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que move o jornalista de cultura de 
jornais e revistas a editar em seu 
veículo uma determinada resenha 
sobre um livro? Quais temas ele 
escolhe para compor sua página? 
Ou mesmo, como entender quais 

conteúdos o seduzem? Estas dúvidas estão sempre 
presentes no momento da definição da estratégia de um 
lançamento na cabeça de editores de livros, autores e 
seus assessores de imprensa. 

Tal fato levou a Panorama Editorial a ouvir as ideias 
de cinco profissionais das redações: Folha, O Estado de 
São Paulo, O Globo, Veja e Zero Hora (Porto Alegre), que 
fazem a mediação entre o produtor de livros (editores) 
com o próprio mercado, o leitor. 

Em um setor formado por centenas de editoras, 
com variados assuntos publicados, poucos cadernos 
de cultura e limitadas páginas dedicadas ao livro, esses 
profissionais não dão conta da grande quantidade de 
títulos que semanalmente surgem. As editorias de cul-
tura recebem em média de quarenta a sessenta títulos 
por semana em períodos ditos normais, em épocas de 
calendário de feiras, incluindo a Bienal de São Paulo 
e do Rio, a Flip, a Fliporto, a Feira do Livro de Porto 
Alegre e outros. Mas, próximo ao Natal, esse número 
avança para cem novos títulos. 

Veja e Leia 
A experiência individual no assunto e critérios de 

escolha sobre tema, autor, gosto, qualidade e relevância 
ao público da Veja é que determinarão a escolha do 
livro a ser comentado por estes profissionais. Engana-
se quem pensa que um grande autor receberá todas as 
indulgências. Nem sempre. Algumas vezes, a escolha 
recai em um livro técnico que, pelo peso da sua exce-
lência, desbanca outros livros de autores consagrados, 
talvez potenciais sucessos editoriais. 

"Não há receituário para a escolha de livro", des-
venda o editor da área em Veja, Jerônimo Teixeira. Mas 
alguns autores terão sempre um espaço, entre estes, o 
romancista americano Phillip Roth, o peruano Vargas 
Llosa, ou o sul-africano, J.M.Coetzee, os dois últimos 
Prêmio Nobel, e outros do mesmo calibre. Laurentino 
Gomes, autor do 1822, mais de um milhão de exem-
plares vendidos é presença assídua na Veja. Além do 
gosto pessoal, no critério de escolha, estão os variados 
interesses do público da revista. 

Os temas são diversos, desde história e literatu-
ra a biografia e reportagem ou reedições de clássicos 
da tradição literária, como Os Irmãos Karamazov, de 
Dostoievski, Editora 34, tradução de Paulo Bezerra. E, 
nenhum preconceito, com best-sellers ou livros fenôme-
nos, como Crespúsculo, de Stephenie Meyer, Intrínseca, 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



muito privilegiado. Muitas vezes, mesmo antes do livro 
entrar no prelo, recebe os originais, ou na linguagem 
dos iniciados, a prova para que a resenha sobre o livro 
entre no final de semana que antecede o lançamento. 
Neste esforço, estão uma larga rede de informação e 
uma agenda que inclui telefonemas às pessoas certas, 
almoços e jantares e a ausência de releases prontos. 
Apesar dessa força, Teixeira está consciente de que o 
sucesso depende da qualidade do livro, mesmo que a 
vitrine Veja seja um grande diferencial. 

Tradição e qualidade editorial 
O modus operandi da área de livros varia conforme 

o público. Ubiratan Brasil, repórter especial e crítico 
literário do Estado de São Paulo no Caderno 2 e co-
mentarista na Rádio Estadão ESPN, às quartas-feiras, 
pela manhã, recebe 
em média quinze 
livros por dia, em 
períodos conside-
rados por ele bem 
fracos. Multiplicados 
por cinco dias úteis 
são 75 exemplares 
semanais . Com a 
s a z o n a l i d a d e do 
setor que inclui feiras e o Natal, o contingente diário 
de livros salta para trinta. A triagem começa sempre 
pelo nome do seu autor, nacional ou estrangeiro. Se 
conhecido, seu trabalho será avaliado, mesmo quando 

nem sempre o livro agrade a crítica. 
Na constelação dos reconhecidos, -

de grande qualidade, estão nomes 
como José Saramago, Umberto Eco, 
Chico Buarque e Milton Hatoum e 
outros de mesmo brilho. Esses habi-
tam o Olimpo, e se lhes descartam a 
necessidade de apresentação. Seus no-
mes e obras falam por si. O contato é 
direto, feito através de um telefonema 
do editor para o jornalista. Esta pro-
ximidade com o editor de livro. em 
geral, com vasta carteira de títulos e 
autores construída ao longo dos anos, 
é primordial ao jornalista. 

