
“São os editores que decidem o que as 

pessoas vão ler.” A frase de Plínio Martins, 

um dos entrevistados deste livro, dá o tom 

da importância do editor no universo do 

conhecimento,  não apenas da cultura li-

vreira. Trata-se de um trabalho quase sem-

pre silencioso, e muitas vezes pouco per-

ceptível aos olhos do público, mas que pau-

ta aquilo que será ou não disponibilizado 

aos leitores.  

A série de entrevistas “Os Editores” foi 

originalmente publicada no jornal Cândido 

entre 2017 e 2018 e agora é reunida em 

um único volume. Os bate-papos trazem a 

opinião de 11 profissionais sobre assuntos 

diversos, como educação, literatura brasi-

leira, hábitos de leitura e, claro, todo o me-

tiê que envolve a feitura e comercialização 

de uma obra. 

Uma indústria gigantesca que por ano 

gera cerca de 50 mil títulos, entre novos e 

reedições, o que prova o crescimento, nas 

últimas quatro décadas, do mercado edi-

torial do país. 

Nesse período, certamente uma das mu-

danças mais significativas do meio foi a 

profissionalização das editoras, que dei-

xaram de ser empresas familiares para 

ter entre seus colaboradores gente saída 

das redações de jornais e de outros mer-
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Ninguém entende tanto de livros quanto os editores. 
Mas, se você lhes perguntar como fazer de um livro 
um best-seller ou um candidato a prêmio literário, 
eles não saberão dizer. É o que torna fascinante esse 
ramo de negócios.

Da mesma forma, ninguém entende tanto de autores 
quanto os editores. Eles sabem o quanto um estrean-
te pode se achar um Joyce. Ou um Joyce se sentir um 
estreante. E de como, no íntimo de qualquer autor, há 
um ego que precisa ser tratado com luvas.

Muitos autores foram literalmente inventados por seus 
editores. Posso garantir isso — porque eu próprio fui 
inventado por um deles. O qual, naturalmente, está 
neste livro. 
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cados. Muitos dos entrevistados aqui re-

presentam esse momento de transição e 

modernização. 

Mas há também, como não poderia dei-

xar ser, profissionais que emergiram a par-

tir das facilidades de impressão e comuni-

cação surgidas no começo do século XXI, 

impulsionadas pela democratização da in-

ternet. É o do it yourself punk criando novos 

nichos em uma indústria historicamente 

fechada em si mesma.  

Ainda que alguns editores tenham tran-

sitado por diversos segmentos, a maior parte 

dos entrevistados trabalhou ou ainda traba-

lha com literatura. São pessoas que conhe-

cem bem os sabores e dissabores de lidar 

com ficção em um país de poucos leitores. 

Por isso, suas opiniões iluminam aspectos 

centrais da literatura brasileira contempo-

rânea e indicam horizontes para o futuro. 

“Os Editores” também traz imagens 

das entrevistas feitas por um time de ex-

celentes fotógrafos. O que valoriza ainda 

mais essa obra que registra o que de me-

lhor aconteceu nos últimos 40 anos em ter-

mos de edição, sob o olhar daqueles que 

fizeram e estão fazendo história no mer-

cado brasileiro.

Luiz Rebinski, editor do Cândido.
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LUIZ SCHWARCZ

“Somos menos 
provincianos 
que os editores 
americanos e 
ingleses”
Bernardo Carvalho

Luiz Schwarcz ironiza o papel do editor iluminista: “É mais um oportunista”, 
diz. Ainda assim, a Companhia das Letras, que ele fundou com a mulher, a an-
tropóloga Lilia Moritz Schwarcz, em 1986, sempre esteve vinculada a um pro-
jeto de educação pela leitura, num país onde a educação não costuma ser prio-
ridade. Formado em administração, Schwarcz foi diretor da Brasiliense, antes 
de se lançar no mercado com a sua própria editora, inicialmente instalada em 
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duas salas nos fundos da gráfica do pai, no bairro Bom Retiro, em São Paulo. 
Ele esclarece que Rumo à estação Finlândia, de Edmund Wilson, não é, co-

mo costuma ser apontado, o marco-zero da Companhia das Letras — “na ver-
dade saíram quatro [outros livros] no mesmo dia. Esse foi o mais bem-sucedi-
do”. Schwarcz acha difícil construir hoje uma editora só literária. Questiona lu-
gares-comuns, sem esconder que uma editora precisa, de fato, vender livros: 
“Por que uma lista de best-sellers menos literária significa que o país está mais 
ignorante? Pode até ser o contrário!”.

Sobre uma possível fórmula para produzir um fenômeno literário, diz que 
“a graça é que é sempre inesperado”. “No fundo, quem faz é o público, o boca-
-a-boca”, completa. Ele também se diz arrependido de ter recusado alguns li-
vros de autores brasileiros: “Acho que em muitos casos nós erramos. Também 
há títulos dos quais me arrependo de ter publicado, mas aí é difícil falar”.

A Companhia surgiu com Rumo à estação Finlândia, do Edmund Wilson...
Criou-se o mito de que esse foi o primeiro livro, mas na verdade saíram qua-
tro no mesmo dia. Esse foi o mais bem-sucedido dos quatro.

O que Rumo à estação Finlândia significava para você?
Eu achava interessante para o ambiente intelectual brasileiro um livro de não-
-ficção, narrativo, super bem-escrito, anglo-saxão. Esse livro reunia qualida-
des que faltavam à academia brasileira. Era um ensaio mais literário e mais 
acessível. Tive a intuição de que poderia ser um bom porta-estandarte para a 
editora. Mas eu não considerava que a editora estivesse começando com ele.

A editora tinha um sentido iluminista, de suprir lacunas no país?
Seria um pouco pretensioso assumir esse papel. Abrir com livros de não-fic-
ção narrativa, que fossem mais interdisciplinares, me permitia falar com 
um público maior do que aquele da academia. Tinha um certo raciocínio nis-
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so, mas nenhum editor é iluminista; é mais oportunista do que iluminista.

Que livro você escolheria para abrir uma editora hoje?
Naquela época, o mercado era mais restrito. A Companhia, atingindo um 
público mais elitizado, com livros bons mas acessíveis, aparecia como uma 
editora que visava ampliar o mercado literário e intelectual brasileiro. Hoje, 
se aparecer uma editora como a Companhia, se ela fizer só isso, será consi-
derada uma editora de nicho. Há alguns anos, ao abrir a empresa para ou-
tros selos não literários, defendi essa ideia contra muita gente. Acho difícil 
você construir hoje uma editora só literária. Se não estivéssemos falando 
com os jovens, com um público feminino que prefere literatura mais comer-
cial, seria muito mais difícil sobreviver. Também não chego a assinar em-
baixo a frase do Lobato: livro bom é o que é lido. É preciso valorizar a leitu-
ra crítica, mas impor menos e falar com leitores diferentes de nós. 

Você teria que incluir o livro de um youtuber no lançamento da editora?
Não sei se no lançamento, mas já prepararia o caminho para ter um selo pa-
ralelo. No mundo inteiro hoje, você vê esse fenômeno de editoras exclusiva-
mente literárias se abrindo para outros públicos, como a Gallimard. Até no 
mercado europeu, onde você consegue fazer best-sellers de qualidade com 
muito mais facilidade do que no Brasil. 

No início, a Companhia parecia não ter muito interesse por escrito-
res brasileiros...
Tinha, sim. Mas eu também tinha ética suficiente e dinheiro insuficiente pa-
ra sair por aí fazendo ofertas e tirando autores de outras editoras. Comecei 
com Garotos da fuzarca, do Ivan Lessa. Depois, o Scliar me entregou, se não 
me engano, A orelha de Van Gogh. O Rubem Fonseca veio um pouco depois. 
Procurei editá-lo desde o início, mas a agente dele, Carmen Balcells, achava 
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que a Companhia era muito pequena. Depois, num jantar, contei para ele so-
bre os autores que estávamos publicando, Don DeLillo, John Cheever. Ele fi-
cou espantado, achava que ninguém conhecia o Don DeLillo no Brasil. Saiu 
da Carmen Balcells e veio para a Companhia.

 Você acha que o país é mais ou menos educado hoje?
Não tem dúvida de que é mais educado. Na época em que a Companhia 
surgiu, era possível um jovem de classe média alta ler logo de cara O nome 
da rosa, que se tornou um grande best-seller ao lado dos romances de tribu-
nal do Scott Turow. Hoje, um jovem que foi educado em escolas públicas 
ou que cresceu com os projetos sociais que tiveram início com o Fernando 
Henrique Cardoso e se desenvolveram ainda mais com o Lula necessaria-
mente vai começar por outra coisa. Naquela época, o mercado não falava 
com esse público. Você não tinha livros de celebridade para um segmen-
to mais popular. Ou youtubers que criam identificação com meninas de 12, 
13 anos. Essas pessoas são filhas do Harry Potter e dos planos educacio-
nais do governo em escolas públicas. Leram livros infantis de boa qualida-
de ou mediana e vão escolher o primeiro livro por identificação, orientados 
por mídias sociais. Muitas vezes, olhamos para isso com preconceito, mas 
não é necessariamente um fenômeno ruim. Por que uma lista de best-sel-
lers menos literária significa que o país está mais ignorante? Pode até ser 
o contrário. Tem pessoas entrando no mercado mais cedo.

Você acha que esse cara que começa lendo youtubers passa depois 
para outra coisa?
Não dá para saber. Pode passar. A relação identitária que ele estabelece 
com o livro é muito forte. O público que frequenta as bienais é de perife-
ria, com poder aquisitivo baixo, mas reage aos ídolos e aos livros com uma 
emoção que lembra o fenômeno da beatlemania. Será que isso é ruim?
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A associação com a Penguin (hoje parte da Random House, maior gru-
po editorial do mundo) veio no momento em que você entendeu que 
precisava conquistar esse público?
Foi uma das razões. Eles nos procuraram em 2011. Achavam que o Brasil 
ia crescer educacionalmente e digitalmente. Eu precisava aprender a tra-
balhar com outros públicos. A Penguin sempre foi muito mais comercial do 
que literária. O nosso projeto educacional ruiu quando o Brasil começou a 
enxugar os investimentos em educação, inicialmente por falência econô-
mica e agora, com os novos governos, por falência de vocação. 

O crítico literário inglês James Wood disse recentemente, em entre-
vista à Folha de S.Paulo, que há uma padronização da literatura pro-
movida pelas grandes corporações editoriais. O que acha disso?
Não concordo. Acho o James Wood muito talentoso, mas ele gosta de provo-
cações. Por que, ao defender o realismo, ele precisa atacar escritores como 
o Don DeLillo ou Paul Auster? Acho interessante discutir o projeto literário 
pós-moderno, mas você não precisa eleger um projeto literário contra outro.

Você não acha que há uma padronização por um tipo de literatura que 
possa vender mais?
Não. O próprio James Wood dá o exemplo da negação disso. Os dois escri-
tores que ele cita e defende na entrevista, o [Karl Ove] Knausgaard e a Elena 
Ferrante, são parte desse mercado. Quando, no passado, a inovação literá-
ria foi majoritária? Vivemos numa economia de mercado. É do jogo.

Você vende autores brasileiros fora do Brasil. Houve uma época em 
que era preciso apostar no exotismo. E hoje?
Na Europa, ainda há nichos ou áreas muito literárias, na França, na Alemanha, 
desde editoras pequenas até outras, como a Gallimard, que têm uma mili-
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tância por literatura estrangeira. Não é fácil. Há ondas. Nunca houve uma 
onda brasileira do ponto de vista comercial, seja de literatura de qualida-
de, seja de crime, seja de exotismo. O exotismo é uma faca de dois gumes. 
Não cria interesse com substância.

Se você fosse um editor argentino, provavelmente não teria a mes-
ma dificuldade em vender seus autores. Você acha que há precon-
ceito em relação à literatura brasileira?
É mais fácil para um argentino, porque há leitores de espanhol dentro 
das editoras. Não acho que haja preconceito. Que eu saiba, nenhum ar-
gentino se transformou em grande sucesso literário. O César Aira pode 
aparecer nas cotações do Nobel, mas ele faz parte de um nicho no ex-
terior. Nas agências literárias, há agentes que falam espanhol. O brasi-
leiro vai sempre depender de um parecer de fora. E os editores anglo-
-saxões desconfiam dos pareceres feitos fora da equipe da empresa.

Como se faz um fenômeno literário?
A graça é que é sempre inesperado. O próprio Knausgaard. Ou, pensando 
numa literatura menos sofisticada, mas boa, como o Stieg Larsson. No 
fundo, quem faz é o público, o boca-a-boca. No caso da Elena Ferrante, 
ela estava em pequenas editoras no mundo inteiro, até na Itália.

Você também escreve ficção. A experiência de escritor mudou a 
sua visão do que é ou deve ser um editor?
De alguma forma, me ajudou a compreender a fragilidade que é entre-
gar um original, a posição de força que um editor tem, o quanto está em 
jogo emocionalmente na hora de divulgar um livro. Aprendi um pouco 
mais sobre a vaidade que está implícita no ato de transformar em pú-
blico uma coisa na qual você trabalhou tão solitariamente.
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Você se arrepende de ter recusado (ou publicado) algum livro?
Vários autores brasileiros foram recusados pela Companhia e acho que 
em muitos casos nós erramos. Também há títulos dos quais me arre-
pendo de ter publicado, mas aí é difícil falar.

A seu ver, para onde vai a literatura brasileira?
Não vejo só um caminho. Na poesia, tem coisas muito boas nessa nova 
geração. Tem escritores que eu vim a ler depois de publicados, como o 
José Luiz Passos, que me agrada bastante. Hoje também já há agentes 
procurando novos autores e oferecendo às editoras.

Qual a vantagem de ser um editor brasileiro em relação aos estrangeiros?
Até há pouco tempo, tínhamos a vantagem de ser um país que estava in-
vestindo na educação para um público mais virgem. Isso era uma van-
tagem nossa que diminuiu muito. Isso permitia a uma editora crescer 
para 5 mil livros e ser tão ou mais rentável do que uma editora de best-
-sellers. Diminuiu por causa do fracasso do projeto educacional gover-
namental em todos os níveis. Isso nos desqualifica. Por outro lado, acho 
que somos menos provincianos que os editores americanos e ingleses, 
por exemplo. Estamos interessados em literatura de todos os países. 
Veja o surgimento de novas editoras literárias de qualidade. Somos ca-
pazes de identificar um bom livro e nos arriscar a vender dois mil exem-
plares, o que fora está se tornando cada vez mais raro. Quantas edito-
ras no mundo conseguiriam fazer o Raduan Nassar ou o Dois irmãos 
vender centenas de milhares de exemplares, como nós conseguimos? 
Ainda tem muita coisa boa e da qual se orgulhar no Brasil. Ainda vibro 
com os nossos lançamentos, mas estou assustado e pessimista em re-
lação a quanto tempo isso vai durar e que papel eu posso ter nisso tudo.
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JOSÉ MARIO PEREIRA

Separar o 
essencial do 
acessório
Alvaro Costa e Silva   

O proprietário da Topbooks, José Mario Pereira, acompanha a movimenta-
ção do mercado de livros desde 1974. Levando em consideração esta expe-
riência, ele afirma: “O mundo editorial mudou muito. Havia um saudável ro-
mantismo na profissão de editor. Hoje eu noto uma tendência, pelo menos 
por parte da mídia, de privilegiar, no que tange ao mundo da edição, o eco-
nômico em detrimento do cultural. Se um livreco de ocasião vende muito, 
independentemente do valor literário, é certo que vai ganhar maior espaço 
que o livro de qualidade”.

O publisher da Topbooks teve o início de sua carreira marcado pelo con-
tato com o dicionarista Aurélio Buarque de Hollanda. A partir disso, pas-
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sou a frequentar a editora Nova Fronteira, que editava o Dicionário Aurélio. 
O proprietário da Nova Fronteira, Carlos Lacerda, autorizou o funcionário 
responsável pelo setor de expedição a entregar a Pereira um exemplar de 
todos os livros ali editados que desejasse. “O primeiro que ganhei, e que me 
impressionou muito, foi Memórias, sonhos e reflexões, do Jung”, conta. 

Nesta entrevista, Pereira comenta outros momentos de sua trajetória, 
e afirma o que — em sua opinião — é um bom texto literário: “É aquele que 
se lê com agrado e que convoca à reflexão. Um bom autor maneja bem os 
recursos de sua língua, e dialoga ao mesmo tempo com a tradição e com os 
seus contemporâneos”. Ele também define o que é um editor: “Para mim 
um editor tem de ser, antes de tudo, um bom leitor. Depois, é recomendá-
vel que esteja informado sobre o que se publicou e se publica no seu pa-
ís e nos principais centros de cultura. Eu aprendi muito frequentando se-
bos, boas livrarias, lendo a respeito dos temas mais variados, e conversan-
do com editores mais velhos.”

O editor ainda conta que foi a sua curiosidade que o levou a frequentar 
sistematicamente livrarias, atitude que lhe permitiu entender a diferença 
entre o essencial e o acessório. 

O que podemos destacar de significativo no mercado de edição de li-
vros no Brasil dos últimos 40 anos? 
Eu comecei a acompanhar o mundo editorial já no final de 1974, época em 
que cheguei ao Rio de Janeiro. Sou do Ceará. A razão disso se deve à minha 
sorte de ter conhecido, no mesmo mês em que aqui desembarquei, o dicio-
narista Aurélio Buarque de Hollanda, que ficou meu amigo e me convidou 
para trabalhar com ele no escritório do seu dicionário. Devido à minha pro-
ximidade com Aurélio, passei a frequentar a editora Nova Fronteira, que edi-
tara o seu dicionário, e que era então dirigida por Carlos Lacerda, seu fun-
dador e dono. Foi ele quem, ao notar meu interesse por livros, autorizou o 
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funcionário responsável pelo setor de expedição a me dar um exemplar de 
todos os livros ali editados que eu desejasse. O primeiro que ganhei, e que 
me impressionou muito, foi Memórias, sonhos e reflexões, do Jung. Terminado 
o trabalho com Aurélio Buarque de Hollada, fui para a Imago, do psicana-
lista Jayme Salomão, cujo editor era Pedro Paulo de Senna Madureira, que 
logo depois de deixar o seminário trabalhara na editora Bruguera e no es-
critório da Enciclopédia Delta como assistente de Antônio Houaiss. O tempo 
que passei como revisor na Imago foi importante para mim, tanto pelas lei-
turas, quanto pelo convívio com uma equipe excelente, e da qual eu era o in-
tegrante mais jovem. Foi lá, por exemplo, que conheci Otto Maria Carpeaux, 
amigo de Pedro Paulo. Também lá conheci Adélia Prado, pois foi a Imago que 
editou o seu livro de estreia, Bagagem. Tendo o catálogo da Imago como ba-
liza, passei a examinar tudo que se publicava, indo às livrarias diariamen-
te. Desde o primeiro momento me entusiasmou o catálogo da Perspectiva, 
o da Civilização Brasileira, o da Paz e Terra, o da Brasiliense, o da Francisco 
Alves, o da Zahar, o da Vozes, para só citar algumas das editoras que nesse 
período estavam em plena atividade. Esse acompanhamento sistemático de 
tudo que chegava às livrarias me treinou no sentido de saber perceber a di-
ferença entre o essencial e o acessório. Afora isso, eu ia muito aos sebos, às 
noites de autógrafos, onde conheci muita gente, e logo passei a ter acesso a 
importantes bibliotecas, tanto de instituições, como a Academia Brasileira 
de Letras, quanto de amigos, como Paulo Rónai e Evaristo de Moraes Filho. 
O editor que eu me tornei nasceu da confluência desses fatores.

Contextualize o momento atual e ao mesmo tempo nos conte sobre a 
sua própria trajetória, misturando os dois aspectos da questão.
O mundo editorial mudou muito desde os anos 1970. Havia então um sau-
dável romantismo na profissão de editor. Hoje eu noto uma tendência, pe-
lo menos por parte da mídia, de privilegiar, no que tange ao mundo da edi-
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ção, o econômico em detrimento do cultural. Se um livreco de ocasião ven-
de muito, independente do valor literário, é certo que vai ganhar maior es-
paço que o livro de qualidade. Houve também um encolhimento do espaço 
nos jornais para a divulgação de livros. Alguns importantes suplementos 
deixaram de circular, e muitas vezes obras relevantes são entregues a es-
tagiários, quando antes os jornais convidavam professores e especialistas 
na matéria. Atualmente é comum o jornal pedir à editora a cópia de um li-
vro que só será publicado meses depois e, a partir dela, fazer uma nota rá-
pida anunciando a publicação, mas quando o livro sai não se interessam 
em publicar uma resenha, alegando que já deram matéria antes. Eu tive a 
sorte de ainda poder ver circular alguns importantes veículos dedicados à 
divulgação de livros e temas culturais. Lembro-me com saudade, entre ou-
tros, do suplemento “Cultura”, de O Estado de S.Paulo, em forma de tablóide; 
do “Folhetim”, da Folha de S.Paulo; e do caderno cultural do Jornal da Tarde.  

Qual foi seu grande acerto ao longo da carreira de editor, um fato que 
o tenha deixado orgulhoso?
Penso que foi ter aceitado o desafio de publicar A lanterna na popa, de Roberto 
Campos, em setembro de 1994, com pouco dinheiro, mas sem impor ao au-
tor nenhuma redução no seu texto. Um livro que gostei de ter devolvido ao 
mercado foi D. João VI no Brasil, de Oliveira Lima, então esgotado há mais 
de 50 anos. Outro autor cuja obra principal pus de volta em circulação foi o 
sergipano Manoel Bomfim.

E qual o seu maior arrependimento como editor?  
Eu sempre trabalhei com pouco dinheiro, sem capital de giro, sem sócio. Vez 
por outra consigo a ajuda de algum amigo para coeditar uma obra ou outra, 
mas no geral tenho de reinventar permanentemente a roda. A atividade de 
qualquer editora é limitada ou potencializada pelos recursos financeiros 
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de que ela dispõe. Mesmo a obra de Leonardo da Vinci e a de Michelangelo 
se beneficiaram da ajuda de mecenas. Então não tenho arrependimento, só 
consciência dos meus limites. Isso às vezes angustia, mas toda profissão 
carrega consigo a sua cota de frustração. O importante é não desanimar, e 
ficar atento às oportunidades.      

