo a clas-
sificação “de periferia” parte an-
tes da cena social em que a obra
é produzida, sem
que o próprio
texto nos possa
afiançar tal no-
meação. Esse ter-
mo reduz a obra
ao que ela jamais
poderia corres-
ponder : a ser
uma fala social. É
certo que a litera-
tura de Mariel
nos dá notícias
de algo mais, al-
go para além des-
sa simples fala.

Se algum comportamento ou
valor social setorizado aparece
neste livro, ele surge como me-
diação para um conflito, mas
não como o próprio conflito. O
que fora da obra sabemos ser
setorial ou regional, na obra se
nos dá como sendo o mundo in-
teiro. Talvez a chave para essa
leitura seja a construção de uma
fala plenamente emancipada:
sempre em primeira pessoa, no
“vida”, cada narrador nos dá a
versão do que viveu com uma
autonomia de consciência e
existência, sem que a interven-

ção de um autor reproduza sua
situação social, localizando-a
previamente.

Com um texto marcado por
iniciais minúsculas, que geram
frases sempre continuativas, e
de ideias ininterruptas, expur-
gam-se os espaços das inser-
ções autorais — nas quais um
autor conduz o discurso subje-
tivamente —, para ouvirmos so-
mente uma voz-personagem

construindo o
mundo, como se
narrasse o mito
de sua própria vi-
da. Essa cons-
ciência autêntica
do personagem
nos traz uma he-
sitação: o com-
portamento e os
valores são so-
ciais, específicos,
mas o conflito ra-
dica-se na exis-
tência de qual-
quer um. É a fala

de um homem para o homem.
Tal é o caso do conto “indi-

gestão”, em que a relação do pa-
trão com seu empregado, ali
existencialmente secundária, é
sintomática de algo mais íntimo:
a exploração não se dá no tra-
balho diretamente (que passa a
ser vantajoso e confortável),
mas na concreta indigestão hu-
mana da manipulação de sua fa-
mília. O sucesso no trabalho
passa a ser a recompensa da de-
sumanização e da traição. O
protagonista prefere não tê-lo.

Questões morais são coloca-

das em suspenso e dão lugar a
uma ambivalência da ação, que
não se justifica pela carência da
condição social. Peguem-se, co-
mo exemplos, os contos “espíri-
to natalino” e “sueli”. No primei-
ro, há um Papai Noel “bandido”
que cobra por um assassinato,
mas recusa, comovido, o dinhei-
ro de um pai que desejava sur-
preender o filho com sua pre-
sença natalina. No segundo, a
prostituta Sueli confessa sem re-
buço, ou opróbrio, ter mais de
uma clientela em sua vida: uma
em casa (seu companheiro) e
outra na rua: “no fundo, um ou-
tro cliente. de outro tipo.”

Protagonistas vivos, com
história própria para contar

O fetichismo, o ritualismo, a
loucura, a solidão, o indivíduo
animalizado, a ipseidade egói-
ca, a funcionalização do outro,
todas essas potências e atua-
lizações humanas são postas
nesses contos sob uma narra-
tiva antropogênica, isto é, de
construção do humano. Ma-
riel Reis tem o mérito de nos
apresentar protagonistas vi-
vos, ou — como ensina o crí-
tico Ronaldes de Melo e Souza
— “emancipados de autor”, e
com experiências próprias pa-
ra contar. Essa “vida cachor-
ra” parece nos falar mais do fe-
nômeno ôntico que é o ho-
mem, do que denunciar uma
sua situação social. ■

RONALDO FERRITO é autor de “A
via excêntrica”

O homem revelado por seus conflitos
Obra de Mariel Reis faz da crítica social uma exploração da condição humana

■ ■ ■ ■ ■ ■

A casa de Carrero
● O escritor pernambucano Raimundo Carrero, que se re-
cupera de um AVC, já deu uma destinação aos R$ 200 mil
que recebeu ano passado ao ganhar o Prêmio São Paulo
com seu livro “A minha alma é irmã de Deus” (Record). O
romancista usou o dinheiro para comprar uma casa em Re-
cife, e pretende abrir ali uma escola de criação, com ofi-
cinas literárias e cursos de cinema e teatro. A previsão é
que a escola esteja funcionando até agosto deste ano. Ain-
da neste semestre, Carrero publica pela Record seu novo
romance, “Seria uma sombria noite secreta”.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 Abr. 2011, Prosa & Verso, p. 5.




