
LITERATURA 

q u e poder ia surgir da mistura de 
Paulo Coelho com Zé do Caixão? A 
pergun ta pode soar estranha, mas 
n ã o deixa de ser sugestiva para 

ilustrar u m novo fenômeno editorial que 
vem a t ra indo leitores no Brasil. Há q u e m 
chame o filão emergente de "literatura de 
entretenimento", outros falam em "movi
men to popula r da literatura", outros a inda 
em "literatura de gênero". São três defini
ções válidas para esses novos escritores bra
sileiros que, em grandes eventos como a XV 
Bienal do Livro, realizada até domingo no 
Rio, cos tumam ser presença certa e garant ia 
de público. Na l inha de frente do movimen
to estão nomes como o de Eduardo Spohr e 
André Vianco, dois dos ficcionistas com li
vros mais vendidos no país a tua lmente — 
sendo Spohr um dos poucos brasileiros a fu
rar o cerco implacável dos estrangeiros na 
lista de best-sellers. 

Se Coelho e Zé do Caixão podem não ser in
fluências diretas, foram precursores, abriram 
caminhos no mercado brasileiro para a nova 
tendência — caracterizada por uma escrita 
não intelectualizada e bem-sucedida (como a 
de Coelho) e pela identificação com gêneros 
específicos, em geral sem forte tradição no 

país (como o terror trash de Zé do Caixão). 
Um passeio pelos três pavilhões da XV 

Bienal do Livro basta para revelar q u a n t o o 
mercado editorial — além do segmento 
promissor das editoras assumidamente re
ligiosas — tem potencial para ser al imenta
do pela ficção produzida po r esses escrito
res. Pelos títulos ofertados, pode-se supor 
q u a n t o fazem sucesso histórias povoadas 
por anjos caídos na região serrana do Rio, 
vampiros sedentos em Osasco ou seres fan
tásticos que hab i t am universos paralelos. 

Além da prosa, há toda u m a g a m a de qua
dr inhos na mesma linha, reaf i rmando a vo
cação pop , e em geral juvenil, dessa literatu
ra, mui to conectada a diferentes meios, co
m o o cinema e a internet , nos quais o fenô
m e n o se potencializa. Se boa par te desses tí
tulos é de autores estrangeiros, a novidade é 
a chegada dos brasileiros entre os eleitos. 

"Os best-sellers brasileiros ainda não são 
p lenamente conhecidos. A crítica, por 
exemplo, desconhece sua existência. São 
autores que cos tumam ser lançados por 
editoras segmentadas e não pelas grandes, 
que t raba lham pr incipalmente com o 
best-seller internacional. Eu mesmo só to
mei conhecimento desse fenômeno n o país 
q u a n d o me tornei curador da programação 
do Café Literário da Bienal", afirma o profes
sor de literatura e crítico Italo Moriconi, que 
pela segunda edição organiza os debates no 
espaço nobre do evento no Rio. "O nosso lei
tor sempre foi ultrassofisticado, mas agora 
há um novo e g rande potencial para o mer
cado. O Brasil já tem seus autores de vampi
ro, anjo, autoajuda", comenta . "Os adoles
centes, sobretudo, cos tumam devorar todo 
tipo de livro, sem mui to critério, sem hierar
quizar: romance de aventura, policial etc. O 
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leitor de 'Harry Potter ' pode ser o futuro lei
tor de Proust. Precisamos investir na substi
tuição de importação", completa Moriconi, 
que considera o advento da internet, desde 
meados dos anos 1990, fundamental para a 
reativação da vida literária no país. 

A internet foi de fato essencial para o ca
rioca Eduardo Spohr, que começou a divul
gar seu livro de estreia, "A Batalha do Apoca
lipse — Da Queda dos Anjos ao Crepúsculo 
do Mundo", po r meio do site Jovem Nerd. "O 
público que cos tumamos chamar de 'nerd ' 
vem crescendo mui to . Eles são curiosos e 
t êm mui to interesse pela subcultura, por 
histórias como as da trilogia de 'O Senhor 
dos Anéis' e do seriado 'Lost', que fala de via
g e m n o tempo. Eles gos tam de histórias de 
fantasia, no cinema e nos quadr inhos tam
bém", afirma Spohr, fã dos livros de Stephen 
King e dos filmes de "Guerra nas Estrelas". 