Como se forma um editor?
Para mim um editor tem de ser, antes de tudo, um bom leitor. Depois, é re-
comendável que esteja informado sobre o que se publicou e se publica no 
seu país e nos principais centros de cultura. Eu aprendi muito frequentan-
do sebos, boas livrarias, lendo a respeito dos temas mais variados, e con-
versando com editores mais velhos. Mas a verdade é que não existe uma 
receita pronta para se fazer um grande editor. O dia a dia vai moldando o 
profissional. É de se esperar, no entanto, que todo editor seja curioso e te-
nha um quê de psicanalista, porque às vezes nos deparamos com autores 
carentes, que demandam atenção redobrada.  

Há crescimento do número de editoras (e, portanto, de livros publica-
dos, o que é uma tendência mundial), mas sem um crescimento equi-
valente, no Brasil, no número de leitores. Como fazer?

A todo momento surgem novas editoras, muitas delas artesanais, que 
publicam livros de qualidade mas com tiragem pequena, às vezes de ape-
nas 50 ou 100 exemplares. Tenho visto também que jovens escritores pas-
saram a imprimir os próprios livros, em tiragens definidas em função da 
venda previamente garantida. É importante observar que muitos desses li-
vros não chegam às livrarias. Até o começo dos anos 1980, o normal para 
qualquer livro era uma tiragem mínima de cinco mil exemplares, mas de-
pois isso baixou para três mil, e hoje é usual se fazer edição de apenas mil 
exemplares. Então eu penso que temos mais editoras, mais títulos, e me-
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nos exemplares impressos. Até em função do custo de armazenamento, as 
editoras tendem hoje a produzir tiragens menores. Uma vez entrei numa li-
vraria em Barcelona e comentei com o dono que não entendia o fato de ver 
tantos livros novos e, ao mesmo tempo, ler nos jornais que havia diminuído 
o número de leitores na Espanha. “Quem então consome as novidades que 
vejo nesta mesa?”, perguntei. O livreiro me respondeu de imediato: “Quien 
garante nuestra existencia son drogadictos como usted”. Ou seja, me pa-
rece que é assim que funciona o sistema editorial, aqui e lá fora. Para ca-
da inapetente existe alguém que compensa isso lendo muito, e consumin-
do mais. Acho, porém, que o governo, as escolas, o Sindicato Nacional dos 
Editores, as emissoras de televisão deveriam unir forças para fomentar o 
interesse pela leitura e pelos livros em todo o país.

Qual o papel dos fenômenos editoriais?  E o das chamadas “tendên-
cias” (livros para colorir, livros de youtubers)? 
É da essência das modas o fato de chegarem com muita força, e desapare-
cerem a seguir. O livro para colorir sempre existiu, mas aí houve uma re-
paginação do produto, e ele teve um reaquecimento, que já chegou ao fim. 
Agora vivemos a temporada dos youtubers. Ela também esmaecerá com o 
tempo, e outra moda tomará o seu lugar. A pergunta que merece ser pos-
ta é: que literatura é essa? Tem qualidade literária? Trata-se de algo que só 
funciona no veículo eletrônico, ou seria levado em consideração se publi-
cado em forma de livro?

 Os editores brasileiros colocam a mão na massa, modificam os tex-
tos de ficção que recebem, sugerem mudanças aos autores? 
Eu creio que todo bom editor pode ajudar um autor, sugerindo mudanças 
ou acréscimos em seu texto, e até mesmo cortes maiores ou menores. Ezra 
Pound fez isso com o The waste land, de Eliot, e o editor de Raymond Carver 
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também. No Brasil há um caso interessante de título mudado pelo editor: 
Vidas secas, de Graciliano Ramos, originalmente se chamava Um mundo co-
berto de penas. José Olympio e seu irmão Daniel convenceram mestre Graça 
a mudar esse título comprido. Um editor com o qual trabalhei e que ajudou 
a melhorar muitos romances nacionais, reordenando, cortando ou fundin-
do capítulos, foi Pedro Paulo de Senna Madureira. Ele também retocava tra-
duções. Fazia isso sempre à mão, usando caneta tinteiro. Ele ficava horas 
a fio na Nova Fronteira, revendo, cortando, emendando, melhorando origi-
nais de escritores hoje famosos. Uma delas depois virou best-seller. Eu ouço 
e leio que Luiz Schwarcz sugere mudanças e cortes em obras de muitos de 
seus autores, e que eles agradecem por isso.

O que é um texto literário bom?
É aquele que se lê com agrado e que convoca à reflexão. Um bom autor ma-
neja bem os recursos de sua língua, e dialoga ao mesmo tempo com a tra-
dição e com os seus contemporâneos.

O que é um texto literário ruim?
É aquele que não tem ritmo, humor, ironia, agride a gramática, usa vocabu-
lário démodé ou pernóstico, e não deixa eco na mente do leitor. 

Que livros jamais publicados no Brasil gostaria de publicar? 
São tantos os livros que um editor quer fazer e não faz, seja porque tem ou-
tras prioridades, seja porque a vida é curta... Mas vou citar alguns que eu 
editaria, se pudesse: um alentado volume com os aforismos de Lichtenberg; 
o Samson Agonistes, de John Milton; um livro de Joseph Leo Koerner, como 
The reformation of the image; uma reunião dos principais ensaios de Kenneth 
Burke; a trilogia On what matters, de Derek Parfit, o grande filósofo inglês 
que morreu no dia 1º de janeiro de 2017, etc.
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Como vê a disputa entre o livro eletrônico e o livro de papel?
Desde que começaram a falar obsessivamente do livro eletrônico e de que 
o livro em papel estava com os seus dias contados, achei essa conversa 
sem fundamento. Considero o livro eletrônico útil para acondicionar gran-
des enciclopédias, dicionários e obras de referência, mas ele não ameaça 
o livro em papel, não. As estatísticas recentes, tanto no Brasil como no ex-
terior, mostram que o consumo do livro eletrônico não tem crescido como 
os alarmistas anunciavam. Umberto Eco ainda teve tempo de refletir so-
bre essa “ameaça” do livro em plataforma digital ao livro em papel; ele es-
creveu com muita lucidez sobre o tema, e em nenhum momento pensou em 
se desfazer de sua preciosa biblioteca de mais de 40 mil volumes. Acho que 
um e outro coexistirão sempre.

O que pode nos dizer sobre as compras de livros feitas pelo governo?
Durante anos eu ouvi falar de editoras com mais conexões que outras em 
se tratando de vendas para o governo. Já me comentaram até de editoras 
que contratavam despachantes para agilizar negociações com o FNDE e ou-
tros órgãos compradores. Não sei o quanto de boato há em afirmações co-
mo essas, embora se saiba, pelos jornais, de escândalos no setor. Seria re-
comendável a transparência na elaboração das listas de compras. Quem 
escolhe? Com que critérios? Como o governo adquire 20 mil exemplares 
de um romance num ano, e no seguinte compra mais 20 mil iguais se não 
aumentou o número de bibliotecas públicas na mesma quantidade? O ide-
al é que essas compras fossem feitas tendo por base a constituição de uma 
Biblioteca Básica Brasileira que pudesse existir em todos os cantos do pa-
ís, e que os compradores equilibrassem a seleção dos títulos de modo a não 
privilegiar uma editora em detrimento da outra. Seria igualmente saudá-
vel que o FNDE ficasse atento ao trabalho das pequenas editoras e estimu-
lasse o seu desenvolvimento.  
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Você pesquisou e escreveu um livro sobre a história da José Olympio 
que ganhou prêmios. Qual a importância dessa editora para a vi-
da cultural do Brasil?
A José Olympio foi uma das maiores editoras do Brasil. Devemos mui-
to a ela e ao seu fundador, José Olympio Pereira. A Casa, como era cha-
mada, publicou não só os grandes escritores e ensaístas do país, como 
também o melhor da literatura universal. José Lins do Rego, Graciliano 
Ramos, Rachel de Queiroz, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 
Andrade, Gilberto Freyre, Guimarães Rosa, Tolstói, Dostoiévski, Melville, 
Dickens, Jane Austen, Rilke, para só citar alguns, foram editados pela 
José Olympio em excelentes traduções, e belamente ilustradas. O pa-
drão de qualidade que a J.O. imprimiu a suas publicações enriqueceu 
a paisagem cultural do Brasil.  

Que figura mais lhe impressionou como editor? Pedro Paulo de Senna 
Madureira? Como entende o fato de ele não estar mais no mercado? 
Eu me tornei amigo de Pedro Paulo na segunda metade dos anos 1970. 
Desde então acompanhei sua trajetória como editor brilhante e ousa-
do. Na Imago ele publicou não só o primeiro livro de poemas de Adélia 
Prado mas também Ana Maria Machado, Paul Ricoeur e  Hans Küng. Na 
Nova Fronteira, lançou Italo Calvino, Kundera, Faulkner, Proust, Norman 
Mailer, Gore Vidal, Marguerite Yourcenar, Thomas Mann, Hermann Broch 
e Umberto Eco. Na Guanabara, publicou, entre outros, Max Frisch e uma 
notável antologia de poetas gregos em tradução de José Paulo Paes. Na 
Siciliano, Pedro Paulo continuou a editar obras de grande qualidade, na-
cionais e estrangeiras, de Rachel de Queiroz a Faulkner.  Alguém da qua-
lidade intelectual de Pedro Paulo não estar na ativa, como editor ou con-
sultor editorial, mesmo levando-se em conta uma ou outra excentricida-
de sua, é algo que merece reflexão, e deve ser lamentado.  
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JACÓ GUINSBURG 

Senhor do 
tempo
Ronaldo Bressane

Sopesou o livro nas mãos trêmulas, com as unhas arrancou a embala-
gem, o abriu e o levou até as narinas, fazendo do livro uma máscara: ho-
mem com cabeça de livro. Quantas vezes teria praticado o mesmo ritu-
al? O editor aspirou o cheiro de livro novo e sorriu. Largou displicente na 
mesa a reedição do volumoso clássico Protágoras de Platão  para levantar 
as sobrancelhas na direção de Gita K. Guinsburg, sua mulher e co-edito-
ra na Perspectiva: “E o outro, entrou na gráfica?”. Se o homem é a medida 
de todas as coisas, aquele livro não simbolizaria só mais um volume de-
pois de 1.200 títulos: anunciava também o título seguinte. Aos 96 anos, 
Jacó Guinsburg engana o tempo multiplicando-o com livros.

Publisher, editor, tradutor, jornalista, professor e crítico teatral, 
Guinsburg trouxe ao país títulos de Umberto Eco, Erich Auerbach, Paulo 
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Emilio Salles Gomes, Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos. 
Filho de imigrantes judeus, o editor aportou em São Paulo com 3 anos, vindo 
da Bessarábia. Autodidata, saiu da pobreza do Bom Retiro graças à militân-
cia na esquerda. Em 1947, criaria a editora Rampa — em que lançou mun-
dialmente Isaac Bashevis Singer, cuja literatura verteu do iídiche. Em 1954 
foi para a Difusão Europeia do Livro, onde editou Maurice Crouzet, Sérgio 
Buarque de Holanda e Antonio Candido, de quem se aproximou — um dos 
responsáveis por levá-lo à Universidade de São Paulo (USP), onde ministrou 
teatro na Escola de Arte Dramática e na Escola de Comunicações e Artes. 
Aposentou-se da USP há seis anos.

Convidado por Décio de Almeida Prado, passou a colaborar n’O Estado 
de S. Paulo, onde conheceu o crítico teatral Sábato Magaldi. Em 1965, fun-
dou a editora Perspectiva, onde publicou obras de vanguarda, como os po-
emas de Maiakóvski, que acabam de sair em nova edição, e uma bibliogra-
fia essencial de humanidades marcada pela Coleção Debates. Os três livros 
mais vendidos da casa são Como se faz uma tese, de Umberto Eco, O persona-
gem de ficção, de Antonio Candido, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio 
Salles Gomes e Anatol Rosenfeld, e O genocídio do negro brasileiro, de Abdias 
do Nascimento. 

Embora a Perspectiva localize-se na rua Brigadeiro Luis Antônio, 
seu centro hoje é o escritório de Guinsburg, num confortável aparta-
mento do Jardim Paulista, cuja sala de estar está repleta de primeiras 
edições autografadas. Pai de dois filhos, casado há 60 anos com a sim-
pática matemática Gita — que serviu à reportagem um delicioso almo-
ço judaico em que não faltaram geltfish e piadas maledicentes —, o edi-
tor conversou com o Cândido por horas. Se o homem é a medida para 
todas as coisas, um homem como Jacó Guinsburg é a medida para todo 
editor que se preze.
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Como é ter 96 anos? 
Você nunca pensa que vai chegar aos 96. A perspectiva existencial inter-
na é a duração do dia, não o tempo da distância. Agora, a vecchiaia é uma 
chatice, sou forçado a trabalhar em casa. Meu pai morreu aos 80 anos, mi-
nha mãe também. Só que meu pai teve uma guerra nas costas. Ele dei-
xou um livro de notas em iídiche, mas eu tenho alguma dificuldade em 
usar esse material para escrever um livro. Falo, leio e escrevo iídiche, co-
mo conto no meu livro As aventuras de uma língua errante. São relações difí-
ceis. São memórias de guerra. Ele foi para a guerra, não era assim tão pa-
triota, quis ir pela aventura. Era um homem bastante moderado. Foi con-
vocado em 1915. Ele arrancou os dentes de baixo para tentar escapar do 
exército! Depois foi convocado e resolveu ir por vontade própria, em 1916. 
Foi prisioneiro até 1919 no Tirol (Áustria), trabalhando nos teleféricos. Em 
1920 casou, em 1921 eu nasci. Viemos para o Brasil em 1925. A família 
Guinsburg é grande. São originários dos Guinsburg da Ucrânia, depois fo-
ram à Bessarábia, onde eu nasci. Teve até um barão Guinsburg na Rússia, 
que mexia com ferrovias e reuniu a maior biblioteca de manuscritos me-
dievais judaicos da época, hoje em São Petersburgo [antiga Leningrado]. 
Eu não avanço no conhecimento das minhas origens além do meu avô. Na 
historiografia judaica há muitos Guinsburg, Gainsbourg, Ginsberg. Desde 
1300 há um lugar na França chamada Gainsbourg: a cidade dos gansos. 

Hoje você segue o judaísmo ou continua ateu, como na juventude? 
Judaísmo é uma cultura, antes de mais nada. Não é só religião. Não sou 
religioso, nem minha esposa o é. Sempre fomos de esquerda! O judaís-
mo é uma cultura quadrimilenar. Uma das principais fontes do cristia-
nismo foi Paulo. O cristianismo é uma dissidência do judaísmo — eram 
judeus convertidos à crença judaica do messianismo, que começou como 
um movimento político e terreno; judeus apocalípticos, convertidos sob o 
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impacto de concepções helenísticas e persas. O cristianismo só se torna 
uma religião independente no momento da transfiguração: quando Deus 
se faz homem, a religião sai do plano físico para o metafísico. Quem per-
cebeu este fato transformador foi Paulo, que brigou com Pedro e Tiago, 
porque não queria só converter judeus como o povo escolhido, passando 
a pregar ao mundo não-judeu. Com o universalismo nasce o cristianismo.

Mas você falava da sua família… 
Meu pai mantinha as tradições, apenas. Eu tenho um lado da família que já 
era de esquerda, e esse lado me encaminhou para contatos que formaram 
minha cabeça. O Partido Socialista Judeu foi um dos partidos mais impor-
tantes da esquerda social-democrática, de origem menchevique. Saíram 
de Berenztein, na Alemanha, onde nasceu a social-democracia, depois da 
II Internacional. Fiquei próximo dos movimentos de esquerda, em especial 
do Partido Comunista e da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, primei-
ra aliança de esquerda no Brasil, que chegou ao poder através do tenen-
tismo prestista, com raízes sérias no Exército e na Marinha, como Agildo 
Barata, Miguel Costa. O tenentismo tinha uma ala integralista, próxima ao 
nazismo, fascismo, salazarismo, e outra ala que tendeu para a esquerda, 
com militares e intelectuais como Caio Prado Jr., com tendências socialis-
tas mas não stalinistas, como Paulo Emílio, Antonio Candido e Decio de 
Almeida Prado, pessoas da elite brasileira. Assim como a revolução russa 
veio dos filhos da direita, por aqui a esquerda nasceu da elite (risos).

A Revolução Russa fez agora 100 anos. Você viveu quase esse sécu-
lo todo. Como vê agora, em pleno centenário da revolução, o recru-
descimento mundial da extrema direita? 
Me lembra muito 1939. As bactérias estão aí. Dependendo da situação, 
podemos ter coisas piores. Vejamos aí essa briga entre Coreia do Norte e 
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EUA. Se perdermos a ONU, como aconteceu com a Liga das Nações nos 
anos 1930, o pau vai comer. É um perigo grande. A política não é uma ci-
ência, é uma arte. A economia política tem possibilidades e probabilida-
des, mas não tem certezas. A economia tem um processamento próprio, 
e quando você a violenta por imposições de vontade, você a leva ao que 
os regimes stalinistas comprovaram: a estatização não funciona. Veja a 
Cuba de hoje e a Cuba do início da revolução, veja a China de hoje e a de 
Mao. Não é um reacionário falando, são lições da história. 

Por que você se tornou editor? 
Nunca foi meu objetivo. Nunca tive um objetivo muito fixo. Quando jovem, 
para desgosto dos meus pais, não conseguia me fixar em nada. Era uma 
juventude muito errática. Meu objetivo foi sempre vagar entre a política, 
a literatura e a filosofia. Sempre gostei de história e fui muito mal em ma-
temática. Era um curioso, e recebia o impacto dos amigos. E a curiosida-
de porosa te leva para lugares imprevistos. Às vezes uma palavra que vo-
cê esqueceu é mais importante, te impulsiona para outra direção, do que 
longos papos sobre Hegel, Kant, Rousseau, Diderot. Não era isso o que eu 
queria, nem ser editor nem jornalista. Mas depois de ser aluno do Liceu de 
Artes e Ofícios e ter trabalhado com lima e torno, ter sido tecelão, vende-
dor de coisas de ferro velho e mais uma porção de outras coisas  — e na-
da disso ao mesmo tempo —, acabei com um amigo meu, de família bra-
sileira, que havia perdido tudo em 1929, vendedor na livraria Brasiliense, 
chamado Edgar Pato Ortiz Monteiro, parente do Monteiro Lobato. 

Você levava uma vida boêmia?
Eu frequentava os brechós, os botecos e as reuniões comunistas. Um 
dia Edgar e eu resolvemos fazer uma editora, sem como nem por quê. 
Não tínhamos onde cair mortos. Ele tinha um primo, Carlos Ortiz, sa-
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cerdote, meio de direita, mas que no fim da guerra sofreu uma conver-
são à esquerda, largou a batina e escreveu Romance de um pároco. Mais 
tarde virou crítico de cinema da Folha de S.Paulo e impulsionou o cine-
ma dos anos 1940 no Brasil. Sabia latim, grego, hebraico e alemão. Eu 
só sabia um pouco de francês, que estudei com Freitas Vale, dono da 
Vila Kirial, na Vila Mariana. Comecei pela Chanson de Roland. Então edi-
tamos pela Rampa quatro livros: uma Antologia judaica, porque era uma 
literatura que havia sofrido um grande massacre, Joias do conto iídiche, a 
primeira antologia de literatura iídiche no país, A mãe, de Sholem Asch, 
autor de Nazareno, que escrevia em iídiche, e os Contos de I.L. Peretz. 

Qual a diferença entre publicar hoje e nos anos 50? 
Nunca trabalhei com estatísticas. Publicar é uma missão. Que não é fácil. 
Não é vontade de ser mártir. Até tenho uma ponta sodomita (risos). Mas 
não tenho vontade de sofrer um calvário. O panorama hoje é diferente, 
muito melhor. Não há comparação. Temos classes malformadas, mas te-
mos níveis de excelente formação. Houve uma falsa democratização com 
a banalização dos currículos universitários. Ter um rapaz formado em 
escola pública ganhando o “Nobel em matemática”, como o Artur Ávila, 
não existia. No máximo tínhamos o Ruy Barbosa ensinando inglês para 
ingleses. A literatura hoje explodiu. Nos anos 1950 o conceito de litera-
tura era muito mais severo. Hoje qualquer cara que ejacula duas ideias 
registra esses pensamentos, e aí sai muita porcaria, muita bobagem. É 
preciso peneirar. Só que não podemos olhar essas porcarias só por con-
ceitos estéticos, e sim pela lente sociocultural. Quem salva isso? O pen-
samento crítico, que deve obedecer parâmetros que devem ser respei-
tados. O problema é o Estado. Como esse governo destina somas fabulo-
sas para propinas mas não tem recursos para educação? Quando inver-
termos o orçamento a favor da educação, saímos dessa.
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Como você, um homem de esquerda, vê um líder como Lula? 
Só posso ver o que homens como Helio Bicudo e outros viram. Não dur-
mo com o Lula. E quanto às fés religiosas, posso dizer que fui stalinis-
ta, então conheço bem a dose. Quem poderia ser oposição a Stálin foi 
morto. Falo isso tranquilamente porque fui dessa corrente. Tudo isso 
julgávamos válido em nome da revolução que libertaria a humanida-
de. A política é a arte dos homens que a fazem. Nós pensamos e fala-
mos. Normalmente os processos políticos obedecem a uma gangorra. 
E não é um homem salvador que vai conseguir conciliar as necessida-
des econômicas com os direitos individuais. A direita tentará o tempo 
todo se mascarar de esquerda, aliás já vimos isso acontecer. Quantas 
pessoas foram ouvidas na Lava Jato? E todos se declararam inocen-
tes. E qual a criatura mais honesta de todas? (risos) Então o que você 
quer? Tenho a maior admiração pela carreira do Lula. Mas essas re-
lações promíscuas já existiam antes, com as montadoras. Sendo pre-
sidente de novo vai resolver? Tudo bem, todo mundo precisa se segu-
rar em algum lugar. Precisamos de um cabide. Não creio que um ho-
mem como o Suplicy não saiba dessa coisa reles que eu estou dizen-
do. Duvido que boa parte de pessoas extremamente inteligentes não 
saibam o que aconteceu com o PT. É uma opção. Homens de partido 
de esquerda se tornaram expoentes da direita, e dos piores. Será que 
é tudo uma armação? Uma das figuras dos Thibaut vira livre-pensa-
dor e defende Dreyfuss. Aos 50 anos, tem dúvidas religiosas de novo, 
aquele universo ressurge dentro dele e volta a ser um católico conser-
vador. E escreve: “Peço que não creiam em qualquer coisa que eu di-
ga daqui pra frente”. A religião da esquerda deveria ser a crítica! O ra-
dicalismo político sempre tem uma ponta de fundamentalismo. Hoje 
nem me vejo como um homem de esquerda. Estou à direita da esquer-
da e à esquerda da direita. Não me sinto à vontade em nenhum lugar. 
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Parece que sempre que falamos de editar livros acabamos cain-
do na política.
Sim, voltemos, é mais higiênico. (risos) Hoje vejo com felicidade o vi-
cejamento de uma infinidade de pequenas editoras ao lado de gran-
des grupos. Temos uma nova classe letrada, com um contingente mui-
to grande de pessoas saídas das humanidades, que inclusive procu-
ram a edição como possibilidade de mercado. Pessoas como o Luiz 
Schwarcz e outros conseguiram uma coisa que o Ênio da Silveira e o 
Octalles Marcondes tentaram. É possível a existência de grandes edi-
toras criando livros de alta qualidade. A internet demonstrou a exis-
tência de um público mais amplo do que se supõe. O que se vê nas edi-
toras, nas livrarias e nas vendas diretas. Títulos que não circulavam, 
cujos estoques eram enormes, agora estão circulando, com a internet. 
Algum público existe. Veja o que aconteceu com o Uber no Brasil. Tem 
aí uma porção de aplicativos. É isso. A Amazon traz um modelo, vem 
aquela gritaria, depois as pessoas competem.