Desta relação de confiança pode 
frutificar uma resenha, que influenciará 
diretamente o público para uma com-
pra. É o caso recente do autor mexicano 
Carlos Fuentes, quando o editor Ubira-
tan Brasil o entrevistou para o jornal O 
Estado de São Paulo sobre seu livro La 
Gran Novela Latinoamericana. 

"São tantas editoras, tantos escrito-
res, tantos lançamentos que precisamos 
selecionar com critério. Destes, seus 
livros, se houver pedido de atenção, 
não irão para uma grande pilha ". 

Mas, na maioria das vezes, o conta-
to com o jornalista especializado para 
a divulgação ou lançamento do livro é 
feito pela assessoria de imprensa, que 
em muitos casos manda release pronto 
ou costuma tratar com igualdade de 
elogios livros que pela sua qualidade 
de tratamento são diferentes. 

Neste esforço para conseguir 
prover os leitores do Estado de boas 
informações sobre livros, o jornalista 

do Caderno 2, com 
equipe formada por 
três pessoas, lê a fio 
páginas e mais pági-
nas, que incluem até 
mesmo exemplares 
de autor desconheci-
do que, quando não 
apresentam qualida-
de, são descartados. 

No caso de escritores estrangeiros, 
quando não se conhece o autor, a se-
leção começa com busca nas agências 
de notícias de confiança ou em veículos 
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do Exterior, releases e 
assessores de imprensa 
bem-formados. 

Por conta desses 
cuidados, o leitor do 
Caderno 2 pôde co-
nhecer a esc r i t a da 
reconhecida escritora 
americana Kathryn Stockett, de A Res-

posta (Bertrand Brasil), que permanece 
por mais de cem semanas consecutivas 
na lista dos mais vendidos do New York 

Times. O livro relata a história de em-
pregadas domésticas negras em casas de 
famílias brancas em Mississipi. Ou como 
o autor indiano Amitav Ghosh, o qual fala 
da Guerra do Ópio no século XIX entre 
Inglaterra e China em Mar de Papoulas, 

Alfaguara, que concedeu entrevista ao 
Caderno 2, em abril, antes de vir como 
atração principal para a Bienal do Rio. 

"A concorrência com os outros veícu-
los nos estimula a olhar, escolher títulos, 
o que consolida o nosso caderno de livros 
e as editoras percebem o quanto o espaço 
do Caderno 2 é generoso". Concorrem 
com o Caderno 2 de O Estado, o Globo 
com Prosa&Verso e a Folha com a Ilus-
trada e o Painel das Letras. 

O grande sonho de um jornalista 
especializado em literatura é lançar um 
escritor com a qualidade de Milton Ha-
toum. "Gostaria de lançar um escritor 
nacional", afirma Ubiratan Brasil. 

Negócios em Prosa & Versos 
Na delicada construção de uma teia 

entre o livro e o leitor, a base é a infor-
mação. Separados por uma cadeia mon-
tanhosa, mar aberto e quase quinhentos 
quilômetros de distância, o caderno 
Prosa&Verso, de O Globo, reina solitário 
no Rio de Janeiro desde que o Caderno 
B, do Jornal do Brasil, ou o JB, saiu para 
sempre de circulação em papel. 

Reinar sozinho parece fácil, mas para 
a literatura o diálogo é como o fogo, ins-
tiga o debate. Mánya Millen, editora do 
Prosa&Verso, nas versões papel e in-
ternet, recebe em média seis livros por 
dia em épocas normais. Nos períodos 
sazonais do setor editorial (Bienal, Flip 
e Final de Ano, que vai de outubro a de-
zembro), chegam à sua mesa 50 livros 
por semana ou 200 títulos por mês. Ela 
afirma que o mercado editorial vem cres-
cendo muito e as recomendações sobre os 
títulos partem de várias direções, desde 
editores de livros, peça importante na 
engrenagem, aos leitores, que sugerem 
a leitura, e as assessorias de imprensa. 
Mas o peso da decisão "É sempre nosso 
que definimos o critério do livro a ser 
resenhado", afirma. 

O Prosa&Verso tem um blog na in-
ternet. E boa parte do material que não é 
publicado na edição de papel segue para 
lá. A partir do ano que vem, por volta de 
abril/maio deixará de ser um blog e passa 
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Alegre, que este ano homenageará Mo-
acyr Scliar com um espaço dedicado a 
ele. "Nessa época, costumamos receber 
mais de trinta livros por semana. Nos 
períodos de menor movimento, que 
são os meses de verão, são recebidos 
em torno de dez livros por semana e 
se registra no mínimo um lançamento 
de livro por semana". Os critérios de 
seleção do livro a ser resenhado depen-
dem da vinculação dele com o público 
de Zero Hora. 

