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SINAIS PARTICULARES

Um dos assuntos
em evidência du-
rante a recente
Feira do Livro de
Frankfurt foi a
preocupação de

editores e autoridades governa-
mentais com a necessidade de
abrir espaço para a literatura bra-
sileira no exterior. Maravilha!
Mas, agora que está todo mundo
de volta à realidade de nosso
mercado editorial, que tal dedi-
car alguma atenção também à
necessidade de abrir espaço pa-
ra a literatura brasileira aqui
mesmo, entre o Oiapoque e o
Chuí? É um tema que certamen-
te será discutido no Congresso
Brasileiro de Escritores, promo-
vido pela União Brasileira de Es-
critores (UBE), que será realiza-
do em Ribeirão Preto de 12 a 15
de novembro.

Literatura brasileira vende
pouco, muito pouco, não ape-
nas mundo afora, como lamen-
tam grandes publishers patrí-
cios, mas aqui mesmo, onde o
big business editorial torra cen-
tenas de milhares de dólares no
pagamento de advance para ad-
quirir os direitos de um best-sel-
ler estrangeiro; aqui mesmo, on-
de é impossível encontrar ro-
mances nacionais em listas de
mais vendidos.

É a lógica do mercado, diriam
os fundamentalistas da relação
custo-benefício, aqueles para
quem a indústria editorial traba-
lhacom um produto “comoqual-
quer outro” e quem não entende
isso é um desprezível “conteu-
dista”. São esses adoradores do
lucro a qualquer custo que deci-
dem hoje o que o grande negócio
do livro publica ou deixa de pu-
blicar. São eles que não prestam
a menor atenção a quem faz lite-
ratura aqui, no Brasil, mas estão
empenhadíssimos em vender li-
teratura brasileira lá fora. Uma
maneira patriótica de garantir
um troco extra.

Os escritores brasileiros – refi-
ro-me a quem faz literatura en-
tendida como “a articulação li-
vre dos sentimentos e pensa-
mentos dos seres humanos,
transcendendo essencialmente
a utilidade prática”, na definição
contida em brilhante texto de
Gao Xingjian, Nobel de Literatu-
ra de 2000, publicado no suple-
mento Sabático deste jornal
(8/8) –, os autores que se dedi-
cam a investigar e interpretar a
alma do povo brasileiro e a con-
tribuir com sua arte para a nossa
formação e o nosso enriqueci-
mento cultural, esses escritores
são relegados a um papel absolu-
tamente secundário no merca-
do editorial brasileiro. Literatu-
ra adulta, incluindo as obras tra-
duzidas, é responsável por pou-

co mais de 5% do total de vendas
de livros no País, segundo pes-
quisada Fipe feita periodicamen-
te para as entidades livreiras.

Pode-se argumentar que li-
vros que se enquadram na cate-
goria “literatura adulta” – e aí se
incluem todos os grandes clássi-
cos da literatura universal – ven-
dem pouco em qualquer lugar
do mundo. É uma verdade muito
relativa, que deve ser considera-
da à luz de um fenômeno univer-
sal relativamente recente: o pre-
domínio da razão de mercado
também na indústria editorial.
Fenômeno que se manifesta de
maneira mais perversa ainda em
países culturalmente frágeis, co-
mo é o nosso caso.

Ensinaa teorialiterária que pa-
ra se configurar plenamente co-
mo sistema articulado, na ex-
pressão de Antonio Candido, a
literatura depende da interação

dinâmica de três elementos: au-
tor, obra e público. Emoutras pa-
lavras, não existe literatura sem
leitor. Quem faz a mediação físi-
ca entre o autor e o leitor, por
intermédio da obra, é a interven-
ção 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 publi-
ca; literatura brasileira não ven-
de bem; logo, literatura brasilei-
ra não se publica.