Que acha da política do preço fixo? 
Não sei. O preço variável não me parece boa coisa. Toda a minha vi-
da trabalhei com preço fixo. Vendo para a Amazon pelo mesmo preço 
da Livraria Cultura. Antigamente eram 50% para o distribuidor e 30% 
para a livraria. Hoje damos 50% para a livraria. Temos o custo da rea-
lização do livro, direitos autorais, edição, preparação, arte, impressão, 
papel. Que lucro vou ter nisso? Sem falar no imposto de 30%. Se tiver 
que pagar direitos para fora, tem tradução. É uma loucura ser editor! 
Mas a loucura sempre foi construtiva. Os canais de Suez e do Panamá 
foram loucuras. Santos-Dumont era meio doido. Há um dado de obses-
são na busca por um objetivo. Você não vai ganhar dinheiro com o li-
vro. Há um dado psicocultural importante. Quero ser editor e vou ser. 
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Gosta de e-book? O que tem lido? 
Não tenho mais olhos para ler, mas o e-book é um instrumento váli-
do. Não vai desbancar o livro, pelo menos por ora. Leio relativamente 
pouco. Tenho lido um livro da Perspectiva. Uma peça de Haroldo de 
Campos, Graal. Li o recente de Umberto Eco, O enigma de Spinoza, fra-
co como romance, mas muito interessante como ideia. 

O que é um bom texto literário?
É o texto que me agrada, que me desperta completamento, ilumina-
ção, ampliação do meu conhecimento.

Qual o maior livro que publicou? 
O primeiro conto do Issac Bashevis Singer, “O Judeu da Babilônia”, em 
1948. Ele era absolutamente desconhecido e o editei naquela antolo-
gia da Rampa. [Umberto] Eco foi uma grande aposta, Obra aberta ain-
da vende muito. A personagem de ficção, com Antonio Candido, Décio 
de Almeida Prado, Anatol Rosenfeld e Paulo Emílio Salles Gomes, um 
grupo que eu reuni, me orgulho muito de ter publicado. Foi um gru-
po muito frutífero em São Paulo e nas letras. Haroldo era uma figura 
extraordinária, tanto na poesia quanto na filosofia. Fomos amigos e 
me interessei por ele tanto quanto Anatol, também muito meu amigo, 
com quem tivemos um curso toda segunda durante 14 anos — um ju-
deu alemão de esquerda de pensamento muito aberto e erudição ex-
traordinária, grande semeador de ideias, como Vilém Flusser.

De que se arrepende? 
De não ter editado todos os livros que os outros editaram, como O nome da 
rosa, de Eco. Tenho dor de cotovelo, inveja, até hoje (risos). Vejo um livro bo-
nito e penso que eu queria ter editado. Mas continuo na ativa. Depois que fi-
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quei doente, com um problema de pulmão, dei uma parada, mas trabalha-
va todo dia. Meu problema é a irremediável vecchiahia. Enquanto ela deixa, 
vou traduzindo um livro de um autor francês sobre Maria Knabel, discípula 
de Stanislavski. Sempre o teatro! 

Quais os grandes livros que você leu?
Jean Cristoph, de Roman Rolland. Os Thibaut, de Roger Martin Du Gard. Dez dias 
que abalaram o mundo, de John Reed. Dom Casmurro, do Machado. Continuo 
muito interessado em entender o que de fato aconteceu com a senhora Capitu 
(risos). Todo o jogo de ocultação e revelação é fascinante. Os sertões, do Euclides 
da Cunha, principalmente a terceira parte, “A luta”, onde não só revolucio-
nou a linguagem literária, porque tem um cabedal fantástico, mas a manei-
ra de contar. Mas era um doido. Um cara desafiar o melhor atirador do exér-
cito? E não foi só por amor. Era um sujeito patológico. E não foi um marido 
ideal. Como é que um homem que abre um novo caminho na literatura po-
de ser de uma estreiteza brutal nas suas relações pessoais? O que ele enten-
deu do sertanejo não entendeu da mulher… Mas quem é que entende? (Risos.)

Você é um homem esperançoso? 
E quem não é? Todo mundo espera viver o dia seguinte. Sorte é uma coisa 
de que todos andam atrás e poucos recebem. O jogo é sempre muito misti-
ficado e muito duro. A sorte grande eu não tive, mas sortinhas sim. Garanto 
que o resultado não foi tão bom quanto a encomenda (risos). Freud tinha ra-
zão: quando pedimos, não somos nós que pedimos; internalizamos os im-
pactos que recebemos, e os transformamos em pedidos. Vamos almoçar?
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LUCIANA VILLAS-BOAS

Onde só os 
otimistas 
têm vez
Marcio Renato dos Santos

Luciana Villas-Boas saiu em 2012 da Record, onde ocupava o cargo de di-
retora editorial, entre outros motivos, com a finalidade de ter mais tem-
po livre. Hoje, a agente literária, com 40 clientes, e mais de 50 solicitações 
de autores por mês, diz que recebe e responde, em média, 100 e-mails por 
dia. Precisa analisar originais, negociar contratos, dialogar com escritores 
e editores, entre outras urgências. Ela afirma que o seu nome e o tempo de 
que dispõe são os seus capitais. Tempo livre, para ler por prazer, ainda não 
tem, mas é o seu projeto de aposentadoria. Apesar disso, se permitiu a leitu-
ra de O homem que amava os cachorros, do cubano Leonardo Padura, roman-
ce que adorou e recomenda.
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A entrevista foi realizada na sede da agência de Luciana, a Villas-
Boas&Moss, no Rio de Janeiro. O bate-papo de duas horas foi fluente e teve 
breves interrupções, quatro ou cinco vezes, por latidos de Nelson, um ca-
chorro de 9 anos que ela apresenta no site da empresa como agente de se-
gurança e blogger — na realidade, Luciana, que também atuou na imprensa 
carioca, usa o nome do cão para assinar alguns textos.

Durante 17 anos, fez uma gestão na Record que, entre outras marcas, 
viabilizou 1.500 contratos. Mais que isso, apostou na literatura brasilei-
ra contemporânea e publicou livros, entre outros, de Alberto Mussa, Altair 
Martins, Cíntia Moscovich, Luiz Ruffato, Marcelino Freire, Marcelo Mirisola, 
Miguel Sanches Neto, além de Lya Luft e Manoel de Barros, cujas obras ob-
tiveram vendas acima da média. 

Luciana analisa o contexto atual do mercado editorial brasileiro, que, 
de acordo com ela, está saindo de uma crise sem precedentes, resultado da 
suspensão de compras de livros pelo governo federal — responsáveis por 
25% do setor. O atual público das editoras são os clientes de livrarias, o que 
não dá conta de sustentar nem de ampliar as possibilidades do mercado 
brasileiro — ainda com muito por fazer. 

A agente literária lamenta a inviabilidade comercial dos contos, apesar 
de ser leitora de narrativas curtas, e critica os editores pelo fato de eles não 
estimularem os escritores a produzir o grande romance brasileiro.

Formada em História, aprecia romances históricos e também faz res-
trições à produção brasileira contemporânea, que, em seu entendimento, 
não reflete a realidade do país. Luciana espera que os youtubers ocupem me-
nos espaço no mercado e, acima de tudo, tem fé que aconteça uma trans-
formação na realidade brasileira a partir de investimentos em educação. 
Otimista? Sim, como ela mesma comenta, um editor (e ela ainda é, por que 
não?, uma editora) é acima de tudo um otimista: “Se a pessoa não é otimis-
ta, não entra nesse negócio”.
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Há uma crise no mercado editorial brasileiro?
Sim. Embora o mercado brasileiro não tenha chegado a um estágio madu-
ro, antes de alcançá-lo nós estamos enfrentando uma crise terrível, conse-
quência da crise econômica. Mas, no caso do mercado editorial, há pecu-
liaridades e agravantes em relação a outros setores da economia. Desde o 
Plano Real, que teve início em 1994, até 2014, o mercado do livro brasileiro 
viveu um processo de expansão. A moeda estável contribuiu imensamen-
te e somaram-se a isso os planos de governo para aquisição de obras para 
bibliotecas e escolas. Chegou-se a dizer que esses planos representavam 
25% do setor do livro. O fim dessas aquisições, incluindo a crise econômica 
mais geral, afetou o mercado do livro duramente, ainda mais porque os edi-
tores pensavam que estava tudo muito bem. Na verdade, havia uma bolha. 

Sem as aquisições de governo, o cliente do mercado editorial brasi-
leiro é o consumidor da livraria?
Exato. Subitamente, o editor teve que contar só com a livraria. E, levando 
em consideração o tamanho do Brasil, a cadeia livreira é pequena. O siste-
ma escolar é precário e não forma leitores. Não há um mercado minima-
mente condizente com a população brasileira.

O que é um sucesso editorial?
Depende da expectativa. Se você faz uma tiragem inicial de três mil exem-
plares esperando que demore um ano para esgotar e os três mil exempla-
res acabam em poucas semanas, exigindo reimpressões e em um ano vo-
cê vende mais de 10 mil exemplares, o título em questão é um sucesso es-
petacular. Se a tiragem inicial é de 50 mil exemplares, as vendam atingem 
30 mil e 20 mil ficam encalhados, é possível que o editor perca dinheiro 
e, portanto, a aposta foi equivocada. Por isso, é difícil dizer o que é um su-
cesso. Mas certamente há sucessos inequívocos quando se consegue ven-
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der mais de 100 mil exemplares. Quando entrei no mercado editorial, em 
1995, vender 100 mil exemplares era o teto. Na Record, os livros do Sidney 
Sheldon atingiam essa meta. Houve uma época em que alguns livros che-
garam a vender mais de um milhão de exemplares, como O código da Vinci, 
do Dan Brown.

Você foi diretora editorial da Record entre 1995 e 2012, período em 
que viabilizou 1.500 contratos. Qual a diferença entre o mercado edi-
torial brasileiro naquele momento e hoje?
Mudou tudo. Trabalhei como editora no auge do mercado editorial brasi-
leiro. A moeda havia se estabilizado, o que afetou a indústria de manei-
ra positiva. A estabilidade da moeda causou euforia, havia aqueles pla-
nos de governo de aquisição de livros, que já mencionei, dava a impres-
são de que o país estava engrenando, mas infelizmente não acontecia 
uma contrapartida real no aumento do público de livraria. Em 2008, a 
crise mundial atingiu o Brasil, mas parecia que não era tão sério. A situ-
ação do mercado editorial brasileiro realmente se complicou quando a 
então presidente Dilma Rousseff anunciou o fim dos programas de com-
pras de livros, em 2015. 

Foi uma bomba?
Foi. Muitos editores já haviam rodado livros para entregar ao governo 
e, então, as compras foram suspensas. Em função das compras de go-
verno, algumas das principais editoras desenvolveram setores de in-
fantis. Sem as aquisições estatais, imagine o tamanho do problema. 
Hoje quase não tem mais ninguém contratando livro infantil. Foi um 
momento terrível, mas, agora, estamos timidamente começando a sair 
desse quadro. 
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Ter publicado autores brasileiros foi uma das marcas de sua gestão 
na Record?
Acho que sim, mas para a empresa talvez não tenha sido um grande acer-
to. Afinal, não foi um segmento do catálogo que tenha sido particularmente 
lucrativo, embora o fato de eu ter levado a Lya Luft para a Record foi algo fi-
nanceiramente significativo. Ela vendeu mais de 300 mil exemplares. Mas, 
enfim, me orgulho do trabalho que fiz pela literatura brasileira na empre-
sa, seja por ter publicado obras, entre outros, do Alberto Mussa e do Miguel 
Sanches Neto, e também por ter editado o Manoel de Barros, o que resul-
tou em ampla visibilidade para a poesia dele, além de um resultado signi-
ficativo de vendas. 

Você se arrepende de não ter publicado algum autor brasileiro na 
Record? 
Sim. O Ronaldo Correia de Brito. 

Que livro ele apresentou?
O Galileia. Era um período em que eu estava menos ativa, talvez abatida 
por algum motivo pessoal, demorei para ler e dar uma resposta. O livro 
foi para a Alfaguara e, posteriormente, conquistou o Prêmio São Paulo de 
Literatura, em 2009.

O Reinaldo Moraes tentou publicar o Pornopopéia pela Record?
Ele me apresentou o Pornopopéia sim. Também não tive tempo de ler por-
que a oferta sobre o editor é muito grande. Eu queria ler tudo para não con-
tar exclusivamente com um parecer de fora. Afinal, nem sempre um pa-
recer, mesmo envolvendo mais de um parecerista, refletia a minha visão. 
Mas, enfim, não pude ler o Pornopopéia e o Reinaldo Moraes publicou o li-
vro pela Objetiva.
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O que é um bom texto literário?
O bom texto literário é absolutamente único. Primeiro, ele tem uma lingua-
gem que não recorre a clichês, imagens e frases feitas. É claro que essa lin-
guagem não precisa ser necessariamente experimental, mas deve ser pró-
pria, do autor em questão. Um bom texto se define também por apresentar 
um enredo instigante e uma visão de mundo peculiar.

Um texto ruim seria, evidentemente, o oposto disso?
Sim. Recebo em média 80 originais para analisar por mês. Me causa es-
panto a quantidade de pessoas que querem se expressar literariamente, 
mas que não possuem intimidade com a expressão literária. Por que que-
rem tanto isso?

Se tornou interessante ser escritor?
Não sei o que é. Ser escritor dá muito trabalho.

A literatura brasileira contemporânea recria a realidade do país?
Do que é publicado, há uma preponderância da paisagem do Sul e do Sudeste. 
Curioso é que na década de 1930 os autores recriavam o Nordeste. Mas não 
me refiro apenas a nuances geográficas. Sinto falta de pequenos recortes 
da vida. No Brasil, há poucos livros ambientados, por exemplo, em univer-
sidades, laboratórios científicos, bancos ou empresas. Não temos nenhu-
ma ficção expressiva que se passe no BNDES, apesar dessa confusão na 
política brasileira.

O conto tem vez no mercado editorial?
O preconceito em relação ao conto acontece no mundo inteiro. Não entendo 
isso porque eu adoro ler contos. Ainda mais numa época que a gente tem tão 
pouco tempo, o conto dá a satisfação de você encerrar aquela leitura, aquele 
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processo narrativo. Mas, enfim, é curioso. O escritor precisa ter produzido al-
guns romances bem-sucedidos para o editor publicar o livro de contos dele. 
Em geral, isso acontece porque o editor não quer perder o romancista e, en-
tão, publica os contos que ele escreveu. Agora, gostaria que ficasse bem cla-
ro que isso é uma descrição de um quadro, não é uma avaliação minha. Não 
estou dizendo que isso é certo, mas é o que acontece. Os editores não gostam 
de publicar contos. Se você conversar com o Luiz Schwarcz, da Companhia 
das Letras, ou com o Carlos Andreazza, da Record, ambos vão dizer que um 
autor não pode estrear com um livro de contos. Eles devem ter suas razões 
financeiras e empresariais para responder dessa maneira. 

No que diz respeito ao mercado editorial, os youtubers vieram para ficar?
É um fenômeno diferente de qualquer outra moda anterior porque o youtuber 
reflete uma nova mídia. Não sei se a relação deles com o mercado editorial 
vai permanecer, mas é possível que permaneça. Porque eles têm pouco a ver 
com literatura. Tem uma youtuber, de quem não lembro o nome, que expres-
sou isso muito correta e honestamente. Escutei ela dizer mais ou menos o se-
guinte: “Publico um livro porque tudo que eu colocar no mercado vai vender. 
É um livro, mas poderia ser uma camiseta, um cosmético ou uma bijuteria”. 
Parece que os youtubers vieram para ficar. Espero que, pelo menos, diminua 
o espaço que atualmente eles ocupam no mercado editorial.

Um autor se prejudica se ficar fora das redes sociais?
Muito. Ele deve ter no mínimo um site e uma página no Facebook. Atualmente, 
uma editora espera que o autor faça uma campanha na Internet para divulgar 
seu livro. Claro que há níveis de expectativa. A ficção literária não está atre-
lada, por exemplo, a gravação diária de vídeos, prática dos youtubers. Mas eu 
acho ótimo usar a internet para divulgar a obra. Nesse ponto, a Internet aju-
dou muito o escritor e a difusão da literatura.
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Você planejou ser agente literária?
De vez em quando, pensava na possibilidade. Mas não tinha uma motivação 
para sair da Record. No entanto, precisava ter mais flexibilidade para ad-
ministrar meu tempo. Gostaria de poder viajar na hora em que eu quisesse. 
Então, foi basicamente isso que me motivou a deixar a empresa. Além disso, 
minha posição lá dentro tinha tomado feições distintas, na medida em que 
eu estava muito envolvida com o departamento comercial, com o marketing 
e até com o setor industrial. Tudo isso me impedia de ter um relacionamento 
mais direto com os autores, que era um trabalho que eu gostava muito de fa-
zer. Queria recuperar esse envolvimento com os escritores. Nunca pensei em 
abrir a minha editora, mas estava disposta a recomeçar como agente literária.

Você é agente literária desde 2012. Representa quantos autores?
Atualmente são 40 autores, mas é preciso levar em consideração que tam-
bém represento listas de catálogos de editoras e de agências internacionais 
para o Brasil, o que é muito importante para a economia do meu negócio.

O que os 40 autores brasileiros que você representa esperam da sua 
empresa? 
Os novos autores esperam colocação em uma editora, enquanto os escrito-
res consagrados muitas vezes têm expectativa de serem traduzidos para ou-
tros idiomas. A expectativa, portanto, varia. 

Muitos autores procuram o serviço de sua agência?
Recebo no mínimo 50 solicitações por mês.

Qual o seu critério para representar um autor?
A obra. Pela primeira mensagem já sei se vale, ou não, representar. Afinal, 
um livro exige muito tempo. A literatura é a forma de expressão artística mais 
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desafiadora e exige muito mais do seu apreciador do que qualquer outra, mais 
do que as artes visuais, a música, o teatro e o cinema. Em duas horas, você con-
segue emitir uma opinião sobre um quadro, uma escultura, um álbum, um 
filme ou uma peça de teatro. Já um livro exige pelo menos meia hora para de-
cidir se você vai continuar a leitura ou não. Literatura pede uma demanda de 
tempo justamente numa época em que as pessoas não têm tempo, e isso ge-
ra conflito. É curioso. As pessoas chegam pra mim, e dizem: “Não precisa me 
representar, eu queria só a sua leitura”. Como assim só a minha leitura? Meu 
tempo e meu nome são os únicos capitais que eu possuo. Não posso sair len-
do diletantemente. Meu sonho de aposentadoria é ler sem qualquer compro-
misso, porque hoje não posso fazer isso. Então, tenho que ser muito criterio-
sa, mesmo, em relação ao que vou ler.

Qual foi o último livro que você leu por lazer?
O homem que amava os cachorros, do Leonardo Padura. Li e adorei. É uma obra bri-
lhante sobre o século XX, o autoritarismo e a natureza humana. Incomparável. 
É um livro imperdível.

Ainda sobre os autores que representa: você exige deles algum tipo de 
atitude?
Não. Se cumprirem o contrato, já está ótimo.

Você dialoga como todas as editoras brasileiras?
Sim, com todas. Evidentemente que algumas editoras, que não vou dizer quais, 
são melhores de trabalhar do que outras. É importante ressaltar que as empre-
sas editoriais brasileiras apresentam um padrão de negócio, no que diz res-
peito a pagamento e atenção, tão bom quanto qualquer editora da Europa ou 
dos Estados Unidos. Mas tenho uma crítica a fazer. Os editores do Brasil não 
buscam ativamente o grande romance brasileiro.

59



Nenhum editor busca isso?
Não.

Atualmente não temos o grande romance brasileiro?
Não. Infelizmente, é um conceito que não existe no Brasil. Nos Estados 
Unidos, o great american novel é um conceito que ninguém questiona. 
Eles vivem em busca disso. 

Mas no passado já tivemos grandes romances brasileiros.
Mas você acha que havia essa percepção de que era o grande roman-
ce brasileiro? Tivemos sim pelo menos dois grandes romances bra-
sileiros: Vidas secas, do Graciliano Ramos, e Grande sertão: veredas, do 
Guimarães Rosa. O livro do Graciliano, publicado em 1938, é o gran-
de romance brasileiro da primeira metade do século XX, enquanto a 
obra do Guimarães Rosa, de 1956, é o ponto alto da segunda metade 
do século passado.

São obras de um outro tempo.
Naquela época, as classes médias intelectualizadas tinham sintonia 
com a produção literária, que era bem mais divulgada do que a litera-
tura contemporânea é atualmente. Mas, é preciso acrescentar, esses 
dois livros se tornaram os grandes romances brasileiros com o passar 
do tempo. Eles foram se consagrando progressivamente. De qualquer 
maneira, não vejo hoje a busca do grande romance brasileiro por par-
te da maioria dos editores, muito menos por parte dos leitores.