Para a Feira do Livro de Porto Ale-
gre, a editoria de Cultura já produziu 
matérias antecipando lançamentos. Dois 
livros do escritor gaúcho Moacyr Scliar 
serão lançados pela Companhia das Le-
tras, uma coletânea de textos publicados 
nos jornais Zero Hora e Folha de São 
Paulo, respectivamente O Exército de 
um Homem Só e Guerra no Bonfim 

Quando é feita a escolha do livro 
não há distinção entre livros enviados 
diretamente por autores e por aque-
les encaminhados por assessorias de 
imprensa de editoras e/ou livrarias na 
hora de escolher um texto para rese-
nha. "Há ainda aqueles sobre os quais 
tenho alguma informação e tomo ini-
ciativa de pedir exemplares". A opção 
por determinado livro ou ator deve-se, 
em primeiro lugar, à relevância do li-
vro, e em segundo, à vinculação dele 
com o público de Zero Hora. 
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to profissional com obras em 
prosa seja maior, embora me 
considere um aplicado leitor 
de poesia. Em Zero Hora, a 
poesia, especialmente a produ-
zida no Rio Grande do Sul, tem 
presença constante. Quanto aos 
best-sellers populares, fico muito 
feliz quando um bom livro atinge 
esse patamar". 

Entre os livros resenhados nas 
últimas edições pelo Cultura, estão 
os títulos: O Livro Negro da Psicopa-
tologia Contemporânea, organização de 
Alfredo Jerusalinsky e Silvia Endrik, 
Editora Via Lettera; Jango - Uma Bio-
grafia, de Jorge Ferreira, pela Civi-
lização Brasileira; Nova História em 
Perspectiva, organização de Fernando 
Novais e Rogério Forastieri, pela Cosac 
Naify; A Minha Esquerda, de Edgar 
Morin, Editora Sulina. E Cadernos 
de Literatura Brasileira, do Instituto 
Moreira Salles, consagrada ao escritor 
Rubem Braga (1913 - 1990). 

Ilustríssima 
Na editoria da Ilustrada, o caderno 

de cultura da Folha de São Paulo, além 
das matérias sobre o tema, envolvendo 
artes e espetáculos durante a semana, 
mas é nos sábados que a literatura co-
manda toda a publicação de 18 páginas. 
Na edição de 17 de setembro, a chama-
da do caderno avisava: Verso Livre, um 
total de quatro páginas com notícias 
sobre a poesia no meio eletrônico e 
mais artigos sobre saraus literários na 
metrópole, a poesia como tendência 
editorial e a poesia do mineiro, Fran-
cisco Alvim, O Metro Nenhum, Com-
panhia das Letras. Na E7 pulamos para 
Poemas, da polonesa Wislawa Szym-
borska, prêmio Nobel, com edição 
direta para o português da Compania 
das Letras, e acreditamos mesmo que 
o mundo necessita de uma brisa fres-
ca. Mas na página seguinte, a E8, um 
colunista do New York Times, David 

Orr diz em entrevista 
a Francisco Quintei-
ro Filho que "Poesia 
é trabalho duro como 
outro qualquer", em 
Beautiful Pointless-A 
Guide to Modern Poetry 
ou Bonita e sem sentido, 
um guia para a poesia moderna, editado pela Harper e 
ainda sem tradução em português. 

No Painel das Letras, coluna assinada por Josélia 
Aguiar, mais poesia. Desta vez, o poeta moderno ame-
ricano, Walt Whitman, em sua obra Folhas de Relva, 
tradução de Bruno Gambarotto, edição da Hedra, indo 
além de Folhas das Folhas da Relva, tradução de Geir 
Campos e introdução do poeta Paulo Leminski, pela 
Brasiliense. E os comentários sobre livros seguem para o 
blog de mesmo nome. As matérias sobre os lançamentos 
de títulos, em geral, ocorrem no sábado anterior. 

Na editoria de livros da Ilustrada além de dois re-
pórteres e colunistas, e críticos fazem a avaliação dos 
livros. Em média, são dez títulos recebidos por dia, que 
incluem, além de literatura, história e filosofia. O critério 
de triagem "é sempre o da qualidade, apelo junto ao 
público, mesmo sendo um best seller. Os escolhidos são 
resenhados", afirma a editora Fernanda Mena. 
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Text Box
Fonte: Panorama Rural, São Paulo, ano 7, n. 61, p. 36-41, nov. 2011.




