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A literatura brasileira
pede passagem

Economia
e moral
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dinâmica de três elementos: autor,obraepúblico.Emoutraspalavras, não existe literatura sem
leitor. Quem faz a mediação física entre o autor e o leitor, por
intermédioda obra,éa intervenção conjunta editora-livraria.
Mas tanto uma quanto a outra
tendem a ignorar a obra literária
porque prevalece no mercado
editorial um falso silogismo: o
que não vende bem não se publica; literatura brasileira não vende bem; logo, literatura brasileira não se publica.
É falsa a premissa maior de
que livro que não vende bem
não pode ser publicado. Ela traduz apenas a ganância de quem
acha que livro só serve para fazer dinheiro. E é falaciosa a premissa menor, a de que literatura
brasileira não vende. Não vende, na verdade, na medida em
que a ganância do mercado desvia para promessas mais atraentes e imediatas de lucro investimentos editoriais que poderiam, pelo menos em parte, ser
destinados a ampliar o mercado
da literatura. Porque a função
principal do editor é exatamente esta (e vale, é claro, para tudo,
não apenas para literatura):
prospectarbonsconteúdosedepois contar com os marqueteiros para resolver o problema de
como transformá-los em livros
vendáveis. Os marqueteiros
existem exatamente para isso,
essaéaimportanteedifícilatividade-meio que lhes cabe, não a
de decidir o que deve ou não ser
publicado.
É mais comum do que se imagina uma grande editora torrar
mais de US$ 100 mil na aquisição dos direitos de publicação
de best-sellers estrangeiros. No
mercado internacional é conhe-
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cidaavoracidadecomqueeditores brasileiros disputam entre si
qualquertítulo quetenha passagem pelas listas de mais vendidos do jornal The New York Times. Esse título no qual se investe, logo de saída, um mínimo
de cerca de R$ 170 mil de adiantamento e, logo depois, o custo
de uma primeira tiragem de 20
mil, 30 mil exemplares vai exigir
ainda pesadas despesas de propaganda e divulgação comercial, além de extremamente dispendiosos acordos com as livrarias para garantir uma primeira
venda ou consignação que satisfaça a necessidade de uma boa
exposição de pilhas do livro. Às
vezes dá certo.
Éassim que funcionaaprodução de best-sellers. É assim que
as grandes editoras comerciais
fazem dinheiro. É a lógica do
mercado do livro impresso e seria ingênuo imaginar que algo
possa mudar, até onde a vista alcança. Mas essa realidade demonstra claramente o seguinte:
dinheiro não falta. O que falta é
a vontade de investir também
em conteúdos que enriqueçam
qualitativamente o acervo bibliográfico nacional. Por exemplo,abrindo espaçoparaaliteratura brasileira. Uma reivindicação justa, considerando que o
negócio do livro é isento de impostos a partir do pressuposto
de que trabalha com um produto diferenciado essencial para a
nossa formação cultural.
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Que tal dedicar alguma
atenção à necessidade de
abrir-lhe espaço aqui, e
não somente no exterior?
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em evidência durante a recente
Feira do Livro de
Frankfurt foi a
preocupação de
editores e autoridades governamentais com a necessidade de
abrirespaçoparaaliteraturabrasileira no exterior. Maravilha!
Mas,agora que está todo mundo
de volta à realidade de nosso
mercado editorial, que tal dedicar alguma atenção também à
necessidade de abrir espaço para a literatura brasileira aqui
mesmo, entre o Oiapoque e o
Chuí? É um tema que certamente será discutido no Congresso
BrasileirodeEscritores,promovido pela União Brasileira de Escritores(UBE),que será realizado em Ribeirão Preto de 12 a 15
de novembro.
Literatura brasileira vende
pouco, muito pouco, não apenas mundo afora, como lamentam grandes publishers patrícios, mas aqui mesmo, onde o
big business editorial torra centenas de milhares de dólares no
pagamento de advance para adquirirosdireitosde umbest-sellerestrangeiro;aqui mesmo,onde é impossível encontrar romances nacionais em listas de
mais vendidos.
É a lógica do mercado, diriam
os fundamentalistas da relação
custo-benefício, aqueles para
quem a indústria editorial trabalhacomumproduto“comoqualquer outro” e quem não entende
isso é um desprezível “conteudista”. São esses adoradores do
lucro a qualquer custo que decidem hoje o que o grande negócio
do livro publica ou deixa de publicar. São eles que não prestam
a menor atenção a quem faz literatura aqui, no Brasil, mas estão
empenhadíssimos em vender literatura brasileira lá fora. Uma
maneira patriótica de garantir
um troco extra.
Osescritoresbrasileiros–refiro-me a quem faz literatura entendida como “a articulação livre dos sentimentos e pensamentos dos seres humanos,
transcendendo essencialmente
a utilidade prática”, na definição
contida em brilhante texto de
GaoXingjian,NobeldeLiteratura de 2000, publicado no suplemento Sabático deste jornal
(8/8) –, os autores que se dedicam a investigar e interpretar a
alma do povo brasileiro e a contribuir com sua arte para a nossa
formação e o nosso enriquecimento cultural, esses escritores
sãorelegadosa umpapel absolutamente secundário no mercado editorial brasileiro. Literatura adulta, incluindo as obras traduzidas, é responsável por pou-