É falsa a premissa maior de
que livro que não vende bem
não pode ser publicado. Ela tra-
duz apenas a ganância de quem
acha que livro só serve para fa-
zer dinheiro. E é falaciosa a pre-
missa menor, a de que literatura
brasileira não vende. Não ven-
de, na verdade, na medida em
que a ganância do mercado des-
via para promessas mais atraen-
tes e imediatas de lucro investi-
mentos editoriais que pode-
riam, pelo menos em parte, ser
destinados a ampliar o mercado
da literatura. Porque a função
principal do editor é exatamen-
te esta (e vale, é claro, para tudo,
não apenas para literatura):
prospectar bons conteúdos e de-
pois contar com os marquetei-
ros para resolver o problema de
como transformá-los em livros
vendáveis. Os marqueteiros
existem exatamente para isso,
essa é a importante e difícil ativi-
dade-meio que lhes cabe, não a
de decidir o que deve ou não ser
publicado.

É mais comum do que se ima-
gina uma grande editora torrar
mais de US$ 100 mil na aquisi-
ção dos direitos de publicação
de best-sellers estrangeiros. No
mercado internacional é conhe-

cida a voracidade com que edito-
res brasileiros disputam entre si
qualquer título que tenha passa-
gem pelas listas de mais vendi-
dos do jornal The New York Ti-
mes. Esse título no qual se in-
veste, logo de saída, um mínimo
de cerca de R$ 170 mil de adian-
tamento e, logo depois, o custo
de uma primeira tiragem de 20
mil, 30 mil exemplares vai exigir
ainda pesadas despesas de pro-
paganda e divulgação comer-
cial, além de extremamente dis-
pendiosos acordos com as livra-
rias para garantir uma primeira
venda ou consignação que satis-
faça a necessidade de uma boa
exposição de pilhas do livro. Às
vezes dá certo.

É assim que funciona a produ-
ção de best-sellers. É assim que
as grandes editoras comerciais
fazem dinheiro. É a lógica do
mercado do livro impresso e se-
ria ingênuo imaginar que algo
possa mudar, até onde a vista al-
cança. Mas essa realidade de-
monstra claramente o seguinte:
dinheiro não falta. O que falta é
a vontade de investir também
em conteúdos que enriqueçam
qualitativamente o acervo bi-
bliográfico nacional. Por exem-
plo, abrindo espaço para a litera-
tura brasileira. Uma reivindica-
ção justa, considerando que o
negócio do livro é isento de im-
postos a partir do pressuposto
de que trabalha com um produ-
to diferenciado essencial para a
nossa formação cultural.

✽

JORNALISTA E EDITOR. E-MAIL:

APQUARTIM@DUALTEC.COM.BR

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A s manifestações
c o n t r a W a l l
Street, como sím-
bolo do capitalis-
mo contemporâ-
neoem seuaspec-

to financeiro, expõem ações
que permitem lançar uma luz
particular sobre a natureza, di-
gamos, “moral” (ou imoral) de
determinadas práticas capita-
listas atuais. Práticas capitalis-
tas que, convém ressaltar, se
voltam contra o próprio espíri-
to do capitalismo.

Na crise de 2008-2009, o que
chamou moralmente a atenção
foi o fato de os executivos das
grandes corporações financei-
rase bancáriasusufruírem gran-
des dividendos sob a forma de
salários, bônus e vantagens dos
mais diferentes tipos. Note-se
quenão setrata de um argumen-
to contra dividendos e bônus,
sempree quandoestejam assen-
tados na responsabilidade. Se
um executivo tem mérito, tan-
to melhor para ele, pois está co-
lhendo os frutos do seu traba-
lho. O lucro é a recompensa pe-
lo trabalho, não cabendo ne-
nhum argumento ressentido
dos que simplesmente invejam
os bem-sucedidos. O problema
é de outra ordem. Os executi-
vos que levaram seus bancos à
falênciapor operações extrema-
mente arriscadas, utilizando os
modernos meios digitais, não
têmmérito. Cobrarampor aqui-

lo que não entregaram. Ou me-
lhor, entregaram a poucos que
lhes pagaram os polpudos rendi-
mentos graças a ações de caráter
imediato, porém a longo prazo
criando para suas empresas si-
tuações pré-falimentares.