O sucesso da sua primeira obra chamou a 
atenção da editora Record, que o contratou 
para o seu selo Verus. Relançado pela grande 
editora, o livro foi o único a entrar na lista de 
mais vendidos de ficção em 2010, com cerca 
de 140 mil exemplares vendidos. Agora, "Fi
lhos do Éden — Herdeiros de Atlântida", tam
bém pela Verus, o segundo romance do autor, 
repete a façanha: lançado em agosto, o livro já 
alcançou a lista. Spohr trata de temas celes
tiais, tendo o Brasil como cenário. 

Seu público n ã o é mais formado apenas 
por "nerds". "Na época e m que a editora me 
contratou, não tínhamos ideia clara da fai
xa de idade dos leitores", conta Spohr. "Mas 
q u a n d o um livro chega à lista de mais ven
didos não pode mais ser considerado de ni
cho. Minha avó leu e gostou. Estamos atin
g indo todo tipo de leitor." 

O escritor divulga seu t rabalho por meio 
de um blog e das redes sociais. A internet, na 
sua opinião, tem sido impor tan te para mos
trar que existem leitores n o país interessa
dos n u m tipo de literatura que as grandes 
editoras preferiam deixar à margem. "Du
rante mui to t empo houve preconceito com 
essa p rodução feita por brasileiros, mas isso 
está sendo superado. Tenho mui to interesse 
por filosofia, religião, história, mas minha 
única vontade como escritor é contar b e m 
u m a história", diz Spohr, que compart i lha 
essa preocupação com escritores de sua ge
ração, como André Vianco, Luis Eduardo 
Matta, Raphael Draccon — todos seus ami
gos —, entre outros. "Em comum, temos a 
vontade de contar u m a história para que as 
pessoas as leiam como entre tenimento. A 
gente espera que elas leiam e gostem." 

Vianco, em especial, "é u m herói para a 
gente", destaca Spohr. "Ele foi um dos pri
meiros a quebrar barreira de preconceito, 
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André Vianco, 13 
livros, mais de 700 
mil exemplares: 
começo difícil, com 
edição paga do 
próprio bolso, até 
vencer as barreiras 
do preconceito 

apos tando em histórias fantásticas e de ter
ror." Os 13 romances lançados por Vianco 
desde o início da década passada já vende
r a m mais de 700 mil exemplares. O roman
ce de estreia, "O Sete" (Novo Século), chegou 
a 150 mil. Suas t ramas põem em cena vam
piros b e m antes do sucesso da série "Cre
púsculo". Seu sucesso também chamou a 
atenção de u m a g rande editora, a Rocco, pe
la qual Vianco publicou no início deste ano 
"O Caso Laura", que, embora não tenha se
res sobrenaturais , traz personagens som
brios, como é de seu estilo (as histórias fan
tásticas do autor con t inuam a ser editadas 
pela Novo Século). Os 30 mil exemplares da 
t i ragem inicial de "Laura", segundo Vianco, 
já estão sendo repostos pela editora. 

"Gosto de variar porque tenho muitas 
ideias. Algumas nem passam pelo universo do 

terror e da assombração. Pode até ser uma co
média romântica. Só escrevo uma história 
quando acho que é honesta", afirma Vianco, 
que, assim como Spohr, situa suas tramas no 
Brasil e é muitas vezes chamado de "o vampiro 
de Osasco", onde mora. Curiosamente, foi pa
ra Osasco que o ator José Mojica Marins levou, 
no início dos anos 1970, seu desconcertante 
Zé do Caixão com a missão de caçar u m (su
posto) vampiro que estaria aterrorizando os 
moradores, n u m caso que se tornou pitores
co. Hoje em dia, Mojica é convidado a partici
par de debates com artistas bem mais jovens 
identificados com o universo do terror, como 
o próprio Vianco. 

"Antes, as editoras não se interessavam 
pela li teratura de gênero, mas o sucesso des
se t ipo de história no mercado internacio
nal e no Brasil m u d o u essa situação", afirma 

o escritor, que também é bas tante ativo na 
internet e está prepa rando o piloto de uma 
série televisiva baseada em sua obra. O su
cesso contrasta com a situação do início de 
carreira, q u a n d o Vianco, desempregado, 
procurou várias editoras, que se recusaram 
a editá-lo, até que resolveu bancar do pró
prio bolso, com o dinheiro da sua indeniza
ção, a pr imeira edição. 