o

A. P. QUARTIM
DE MORAES

co mais de 5% do total de vendas
de livros no País, segundo pesquisadaFipefeitaperiodicamente para as entidades livreiras.
Pode-se argumentar que livros que se enquadram na categoria “literatura adulta” – e aí se
incluem todos os grandes clássicos da literatura universal – vendem pouco em qualquer lugar
domundo.Éumaverdademuito
relativa, que deve ser considerada à luz de um fenômenouniversal relativamente recente: o predomínio da razão de mercado
também na indústria editorial.
Fenômeno que se manifesta de
maneira mais perversa ainda em
paísesculturalmentefrágeis,como é o nosso caso.
Ensinaateorialiteráriaquepara se configurar plenamente como sistema articulado, na expressão de Antonio Candido, a
literatura depende da interação

✽
JORNALISTA E EDITOR. E-MAIL:
APQUARTIM@DUALTEC.COM.BR

DENIS LERRER
ROSENFIELD
s manifestações
contra Wall
Street,comosímbolo do capitalismo contemporâneoemseuaspecto financeiro, expõem ações
que permitem lançar uma luz
particular sobre a natureza, digamos, “moral” (ou imoral) de
determinadas práticas capitalistas atuais. Práticas capitalistas que, convém ressaltar, se
voltam contra o próprio espírito do capitalismo.
Na crise de 2008-2009, o que
chamou moralmente a atenção
foi o fato de os executivos das
grandes corporações financeirasebancáriasusufruíremgrandes dividendos sob a forma de
salários, bônus e vantagens dos
mais diferentes tipos. Note-se
quenãosetratadeumargumento contra dividendos e bônus,
sempreequandoestejamassentados na responsabilidade. Se
um executivo tem mérito, tanto melhor para ele, pois está colhendo os frutos do seu trabalho. O lucro é a recompensa pelo trabalho, não cabendo nenhum argumento ressentido
dos que simplesmente invejam
os bem-sucedidos. O problema
é de outra ordem. Os executivos que levaram seus bancos à
falênciaporoperaçõesextremamente arriscadas, utilizando os
modernos meios digitais, não
têmmérito.Cobraramporaqui-
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lo que não entregaram. Ou melhor, entregaram a poucos que
lhespagaramos polpudos rendimentos graças a ações de caráter
imediato, porém a longo prazo
criando para suas empresas situações pré-falimentares.
A crise econômica atual, de
perfil financeiro, tem um forte
componente moral. O mecanismo financeiro que levou à insolvência dos créditos, particularmentenabolhaimobiliária,estava baseado em concessões várias vezes repetidas de créditos,
assentadosemavaliações quese
tornaram fictícias dos imóveis
postos em hipoteca. Enquanto
o mecanismo funcionava, empurrandoo problema coma barriga, numa ciranda que mais se
assemelhavaaumajogatina, certos analistas de mercado e economistas cantavam loas a esse
novo mercado.