Os autores pensam em escrever o grande romance brasileiro?
Acho que não. Eles nem chegam a formular isso: quero escrever o gran-
de romance brasileiro.
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Você admira a ficção histórica pelo fato de ter estudado História?
Ficção histórica é o que eu gosto de ler. Acho que fui estudar História 
por gostar de compreender os fenômenos diacronicamente. Gosto de 
entender origem, evolução e fim. Não tenho uma cabeça estrutural 
sincrônica, mas uma cabeça diacrônica. Gosto de livros que oferecem 
uma visão do sentido da História, de como aquele momento se desen-
volveu e como poderia ter sido diferente. Porque as histórias das so-
ciedades e as histórias individuais são regidas pelo mesmo miserável 
acaso e sorte. Então, é divertido perceber o sentido de uma vida, de 
uma sociedade ou de um grupo pela literatura.

O que te levou ao jornalismo?
Me formei em História e fui contratada pela TVE, aqui do Rio de Janeiro, 
para fazer roteiros de filmes institucionais. Trabalhei no telejornalis-
mo da Rede Globo, na revista Veja e no Jornal do Brasil, onde fiquei 10 
anos e atuei nas editorias de nacional, internacional, política e cul-
tura. Fui editora do caderno “Ideias”, onde comecei a estabelecer la-
ços com editores. Percebi que gosto mesmo é de livro, não de notícias.

Gostava de escrever resenhas no “Ideias”?
Sim. Escrevi muitas resenhas, mas eu sou muito exigente quando es-
crevo, então, escrever, para mim, é muito sofrido.

Seja quando estava na Record, e mesmo agora como agente lite-
rária, costuma editar, dar dicas para os autores ou mesmo cor-
tar e modificar textos?
Nem sempre, mas com alguns autores sim. Uma primeira leitura to-
dos gostam. Às vezes, dou bastante dicas. Em outros casos, o texto já 
está pronto. 
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Você disse que saiu da Record para ter mais tempo livre. Conseguiu?
Recebo pelo menos 100 e-mails por dia e respondo uma média de 100 
e-mails diariamente. Além disso, há os textos que preciso ler e dar res-
posta. E, às vezes, um autor ansioso manda um e-mail e fica furioso 
porque não respondi rapidamente, mas, apenas no dia seguinte. Aí, dá 
vontade de dizer bye-bye. 

No início da conversa, você comentou que o mercado está sain-
do de uma crise. Há expectativa de que está chegando um perío-
do mais próspero?
O editor é um otimista. Se a pessoa não é otimista, não entra nesse 
negócio. Pensando em longo prazo, o editor brasileiro tem muitos mo-
tivos para ser otimista. Nenhum país do mundo tem um potencial de 
crescimento do mercado de livro como o Brasil. Os países europeus 
são, em média, pequenos. Os Estados Unidos já atingiram o auge e a 
China também está se aproximando do que pode ser o limite de seu 
público leitor. No Brasil, podemos agregar milhões ao mercado do li-
vro. Basta ter escola decente. É necessário uma rede escolar. Tivemos 
13 anos de um governo socialista [Lula e Dilma] que não quis cuidar 
dessa área. Então, vamos ter que criar uma rede escolar que forme lei-
tores. No dia em que tivermos isso, teremos alguns milhões de pes-
soas que vão comprar livros na livrarias, o que é motivo para apostar 
no mercado do livro brasileiro. Algum governo ainda vai levar a sério 
a questão de oferecer educação para o povo. Não é possível que conti-
nue assim, do jeito que está, indefinidamente. 
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EDUARDO LACERDA

Um estranho 
no ninho
João Varella

Ao invés de longas narrativas de fácil apelo, ele aposta na poesia e no 
conto, os dois patinhos feios do mercado editorial. Parceria com livrei-
ros e espaço em gôndolas e vitrines de livrarias? Que nada. A opção foi 
abrir um bar, o Patuscada, em funcionamento desde 2015 em Pinheiros, 
bairro de São Paulo, para promover lançamentos e comercializar os tí-
tulos do catálogo de sua editora.

Foi no Patuscada, durante o lançamento de Tua roupa em outros 
quartos, romance de estreia do catarinense Antonio Pokrywiecki, que 
Eduardo Lacerda, editor da Patuá, recebeu o Cândido para uma con-
versa. Falou de números, acertos e tropeços, sem se esquivar. Edu, co-
mo é chamado, se especializou em publicar livros de pequena tiragem, 
principalmente de poesia.
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Fundada em 2011, a Patuá construiu um catálogo que conta com 
mais de 550 títulos e ganhou prêmios literários relevantes. Em 2013, a 
paulistana Paula Fábrio conquistou o Prêmio São Paulo de Literatura, na 
categoria autora estreante acima de 40 anos, com o romance Desnorteio. 
Dois anos depois, a pernambucana Micheliny Verunschk levou o mes-
mo prêmio na mesma categoria, com nossa Teresa — vida e morte de uma 
santa suicida. Além disso, o santista Manoel Herzog foi um dos vencedo-
res do Prêmio Jabuti 2015, na categoria poesia, com A comédia de Alissia 
Bloom, e o mineiro Ronaldo Cagiano levou um Jabuti em 2016 com o li-
vro de contos Eles não moram mais aqui.

 O catálogo ainda conta com autores experientes, como Luiz Bras 
[pseudônimo de Nelson de Oliveira], que publicou a novela Não chore 
(2016), e o poeta Ruy Espinheira Filho, autor dos livros Babilônia (2017), 
Milênios e outros poemas (2016) e Noite alta e outros poemas (2015). Apesar 
de hoje editar autores veteranos e ter conquistado prêmios, Lacerda se-
gue firme em seu propósito inicial. “Não mudou o objetivo de dar espa-
ço para a literatura brasileira, principalmente poesia, publicando au-
tores estreantes”, diz o editor.

A conversa durou mais de duas horas já descontadas duas breves 
interrupções para resolver pendências no bar. Lacerda bebeu três gar-
rafas long neck de cerveja. Segundo ele, teria tomado dez se não fossem 
problemas de saúde — teve complicações por sua diabetes nos últimos 
meses — e Pricila Gunutzmann, com quem casou em 2017 sob a con-
dição de que cuidasse de sua disposição física. E o bate-papo rendeu: 
Lacerda também contou sua trajetória até abrir a Patuá, falou aberta-
mente de valores e sobre o ritmo alucinante de publicação — similar a 
de casas editoriais de grande porte — necessário para a sobrevivência 
de sua editora independente: “Tenho de publicar 15 livros por mês, de 
outra forma eu não consigo manter a estrutura”.
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Qual é o seu grande acerto na carreira de editor? O que te deixa 
orgulhoso?
Publicar autores estreantes que agora estão com uma carreira bacana. 
Não significa ganhar prêmio ou resultado de venda de livros, mas são 
pessoas dedicadas à literatura. Teve gente que montou a própria edi-
tora ou foi para editora grande. São artistas na estrada, que daqui a 30 
ou 40 anos continuarão escrevendo.

Pode citar um exemplo?
A Juliana Bernardo, autora do primeiro livro da Patuá, Carta branca, há 
sete anos, depois lançou outro livro chamado Vitamina. Ela foi traba-
lhar na editora Maloquerista. Fez uma porrada de livros com tiragem 
bem alta, principalmente de poetas que vendem na rua, de mão em 
mão. Eles não vão estar em livrarias, não vão ganhar prêmio, não têm 
resenha, mas vendem 5 mil exemplares. 

E o outro lado, como você lida com os autores que desistem?
Literatura pode dar uma grande frustração. Muita gente lança pensando 
no sucesso imediato e não é bem assim. É muito ruim: vejo autores re-
clamando por não serem lidos, e que deixam de publicar por isso. Mas o 
que é “ninguém ler”? Há autores que vendem 100 livros e isso é um mar-
ca que autores grandes não atingem. Às vezes o cara tem um livro baca-
na, mas por não ser convidado para a Flip [Festa Literária Internacional 
de Paraty], acha que ninguém o lê. Isso me deixa um pouco chateado. 

Tem quem veja editora pequena como um trampolim?
Às vezes sim e eu incentivo alguns autores a mudar para editoras gran-
des. É melhor no sentido de ser uma empresa maior, mais profissional, 
que conta com boa distribuição, comercializa em livrarias, dispõe de 
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assessoria de imprensa, tem um apoio maior. Em alguns aspectos é me-
lhor, em outros não. Se sair da editora pequena de uma maneira hones-
ta, não causa frustração. Não quero desdenhar de ninguém, mas autor 
bom não falta. 

Qual é o teu maior arrependimento como editor?
Alguns autores que deixei de publicar. Mas se estão em boas editoras, não 
é uma frustração, é uma alegria. Bom que seguiram um caminho legal, 
mas não tem frustração, mágoa. O erro foi meu. 

O que é um bom texto literário?
Cara, difícil essa pergunta. Quando você fala em texto literário bom, está 
automaticamente falando que existe texto literário ruim. 

Essa é exatamente a minha próxima pergunta.
Então respondo tudo agora. As escolhas de uma editora independente são 
muito subjetivas. Nem sempre é o melhor. Posso no momento ler, gostar 
muito e seis meses depois não achar tão legal. E vice-versa. Se tivesse de 
colocar critérios de leitura, poderia encher linguiça e dizer que o autor se-
gue uma tradição e renova essa tradição, blá, blá, blá. Isso é bobagem. Se 
o texto te pega, você quer publicar. Dá para perceber autores comprometi-
dos com a literatura, que leem e dialogam com seus pares, ao mesmo tem-
po que colocam uma proposta nova, algo próprio. Dá muito tesão receber 
livros de garotos e garotas, de 20 e poucos anos, nos quais você percebe 
um amor pela literatura, mesmo o livro não sendo tão acabado. Hoje [11 
de novembro de 2017], por exemplo, estou lançando um autor de Joinville, 
Antonio Pokrywiecki. Ele queria lançar em São Paulo. Disse para ele que 
talvez não viesse ninguém. Ele insistiu, afirmou a importância de se conhe-
cer as pessoas. É um romance muito bom. É legal acreditar nessas pessoas. 
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A Patuá arrisca?
Fui questionado se publicando mais de 500 títulos a Patuá ainda é uma 
editora independente. Ao publicar um autor ou uma autora que vende 30 
exemplares, mas com uma poesia bacana, é tomar risco, é ser indepen-
dente. Se eu não fosse independente, teria só quantidade e não qualida-
de. É claro, preciso manter a editora. Não posso só vender dez exempla-
res por autor, infelizmente. Tenho de pensar que num mês posso arris-
car mais, num outro preciso de livros que vão se pagar. Não é mecena-
to, não sou um cara rico gastando dinheiro da família — sem crítica aos 
que fazem isso, pelo contrário, se eu pudesse faria o mesmo. O legal é pu-
blicar gente muito jovem ou muito velha, em uma zona de exclusão, se-
ja ela qual for. Os livros da Patuá são mais tradicionais, tamanho 14 por 
21 [centímetros, uma medida econômica por questão de aproveitamen-
to da folha gráfica]. Estamos muito mais próximos de uma editora tradi-
cional como a Companhia das Letras no sentido de como produz o livro 
do que de uma editora alternativa. 

Há um papel social na função de editor?
Sempre tem. A longo prazo, se as pessoas da cadeia do livro não formarem 
leitores, vai todo mundo para o buraco. Publicando livros você forma leito-
res. O primeiro leitor dos livros da Patuá são os amigos e a família do au-
tor. O cara está lendo porque é o livro do amigo, mas se ele gostar ele vai ler 
um próximo autor, dando chance para leitores de fora do circuito [literário]. 

Uma das políticas da Patuá é publicar o mesmo número de homens 
e mulheres. Por quê? 
Isso não é um papel social exatamente. Recebo tantos livros bons de ho-
mens quanto de mulheres. Essa divisão não é papel social, é papel de edi-
tor. Também acontece com autores negros, que são bons autores e me-
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recem ter espaço. Uma Conceição Evaristo ficou quanto tempo longe das 
grandes editoras? O Edimilson de Almeida Pereira, que lançou agora um 
livro pela Patuá, está publicando há 30 anos. Aí é chamado para a Flip, 
várias editoras começam a se interessar. 

Qual é a tiragem dos livros da Patuá?
Fazemos uma tiragem inicial de 60 a 100 exemplares e todos os autores 
recebem cinco exemplares. Aí o autor fala “pô, mas é pouco”. Assim são 
os primeiros 100. A partir do centésimo, ele passa a receber 10% do pre-
ço de capa. De 550 autores uns 50 passaram desse número com vendas 
pelo preço de capa. Tenho autores que venderam mais, mas aí é o pró-
prio autor que compra com desconto e vende. Se o autor falar para mim 
que vai participar de um evento, ele compra com 40% de desconto, ven-
de com o preço de capa e ganha em cima. Ninguém é obrigado a comprar, 
é uma decisão de cada um. Enquanto isso, o livro está no site da edito-
ra para o caso de algum leitor que queira comprar. Há autor que já ven-
deu 300 livros pelo site. Tem a ver com a capacidade de cada um de ven-
der. É risco zero para o autor. Ele ganha menos, mas é risco zero. Se ele 
quiser pode procurar uma outra editora e arriscar pagando [para ser pu-
blicado], vai ganhar mais, mas é arriscado. Tenho autor que não chega a 
30 exemplares, já tive autor que vendeu apenas um livro. Quem entra na 
Patuá está dentro de um grande projeto, quem vende mais acaba ajudan-
do quem vende menos. 

Qual é a infraestrutura editorial da Patuá?
Eu e o Ricardo Ribeiro, que entrou há pouco para ser assistente editorial. 
Mas ainda há algumas funções que ele não faz, como emitir nota fiscal, 
ir aos Correios, cuidar do bar, ou seja comprar cerveja, limpar banheiro, 
atender as pessoas. A leitura dos originais sou eu quem faz. Ele organiza 
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os arquivos, faz uma nova leitura, faz uma revisão, passa para o diagra-
mador ou ilustrador escolhido para fazer aquela obra. 

Não é muita coisa só para vocês dois?
É coisa demais. A revisão é um problema da Patuá muito sério. Passar pa-
ra um revisor um livro que vende 20 exemplares eu não consigo. A gente 
recebe muita oferta de revisão por R$ 100. Isso é exploração de mão de 
obra, não quero, prefiro um livro mal revisado. A gente faz uma leitura, 
mas sempre acaba passando uma coisa ou outra. Tenho de publicar  15 
livros por mês, de outra forma eu não consigo manter a estrutura, sen-
do que uma obra dá prejuízo de R$ 2 mil, outra dá lucro de R$ 3 mil e aí 
nesse balanço consigo pagar as contas. Quando eu comecei a Patuá, so-
nhava que no mínimo um livro venderia 200 exemplares logo na noite de 
lançamento. É irreal. Se fosse assim, todo mundo faria livro. Dá trabalho, 
dá prejuízo, dá custo, dá gasto.  

O modelo da editora mudou em algum ponto desde a sua fundação?
Não mudou o objetivo de dar espaço para a literatura brasileira, princi-
palmente poesia, publicando autores estreantes, embora não só. Baixou a 
tiragem, tem livro que eu sabia que ia vender 50 exemplares e fiz 60, cor-
rendo o risco de no lançamento 80 pessoas quererem comprar e o autor 
ficar sem livro. Nós vendemos cada vez menos. E no começo já não era 
muito, então eu baixei a tiragem. 

Isso afetou o preço de capa dos livros?
Não. A gente consegue fazer dez exemplares no mesmo preço de 100. 
Talvez caia um pouquinho o custo, fazendo 100 eu pagaria R$ 7, fazendo 
10 eu pagaria R$ 7,80. Não adianta também fazer 100 e ter 50 livros pa-
rados pelos R$ 0,80 do unitário. Não gostaria de chegar para um autor e 
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dizer: “Olha, eu vou fazer teu livro de graça, mas você precisa vender ao 
menos 40”. Isso viabiliza muita editora bacana, mas eu me sinto cons-
trangido. Tenho problema de lidar com dinheiro e pessoas. Tenho uma 
trava pessoal. A Patuá não se profissionalizou muito. 

Seu tempo de camelô não ajudou nessa parte comercial?
É, mas essa história o pessoal confunde, acha “nossa, o cara foi camelô, é 
tipo Silvio Santos”. Meu pai tinha uma loja na região da [rua] 25 de Março 
[tradicional ponto de comércio popular no centro de São Paulo], de bijute-
ria e papelaria. E faliu. Ficou devendo para um agiota um valor altíssimo, 
hoje daria mais de R$ 1 milhão. E ele ficou desesperado. Eu estava no se-
gundo mês de uma faculdade particular, a São Judas. Aí fui trabalhar de 
camelô durante 6 meses. Ele tinha os produtos já comprados. Teve um pe-
ríodo que eu precisei fazer isso e faria de novo. 

Você era um bom vendedor? 
Era. Vendia melhor que livro. Livro tem um apego muito grande, coloco meu 
nome ali, uma coisa de ego. Quando você está vendendo bijuteria é só anel, 
é só bijuteria. Se eu vejo um livro com uma orelha um milímetro torta eu 
sinto vergonha. Ninguém percebe, o leitor, o autor, outro editor, ninguém. 
Mas aquilo fica martelando na minha cabeça. Agora meu pai montou um 
negócio pequeno dentro de casa, faz roupa para umbanda e candomblé. 

Teve de abandonar a São Judas?
Sim, estou devendo até hoje lá. Depois fui trabalhar como atendente de te-
lemarketing em Guarulhos, levando três horas para ir e três horas para 
voltar, nada que outro brasileiro não tenha feito. Passei em Letras na USP, 
morei no Crusp [Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo], ga-
nhei bolsa, fiquei estudando. Não me formei, mas fiquei lá. 
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Letras sempre foi a primeira opção?
Queria ser professor. Não era um leitor muito bom. Tinha em casa livros 
do Círculo do Livro, Paulo Coelho e Zíbia Gasparetto. O primeiro livro 
mais sério que eu li foi aos 12 anos, A idade da razão, do Jean-Paul Sartre. 
É uma porrada. Não entendi porra nenhuma também, não estou me van-
gloriando. Gostava muito mais de Paulo Coelho. Quando entrei na USP ti-
nha um negócio chamado Cordel de Letras, um muralzinho para colocar 
poemas. Aí eu comecei a cuidar daquilo. 

Era uma ação do centro acadêmico?
Sim, do centro acadêmico. Mas era meio abandonado. Centro acadêmi-
co não existe nem nunca existiu no curso de Letras. Comecei a cuidar, 
a postar poemas de vários autores e a frequentar muito a biblioteca da 
Letras. Lia muito, todo dia. Aí nessa época comecei a frequentar um gru-
po de escritores de Santo André [cidade da Grande São Paulo] na Casa da 
Palavra. Eles faziam fanzine e eu passei a fazer fanzine na Letras tam-
bém. Imprimia frente e verso, grampeado. Queria fazer uma revista lite-
rária. Enchi o saco do mundo inteiro, até falar com o diretor do curso pa-
ra ver se ele não daria um apoio. Ele falou: “Dinheiro não posso dar, mas 
posso dar a gráfica”. A gente não precisava de mais nada mesmo. Um alu-
no revisou, outro diagramou, eu meio que editei. A revista Metamorfose po-
de ser considerada meu primeiro trabalho como editor. Não era um nome 
muito criativo. Anos depois a Andréa Catrópa, uma professora e escrito-
ra bem bacana, mais velha, quis ser coeditora. O segundo número da re-
vista ficou bem melhor. Mas foi o último.

Depois você fez outra publicação?
Em 2005 começamos o Flap, Festa Literária Alternativa a Paraty. Aquela 
bobagem, não fui chamado para um negócio legal, a Flip, então vamos fa-
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zer um negócio alternativo. É uma bobagem, mas precisa ter. A revolta in-
gênua é legítima. Fiz um evento muito legal no Espaço dos Satyros [teatro 
localizado no centro de São Paulo], mais de 400 pessoas em dois dias de 
leitura de poesia, debates etc. A gente fez um fanzine chamado O casulo à 
espera da metamorfose, que era para ser uma coisa menor, meio que regre-
diu, não era uma revista, não tínhamos dinheiro para fazer uma revista. 
Aí depois eu fui demitido da empresa de telemarketing. Três anos depois 
eu pude sacar o FGTS e vi a Guaru Gráfica. Queria fazer um jornal. Custava 
R$ 300 para rodar 3 mil exemplares de um jornal de 8 páginas. Eu não ti-
nha esse dinheiro. Saquei meu FGTS, aí o [escritor] Marcelino Freire deu 
R$ 30. Depois a Mercearia São Pedro pagou para ter um anúncio. Eu só 
precisava da grana para imprimir o negócio. Comprei o [software] Corel 
Draw pirata, apanhei bastante e diagramei. Ficou bem tosco, mas saiu. 

Procurou outro emprego?
Perguntei ao [escritor e crítico] Reynaldo Damazio como fazia para traba-
lhar na Casa das Rosas. Ele me indicou o Frederico Barbosa [então presi-
dente da Casa das Rosas], que não queria me dar o emprego. “Edu, você 
vai ficar servindo água, carregando cadeira”. E para ganhar R$ 400 por 
mês sem vale transporte. Mas aceitei. Trabalhando na Casa das Rosas ti-
ve contato com poetas, professores, pessoas que depois eu viria a publi-
car na Patuá. 