A crise econômica atual, de
perfil financeiro, tem um forte
componente moral. O mecanis-
mo financeiro que levou à insol-
vência dos créditos, particular-
mente na bolha imobiliária, esta-
va baseado em concessões vá-
rias vezes repetidas de créditos,
assentados em avaliações que se
tornaram fictícias dos imóveis
postos em hipoteca. Enquanto
o mecanismo funcionava, em-
purrando o problema com a bar-
riga, numa ciranda que mais se
assemelhava a uma jogatina, cer-
tos analistas de mercado e eco-
nomistas cantavam loas a esse
novo mercado.

Acontece, contudo, que esse
mercado estava alicerçado num
pressuposto, o de que o paga-
mento dos créditos se faria por
novos créditos, criando a ilusão
de que os créditos não seriam,
na verdade, pagos. Dívidas se pa-
gariam com novas dívidas, num
acordo, na verdade, fictício, en-
tre financiadores e os que con-
traíram empréstimos, numa re-
lação contratual aparentemen-
te 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. Se um empréstimo é
contraído para não ser pago, é
porque tanto o credor como o
tomador assumem a irresponsa-
bilidade de suas ações. O agente
bancário torna-se irresponsável
por seu crédito e o tomador, por
seu empréstimo, embora o con-
trato seja perfeitamente legal.
Empréstimossão ações quepres-
supõem, como qualquer forma
de ação, responsabilidade. Mas
esse tipo de operação financeira
está baseado na irresponsabili-
dade, do credor e do tomador.

No momento, porém, em que
sua falha moral irrompe, ambos
os contratantes procuram trans-
ferir suas respectivas irrespon-
sabilidades ao governo, como se
este devesse ser o responsável
pelas irresponsabilidades
alheias. Do ponto de vista dos
bancos, surgem os supostos ar-
gumentos de que estes não po-
dem quebrar, ou seja, traduzin-
do essa formulação em termos
morais, os bancos têm todo o di-
reito de ser irresponsáveis. Se-
gundo o princípio da irresponsa-
bilidade, o conjunto dos contri-
buintes deve se responsabilizar
pelos bancos cujos dirigentes e

acionistas usufruem os maiores
dividendos e bônus.

Os tomadores de emprésti-
mos também pedem socorro ao
governo, exigindo, em troca do
seu voto, refinanciamento de
suas dívidas, ajuda para situa-
ções de insolvência, seguro-de-
semprego, e assim por diante.
Políticas sociais são demanda-
das. Politicamente, ameaçam
por uma solução, culpando os
bancos por seus infortúnios, en-
quanto estes culpam aqueles pe-
las dívidas não pagas. Temos, en-
tão, uma situação assaz estra-
nha, pois a irresponsabilidade
moral se traduz em exigências
políticas dos desfavorecidos, de-
vendo o governo atendê-las.

Ato contínuo, os governos sal-
vam seus bancos e procuram ate-
nuar os efeitos da insolvência,
via estímulo da economia, para
que o mecanismo financeiro vol-
te a funcionar. O instrumento
utilizado é o aumento da dívida
pública. Ou seja, para assumir a
irresponsabilidade alheia, os go-
vernos tornam-se ainda mais ir-
responsáveis, transferindo uma
dívida impagável para as próxi-
mas gerações, como se estas,
aliás inexistentes nesse momen-
to, devessem ser responsáveis
pelo que não fizeram. Nesse con-
texto, a máxima de Keynes de
que “a longo prazo estaremos to-
dos mortos” é um elogio à irres-
ponsabilidade, uma ode à imora-
lidade. E essa ode à imoralidade
é citada por vários economistas
como uma forma de sapiência –
a sapiência dos irresponsáveis
que auferem lucros por sua pró-
pria irresponsabilidade.