Banqueiros e executivos
irresponsáveis pervertem
o espírito do capitalismo
em proveito próprio
Acontece, contudo, que esse
mercado estava alicerçado num
pressuposto, o de que o pagamento dos créditos se faria por
novos créditos, criando a ilusão
de que os créditos não seriam,
naverdade, pagos.Dívidassepagariam com novas dívidas, num
acordo, na verdade, fictício, entre financiadores e os que contraíram empréstimos, numa relação contratual aparentemente correta. O problema está na
aparente correção desse tipo de
contrato, porque o componente
moral é dele evacuado, como se
não existisse ou não contasse.
Vejamos. Seum empréstimo é
contraído para não ser pago, é
porque tanto o credor como o
tomador assumem airresponsabilidade de suas ações. O agente
bancário torna-se irresponsável
por seu crédito e o tomador, por
seu empréstimo, embora o contrato seja perfeitamente legal.
Empréstimossãoaçõesquepressupõem, como qualquer forma
de ação, responsabilidade. Mas
esse tipo de operação financeira
está baseado na irresponsabilidade, do credor e do tomador.
No momento, porém, em que
sua falha moral irrompe, ambos
oscontratantesprocuramtransferir suas respectivas irresponsabilidades ao governo, como se
este devesse ser o responsável
pelas
irresponsabilidades
alheias. Do ponto de vista dos
bancos, surgem os supostos argumentos de que estes não podem quebrar, ou seja, traduzindo essa formulação em termos
morais, os bancos têm todo o direito de ser irresponsáveis. Segundooprincípiodairresponsabilidade, o conjunto dos contribuintes deve se responsabilizar
pelos bancos cujos dirigentes e
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acionistas usufruem os maiores
dividendos e bônus.
Os tomadores de empréstimos também pedem socorro ao
governo, exigindo, em troca do
seu voto, refinanciamento de
suas dívidas, ajuda para situações de insolvência, seguro-desemprego, e assim por diante.
Políticas sociais são demandadas. Politicamente, ameaçam
por uma solução, culpando os
bancos por seus infortúnios, enquantoestes culpamaquelespelasdívidasnãopagas.Temos, então, uma situação assaz estranha, pois a irresponsabilidade
moral se traduz em exigências
políticasdosdesfavorecidos,devendo o governo atendê-las.
Atocontínuo,osgovernossalvamseusbancoseprocuramatenuar os efeitos da insolvência,
via estímulo da economia, para
queomecanismofinanceirovolte a funcionar. O instrumento
utilizado é o aumento da dívida
pública. Ou seja, para assumir a
irresponsabilidadealheia,os governos tornam-se ainda mais irresponsáveis, transferindo uma
dívida impagável para as próximas gerações, como se estas,
aliásinexistentesnessemomento, devessem ser responsáveis
peloquenãofizeram.Nessecontexto, a máxima de Keynes de
que“alongoprazoestaremostodos mortos” é um elogio à irresponsabilidade,umaodeàimoralidade. E essa ode à imoralidade
é citada por vários economistas
como uma forma de sapiência –
a sapiência dos irresponsáveis
que auferem lucros por sua própria irresponsabilidade.
Ressalte-se que banqueiros e
altos executivos, após a crise,
continuaramusufruindoosmesmos privilégios e apresentaram
como argumento que se trata de
uma prática privada de mercado.Oargumentoéhilário.Quandoconfrontadoscomumasituaçãodequebravirtual,oargumento de mercado, no caso, a falência por maus negócios, não valeu. É o Estado, isto é, os contribuintes, que deveria arcar com
seus maus negócios. Impostos
deveriam ser destinados a eles
para se salvarem. O privado, aí,
tornou-sepúblico.Nemoqueganharam individualmente foi devolvido.Passadaatormenta,voltam aos mesmos supostos argumentos – surrados, aos olhos da
opiniãopública–dequeomercado estipula esses valores de bônus e dividendos. O argumento
é especialmente vicioso, mostrando, na verdade, o “vício” dos
queassim agem. Pervertem o espírito do capitalismo em proveito próprio. Não deveriam, pois,
causar estranheza as manifestações contra Wall Street.
✽
PROFESSOR DE FILOSOFIA
NA UFRGS. E-MAIL:
DENISROSENFIELD@TERRA.COM.BR