Hoje a Patuá tem a Patuscada praticamente como única livraria. Por 
quê? Os autores não reclamam?
Reclamam muito. Coloco isso até em contrato. Quando comecei a Patuá, o 
contrato tinha uma página e meia. Hoje tem quatro. A maioria não lê, mas 
se não colocar no papel é pior ainda. Sobre livraria: você faz um livro hoje, 
com uma tiragem que não é tão pequena, aí eu peguei uma autora como a 
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Ana Santos. O livro dela é maravilhoso, foi publicado em vários veículos, 
recebeu um bom destaque no [jornal] Rascunho. Fiz 100 exemplares, com 
três páginas coloridas. De impressão foi R$ 9 por exemplar. O diagramador 
cobra R$ 600. Aí tem que tirar ISBN [espécie de CPF dos livros], os gastos 
da editora, contador… no final das contas o livro sai para mim uns R$ 20. 
Eu vendo o livro a R$ 38. Se eu colocar na Livraria Cultura, vou estar pa-
gando para editar. Até aí tudo bem. Digamos que no lançamento vendeu 
50 exemplares, pagou os custos. Compensaria colocar na Cultura, mesmo 
para ganhar só 50%. Você paga o frete, você tem de cobrar, eles levam 90 
dias para pagar. Aí a Cultura, dizem, está dando calote. E a estratégia de-
les é colocar livro de editora pequena no site, se vender pede para a edi-
tora. Qual é a diferença de a pessoa comprar no site da Cultura ou no site 
da Patuá? Lá aceita crédito, débito, PagSeguro, depósito em conta, boleto 
bancário. Eu tenho frete único para o Brasil inteiro. A Cultura para ven-
der para o Maranhão vai cobrar R$ 30. As pessoas têm dificuldade em se 
abrir para o que é diferente.
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MARIA AMÉLIA MELLO

Pedreira todos 
os dias
Marcio Renato dos Santos

Ela foi a editora do Ferreira Gullar. Também editou Campos de Carvalho, 
entre outros autores que marcam a literatura contemporânea no Brasil. 
Esteve por 30 anos na José Olympio, definida por alguns, não como casa 
editorial, mas um monopólio — pelo fato de a empresa ter proporciona-
do visibilidade a praticamente toda literatura moderna brasileira. Desde 
2015 na Autêntica, Maria Amélia Mello segue trabalhando com a memó-
ria, área em que se especializou, “que eu trato com mãos de jardineiro”.

Na entrevista que concedeu para a série “Os Editores”, na Livraria da 
Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, Maria Amélia repassou 
alguns momentos de sua trajetória. O primeiro passo rumo a uma carrei-
ra de editora aconteceu na redação do jornal carioca Tribuna da Imprensa, 
onde editou, de 1973 a 1980, o “Suplemento Literário”: “Foi não apenas 
minha primeira experiência profissional, mas também uma oportunida-
de de trabalhar com jornalismo e literatura”.
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A editora que elabora livros a partir de textos, documentação e regis-
tros históricos diz que aprendeu com sua mãe, Helena, o valor de guardar 
e, principalmente, preservar conteúdos para as futuras gerações: “A minha 
mãe sempre dizia que tudo tinha que ter data, mês e ano. Todas as fotogra-
fias que tenho em casa, e guardo muitas fotos, possuem um adesivo, no ver-
so, com data, local e nome das pessoas. Isso faz parte da minha formação”.

Amiga de Rubem Fonseca, recebeu justamente do escritor um con-
vite para trabalhar, entre 1980 e 1985, como coordenadora em um projeto 
de preservação da memória, o Centro de Cultura Alternativa, da Fundação 
Rio. Maria Amélia lembra o episódio, anuncia que vai publicar dois livros 
em 2019, um de contos e um infantil, e, entre outros assuntos, comenta 
que atualmente ministra cursos para jovens interessados em editar livros: 
“Acho curioso porque é uma profissão que todo mundo associa ao glamour, 
à festa e ninguém sabe o trabalho que dá”.

De acordo com ela, a rotina de editor “é pedreira todos os dias”. 

Eventualmente, editaria livros de youtubers?
Na José Olympio, cheguei a elaborar em uma coleção de jovens. Inclusive, 
encontrei um parceiro para o projeto. Faríamos 12 livros, de 12 autores, 
mas a ideia não vingou. Seria interessante olhar para as novas gerações, 
mas já tem gente que cuida do presente. Me especializei numa área, a me-
mória, que eu trato com mãos de jardineiro.

Qual é o público para quem você edita livros?
Leitores bem informados, do mundo acadêmico, estudiosos e escritores.

Então, existe mais ou menos um perfil definido do seu público?
Sim, mas o importante é sempre ampliar esse público.
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Seja na José Olympio, e agora na Autêntica, existe pressão pelo re-
sultado de vendas?
Sempre tem. 

Como você administra essa pressão?
Sempre tem essa, não vou dizer cobrança, mas uma tensão no que diz res-
peito às vendas. Afinal, uma editora é uma empresa, seja a José Olympio, 
a Autêntica ou qualquer outra casa editorial. Uma editora é uma empre-
sa e o empreendimento tem que dar lucro, há contas a serem quitadas. 
Só que não é possível comparar autores que estão sendo lançados agora 
com autores que editei e edito, como Ferreira Gullar, Campos de Carvalho, 
Torquato Neto e Rubem Braga, entre outros. Os novos autores possuem 
o apelo da novidade, o que seduz a mídia e pode se transformar em su-
cesso editorial. Vender livro, inclusive, é ótimo e não está fora dos meus 
planos. Mas os livros que edito são diferentes.

Por quê?
Eles vão permanecer. Veja só. Há diferença entre um livro que faz suces-
so hoje, e depois desaparece, e, por exemplo, a Caixa Rubem Braga, que 
editei na Autêntica e conquistou o terceiro lugar do Prêmio Jabuti 2017 
na categoria Contos e Crônicas. A Caixa Rubem Braga permanece. Afinal, 
é uma obra que reúne cerca de 100 crônicas do autor, até então inéditas 
em livro, sobre artes plásticas, política e música, além de textos de Aldir 
Blanc, Miguel Sanches Neto e Milton Hatoum. Ao editar a Caixa Rubem 
Braga, estou criando catálogo dentro de uma empresa, a Autêntica, que 
busca registrar a memória e ter grandes nomes vinculados a seu nome. 
A Caixa Rubem Braga vende, tudo bem que é para um público mais res-
trito, mas tem saída. 
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Você é uma editora ligada à memória. Isso foi uma escolha ou é obra 
do acaso?
Em primeiro lugar, a memória, quer dizer, a História, a tradição e a preserva-
ção é algo que aprendi desde criança. A minha mãe, que se chamava Helena, 
sempre dizia que tudo tinha que ter data, mês e ano. Todas as fotografias 
que tenho em casa, e guardo muitas fotos, possuem um adesivo, no verso, 
com data, local e nome das pessoas. Isso faz parte da minha formação. As 
coisas devem ser guardadas e preservadas para as gerações futuras. Então, 
a memória sempre fez parte da minha vida e da história da minha casa.

Você estudou Jornalismo e atuou na imprensa. O fato de ser jornalis-
ta te ajudou a se tornar editora?
Estudei Comunicação Social na PUC-Rio e me formei em 1976. Mas foi o 
acaso que me levou para um jornalismo bem próximo da literatura. Fui fa-
zer estágio na Tribuna da Imprensa, e o editor-chefe do jornal, o José Costa, 
se desentendeu com o editor do “Suplemento Literário”. O José Costa me 
chamou e disse: “Tenho um desafio para você”. O desafio seria editar o 
“Suplemento Literário”, com 8 páginas, que era publicado aos sábados. Ele 
me convidou porque me via chegar à redação com livros, mas eu tinha só 
20 anos. Aceitei o convite e apenas quando saí da sala dele me dei conta da 
encrenca em que eu tinha me envolvido. Mas pensei: “Isso vai ser por ape-
nas um, dois ou três fins de semana. Depois, ele vai encontrar alguém”. 
Editei o caderno até 1980.

Foi uma escola, literariamente falando, para você?
Sim. O “Suplemento Literário” da Tribuna da Imprensa foi não apenas minha 
primeira experiência profissional, mas também uma oportunidade de tra-
balhar com jornalismo e literatura. Foi a minha formação no sentido diá-
rio, de desafio, de conhecer muita gente, escritores e editores, e entender 
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o mercado editorial. Eu recebia livros para fazer matérias, entrevistas, dar 
notas e, nessa história toda, tomei gosto. 

Em que editora trabalhou inicialmente?
Viajei para Londres em 1976 e voltei em 1977. Mas continuei editando o 
“Suplemento Literário” do exterior, inclusive eu produzia entrevistas, notas e 
reportagens. Fato é que a temporada em que passei editando o “Suplemento”, 
da Tribuna da Imprensa, fez com que meu nome ficasse em evidência, prin-
cipalmente entre os editores. Então, em 1978, o Ênio Silveira me convidou 
para trabalhar na Civilização Brasileira. Minha missão foi criar um depar-
tamento de imprensa para a editora, tarefa que cumpri com muita satisfa-
ção. Fiquei lá até 1980.

Você conheceu o Rubem Fonseca em que contexto?
Em meados dos anos 1970, quando eu ainda era estudante na PUC-Rio. Fui 
apresentada a ele pelo grande escritor Victor Giudice (1934-1997), meu ami-
go e amigo do Fonseca. Este ano, pela Autêntica, vamos lançar o volume 
Todos os contos, de Victor Giudice. Victor é um contista surpreendente, mui-
to criativo e original, injustamente pouco lembrado. E, respondendo à per-
gunta, por meio do Victor, me tornei amiga do Rubem Fonseca, uma pes-
soa reclusa, que não gosta de conceder entrevistas, mas nós conversamos. 
É um grande escritor e tenho imensa admiração por ele. 

O Rubem Fonseca, inclusive, viabilizou uma oportunidade profissio-
nal em seu percurso. Pode falar sobre isso?
Em 1980, o Rubem Fonseca era o presidente da Fundação Rio, que depois 
viria a se chamar RioArte. Era um “braço” cultural da Prefeitura do Rio. 
Naquele momento, ele me convidou para coordenar o Centro de Cultura 
Alternativa, que atualmente faz parte do Arquivo Geral da Cidade do Rio 
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de Janeiro. Lá, tive a oportunidade de organizar um acervo com jornais da 
imprensa alternativa, incluindo periódicos, revistas, artigos, discos e ma-
terial de consulta. Também catalogamos o material da geração mimeógra-
fo. Realizei, enfim, um trabalho de preservação da memória. Trabalhei no 
Centro de Cultura Alternativa até 1985.

Então, em 1985, você é convidada para trabalhar na José Olympio.
Inicialmente, como assessora de imprensa, na sede da empresa, em Botafogo. 
Aos poucos, comecei a prestar atenção na área editorial e a conversar com 
os editores da casa. Todo ano eu viajava para Nova York, onde o meu pro-
grama favorito era visitar livrarias. Ao retornar, indicava títulos, sugeria 
que a editora viabilizasse determinadas obras. Por sugestão do pessoal da 
José Olympio, fiz um curso, na ESPM, de marketing, que até então não sa-
bia ao certo ainda o que era. Continuei indicando títulos, alguns deles fo-
ram publicados e eu também buscava espaço para esses livros na impren-
sa e nas livrarias. 

Em que momento você migra da assessoria de imprensa para a fun-
ção de editora?
Em determinado momento, me fizeram uma proposta na JO: “Estamos em 
busca de um editor para cuidar de títulos internacionais. Aceita o convite?” 
Aceitei, até pelo fato de que eu já apresentava sugestões de livros que co-
nhecia durante viagens ao exterior. No entanto, antes de assumir a função, 
tive que apresentar um projeto, também solicitado a outras pessoas. A mi-
nha proposta, enfim, foi a escolhida. Mas tive que acumular, além da fun-
ção de editora, trabalho nas áreas de marketing e imprensa. O desafio foi 
estimulante, mas chegou um momento em que eu estava sobrecarregada. 
A partir da década de 1990, pude me dedicar apenas à edição, e mergulhei 
de cabeça na atividade. 
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Qual o balanço de seus 30 anos na José Olympio?
A editora foi criada em 1931 por um homem muito simples que tinha ape-
nas o primário, o José Olympio. Esse homem conseguiu editar toda a li-
teratura moderna brasileira: José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge 
Amado, Campos de Carvalho, Mário Palmério, etc. Isso é um exemplo, al-
go único. Mas, quando cheguei lá, as obras desses autores estavam sain-
do da empresa. 

Qual o motivo?
A José Olympio passou por um momento difícil, mais administrativo do 
que financeiro. E, evidentemente, o mercado também se renovou. Então, a 
JO teve muita dificuldade em se reinventar. Saímos da sede, em Botafogo, 
e fomos para um novo endereço, na Rua da Glória. Eu costumava brincar: 
“A José Olympio foi para onde todo escritor queria estar, a rua da glória”. 
Isso se tornou, inclusive, o nosso mote. 

Por que a empresa foi colocada à venda?
Enfrentamos alguns momentos difíceis, só reeditávamos. A José Olympio 
foi coloca à venda e adquirida pelo grupo Record no final de 2001. No ano 
seguinte, fomos trabalhar na sede da Record, em São Cristovão, no Rio de 
Janeiro.  

A José Olympio era uma editora, com autonomia, dentro da Record?
Sim. Ao comprar a José Olympio, o Sérgio Machado (1948-2016), proprie-
tário da Record, reestruturou a empresa e enxugou a equipe. Ele me con-
vidou para ser a editora da JO dizendo o seguinte: “Comprei uma tradição, 
uma História. Esse catálogo já não existe mais”. O que era verdade. Antes 
da venda da JO, tive a tristeza de ver autores saindo da casa, e a meta do 
Sérgio era recuperar, remontar, porque a História a gente não refaz.
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Que obras-legados voltaram para a José Olympio depois que a Record 
comprou a editora?
Conseguimos recuperar o legado de Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna, 
José Cândido de Carvalho, Raul Bopp, Antonio Callado, Marques Rebelo, 
Mário Palmério, Francisco de Assis Barbosa, entre outros. Consegui man-
ter na casa o Ferreira Gullar. E ainda levei os títulos infantis do Chico 
Buarque, com ilustrações do Ziraldo. 

Tem algum autor que você gostaria de ter publicado e, por alguma 
razão, não foi possível?
Uma vez, um português perguntou se eu trabalhava na José Olympio. 
Respondi que sim. Então, ele fez a seguinte afirmação: “A José Olympio 
não era uma editora, mas um monopólio”. Afinal, a editora publicava 
quase todo mundo. Quando a Record comprou a José Olympio, em 2001, 
com os legados de Carlos Drummond de Andrade e Jorge Amado, que 
já estavam na Record, formou-se um imenso catálogo. Mas ainda fal-
tava um autor.

O Guimarães Rosa?
Exatamente. Gostaria muito de ter editado o Guimarães Rosa, mas nun-
ca consegui. Agora, dizem que o mundo gira e a Lusitana roda. Então, 
nunca se sabe.

O que motivou sua mudança da José Olympio para a Autêntica?
Pedi para sair em setembro de 2014, mas permaneci na empresa até de-
zembro daquele ano. Percebi que já havia encerrado um ciclo na José 
Olympio, o que, de certa maneira, ficou evidenciado quando conquis-
tei o prêmio Faz Diferença, promovido pelo jornal O Globo, que coroou 
meu trabalho com a memória. Mas eu queria um novo desafio. Quando 
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a Rejane Dias, a proprietária da Autêntica, me convidou, pedi um tem-
po para pensar. A empresa já possuía um amplo catálogo, com obras de 
história, filosofia, psicanálise, literatura policial, etc. Mas recebi uma 
proposta para ser editora literária. Então, continuar na JO fazendo o que 
eu já havia feito, não tinha mais sentido. Na Autêntica, eu continuaria 
sim trabalhando com a memória, mas de uma nova maneira.

Que maneira?
Criando livros. Como a Caixa Rubem Braga, em que o André Seffrin or-
ganizou as crônicas sobre artes plásticas, o Carlos Didier reuniu o ma-
terial a respeito de música, enquanto o Bernardo Buarque de Hollanda 
selecionou o conteúdo relacionado à história e política. Ou o Torquato 
Neto — Essencial, livro organizado pelo Italo Moriconi, com textos que 
o autor publicou em jornais, datiloscritos e manuscritos vários. Agora, 
na Autêntica, estou criando obras a partir de conteúdos que já existem, 
mas que não estavam organizados nem publicados em formato de li-
vro anteriormente. 

Você foi editora e amiga do Ferreira Gullar. Quando vocês se co-
nheceram?
Comecei a trabalhar na Autêntica em março de 2015 e, em setembro, o 
primeiro livro que lancei pela empresa foi Autobiografia poética & outros 
textos, do Ferreira Gullar. Conheci o poeta o final da década de 1970, 
período em que eu trabalhava na Civilização Brasileira e ele era publi-
cado pela editora. Éramos vizinhos, em Copacabana. Nossa amizade 
foi construída passo a passo, ano a ano. Na José Olympio, nossa rela-
ção se estreitou. Conversávamos praticamente todos os dias por telefo-
ne. Passei Natal, Ano-Novo, aniversário na casa dele, enfim, foi um di-
álogo permanente. 
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Você tem ministrado cursos de edição. Muita gente deseja editar 
livros no Brasil?
Quanto mais se diz que o livro vai acabar, mais as pessoas parecem estar 
a fim de se tornarem editoras. É impressionante. Acho curioso porque é 
uma profissão que todo mundo associa ao glamour, à festa e ninguém sa-
be o trabalho que dá. É pedreira todos os dias. Seja para trabalhar com au-
tor que já existe ou para descobrir um novo autor. Bom, o pessoal quer sa-
ber como é editar clássico ou como fazer para atrair a atenção dos leitores 
hoje, entre outras dúvidas. 

Pessoas de que áreas querem ser editoras?
No passado, editores eram pessoas da área de Humanas, dos cursos de Ciências 
Sociais, Letras e até História. Hoje não. Atualmente, editores são pessoas da 
Comunicação Social, principalmente do curso de Jornalismo. Afinal, o jorna-
lista é um generalista que sabe onde estão as informações, quem deve procu-
rar e, o que é muito importante, tem agilidade. Porque o editor tem de saber 
fechar o conteúdo rapidamente. Jornalista consegue criar pautas, por exem-
plo, em cima de datas, efemérides redondas, cem anos de nascimento. E is-
so ajuda no momento de pensar em um novo livro.  

Seu livro de contos Às oito, em ponto, conquistou o Prêmio Afonso Arinos, 
da Academia Brasileira de Letras em 1984. Pretende voltar a escrever 
e publicar contos?
Com o fim do ciclo na José Olympio, comecei a olhar para dentro de mim. Além 
disso, alguns colegas nunca deixaram de comentar: “Você precisa voltar a es-
crever, gosto do que você escreve”. Às vezes perguntavam: “Você é a mesma 
Maria Amélia que escreve contos?” Esses são bons estímulos para voltar e, de 
fato, estou escrevendo um livro novo de contos, que devo publicar em 2019. 
Inclusive, ano que vem também deve sair meu livro infantil, que já escrevi.
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PLÍNIO MARTINS

Livros sobre 
livros
Ronaldo Bressane

O mundo editorial recebeu a notícia com estranheza: Plínio Martins Filho 
saía da Edusp, casa editorial da Universidade de São Paulo que dirigiu 
por 26 anos, substituído por Valéria de Marco, professora do departa-
mento de Letras Modernas sem nenhuma experiência editorial. A notó-
ria discrição de Martins — que, em vez de sair atirando, preferiu publi-
car uma carta de despedida agradecendo pelas oportunidades —, enco-
briu a esquisita nomeação. “Claro que eu não pensava em me eternizar 
no cargo”, contou ele. “Mas esperava pelo menos por um telefonema do 
reitor dando uma satisfação”, conta Martins, que soube da exoneração 
lendo o Diário Oficial. O ex-reitor Marco Antônio Zago teve atuação polê-
mica à frente da USP, marcada por congelamentos de salários, greves de 
professores e mais afagos ao baixo clero que acenos na direção dos lu-
minares da universidade. No tocante à gestão da Edusp, cometeu no mí-
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nimo uma deselegância.
Elegância é um dos eixos cruciais da carreira de Martins, que pre-

fere falar de livros em lugar de comentar sobre alguma frustração aqui 
ou outra ali — e todo grande editor é um perpétuo insatisfeito, pois “fa-
zer livros é um trabalho sem fim”, já dizia o Eclesiastes. Os milhares de li-
vros que editou se caracterizam pela sobriedade e pelo apuro artesanal. 
Desde a Perspectiva, onde começou, aos 20 anos, um “semianalfabeto” 
acolhido por Jacó Guinsburg, passando pela Edusp, para onde foi convi-
dado pelo professor João Alexandre Barbosa, até a Ateliê, sua editora fa-
miliar, em que já publicou 700 títulos. As editoras onde trabalhou acumu-
lam dezenas de prêmios literários; ao sair da Edusp, legou à USP a melhor 
editora universitária do país, com 80 Jabutis na bagagem. Uma trajetó-
ria e tanto para este sofisticado capiau nascido no interior de Tocantins, 
filho de agricultores que nunca teve nenhum livro em casa e só foi cal-
çar sapatos aos 12 anos. 

Eu já o conhecia de outros carnavais: em 1999, a Com-Arte, editora 
do curso de Editoração da USP criada por ele, publicou meu primeiro li-
vro, Os infernos possíveis. Foi portanto como um papo entre compadres que 
esta conversa fluiu — com direito a indiretas, diretas e várias cutucadas 
no mundinho editorial —, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 
onde hoje Martins dá expediente. Algumas horas depois, já no café, o edi-
tor era comunicado que seu fundamental Manual de editoração e estilo ha-
via vencido o Jabuti. Mais um para a coleção deste sujeito que adora pu-
blicar livros, e, principalmente, livros sobre livros.

Depois de tanto tempo na Edusp, por que sair? 
Saí por causa dessas coisas... no mundo hoje tudo ficou muito politizado. 
E quando tem uma eleição, os caras loteiam os cargos. Uma professora 
que vai para o seu lugar sem nunca ter sido editora... é algo político. É ló-
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gico que se espera que um editor dirija uma editora. Sobrevivi a seis rei-
tores, menos a este. Apesar de ser um cargo político, sempre foi conside-
rado um cargo técnico. Devo ser o único dirigente que ficou tanto tem-
po no cargo na USP: quase 26 anos. Tanto foi algo político que ninguém 
me ligou avisando. O chefe de gabinete só me comunicou que eu sairia: 
“Sua exoneração como presidente vai ser publicada amanhã no DO”, dis-
seram. Numa boa, saí, espero que não destruam. Continuo funcionário 
da USP, meu salário é igual, então segui para a ECA, para a Com-Arte. 
Sou funcionário da USP e professor: cumpro 12 horas como professor e 
40 como funcionário.

Com essa saída abrupta, sente que deixou algo por fazer na Edusp?
Exercer a presidência da Edusp era uma designação dos pró-reitores. 
Nunca pretendi ser eterno, mas a ideia era criar e estabelecer uma edi-
tora aqui, um desafio que tive a chance de realizar. Entrei em 1989. Até 
então a Edusp não publicava nada, só financiava livros de editoras par-
ticulares. Editei 1.600 títulos nesta fase. Hoje a editora tem autosuficiên-
cia financeira, não depende de investimento da reitoria, toda renda in-
dustrial é reinvestida nela mesma. 

