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Com aumento das bolsas de incentivo a traduções
e mais canais de divulgação, o mercado global
volta suas atenções para autores brasileiros com menos
de 40 anos, que se destacam na participação nacional
na edição deste ano da Feira de Frankfurt
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própria experiência do mercado alemão, um dos mais importantes do mundo, indica
como a relação dos editores estrangeiros com os autores do
Brasil vem mudando. Até 2010,
havia 60 títulos de escritores
nacionais publicados na Alemanha. Trinta e
nove deles eram de Paulo Coelho, entre edições de bolso e obras de catálogo, e o resto do
grupo era praticamente todo preenchido por
medalhões como Jorge Amado ou João Ubaldo
Ribeiro.
Já o que vem acontecendo nos últimos meses
e está sendo coroado em Frankfurt é um novo
rumo. Editores e agentes que trabalham com a
literatura nacional são unânimes em dizer que
o interesse estrangeiro mudou. Hoje, autores
com menos de 40 anos despertam uma atenção no mercado internacional inimaginável
anos atrás. São nomes como Daniel Galera, Michel Laub, Ricardo Lísias, Andrea del Fuego,
Vanessa Barbara, Emilio Fraia, Carola Saavedra, Tatiana Salem Levy, João Paulo Cuenca,
Eduardo Spohr, Chico Mattoso e Marcelo Ferroni, todos representantes de uma nova geração.
— Nos últimos 15 anos, a literatura brasileira
não encontrava terreno na Alemanha. Tudo o
que foi publicado nesse período não aconteceu
aqui — afirma o tradutor Michael Kegler, que
adaptou este ano o romance “O único final feliz
para uma história de amor é um acidente”, de
João Paulo Cuenca, para o alemão, e se prepara
para trabalhar em “Eles eram muito cavalos”, de
Luiz Ruffato. — Mas, aos poucos, as editoras
perceberam que foram surgindo novos escrito-

res e que nem todos os brasileiros escrevem sobre o Brasil. E o cenário mudou.
Nesta edição da Feira de Frankfurt, que começou quarta-feira e segue até amanhã, o caso
mais impressionante de interesse por um jovem
autor nacional aconteceu com o romance “Barba ensopada de sangue”, de Daniel Galera. O livro nem foi lançado no Brasil ainda (a previsão
é 10 de novembro), mas um contrato de tradução foi fechado na feira entre a editora paulistana Companhia das Letras e a alemã Suhrkamp.
A obra anterior de Galera, “Mãos de cavalo”, já
havia sido publicada em França, Argentina, Itália e Portugal, e tem edições sendo preparadas
para EUA e Holanda.
— A literatura brasileira está num bom momento. Há possibilidades de negociação e há
uma geração nova aparecendo — afirma Luiz
Schwarcz, editor da Companhia das Letras, que,
além de Galera, destaca o acordo feito em torno
do último livro de Michel Laub, “Diário da queda”, em Frankfurt. — O livro já tem edições garantidas em Holanda, Portugal, França e Espanha. E acabamos de receber aqui uma oferta para a Itália.
“SE NÃO FOSSE A CRISE, VENDERÍAMOS MUITO MAIS”
Também em Frankfurt, a agente literária Lucia
Riff conta que teve uma grata surpresa ao perceber que, em quase todas as reuniões de negócios marcadas para falar de seus autores, três novos nomes de seu catálogo foram alvo de grande
interesse internacional: Ricardo Lísias, Emilio
Fraia e Vanessa Barbara.
— Se não fosse a crise na Europa, estaríamos
vendendo muito mais livros para o exterior —
diz Lucia. — É até engraçado o que acontece

Nos últimos 15 anos, a
literatura brasileira não
encontrava terreno na
Alemanha. Mas, aos poucos,
o cenário mudou.
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A literatura brasileira
definitivamente está
crescendo, mas isso não
significa que ela está
melhor. A diferença é que
agora ela tem canais para
ser exportada.
JOHN FREEMAN
Editor da revista
“Granta”

quando eu falo dos livros do Ricardo, do Emilio
e da Vanessa. Eu explico rapidamente as histórias, mostro que eles emocionam com qualidade
literária e um texto fácil de ler. Aí, só no fim da
apresentação, falo que eles têm livros novos para sair e que foram incluídos na “Granta”.
O caso da “Granta” pode ser encarado tanto
como causa quanto como consequência desse
momento. A revista britânica lançou em julho,
em parceria com a editora Alfaguara, uma edição em português intitulada “Os melhores jovens escritores brasileiros”, com 20 textos de 20
diferentes autores. Muitos dos que agora fazem
sucesso em vendas internacionais foram incluídos nela, e vão estar também na versão inglesa
da publicação, que vai ser lançada em 12 de novembro.
— A literatura brasileira definitivamente está
crescendo, mas para mim isso não significa que
ela está melhor. A diferença é que agora ela tem
canais para ser exportada, como o da “Granta”
— afirma o americano John Freeman, editor da
publicação. — Daniel Galera, Ricardo Lísias,
Carola Saavedra e os autores na lista da “Granta” lançam livros há anos. Mas hoje eles têm reconhecimento.
“TRADUÇÕES SÃO MUITOS CUSTOSAS”
Outro fator visto como imprescindível para a
proliferação dos livros brasileiros no exterior é a
bolsa de traduções da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). O programa já existia, mas foi ampliado no ano passado: até 2020, o governo vai
oferecer R$ 12 milhões para ajuda no custeio da
publicações de obras brasileiras no mercado internacional.
Desde então, uma ação que antes favorecia
em média dez livros por ano já foi oferecida para 142 obras. A agente literária alemã Nicole
Witt, que representa dezenas de autores brasileiros no país, garante que bolsas como as da
FBN acabam sendo uma exigência das editoras
para traduzir os livros.
— As traduções são muitos custosas. Na Alemanha, por exemplo, pode-se cobrar mais de 20
euros por página. Por isso, vários países têm
programas de auxílio à tradução — diz Nicole.
— Há um movimento em busca da literatura
brasileira, o que tende a aumentar com a homenagem que será feita ao país ano que vem, na
Feira de Frankfurt. l
O repórter viajou a convite do Instituto Goethe
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 out. 2012, Prosa & Verso, p. 2.