"A literatura de gênero vai crescer mui to 
n o Brasil ao longo desta década", aposta o 
escritor Luis Eduardo Matta. Em vez de tra
mas fantásticas como as de seus colegas, 
Matta prefere escrever thrillers, histórias 
de suspense, como "O Véu" (Primavera Edi
torial), que se passa entre o Rio e o Oriente 
Médio, e m especial o Irã, p o n d o em cena 
muçulmanos e a ameaça de ataques terro
ristas. Para escrever o livro, ele se corres
pondeu com iranianos duran te certo tem
po. "A maior par te das minhas histórias é 
voltada para o público juvenil", comenta 
Matta, que vive de sua li teratura e é convi
dado para dar palestras em colégios. Seu 
t rabalho começou a ganhar maior proje
ção em meados da década passada, quan
do publ icou o romance de suspense "120 
Horas", pela Planeta, e o juvenil "Morte no 
Colégio", que marcou os 35 anos da cole
ção "Vaga-Lume" da editora Ática. 

"Minha proposta é a mesma de Spohr, Vian
co e outros: produzir uma literatura de entre
tenimento. Embora eu não goste muito dessa 
expressão, é a maneira que encontramos para 
denominar essa literatura voltada para leito
res não acadêmicos, pessoas que gostam de 
ler por prazer, sem maiores ambições intelec
tuais", afirma Matta, que aponta uma série de 
recursos narrativos comuns utilizados por es
sa geração. "São histórias com começo, meio e 
fim, que apresentam uma intriga básica como 
fio condutor e com a presença de uma série de 
elementos dramáticos, como suspense, misté
rio, romance. É uma forma literária mais tra
dicional do ponto de vista formal." 

Na sua opinião, diferentemente do que 
ocorre no mercado americano, houve me
nosprezo em relação a esse t ipo de escrita 
no Brasil. "No entanto , a l i teratura mais aca
dêmica e intelectualizada também se enri
quece com os caminhos abertos pela ver
tente mais pop", acredita. 

De acordo com Matta, cujo ídolo literário 
é Jorge Amado, Paulo Coelho é de fato um 
precursor na história recente: "Ele escreve 
de forma simples e consegue at ingir um pú
blico mui to grande . É um autor que merece 
todo respeito. Fez mui to sucesso, embora 
tenha sido massacrado pela crítica. Mas 
mos t rou que existe u m público grande len
do e consumindo livro no Brasil". 
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O fenômeno da literatura popular chamou, 
igualmente, a atenção do escritor Felipe Pena, 
professor de comunicação da Universidade 
Federal fluminense (UFF). Pena prepara um li
vro, a ser lançado no próximo ano pela Re-
cord, sobre esses novos autores. "Será u m es
tudo de caso sobre cada um dos principais es
critores", conta. O professor também está pes
quisando quem são os leitores desses livros, 
inclusive os mais antigos, e buscará mostrar 
qual é a influência que os autores sofreram em 
sua escrita. "André Vianco, por exemplo, é u m 
grande leitor de Victor Hugo. É uma literatura 
que tem se mostrado muito importante para 
formar leitores", aponta o professor, autor de 
um manifesto em defesa desse movimento. 

Num texto em que defende a literatura 
de ent re tenimento , Pena reitera: "Para os 
doutores da academia, entreter significa 
passar o t empo . É um te rmo pejorativo, 
aviltante, usado para d iminui r u m a obra. 
Mas não é o que ele significa para quem se 
envolve com um livro e não consegue lar
gá-lo. Em literatura, en t re ten imento é se
dução pela palavra escrita. É a capacidade 
de envolver o leitor, fazê-lo virar a página, 
emocioná-lo, transformá-lo". 

Na sua pesquisa, Pena já identificou cerca 
de cem autores praticantes desse t ipo de li
teratura n o país. "Comecei a m e interessar 
pelo tema q u a n d o reparei que meus alunos 
estavam lendo livros de autores brasileiros 
sobre os quais eu nunca t inha ouvido falar", 
recorda-se. Navegar pela internet na página 
desses novos escritores — os mais conheci
dos se encont ram na faixa dos 30 anos — é 
abrir u m a por ta atrás da outra para u m vas
to universo paralelo da literatura. A Bienal 
do Livro pode ser u m a ótima opor tun idade 
para entrar em conta to com essa produção, 
conectada a outros mundos . • 

Luís Eduardo Matta, 
vivendo de escrever e 
convidado para 
palestras: "A leitura 
mais acadêmica e 
intelectualizada 
também se enriquece 
com os caminhos 
abertos pela vertente 
maispop" 
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 12, n. 567, p. 14-17, 9, 10 e 11 set. 2011.