E como está sendo recomeçar a carreira aqui na Biblioteca Mindlin? 
Estou à frente das publicações da Biblioteca Brasiliana Mindlin desde 
março de 2016, chamado pelo ex-reitor Jacques Marcovitch, que faz par-
te do conselho da biblioteca. Sigo fazendo o que gosto: livros sobre livros. 
Editamos o Manual do aprendiz do bibliófilo, estou criando uma revista, e 
também transformando a Com-Arte em editora profissional. 

De onde vem sua paixão pelos livros?
Nasci goiano, mas mudaram o Estado então agora sou tocantinense (ri-
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sos). Nasci em uma cidade chamada Pium, que quer dizer “borrachudo”. 
Era um lugar bem pobre. Meu pai era vaqueiro. Eu tinha sete irmãos. Fui 
o primeiro a estudar e chegar à universidade. Lembro que a primeira vez 
que fui à escola foi um dia feliz. Pobre não sonha: sobrevive. Minha irmã 
me ajudou muito, tanto em Porto Nacional quanto em Goiânia e Ceres, 
quando eu morava com ela. Eu não tenho apego à família, porque só co-
nheço dos meus pais pra cá — meus avós vieram do Maranhão. Foi mi-
nha irmã quem me tirou de Tocantins. Será que se eu fosse para outra 
empresa eu teria sido outra coisa?

Como chegou à Perspectiva?
Por acaso: quando vim a São Paulo, meu irmão já trabalhava lá, no depó-
sito, e ele me arranjou um emprego. Tinha 20 anos. Comecei morando 
na zona leste e estudava na Vila Mariana, chegava em casa já na hora de 
sair (risos). Depois morei num cortiço na Alameda Santos. Na hora do al-
moço tinha curiosidade em ver como faziam livro. Vim de um meio sem 
a mínima formação intelectual, mas era fascinado por aquele mundo. Eu 
não lia nada. Era um analfabeto funcional, com 20 anos não tinha termi-
nado o colégio. O único livro em casa era a Bíblia, que servia para colocar 
o dinheiro dentro, porque roubar o dinheiro da Bíblia era pecado (risos). 

Então foi difícil esse começo... 
O Jacó Guinsburg, por ser migrante, aceitava migrantes em sua editora. 
Tinha nordestino, gente do Centro-Oeste, judeus-europeus, era uma curva 
de rio sujo. Em 1971 ainda havia a seção de revisão, que já era uma esco-
la. Comecei ali. Mal sabia ler. Às vezes eu passava um dia todo lendo uma 
página. Me sentia muito ignorante. Aí entra aquele orgulho em não voltar, 
típico do migrante. Fiquei com o Jacó durante 10 anos. Quando acabaram 
com os departamentos de revisão e vendas, ficamos só eu e ele. Aprendi 
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a conhecer composição de tipos, processos gráficos. Me especializei en-
tão na produção, onde fiquei durante 18 anos. Jacó é um professor por 
excelência, então quando eu não queria trabalhar, enganava ele fazendo 
uma pergunta e ele passava a manhã falando (risos). 

Mas depois você teve uma formação acadêmica.
Fiz um curso de psicologia clínica na Faculdade Paulistana. Mas quando 
vi que os custos para abrir um consultório eram altos, doei todos os livros 
e resolvi me dedicar à edição. Com os contatos que fiz com os professores 
da USP, através da Perspectiva, o Jacó me sugeriu fazer uma pós-gradu-
ação. O curso de editoração na época era todo teórico. Então a professo-
ra Jerusa começou a me convidar a dar palestras, em 1986 — a editora-
ção existia desde 1973. Resolvi fazer um mestrado sobre a Edusp, quan-
do o João Alexandre Barbosa me chamou para trabalhar lá. Então come-
cei a dar aula e a estudar de fato o livro. Jacó ficou doente quando saí! A 
Gita me ligava e eu ia duas vezes por semana só pra conversar com ele. 
Mas ele tem tamanha grandeza que nunca me cobrou, sempre me ajudou. 

O Jacó é outro sujeito louco por livros que falam de livros.
São os editores quem decidem o que as pessoas vão ler. Por isso na Com-
Arte começamos a coleção Editando o Editor, com depoimentos de edito-
res como Ênio da Silveira, etc. Temos de cordel a Zahar, o Jiro Takahashi 
vai ser o décimo número da coleção. O projeto era da Marina Watanabe, 
que fez a maioria dos projetos da Edusp. Talvez eu seja o editor que mais 
publicou livros sobre livros no Brasil — uma compensação por eu não ter 
uma formação de editor. Hoje ninguém pode reclamar que não existe uma 
bibliografia sobre o assunto, como na época em que comecei. Minha bi-
blioteca hoje é basicamente de livros sobre livros. Construí uma biblio-
teca fora da minha casa. Ficou linda. Deve ter uns 10 mil livros e um ter-
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ço é de livros sobre livros. Tem também todos os livros que eu editei na 
Edusp, na Com-Arte, na Perspectiva e livros de trabalho, como os gran-
des clássicos universais. 

Como era trabalhar na Perspectiva? 
A Perspectiva tinha um conselho que era o top do top. Antonio Candido, 
irmãos Campos [Haroldo e Augusto], Paulo Emílio Sales Gomes, Décio de 
Almeida Prado, Anatol Rosenfeld, Boris Schnaiderman, Teixeira Coelho... 
Um dia chegou o livo Três mulheres de três PPPs na minha mão, fiquei fasci-
nado e disse ao Paulo Emílio. Ele recebeu meu elogio todo humilde; nun-
ca me esqueço. Meu principal contato era o João Alexandre Barbosa, que 
eu editava na Perspectiva. Quando ele foi convidado pelo então reitor José 
Goldenberg para fundar a editora, me chamou. Tive de ir a um cardiologis-
ta, pois achava que não ia aguentar. Começamos a Edusp do zero. Foi uma 
briga enorme, você não tem ideia! Ninguém queria essa editora. Antes, a 
Edusp era uma mera agência de financiamento de editoras particulares, 
dominada por um grupo de pró-reitores. Um exemplo do patrimonialis-
mo brasileiro, da pilhagem do Estado. João Alexandre denunciou a cor-
rupção que havia. O Goldenberg nos dava muito apoio. Também come-
cei a trabalhar com alunos. Por isso todas as coleções foram criadas pe-
la Marina Mayumi Watanabe, ex-aluna da ECA. Depois de um tempo re-
nunciamos ao orçamento da USP para ter maior liberdade editorial, des-
de que a gente pudesse usar a renda industrial. E é até hoje assim, daí a 
Edusp ser uma editora autossuficiente. Tudo o que você vende, volta pa-
ra o caixa da Edusp. Antes não havia autonomia. Hoje há um retrocesso. 

O retrocesso é geral, não?
As editoras universitárias tiveram seu auge cinco anos atrás. UFMG, UFRJ, 
todas elas foram grandes nos anos 2000. Hoje, todas as editoras de uni-
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versidades estão afundando — a primeira foi a da UnB. Tínhamos estan-
des incríveis nas feiras pelo mundo, porque recebíamos muito apoio. Por 
dois anos seguidos ganhamos prêmios de uma feira no México como o 
melhor estande. As editoras universitárias tinham muita visibilidade. Da 
Unicamp, saiu o Paulo Franchetti, começou a afundar. Em Minas, tiraram 
o editor, começou a afundar. Agora começaram a falar que fazíamos li-
vros caros e que querem fazer livros digitais, o que é uma piada. A única 
política da atual gestão é de fazer livros didáticos, o que é um retroces-
so. A Edusp tem 20 pessoas na área editorial. Na comercial tem 40 pes-
soas. Por mim, deixaria só o editorial.

Por conta dos entraves burocráticos, das hierarquias e das tecni-
calidades dos concursos, ter carreira de sucesso dentro do serviço 
público não deve ser fácil. 
Olha, eu sou um workaholic obsessivo. Me dediquei a editar 24 horas por 
dia. Sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Fui presidente lo-
go depois que saiu o Sergio Miceli. Pedi pra que mudassem o estatuto: o 
presidente da Edusp seria o presidente da comissão. Tem o presidente da 
editora e o diretor-executivo. Na comissão entrou o Mindlin, como o pre-
sidente da comissão editorial, que defendia muito a editora. Ele escolhia 
os livros e eu os editava. Era um processo mais democrático. Com a sa-
ída do Mindlin, a comissão editorial passou a escolher os livros. Acabei 
com os financiamentos de co-edição. A partir daí, dividíamos as tiragens, 
mas só para viabilizar os livros. 

Como fundou a Ateliê?
Minha mulher, Vera Lúcia Belluzzo, trabalhava com publicidade. Quando 
vieram os filhos, pensamos em um negócio familiar. Os meninos esta-
vam entrando na adolescência, um queria fazer arquitetura e o outro jor-
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nalismo. Meu filho Gustavo chegou a fazer sete livros, foi o mais jovem 
autor brasileiro, publicou com sete anos. Chamei um outro aluno e cria-
mos a editora, que ficava na Vila Mariana. Eu precisava fazer uma ter-
ceira via, depois da Perspectiva e da Edusp. Fizemos 700 títulos em 20 
anos. É sempre bom ter muita experiência, não fazer as coisas correndo. 
Editora tem que ter catálogo, não pode ter poucos livros. No fundo, hoje, 
a editora é da minha mulher. Fazemos 30 livros por ano, já fizemos 50. 
Essa é a crise mais duradoura de todas.

Comente a afirmação: “Livro no Brasil é caro”. 
Existe uma relação clara entre poder aquisitivo e venda de livro. Na épo-
ca do Plano Real a gente tinha que entrar na fila das gráficas tal era a de-
manda. A primeira coisa que as pessoas cortam numa crise é a cultura. 
Com a crise, as livrarias não pagam… em 2016 a Livraria Cultura estava 
negociando dívidas para 2018! Como negócio, o livro talvez seja um dos 
piores do mundo. Não há produto mais difícil de vender. As tiragens são 
baixas, os livros são caros, o povo não lê. Uma edição de 2 mil exempla-
res de Os sertões custa 60 mil reais, o preço de um carro. Só que você não 
recebe esse dinheiro antes de seis meses, ao contrário de um carro. Na 
cadeia do livro o único agente que se compromete a pagar as contas é o 
editor. A livraria só devolve 90 dias depois, em consignação. É um negó-
cio que só dá certo a longo prazo. Se o sujeito for obsessivo para ganhar 
dinheiro, consegue — o José Olympio não soube ganhar dinheiro, mas 
seus filhos, que criaram a Sextante, sabem ganhar dinheiro. O difícil é 
fazer o balanço entre a cultura e o negócio. O Jacó foi o primeiro a rece-
ber os originais de O nome da rosa, que custava 1.500 dólares. Ele disse: 
“Não é minha área, não é ficção”. Como negociante, pode ter comido bo-
la, mas como editor, mostrou coerência. Agora, voltando à sua pergun-
ta, o livro brasileiro não é caro — isso é desculpa de quem não compra li-
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vro. Vai comprar lá fora! Na França, nos EUA, em Portugal, na Alemanha, 
na Argentina, é sempre mais caro. A diferença é que lá eles têm hábito 
de leitura. 

A Ateliê faz livros bem artesanais, não?
O primeiro livro da Ateliê foi O mistério do leão Rampante, do Rodrigo Lacerda, 
que trabalhava comigo na época. Levei o livro para casa, deixei em cima da 
mesa da cozinha, horas depois minha mulher vem dizer: que livro é aquele, 
tão bom? O livro foi um sucesso, ganhou Jabuti, etc. Esse livro tem um sig-
nificado afetivo muito grande. Sim, sempre gostei de uma coisa mais arte-
sanal. E gosto desse foco de livros sobre livros. Na coleção Arte do Livro, es-
tou fazendo um livro sobre capas de livros brasileiros do século XIX a 1950, 
já fiz um com as capas do Santa Rosa, fiz um só com as capas do Eugênio 
Hirsch... estou fazendo também um livro sobre os mais de mil livros edi-
tados pelo Massao Ohno, com projeto gráfico do Gustavo Piqueira, que é 
hoje o meu designer favorito. Tem muito público para livros sobre livros. 

O que te diz o que é um bom texto literário?
Sempre me cerquei de bons conselheiros. Na área de literatura, era o Ivan 
Teixeira quem me dizia o que é um bom texto literário. Nunca faço o jul-
gamento definitivo, preciso de outras pessoas, gosto de pareceristas, es-
pecialistas. Marcelino Freire foi um caso típico: quem me trouxe foi o João 
Alexandre. 

Que livros quis mas não conseguiu publicar?
Dois livros que não consegui publicar foram o História da leitura, do Alberto 
Manguel, que me foi indicado pelo João Alexandre, mas a Companhia das 
Letras pegou, e Elementos do estilo tipográfico, que a Cosac pegou. Mas são 
frustraçõezinhas. Eu faço o possível. 
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O que acha do e-book?
Você não deseja o que você não vê. E o livro digital você não vê. Daí eu en-
tender o seu relativo insucesso. Como Eco dizia, depois da roda, do garfo e 
do livro, não há o que reinventar. O livro impresso você toca, você vê, você 
deseja. Nas teses de universidade, dificilmente alguém cita um livro digi-
tal, bem como sites e páginas. Eu acho que quem vende livro digital quer 
vender os suportes que vêm atrás, o e-reader, o celular, etc, e não o livro. 
Novas tendências vão existir, mas livros ficarão. 

Que acha do preço fixo?
Não funciona no Brasil. Vai proteger os grandes, não os pequenos. Não acho 
que seja uma solução. Acho que deveria haver é uma política de hábitos de 
leitura, estimulada pelo Estado. Porque mesmo que sejam oferecidos livros 
baratinhos, sem o hábito de leitura, ele não será vendido. Quem acabou com 
as livrarias foi o próprio governo. Quando o governo começou a comprar 
livros, as livrarias foram fechando, porque ninguém mais ia. Outro ponto 
é que o correio é muito caro e ineficiente. Segundo a Unesco, o ideal seria 
ter uma livraria a cada 50 mil habitantes — veja o déficit do Brasil. O livro 
de bolso é um apelo marqueteiro, porque não cabe nem no bolso, nem no 
formato. Nos EUA, o paperback é muito mais barato. Na França as pessoas 
não tem o fetiche do objeto, então pega qualquer edição e lê. Desenvolvi, 
ao lado do Plínio Coelho e do Manuel da Costa Pinto, um projeto chamado 
Escrínio, que custava R$ 3,70 o livro, faz uns 10 anos. Machado, Dostoiévski, 
etc, para vender em banca de jornal. Mas a distribuidora pediu uma cam-
panha massiva de mídia, as gráficas reclamaram por causa do preço, e a 
livraria reclamava que o livro barato não pagava a nota. Ou seja, no Brasil a 
cadeia distributiva não se interessa pelo livro barato. O fetiche é outro pro-
blema. A ditadura do design pode matar o livro. Veja o caso da Cosac Naify. 
Você só ganha dinheiro com livro em alta tiragem. Agora estou de olho na 
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Carambaia e na Ubu. Como vão sobreviver? Tudo bem, gostam de fazer, fa-
çam. Mas para ir longe tem de ter um olho no negócio. O retorno do livo é 
muito baixo. Você ganha com altas tiragens e grandes catálogos, é a cau-
da longa. A Amazon ganha dinheiro com o catálogo infinito que ela tem. 

Não seria uma boa o Estado cortar as asinhas da Amazon, como em 
outros países? 
Se tivéssemos livreiros honestos, até defenderia a queda da Amazon (ri-
sos). A Livraria Cultura usou meu dinheiro para investir e não pagou o 
que me deve. Como defender? Já a Amazon paga, porque ela não pega li-
vro em consignação. A Cultura começou a degringolar quando passou a 
demitir livreiros e a usar a consignação. Mas há livrarias sustentáveis, co-
mo a Martins Fontes, que só vende livro. A Livraria da Vila é meio mal ad-
ministrada, nem eles sabem o que venderam. A última vez que estive na 
França fui a um centro de pesquisa de livro, que tem seu próprio jornal fa-
lando de lançamentos, eles têm um sistema online ligado a livrarias e edi-
toras. Aqui não dá para ter certeza sobre os números dos livros vendidos... 
eu não confio nessas listas de mais vendidos, você confia? 

Papel e correio são outros problemas... 
Livreiros e editores deveriam lutar para abaixar as taxas pagas aos correios 
pelo envio dos livros. Aqui, dependendo de para onde você manda o livro 
no Nordeste, tem de fazer seguro. Para Portugal é uma burocracia dana-
da: se não provar que é um livro, o livro não entra, tem que passar por um 
processo de “desalfandegação”. Quanto ao papel, eu preferiria que as in-
dústrias pagassem imposto sobre o papel da linha branca, que hoje é imu-
ne. Porque as indústrias papeleiras exportam o papel bom e deixam aqui o 
ruim. Quem se beneficia é a indústria de papel, e não a do livro. 
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Qual o livro que mais te fez a cabeça? 
Gosto muito d’O livro disso, de Georg Groddeck, um precursor do Freud, que 
é sobre o inconsciente. Foi a melhor terapia que já fiz sobre autoconheci-
mento. Consigo conversar comigo mesmo por causa desse livro. Fui lem-
brando de como, na infância, meus dedos estavam sempre cortados. Eu vi-
via chupando os dedos, porque sempre cortava os dedos. Só parei com is-
so quando quebrei o braço caindo de um cavalo. Ou seja, era algo incons-
ciente. Eu vivia me cortando, era um selvagem. Só fui calçar sapatos com 
12 anos, só andava de salgabunda, o precursor das havaianas, que quan-
do acabava o cachorro comia (risos). 

Acredita em sorte?
Sorte a gente faz. Cair no lugar certo, com as pessoas certas, ter boas ami-
zades. Minha sorte foi trabalhar com uma pessoa culta e generosa como o 
Jacó. O acaso me levou. Sobrevivi e estou feliz com o que faço. Tenho mui-
tos amigos e desprezo os inimigos, pois os desconheço. É isso. 
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ROBERTO GOMES 

“No quintal 
de casa tinha 
uma gráfica”
José Carlos Fernandes

O catarinense Roberto Gomes, 73 anos, é dono de múltiplas habilida-
des. “Um homem renascentista”, como costumam qualificá-lo. Desenha, 
pinta, toca piano e, só para chatear os mortais, escreve com os pés 
nas costas. Nenhum gênero literário lhe é estranho. Se seus profes-
sores dos tempos de piá, em Blumenau, Vale do Itajaí, pudessem pre-
ver o futuro, duvidariam e fariam pouco. Gomes foi um péssimo alu-
no, não se envergonha em confessar. Além do comportamento digno 
de expulsão, não acertava a grafia. À época, diriam, faltou-lhe a pal-
matória. E abandonar a montanha de escritos do século XIX, com os 
quais se fiava, em detrimento da aritmética. “Para mim, farmácia se 
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escrevia com ph”, conta o sujeito que, dentre todas as suas paixões, 
fez dos livros a maior.

A entrega incondicional às letras, porém, se deu na base da porra-
da. Em meados da década de 1970, Roberto Gomes — então formado em 
Filosofia — se viu defenestrado das duas universidades nas quais leciona-
va, a Católica (PUCPR) e a UFPR. “Você sabe o que fez”, disse-lhe um re-
presentante do Serviço Nacional de Informações, o SNI, ao jogá-lo no de-
semprego. Sem saber, atirou-o também naquela que foi a maior de suas 
aventuras — a fundação da Criar Edições, selo de pelo menos uma cente-
na de títulos, cuja qualidade a crítica não negligenciou.

Os feitos da Criar são tamanhos que é impossível ouvi-los sem uma 
ponta de melancolia. Numa sociedade perfeita, seria crime falar dela no 
pretérito. A editora teve duas vidas — de 1981 a 1989, quando se firmou 
no posto de a nanica mais festejada do setor. Figura entre as vítimas do 
Plano Collor. E de 2000 a 2007, quando voltou à baila, mas sem muita 
musculatura para aguentar as regras de um mercado em que o livro, que 
ironia, virou figurante. 

Portas fechadas, Roberto se recolheu ao piano, aos lápis e ao baú ve-
lho que congestiona sua sala de visitas, no bairro Ahú. “Está tudo aqui 
dentro”, conta, sobre seus tesouros de editor — de guardados do pai, o 
endiabrado João Gomes; passando por documentos da década em que 
dirigiu a Editora UFPR, até chegar a originais a ele confiados por Paulo 
Leminski, Wilson Bueno, Jamil Snege e o amigo Manoel Carlos Karam, 
de quem não fala sem fazer uma pausa. 

Roberto é para maiores. Não nutre grandes esperanças. Esbanja 
franquezas — “literatura para quem?”, pergunta. Só não o tomem por 
um casmurro. Pode até soltar cachorros, mas logo se recolhe à sombra 
dos livros, seu endereço fixo, seu “lugar de fala”, como agora se diz. É o 
seu melhor. 
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Onde começa esta história?
Minha ligação com a palavra impressa nasce na gráfica do meu pai. É um 
fascínio, desde a origem. Não sei explicar por quê. Tive amigos que me 
confidenciaram ainda escrever à mão. Comigo não — a primeira atitu-
de que tive ao decidir ser escritor foi comprar uma máquina de escrever. 

Em Blumenau...
Passei parte da minha infância numa oficina de jornal. Estava lá a lino-
tipo, a impressora. E meu pai, João Gomes, na maquininha de imprimir. 
Eu via ali a materialidade da palavra. Sabia como funcionava cada linha 
do chumbo. Um treco qualquer sobre o prefeito era escrito na nossa sala 
e saía na gráfica, que ficava numa parte do terreno, onde hoje há um ho-
tel gigantesco. Falo desse cenário no livro Todas as casas.