Ressalte-se que banqueiros e
altos executivos, após a crise,
continuaramusufruindo osmes-
mos privilégios e apresentaram
como argumento que se trata de
uma prática privada de merca-
do. O argumento é hilário. Quan-
do confrontados com uma situa-
ção dequebra virtual, oargumen-
to de mercado, no caso, a falên-
cia por maus negócios, não va-
leu. É o Estado, isto é, os contri-
buintes, que deveria arcar com
seus maus negócios. Impostos
deveriam ser destinados a eles
para se salvarem. O privado, aí,
tornou-sepúblico. Nemo que ga-
nharam individualmente foi de-
volvido. Passada a tormenta, vol-
tam aos mesmos supostos argu-
mentos – surrados, aos olhos da
opinião pública – de que o merca-
do estipula esses valores de bô-
nus e dividendos. O argumento
é especialmente vicioso, mos-
trando, na verdade, o “vício” dos
que assim agem. Pervertem o es-
pírito do capitalismo em provei-
to próprio. Não deveriam, pois,
causar estranheza as manifesta-
ções contra Wall Street.
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Economia
e moral
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A literatura brasileira
pede passagem

NOVA LÍBIA
Tarefa difícil

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

Kadafi e direitos humanos

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

nica, contraditório e prazos é di-
reito de cada ser humano, por
mais que reúna a essência do que
há de pior entre seus pares. Cesa-
re Beccaria tratou do assunto há
mais de dois séculos e até hoje
muitos não entenderam. A ques-
tão não se refere aos “direitos hu-
manos”, expressão com carga pe-
jorativa e criticada pelos leigos,
mas a um simples direito essen-
cial do ser humano, até do que
não concorda com nada disso.
GUSTAVO RENE NICOLAU
gustavo@usp.br
Barueri

Vitória de quem?

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

vulga há meses notícias sobre a
enérgica ação francesa e britâni-
ca naquele país, à frente das for-
ças da Otan. Ação decisiva para o
encaminhamento de uma solu-
ção (que a barbárie local dene-
griu). A pálida intervenção ameri-
cana e seu silêncio envergonha-
do talvez se expliquem pelo com-
prometimento intestino com o
ditador agora desaparecido, reve-
lado com discrição e muito pou-
co comentado entre nós.
MARLY N. PERES
lexis@uol.com.br
São Paulo

Em nome da ‘liberdade’

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

zerem o serviço sujo, que se ven-
deu como limpo e justo por ter a
finalidade de instaurar a demo-
cracia. Democracia que fará da Lí-
bia um novo dependente e forne-
cedor dócil de petróleo e demais
necessidades ocidentais. Antes o
povo líbio servia a um ditador na-
cionalista, agora servirá aos pode-
res multinacionais democráticos.
Tudo em nome da “liberdade”.
OTTFRIED KELBERT
okelbert@terra.com.br
Capão Bonito

Cuidado

Assim caminha a humanidade...
Um após outro, lá se vão os dita-
dores 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.
L. DUTRA
l.dutradvogado@uol.com.br
Avaré

CORRUPÇÃO
O engano da presidente

A corrupção chegou a tal ponto
na política, sobretudo na esfera
federal, que a presidente é obriga-
da a fingir-se de juíza. Em cada ca-
so de ministros e altos funcioná-
rios envolvidos em atos suspei-
tos, sejam dele próprio, de sua fa-
mília e/ou de seu partido, a alta
mandatária procede a um julga-
mento que culminará na demis-
são ou não do envolvido. Com is-
so a presidente julga ter realiza-
do um ato político perfeito e da-
do satisfação à sociedade. Ledo
engano. A leitura que se faz des-
sas “reuniões” com os implica-
dos em eventuais desvios é a de
que se busca pretexto para a con-
vivência criminosa dentro do go-
verno. Nem a imprensa nem o po-
vo acreditam em outra coisa.
FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra.com.br
São Paulo

Raposas x galinhas

No Brasil, as galinhas auditam as
contas das raposas e estas, quan-
do querem provar que são hones-
tas, dizem de forma enfática que
suas contas foram auditadas pe-
las galinhas... Quem tem o direi-
to 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 te-
nho direito referente ao precató-
rio n.º 80-2000, originário do
processo 683-1989, que demorou
22 anos. Já faz cinco meses que
esse valor está de posse da Justi-
ça, que não salda o débito. Quan-
do questiono meu advogado, a
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Banqueiros e executivos
irresponsáveis pervertem
o espírito do capitalismo
em proveito próprio

Que tal dedicar alguma
atenção à necessidade de
abrir-lhe espaço aqui, e
não somente no exterior?
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