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
NOVA LÍBIA
Tarefa difícil

Não importam as explicações do
governo de transição, o ditador
Muamar Kadafi foi executado
sem direito a julgamento e seu assassino, provavelmente, não será
punido. Introduzir valores democráticos, morais e humanitários
num povo que nunca os teve e
mal sabe o que significam é tarefa longa, árdua e muito difícil.
LUCIANO HARARY
lharary@hotmail.com
São Paulo

nica, contraditório e prazos é direito de cada ser humano, por
mais que reúna a essência do que
há de pior entre seus pares. Cesare Beccaria tratou do assunto há
mais de dois séculos e até hoje
muitos não entenderam. A questão não se refere aos “direitos humanos”, expressão com carga pejorativa e criticada pelos leigos,
mas a um simples direito essencial do ser humano, até do que
não concorda com nada disso.

vulga há meses notícias sobre a
enérgica ação francesa e britânica naquele país, à frente das forças da Otan. Ação decisiva para o
encaminhamento de uma solução (que a barbárie local denegriu). A pálida intervenção americana e seu silêncio envergonhado talvez se expliquem pelo comprometimento intestino com o
ditador agora desaparecido, revelado com discrição e muito pouco comentado entre nós.

GUSTAVO RENE NICOLAU
gustavo@usp.br
Barueri

MARLY N. PERES
lexis@uol.com.br
São Paulo

Vitória de quem?

Em nome da ‘liberdade’

Qual não foi minha surpresa ao
ler o comentário de dois patriotas americanos afirmando, com
tranquila desfaçatez, que a morte
do ditador líbio “foi uma vitória
de Obama”! Fiquei com a impressão de viver em outro planeta, onde o noticiário internacional di-

Finalmente o poder ocidental alcançou seu objetivo. Sem envolver seus próprios soldados em
outra guerra, subjugou mais uma
nação, cujo pecado, mais que seu
governo ser uma ditadura, era
ser nacionalista. A potência ocidental ordenou a seus satélites fa-

CORRUPÇÃO
O engano da presidente

Assim caminha a humanidade...
Um após outro, lá se vão os ditadores e demais traidores de sua
pátria e seu povo. Que se cuidem
os que pensam em um dia poder
exercer o instinto animalesco
que guardam dentro de si.

A corrupção chegou a tal ponto
na política, sobretudo na esfera
federal, que a presidente é obrigada a fingir-se de juíza. Em cada caso de ministros e altos funcionários envolvidos em atos suspeitos, sejam dele próprio, de sua família e/ou de seu partido, a alta
mandatária procede a um julgamento que culminará na demissão ou não do envolvido. Com isso a presidente julga ter realizado um ato político perfeito e dado satisfação à sociedade. Ledo
engano. A leitura que se faz dessas “reuniões” com os implicados em eventuais desvios é a de
que se busca pretexto para a convivência criminosa dentro do governo. Nem a imprensa nem o povo acreditam em outra coisa.

L. DUTRA
l.dutradvogado@uol.com.br
Avaré

FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra.com.br
São Paulo

OTTFRIED KELBERT
okelbert@terra.com.br
Capão Bonito

Cuidado

Kadafi e direitos humanos

Quem gostou das cenas de espancamento do criminoso Kadafi ou
achou que ele “teve o que mereceu” é porque não ama a ciência
do Direito. Um processo penal
com regras e punições previamente estabelecidas, defesa téc-

zerem o serviço sujo, que se vendeu como limpo e justo por ter a
finalidade de instaurar a democracia. Democracia que fará da Líbia um novo dependente e fornecedor dócil de petróleo e demais
necessidades ocidentais. Antes o
povo líbio servia a um ditador nacionalista, agora servirá aos poderes multinacionais democráticos.
Tudo em nome da “liberdade”.

Raposas x galinhas

No Brasil, as galinhas auditam as
contas das raposas e estas, quando querem provar que são honestas, dizem de forma enfática que
suas contas foram auditadas pelas galinhas... Quem tem o direito de questionar isso?
CARLOS JOSE BENATTI
cjbenatti@globo.com
São Paulo

PRECATÓRIOS
Justiça não paga

Em 25/5 a Procuradoria-Geral do
Estado depositou no Tribunal de
Justiça a importância a que tenho direito referente ao precatório n.º 80-2000, originário do
processo 683-1989, que demorou
22 anos. Já faz cinco meses que
esse valor está de posse da Justiça, que não salda o débito. Quando questiono meu advogado, a