De João Gomes a Roberto Gomes, qual o resumo da ópera?
João Gomes era um autodidata, nascido na colônia Angelina (SC). Uma fi-
gura. Lia muito. Tenho uma estante com os livros dele, do século XIX. O 
Peninha [jornalista e historiador Eduardo Bueno] fala de Angelina no li-
vro Náufragos, traficantes e degredados. Descreve como um local muito fér-
til. E que ali foi largado um tal de Jorge Gomes. Jorge descobriu o cami-
nho que levava ao Chile e conduzia gente até lá. Fez amizade com os ín-
dios, casou com a filha do cacique e virou líder da tribo, o que lhe garan-
tiu o direito de ter outras mulheres. Entendi tudo [risos]. Meu pai morreu 
aos 72 anos, sem saber dessa história. Fez de tudo na vida. Foi guarda-li-
vros, assessor de prefeito, delegado, jornalista. Teve loja de eletrodomés-
ticos em Florianópolis, a Radiolar. Aprendia sozinho e se interessava por 
tudo. Casou três vezes. Teve quatro filhos com a primeira mulher, eu com 
a minha mãe e mais dois com a última companheira. Sofreu bastante pe-
las escolhas que fez. Era um homem conservador, mas não reacionário. 



Ficou estigmatizado. Em Blumenau, filiou-se à UDN e escrevia no jornal 
do partido. Mas, como era separado, acabou expulso até da maçonaria. Eu 
ia no armazém e um alemão de 2 metros, o seu Zimmermann, pergunta-
va se eu era filho do João. Sabia que vinha bomba [risos]. Diziam-me que 
ele era inteligente, mas que não tinha juízo. Passei muito tempo com difi-
culdade de me identificar com ele. Tinha capacidade de trabalho, falava 
bem, mas não podia ver um rabo de saia [risos]. Dediquei a ele uma crô-
nica, “Era uma vez meu pai”. 

Como você definiria o Roberto, filho do gráfico e antepassado de 
um degredado?
Tenho irmãos na medicina e na engenharia. A pressão era para que fi-
zesse o mesmo. Prestei Arquitetura para não passar e consegui cursar 
Filosofia. Lia muito Sartre, Bertrand Russell. Gostava de Machado de Assis 
e de Eça de Queiroz. Os livros que eu tinha eram do meu pai, e de um pri-
mo, Régis, um sujeito extraordinário que morreu de tuberculose. Como 
consumia muita obra antiga, fiquei com um problema sério de tanto ver 
“ph” em farmácia. Até hoje tenho péssima grafia. Entrei em choque na es-
cola. Não fui um bom aluno. Era irritado, anarquista, impaciente, meti-
do a besta. Um saco [risos]. Seria hoje diagnosticado com déficit de aten-
ção. Eu me entusiasmava, começava algo e depois abandonava. Chocava 
a alemãozada de Blumenau. 

Lembra o que planejava para o futuro?
Pensava que poderia ser escritor. Ainda em Blumenau, havia publicado 
crônicas no jornal O Combate. Mandei textos para meu pai editar, mas co-
mo anônimo. Assinava G.R. Ele não sabia que era eu. Depois de ter publi-
cado quatro remessas, perguntei quem era e me disse que não fazia ideia. 
Lembrei-o que no passado ele escrevia em dois jornais, um de oposição 
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ao outro. Num assinava J.G e no outro G.J. “Então G.R és tu, cara?” Foi as-
sim que descobriu. Me levou à gráfica e disse que na próxima edição eu 
deveria assinar Roberto Gomes. 

Qual era a tua turma?
Meu grupo de amigos cultivava boa leitura. Um deles era o Sergio Faraco, 
que morou em Blumenau um tempo e estava filiado ao Partido Comunista. 
O outro se chamava Érico Müller Filho, que tinha fascistas na família, 
mas lia Erich Maria Remarque. Foi Érico que me apresentou à literatura 
do Borges. Depois da aula a gente bebia chope e conversava. Íamos fazer 
a revolução, tomar o poder [risos]. Foi com esses caras que fiquei mais à 
esquerda. Quando trabalhei em banco, fiz greve. Botei tudo isso em Antes 
que o teto desabe, um livro sobre o Brasil antes do Golpe de 1964. 

Que Curitiba você encontrou quando chegou, em 1964?
Uma cidade pequena, mas grande se comparada a Blumenau. Achei que 
estava em Nova York. E que esse lugar não era para mim. Vim para es-
tudar, mas não sabia o que fazer. Fiquei dois anos pra lá e pra cá, sem 
amigos, com depressão. Fui trabalhar na Aliança Francesa, onde cuidava 
dos livros. Aprendi francês. Descobri o Cineclube do Colégio Santa Maria. 
Depois do expediente, o [jornalista] Walmor Marcellino e eu víamos filmes 
e documentários vindos de Paris. Comecei a me enturmar e decidi fazer 
Filosofia. Depois da faculdade, por volta de 1969, tive oportunidade de vol-
tar para Santa Catarina. Estava casado, tinha filho, precisava trabalhar. 
Quando fui me despedir de um amigo, o padre Diniz Mikosz, um sujeito 
genial, tive uma surpresa. Uma hora depois do adeus, ele bateu na porta 
da minha casa, na Água Verde [bairro de Curitiba]. “Vim cumprimentar o 
mais novo professor da Católica.” O padre não queria que eu fosse embo-
ra. Fiz um pouco de charme, mas no fundo queria ficar aqui.
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Você foi afastado das duas universidades em que trabalhava. Os mi-
litares superestimaram sua ligação com a esquerda?
Nunca estive numa reunião do Partido Comunista. Os militares impli-
caram comigo porque eu soltava a língua nas aulas. Em 1976, o governo 
conseguiu me tirar da Católica e um ano depois da UFPR. Um dia, o ir-
mão Raimundo me chamou e disse que não podia renovar meu contrato 
na PUC. Fomos juntos falar com um ex-bedel da faculdade de Direito, re-
presentante por lá do SNI. Questionei a decisão. Foi kafkiano. Disse-me 
que eu sabia o que tinha feito. Pedi ajuda a uma amiga, a Suzana Munhoz 
da Rocha, para que falasse com o pai dela [o ex-governador Bento Munhoz 
da Rocha]. A história chegou ao general João Batista Figueiredo. Ao puxar 
minha ficha, ele teria dito: “Mas é um comunista de Blumenau. Melhor 
mandar à merda”. Na ocasião, um professor da UFPR me chamou para 
um encontro no estacionamento. Tinha um recado para mim, vindo de 
uma autoridade: ou eu parava de buscar justificativa para a suspensão ou 
ia acabar preso. Como não queria ir para a cadeia, escrevi Alegres memó-
rias de um cadáver. Foi minha vingança. Fiquei sem emprego. Por isso de-
cidi fundar a Criar Edições.

A repressão empurrou você para o mundo do livro...
A gente tinha a Coeditora, fundada por 12 escritores, mas fraquejou. A 
Criar veio em seguida. Começou a funcionar em 1981 com a publicação de 
Sabrina de trotoar e tacape, de minha autoria, e Cidade inventada, do Cristovão 
Tezza, dois livros inviáveis. A editora éramos Cristovão e eu, e a [sociólo-
ga] Íria Zanoni [com quem Roberto foi casado]. O título “Criar” nasce das 
iniciais dos nossos nomes. A gente queria um troço profissional, mas co-
meçou na maluquice, na aventura, no improviso. O Tezza não tinha co-
nhecimento do assunto, nem gosto, mas entrou com capital. A Íria fazia 
revisão, dava apoio e garantia a organização. Eu morava num prédio bai-



xo da Rua Senador Saraiva. A Criar funcionava na garagem. Publicar foi 
uma forma de respirar. Vivíamos agoniados. 

Você lembra alguma cena de época, que defina como a banda tocava?
Na Livraria Ghignone havia uma funcionária, com mecha branca, uma 
simpatia, ao contrário do velho José Ghignone. Cristovão e eu colocamos 
os livros debaixo do braço e fomos falar com ela. No dia seguinte, os exem-
plares estavam na vitrine, a glória. Mas logo sumiram. O livreiro man-
dou que os colocassem embaixo da escada [risos]. O Aramis Chain, do-
no da Livraria do Chain, e outros livreiros também pegaram para ven-
der. Fazíamos lançamento. Funcionava. Era outro mundo. A gente junta-
va dinheirinho. Queríamos publicar literatura, mas não só a paranaense. 
Na minha cabeça, nosso modelo era um pouco a Editora Brasiliense, mas 
também a José Olympio e a Editora do Autor, que publicava o Fernando 
Sabino. Reunimos gente interessada, como o Luiz Galdino, de São Paulo; 
e o Sergio Faraco, de Porto Alegre. Fizemos peças interessantes, como a 
edição de Helena Kolody, que havia publicado o primeiro livro havia 40 
anos e nunca mais tinha sido editada. 

Dizer que o mercado era melhor que hoje lhe parece saudosismo?
Tínhamos distribuidor em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia. Havia um 
mercado editorial, uma grande rede de comercialização, que se movia pe-
lo país para... vender livros. Lembro de um sujeito que gostaria de reen-
contrar. Saía todo de branco por aí, mostrando capinhas de livros. Tinha 
uma namorada em cada lugar. Era um mapa do Brasil. Pessoas assim ali-
mentavam a rede. Penso que havia um interesse verdadeiro pela literatu-
ra. As livrarias eram livrarias. Se alguém queria saber de um livro, era só 
ir a uma. Havia menos títulos, a produção era menor. Mas de repente um 
cara do Piauí entrava em contato, para distribuir lá. O jornalismo tam-
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bém funcionava diferente. Me perdoe, mas hoje é uma merda. Todo jor-
nal tinha pelo menos uma coluna sobre livros, o que fazia circular infor-
mações. Vejo tudo paralisado.

Por que parou?
Tivemos uma crise na estrutura. A quebradeira dos planos econômicos in-
viabilizou as pequenas e médias livrarias e distribuidoras que operavam, 
sei lá, em São José do Rio Preto. As grandes redes assassinaram esse mo-
delo. Pedem o livro direto à editora. Não se interessam pelo que é publi-
cado. Conseguem desconto. Ao receber um pedido, o gerente telefona pa-
ra a editora, que manda um exemplar. Há um atravessador, que não for-
ma rede, nem circulação. Um livro até pode ser vendido, mas nunca este-
ve numa prateleira. O lugar visível na estante está alugado. Ao contrário 
do que propõe, o esquema das megastores só funciona para elas. O merca-
do do livro no Brasil não existe mais. Sendo mais radical, acho que a li-
teratura acabou também [risos]. As livrarias trabalham com best-sellers e 
funcionam como um showroom. As grandes redes seguiram comprando 
umas às outras. Vão de arrasto e não propõem alternativas. Engordam 
com capital internacional. No passado, a José Olympio foi a Palmeira dos 
Índios (Alagoas) buscar o Graciliano Ramos. Isso é ser editor. A tese do 
André Schiffrin é que daqui 10 ou 20 anos um pequeno grupo de editoras 
vai ser dona de tudo. Teremos uma ditadura do pensamento, impondo o 
que a gente tem de ler. No mais, a sociedade vive um momento de burri-
ce absoluta. Vender livros para quem?

O que se pode afirmar sobre a pequena, deslocada e bem-sucedida 
Criar Edições?
Que os êxitos da Criar não foram um lance nosso. Não se tratava de uma sa-
cada genial. Nos anos 1980 existia um espaço para o livro circular. Lançamos 
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Cristovão Tezza, Valêncio Xavier, Wilson Bueno, Helena Kolody. Havia curio-
sidade por autores novos. Houve uma época em que o governo compra-
va para distribuir nas bibliotecas. O desempenho melhorava quando o li-
vro era indicado para o vestibular. Um jornal da Brasiliense chegou a le-
vantar as melhores editoras do país. A Criar ficou entre as dez primeiras. 
Recebíamos muitos originais, coisas malucas, como 200 páginas de ma-
nuscritos. Me arrependi de não ter guardado.

Wilson Bueno, Paulo Leminski e Valêncio Xavier, por exemplo... 
Como foi?
Fui eu quem os procurou. Com o Bueno, foi uma conversa de bêba-
do. Tempos depois, apareceu na editora, com uma caixa de sapato nas 
mãos. “Roberto, está aqui meu livro.” A caixa guardava recortes dos tex-
tos que ele publicava no jornal Correio de Notícias, com ilustrações do 
Solda e do Rogério Dias [artistas visuais de Curitiba]. Tudo amarfanha-
do, uma confusão. Mandei para o Antônio Manuel dos Santos Silva, pa-
ra que organizasse. Foi bacana. Bolero’s Bar teve uma repercussão ba-
cana. Do Leminski até hoje tenho as pastas com elástico que me deu. 
“Tá aqui o meu livro”, disse, que nem o Wilson Bueno. Deu um traba-
lho. Montamos os dois Ensaios crípticos. A ideia era dele — a parte teóri-
ca e a prática, uma bobagem. Quanto ao Valêncio, dizia para ele arru-
mar um livro e respondia que não sabia escrever [risos], por isso tinha 
inventado o negócio de colar figurinhas. Seu grande sonho era ser ci-
neasta. Tinha dificuldade de concentração. Era muito agitado, vulcâni-
co. Para ele, escrever era um saco. Mesmo assim, me telefonava de ma-
nhã, para contar: “Roberto, escrevi um conto bestial”. Era “O quarto da 
prostituta japonesa”. Outra ocasião, me disse que tinha produzido um 
livro sem palavras. Era Maciste no inferno, formado por figurinhas que 
montamos juntos e publicamos.
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O Roberto editor se confunde com o Roberto escritor. Em termos, 
você foi a estrela da Criar Edições...
Diria que tive títulos que encontraram bons leitores, a exemplo de Crítica 
da razão tupiniquim [que alcançou 14 edições] e O menino que descobriu 
o sol, ambos de minha autoria. A gente publicou quase 80 livros na pri-
meira fase da Criar. Na segunda, ultrapassamos 30. Chegamos a ter oi-
to funcionários. Havia pedidos. A editora possibilitou minha sobrevi-
vência e me deu coisas boas. Fiz amizades. Conheci a Helena Kolody, o 
Jamil Snege, em geral avesso a editores. Mas houve o lado estranho — 
a fantasia de que o editor ganha fortunas, que sacaneia. Pode aconte-
cer, mas não é regra. Outro mito é de que o editor privilegia seu grupo 
de amigos. Teve gente, de quem nunca tinha ouvido falar, com bronca 
de mim. Arrumei inimigos gratuitos. 

Algum arrependimento de editor...
Não ter publicado o Manoel Carlos Karam. Ficamos amigos. Ao con-
trário dos paranistas, ele era afetuoso. Trocávamos e-mails engraça-
dos. Um pouco antes de falecer, mandou um livro — Godot é uma árvo-
re, formado por uma série de textos pequenos que escrevia no ônibus. 
Parecem haicais, aforismos. Pediu que eu publicasse. Não recusei, mas 
a gente estava fechando a Criar pela segunda vez, em 2007, depois de 
um rombo provocado por um empregado. Tenho o livro até hoje. Não 
sei o que fazer com ele.

Tua frase — “Curitiba precisa de alguém para amar”, sobre a Helena 
Kolody, virou um mantra. Permanece na tua boca?
No meu ponto de vista maluco, falta generosidade a Curitiba. É o trá-
gico desta cidade. Editar livros é uma indústria. Precisa ter um cara 
que cuide da contabilidade. Mas uma editora, em suma, trabalha para 
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o outro, edita o outro, faz a carreira do outro, investe no talento do ou-
tro. Por mais que seja comercial e cruel, não se firma se não for ativi-
dade generosa, se não faz algo pela cultura, pelo autor, pelo livro. Nesse 
quesito, Curitiba não se sai bem.
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JIRO TAKAHASHI

Ponte entre 
autores e  
leitores
Marcio Renato dos Santos

Jiro Takahashi, de 70 anos, trabalha no mercado editorial há mais de 
meio século, com mais precisão, há 52 anos. Seu currículo inclui passa-
gens por algumas das principais editoras do Brasil: Ática (1966-1984 e 
1987-1989), Nova Fronteira (1984-1987), Estação Liberdade (1990-1998), 
Editora do Brasil (1999-2001), Ediouro (2001-2004), Rocco (2010-2013) 
e, desde 2014, está na Nova Aguilar, empresa do Grupo Editorial Global. 
Em 2004, abriu uma microempresa, que existe até hoje, por meio da qual 
prestou consultoria para Geração Editorial, Globo Livros e Editora Positivo.

Leitor desde menino em Duartina (SP), onde nasceu em 1947 e perma-
neceu até 1962, nunca planejou ser editor. Gostaria de ser médico, mas a mor-
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te do pai, Yukio Takahashi, em 1961, alterou os planos. “Após desistir da me-
dicina, continuei os estudos e segui com o meu hábito permanente de leitu-
ra. Só entrei no meio editorial porque algumas pessoas se impressionaram 
por eu passar no concurso do Banco do Brasil, em 1965, aos 17 anos, com 
nota alta em português. Posteriormente, também fui aprovado no curso de 
Direito [na USP] com nota dez em português, fato divulgado em jornais”, conta.

Ele concedeu entrevista em seu escritório, no sótão da Global, loca-
lizado em um casarão construído em 1891 no bairro da Liberdade, na ci-
dade de São Paulo — onde vive desde 1966. Durante três horas, comen-
tou alguns dos principais momentos de seu vasto percurso no mercado 
do livro, com destaque para o fato de ter editado, na Ática, Murilo Rubião. 
Takahashi tornou a literatura do escritor mineiro visível em todo o país — 
o livro O pirotécnico Zacarias (1975), de Rubião, inaugurou a coleção “Nosso 
tempo” e vendeu quase 100 mil exemplares.

 O editor falou sobre o convívio com Marcos Rey, que, de acordo 
com Takahashi, tinha disposição para escrever um livro por dia e rece-
bia aproximadamente R$ 90 mil por mês para publicar, pela Ática, ape-
nas 1 título por ano. O editor mencionou outros sucessos editoriais, entre 
eles a coleção “Para gostar de ler” e a série “Vaga-lume”.

A necessidade de conferir o que todos estão vendo ou lendo, a defini-
ção do que é um bom texto e outras questões também estão presentes nes-
te bate-papo. Takahashi ainda explicou algumas metáforas que usa em pa-
lestras e nos cursos que ministra, entre as quais a de que o mercado edi-
torial — em que a adversidade é constante — funciona como um caminhão 
na subida. E confirmou que o mote de sua vida editorial é o seguinte: edi-
ção é construir pontes entre autores e leitores. “Mas quando quero ser um 
pouco mais metafórico, costumo dizer: editar é construir pontes e sonhos. 
E sonhos em vários sentidos, seja pensando em se dar bem na vida e até 
no sentido de imaginação e fantasia”. 
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Você já disse que o mercado editorial funciona como um caminhão 
na subida — o veículo atinge o objetivo com dificuldade, depois apro-
veita a descida e sobe novamente uma ladeira. Poderia explicar a 
metáfora?
Usei essa imagem em um dos muitos períodos de crise do Brasil. Havia 
turbulência e pessoas de outras áreas estranhavam que o mercado edi-
torial era o menos afetado. Mas o mercado editorial é pequeno, e isso em 
âmbito mundial. No Brasil, o mercado do livro perde disparado em ter-
mos de rendimento para, por exemplo, a indústria da cachaça. Há seto-
res da economia que, em um período de especulação, têm faturamento fo-
ra de série. Mas no setor do livro isso não acontece. O fundador do Grupo 
Editorial Record, Alfredo Machado, dizia que o mercado da literatura é 
parecido com o da agricultura. É necessário preparar o terreno, plantar, 
desenvolver, cuidar, colher, conferir o que as pessoas consomem ou não 
e depois há toda uma complexa questão de logística. O livro é exatamen-
te isso, parecido com a agricultura, mas em escala menor. E tem uma ou-
tra questão: muitas vezes, no dia em que você preparar o terreno, há uma 
realidade, mas no momento da entrega o mundo pode ter mudado. Então, 
quando o país passou por uma de suas muitas crises, usei a metáfora de 
que o mercado editorial funciona como um caminhão na subida. Naquele 
contexto, as adversidades da economia afetavam os demais setores, mas 
a indústria do livro sobrevivia por estar acostumada, a exemplo do cami-
nhão, com adversidades, ou seja, subidas. E, quando há uma situação fa-
vorável, então o mercado livreiro pega um embalo, que seria a descida, 
para seguir em frente na próxima subida. É um ciclo.

Em que momento desse ciclo o mercado editorial se encontra hoje?
Agora é um momento de subida.
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Você planejou ser editor?
Sigo um lema do Confúcio: “Escolhe um trabalho de que gostes, e não te-
rás que trabalhar nem um dia na tua vida”. Então, de certa forma, eu não 
trabalho. Gosto de mexer com livros desde criança. Mas meu sonho era 
ser médico. Só que, quando meu pai morreu, tive que trabalhar para aju-
dar em casa. Eu não teria condições de estudar em um bom colégio, fazer 
um cursinho e depois ainda passar 6 anos no curso de medicina sem ter 
renda. Então, esqueci a medicina. 

Como você entrou no mercado editorial?
Após desistir da medicina, continuei os estudos e segui com o meu hábito 
permanente de leitura. Só entrei no meio editorial porque algumas pesso-
as se impressionaram por eu passar no concurso do Banco do Brasil, em 
1965, aos 17 anos, com nota alta em português. Posteriormente, também 
fui aprovado no curso de Direito com nota dez em português, fato divulga-
do em jornais. Para algumas pessoas, era “abuso” um sujeito que estudou 
contabilidade entrar, em 1967, no curso de Direito na Universidade de São 
Paulo (USP), uma das instituições mais tradicionais do Brasil. Ninguém 
acreditava, só a minha mãe botava fé, mesmo porque a mãe acredita no 
seu filho. Daí, começaram a me chamar para dar aula em cursinho. E, em 
1966, fui contratado pela Ática, onde permaneci por quase 30 anos. 

Que tipo de editor você é?
Acabei me tornando um editor eclético. Trabalhei com livros didáticos, 
literatura de reforço escolar, literatura propriamente dita, ensaios e títu-
los universitários. Também tive experiência com clube do livro, livro por 
assinatura, livro sem texto e com pouco texto, títulos infantis e coleções, 
incluindo essas obras completas, da Nova Aguilar, em papel bíblia. Acho 
que só não editei livros religiosos. Dificilmente eu seria considerado um 
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grande editor de aquisição, de produção ou de marketing. Mas já atuei em 
todas essas áreas e gosto das funções. Gosto, inclusive, embora não sai-
ba fazer direito, de vender livros. Então, acho que meu negócio é o envol-
vimento com livro, de papel ou não.

Quanto livros tem em sua biblioteca?
Atualmente, pouco mais de três mil. Mas já tive 18 mil exemplares.

Ser editor é construir pontes entre autores e leitores?
É exatamente esse o mote da minha vida editorial. Edição é construir 
pontes. Mas quando quero ser um pouco mais metafórico, costumo di-
zer: editar é construir pontes e sonhos. E sonhos em vários sentidos, se-
ja pensando em se dar bem na vida e até no sentido de imaginação e fan-
tasia. Também tem o sonho literário que todo escritor tem quando escre-
ve ficção. Uma obra é resultado de um sonho. Grande sertão: veredas, do 
Guimarães Rosa, por exemplo, não vale por ser real, mas por ser exata-
mente uma significação do real. 

O legado do Murilo Rubião também tem relação com o universo oní-
rico, não é mesmo?
Exato. Para o Rubião, o sonho sempre foi fundamental. Aprendi a editar 
com o Murilo Rubião porque eu o editei quando era um principiante e ele 
já tinha experiência como editor de jornal, incluindo o Suplemento Literário 
de Minas Gerais (SLMG). 

De que maneira a literatura do Murilo Rubião apareceu em sua vida?
Desde sempre, leio de tudo. Gosto, inclusive, de ler o que todos estão len-
do. Isso é uma obrigação do editor. Mas, no início da década de 1970, não 
conhecia a obra do Rubião, até porque ele não tinha edições comerciais. 
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Naquele momento, eu estava lendo os autores latino-americanos do rea-
lismo fantástico, como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges e Gabriel García 
Márquez. Eu frequentava a Universidade de São Paulo (USP), onde fiz Direito 
e, posteriormente, Letras. Neste curso, em que entrei em 1969 e concluí 
em 1974, tive a oportunidade de ser aluno do Antonio Candido e do Alfredo 
Bosi, entre outros mestres. Eu conversava com eles, na sala e no corre-
dor. Um dia, o Antonio Candido me perguntou: “O que você está lendo?” 
Respondi: “Cortázar, Borges e outros autores do realismo fantástico la-
tino-americano”. Daí, ele falou: “Se você gosta disso, também vai gostar 
do Murilo Rubião”. Eu nunca tinha ouvido falar no Rubião. O Candido in-
sistiu: “Pois é, nós temos um precursor do realismo fantástico no Brasil. 
O mundo inteiro está lendo o realismo fantástico latino-americano e, por 
aqui, ninguém pensa em publicar o Murilo Rubião”.

Antonio Candido então foi uma espécie de padrinho editorial do 
Murilo Rubião?
Não havia pensado nisso, mas pode ser. Sabe, o jovem, em geral, não tem 
receio de nada. Sem pedir licença, eu escrevia cartas, por exemplo, pa-
ra o Erico Verissimo. Então, escrevi para o Murilo Rubião. Na carta, con-
tei que trabalhava em uma editora didática, a Ática, e gostaria de ler e co-
nhecer sua obra. O Rubião respondeu agradecendo o meu interesse e en-
viou alguns exemplares de seus livros, entre os quais Os dragões e outros 
contos (1965). Foi uma descoberta maravilhosa. Fui conversar com o dono 
da Ática, o Anderson Fernandes Dias, um grande amigo que tive na vida, 
e sugeri editar o Rubião. Em 1973, havíamos lançado a série “Vaga-lume”, 
projeto voltado para leitores de 10 a 15 anos, e cada título da coleção tinha 
tiragem de 100 mil exemplares. O público da “Vaga-lume”, ao crescer, po-
deria se tornar leitor de literatura contemporânea e, por isso, poderíamos 
criar um projeto de ficção contemporânea. Naquele tempo, a gente acredi-
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tava na teoria do degrau, tese segundo a qual uma pessoa lê qualquer tipo 
de livro e, posteriormente, vai para o segundo degrau, o terceiro, o quar-
to e assim por diante, até ler, por exemplo, o Ulysses, do James Joyce. Hoje 
questiono, mas naquele tempo eu acreditava na teoria do degrau. 

Por que não acredita na teoria do degrau?
Para algumas pessoas, funciona, para outras, não. 

Que coleção que o livro de Murilo Rubião inaugurou na Ática?
Em 1975, O pirotécnico Zacarias, do Rubião, inaugurou a coleção “Nosso 
tempo”, com tiragem inicial de 30 mil exemplares. Antes de fazer faculda-
de, estudei contabilidade. Portanto, nunca tive problemas com números e 
planejamento. Eu insistia com o pessoal da Ática que o preço era um fator 
muito importante para viabilizar qualquer título. E mais: quem compraria 
um livro da coleção “Nosso tempo”? As pessoas que consumiam revistas 
de informação, como a Veja. Então, estabelecemos para os títulos da cole-
ção um valor um pouco abaixo do preço de capa da Veja. 

Como o Rubião reagiu à proposta de ter uma tiragem de 30 mil 
exemplares?
Ele sempre tentava me convencer a não publicar, dizendo: “Jiro, vocês vão 
à falência com essa tiragem, né?”. Mas ele não conseguiu me convencer. 
Elaboramos uma estratégia para escoar os 30 mil exemplares. Resolvemos 
doar de 3 a 4 mil exemplares para professores, aumentando a tiragem de 
cada título de 30 mil para 33, 34 mil exemplares. No caso dos professores, 
entregamos, junto ao livro, um texto apresentando o Rubião. Além disso, 
cada exemplar também seguia com um bilhete avisando: “Professor, es-
se livro é mais barato que a Veja”. 
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E funcionou?
A tiragem inicial esgotou e a Ática ainda fez duas reimpressões. Ou seja, O 
pirotécnico Zacarias, do Rubião, vendeu praticamente 100 mil exemplares.

Mudou a recepção do Rubião no Brasil.
Sim. E, em seguida, ele conseguiu ser editado na Alemanha, França e 
Estados Unidos. Tornou-se, enfim, conhecido.

Editar o Murilo Rubião foi o seu grande acerto como editor?
Sim. Até então, o Rubião havia sido recusado por mais de 10 editoras bra-
sileiras, foi rejeitado até pela José Olympio e ele estava conformado em 
não ter leitores. Mas também tenho satisfação de ter editado outros auto-
res na coleção “Nosso tempo”, entre os quais o Roberto Drummond, com 
A morte de D. J. em Paris, em 1975, obra que conquistou o Prêmio Jabuti, e o 
Antônio Torres, que tinha publicado dois livros anteriormente, e de quem 
tive a honra de editar Essa terra, em 1976, um livro já publicado em mais 
de 20 países. Posteriormente, na Estação Liberdade, empresa que fundei 
com outros sócios em 1990, editei Eros, tecelão de mitos, a poesia de Safo 
de Lesbos, livro de poemas bilíngue, com capa dura, do qual tenho mui-
to orgulho. Editar um livro composto em grego, com revisores de grego e 
de português, era algo impensável no Brasil da década de 1990. Fizemos 
mil exemplares e não tenho sequer um exemplar do livro em casa. Não 
consegui guardar porque todos foram vendidos. E na Estação Liberdade 
prometemos que, no caso de Eros, tecelão de mitos, a edição seria única, 
de apenas mil exemplares. Foi um sucesso, no caso, de produção. Tenho 
ainda dois casos de sucesso de marketing editorial. O primeiro foi a co-
leção “Para gostar de ler”, da Ática, em 1976. Havia um conceito no país, 
segundo o qual livro de crônica não vende. Discuti muito o assunto com 
o Affonso Romano de Sant’Anna. Então, a Ática lançou o primeiro título 

140



da coleção “Para gostar de ler”, com crônicas já publicadas em jornal de 
Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino e Paulo 
Mendes Campos. O título vendeu mais de 300 mil exemplares. Outro caso 
bem-sucedido foi publicar A insustentável leveza do ser, do Milan Kundera, 
em 1985, pela Nova Fronteira. Fizemos algo que considero ousado até ho-
je: lançar um título de um grande autor em janeiro. Ninguém lança na-
da no início do ano. O livro aconteceu e ficou por 3 anos na lista de mais 
vendidos da Veja. 

Como foi editar e conviver com o Marcos Rey?
Ele escrevia com uma velocidade incrível. Era capaz de produzir um li-
vro por dia, sem problemas. Ainda fazia roteiro para a adaptação do “Sítio 
do pica-pau amarelo”, da Rede Globo. Mas na Ática só publicávamos 1 li-
vro dele por ano. E o Marcos Rey ficava desesperado. Então, pagávamos 
o equivalente a R$ 90 mil por mês e, somente assim, ele se acalmava. O 
Marcos Rey deve ter vendido, por baixo, 10 milhões de exemplares, afinal 
só O mistério do 5 estrelas vendeu 4, 5 milhões de exemplares. 

No meio editorial, as pessoas relacionam seu nome à Ática, apesar 
de você ter trabalhado em várias editoras nesses mais de 50 anos 
de profissão...
Exatamente, apesar de que a última vez em que estive na Ática foi em 1998. 
É difícil desvincular meu nome da Ática, até pelo fato de que participei de 
projetos bem-sucedidos na empresa, entre os quais a série “Vaga-lume” 
e a coleção “Nosso tempo”. Recentemente, um repórter da revista Veja me 
procurou para fazer uma breve reportagem sobre a coleção “Vaga-lume”. 
Tudo bem. Não brigo com isso. A percepção dos outros é a percepção que 
vale. Mas tem gente que briga. O Fernando Sabino achava ruim quando 
associavam o nome dele apenas ao romance O encontro marcado. 
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É inevitável um autor ou editor ser associado apenas a um livro ou a 
um projeto bem-sucedido?
É. Costumo falar sobre isso com os autores: você vai ser considerado um 
grande autor por um ou dois livros. Machado de Assis, que escreveu inúme-
ros textos em vários gêneros, é lembrado por três ou quatro livros. Flaubert 
é conhecido pelo monumental Madame Bovary e um pouquinho por A edu-
cação sentimental. Parece que o Machado de Assis e o Flaubert só escreve-
ram duas ou três obras. Até Shakespeare é relacionado, de modo geral, a 
poucas peças. Então, essa associação a apenas poucos títulos ou projetos 
é absolutamente normal.

Há espaço em seu cotidiano, por exemplo, para ver televisão?
Sim. Inclusive, não vou ao cinema e vejo filmes em casa. Também acom-
panho séries. Gosto muito de ver aquilo que todo mundo está vendo. A úni-
ca coisa que não consigo acompanhar é a tendência da música popular. 
Mas filme, se fizer sucesso, eu quero ver. Se todo mundo estiver falando 
de uma série, eu vejo. Se um programa estiver bombando, eu preciso ver.

E o Big Brother Brasil?
Hoje não vejo mais, mas assisti a primeira temporada, em 2002. Acompanhei 
o Show do Milhão, do Silvio Santos, e outros programas que fizeram su-
cesso na televisão. Não posso ficar fora da conversa com os meus alunos 
da faculdade. Se os alunos contarem uma piada, sabe aquelas piadas de 
comunidade?, eu tenho que entender. 

Há quanto tempo você leciona?
Logo que comecei a trabalhar na Ática, o proprietário da empresa, Anderson 
Fernandes Dias, fez um acordo comigo. Ele disse mais ou menos o seguin-
te: “Jiro, nós trabalhamos com livro didático. Portanto, você não pode sair 
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da sala de aula. Pode até ganhar mal lá, mas, enquanto estiver na Ática, vo-
cê vai dar aula”. Comecei a lecionar em 1970, na Escola Senai, e desde en-
tão nunca saí da sala de aula. Ministrei aulas de literatura na Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU), de 1976 a 1978. Posteriormente, em 1979, 
comecei a dar aulas na faculdade de letras e tradução no UNIBERO (ho-
je pertencente a Kroton), onde estou até hoje. Também leciono na Casa 
Educação no MBA em Book Publishing. O contato com os alunos do MBA 
é estimulante porque, além de me obrigar a estudar sempre, me permite 
ficar atualizado e acompanhar de perto o processo de profissionalização 
pelo qual passa o setor editorial nos últimos 15 anos aproximadamente. 

Você discute, por exemplo, a qualidade de um texto em sala de aula?
Sim, até porque leciono, por exemplo, para futuros tradutores. O texto do 
tradutor é igual ao texto editorial, literário. Quando penso em um bom tex-
to, principalmente editorial, e sempre falo sobre com os futuros traduto-
res, tenho que olhar o texto sob duas óticas: a interna e a externa. 

Levando em conta os seus mais de 50 anos como editor, o que é um 
bom texto?
Um bom texto é aquele que, internamente, articula a sua própria gramática. 
Cada texto tem sua gramática. Um exemplo disso é o legado do Graciliano 
Ramos. Há uma gramática em São Bernardo, outra em Vidas secas e uma 
terceira, por exemplo, em Angústia. Cada livro parece ter sido escrito por 
um autor diferente. Alguém pode ler e gostar de Vidas secas e considerar 
São Bernardo um livro mal escrito. De fato, alguns críticos consideraram 
São Bernardo, na época do lançamento, uma obra ruim e, posteriormente, 
a crítica se deu conta de que a gramática daquele livro é perfeita, única, do 
jeito que aquele texto foi escrito. O mal escrito, o convencionalmente mal 
escrito, é o bem escrito em São Bernardo. Sabe por quê? Porque o narrador 
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de São Bernardo é o Paulo Honório, um semianalfabeto. Se um semianal-
fabeto escrever, por exemplo, da mesma maneira que o José de Alencar 
escrevia, então o texto é ruim. Não estou falando que José Alencar tenha 
um mau texto, até porque ele estava no contexto do século XIX, quando, 
de maneira geral, não se escrevia levando em consideração o foco nar-
rativo. Já o Machado de Assis deitou e rolou com o foco narrativo. Então, 
o bom texto deve possuir consistência interna, a sua gramática interna e 
não a gramática normativa da língua portuguesa. Também não posso di-
zer que um texto de medicina é ruim porque li e não entendi ou não gostei. 
Não sou médico. Aquele texto não foi escrito para mim. O texto depende 
sempre, como qualquer livro editorial, de qual foi seu projeto. Ou, então, 
de qual foi seu sonho, se quiser usar uma metáfora. Já o texto ruim seria 
exatamente o contrário do que falei sobre o bom texto.

Bom texto é com o que você trabalha desde sempre e, principalmen-
te, hoje, não é mesmo?
Desde 2014, sou o diretor executivo da Nova Aguilar, que é um selo do gru-
po Global, empresa que pertence ao Luiz Alves e à sua família. Editamos, 
basicamente, clássicos brasileiros e universais. Essa linha editorial é ins-
pirada na Pléiade, editora francesa criada pelo Jacques Schiffrin, uma das 
maiores referências de toda a história editorial do mundo. Quando per-
guntam o que a Nova Aguilar publica, respondemos com um mote já usa-
do na Pléiade e também na Editora Aguilar da Espanha: “Tem que ser um 
autor que, no mínimo, seja o máximo”. Ou seja, Cervantes, Shakespeare, 
Machado, Alencar, Bandeira e Drummond, por exemplo. A gente reluta 
muito em incluir autores que não tenham passado pelo crivo do tempo. 
Rarissimamente um autor vivo é publicado pela Nova Aguilar. Os livros sa-
em no formato 23 por 16 cm, em um papel bíblia, de 30 gramas. Lembrando 
que, em geral, livros são publicados em papel a partir de 70 gramas. 
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E como o público reage a livros publicados em papel bíblia?
Quem lê em papel bíblia, normalmente, não está lendo o livro pela pri-
meira vez na vida. O padre que reza a missa em papel bíblia já leu aquilo 
não sei quantas vezes. Mas é possível editar obras completas de um autor 
com papel bíblia em um só volume, o que seria inviável usando um papel 
de 70, 80 ou 90 gramas. 

Se não fosse editor, o que gostaria de fazer?
Se você não gosta de livro, não tem por que ficar no mercado editorial. 
Não há outro motivo. Por dinheiro? É fácil ganhar mais em outro setor. 
Agora, se não fosse editor, eu não teria conhecido, por exemplo, o Carlos 
Drummond de Andrade, poeta que li quando era criança em Duartina. Não 
teria tido a oportunidade de visitar a Clarice Lispector, como fiz algumas 
vezes. Também estive inúmeras vezes na cobertura do Rubem Braga, pe-
gando jabuticaba e goiaba do pomar dele. O cronista mostrando fotogra-
fias de sua vida, que guardava dentro de latas de bolacha Piraquê. Depois, 
o Rubem Braga dizia: “Vou tirar uma soneca. Fique vendo umas fotos mi-
nhas, daqui a uma hora eu volto”. Todo leitor que gosta de um autor sonha 
um dia poder conversar com esse autor. Você lê um livro, o livro te pega 
e você diz: “Um dia gostaria de encontrar essa pessoa”. E eu, como edi-
tor, podia. É um privilégio, não é? Um privilégio fantástico. Por isso estou 
nessa vida há 52 anos. 
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IVAN PINHEIRO MACHADO

Um senhor 
rebelde
Luiz Rebinski

O editor Ivan Pinheiro Machado ajudou a transformar, no Brasil das últi-
mas décadas, escritores outsiders em best-sellers. “Malditos” da literatura 
mundial como Charles Bukowski, Jack Kerouac, William Blake e Arthur 
Rimbaud tornaram-se acessíveis, principalmente para o público jovem, 
por conta das edições de bolso da L&PM, editora fundada em Porto Alegre, 
em 1974, por Pinheiro Machado e seu sócio Paulo Lima. 

Com 30 milhões de livros vendidos, a Coleção Pocket é, para o edi-
tor gaúcho, “o grande dado novo, diferente, que houve na indústria edito-
rial brasileira nos últimos 25 anos”. “Coube a nós trazer uma coleção re-
almente de bolso nos moldes das grandes editoras internacionais. Uma 
coleção plural”, diz. 

 A pluralidade, aliás, é outra marca que o editor ostenta com orgu-
lho. De Shakespeare a Agatha Christie, a L&PM construiu um catálogo 
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gigantesco, que conta hoje com mais de 3 mil títulos. Uma linha editorial 
“polifônica” com autores de diferentes vozes e que vai da literatura clás-
sica à literatura moderna, passando por quadrinhos e grandes filósofos. 

Nesta entrevista, Pinheiro Machado lembra como, a partir de um mo-
mento de crise, surgiu a ideia de conceber a coleção de bolso que iria mu-
dar a história de sua editora. E falou de autores importantes da casa, que 
se tornaram grandes parceiros, tal como Millôr Fernandes, Moacyr Scliar, 
Sergio Faraco, Darcy Ribeiro, Josué Guimarães, Eduardo Galeano, João 
Antônio e Martha Medeiros. 

Também resgata histórias a respeito de livros importantes na trajetó-
ria da L&PM, como  Rango, do amigo Edgar Vasques (o marco zero da edi-
tora), Cuca fundida (o primeiro a entrar em  uma lista de mais vendidos), de 
Woody Allen, e o recente Sapiens, best-seller do israelense Yuval Noah Harari.   

Ivan Pinheiro Machado fala com paixão de literatura e de todo o me-
tiê que envolve a edição e comercialização de um livro. Pintor, fã de Balzac 
e autor de centenas de capas de livros da L&PM, aos 66 anos diz que ain-
da tem “a cabeça que tinham aqueles meninos de 22 anos que fizeram a 
editora sem um tostão”.  

Você acaba de voltar do Salão do Livro de Paris, evento que sempre 
faz questão de ir...
Sim, vou lá há muitos anos, porque uma das nossas inspirações sempre 
foi a maneira europeia de editar, que, na minha opinião, é muito impor-
tante do ponto de vista cultural. Acho até mais do que a americana. Por 
quê? Porque o americano, por exemplo, dá muita ênfase ao business. Já o 
enfoque editorial europeu, embora também seja calcado nos negócios, tem 
uma tradição cultural, naturalmente, até por questões históricas, muito 
maior do que a tradição cultural americana. Então as grandes editoras 
europeias inspiraram a L&PM nesses 40 anos. Foi o que nos fez construir 
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um catálogo de fundo, com uma permanência grande, ou seja, livros que 
servem como referência cultural, tanto para o leitor comum quanto pa-
ra a escola, a universidade. Fizemos um trabalho dirigido para disponi-
bilizar livros importantes, obras de grandes filósofos, clássicos — espe-
cialmente os clássicos. Teve um trabalho importante com o Kafka, com o 
Freud, uma nova tradução do Freud do alemão, usando uma equipe aca-
dêmica de várias grandes universidades brasileiras, como USP e UFRGS. 
Assim como fizemos com Balzac, com uma leitura da Comédia Humana, 
com quase 80 volumes, tentando melhorar o prestígio do Balzac no Brasil, 
já que as edições da Globo são muito fracas do ponto de vista das tradu-
ções, embora seja um trabalho gigantesco, dirigido pelo Paulo Rónai, mas 
as traduções são muito antigas...

Eles editaram vários livros importantes, não é?
Editaram toda a Comédia Humana, nas décadas de 1940 e 1950. Então, a 
gente resolveu fazer tudo de novo. Inclusive eu estudei muito o Balzac e 
fiz, pelo menos em uns 20 volumes, a parte de referência, de introdução. 
Isso é fundamental nesses livros que têm profundidade, enfim, clássicos 
com mais permanência. São obras que precisam ser referenciadas pela 
época, pelo ambiente. Isso a gente tem feito. Estou te falando tudo isso pa-
ra dizer o seguinte: aprendemos muito nesses 40 anos com o jeito euro-
peu de editar. Inclusive morei na Europa um período.

Onde você morou?
Em Roma. Meu pai foi exilado...

Seu pai era político?
Meu pai foi deputado pelo Partido Comunista, na Constituinte de 1946. Foi 
cassado duas vezes: em 1946 e no Golpe de 1964. 
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Que período da sua vida você morou lá?
Entre os 18 e 19 anos. Meu pai era professor na Universidade de Roma, 
de História da América Latina e de História da Colonização Europeia na 
América Latina. 

Você nasceu numa casa de leitores e isso certamente ajudou a cons-
truir sua carreira. Seu pai tinha uma boa biblioteca?
Meu pai tinha uma belíssima biblioteca. Ele era um intelectual, um visio-
nário, um cara muito idealista. Quando houve o Golpe de 1964 — essa é 
a maior memória que tenho —, a Civilização Brasileira era a grande edi-
tora progressista do país. Uma editora moderna, que tinha ótimos auto-
res, de esquerda e tal. E a Civilização Brasileira foi perseguida: incendia-
ram a livraria da editora na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Enfim, 
foi muito perseguida. Aí, para salvar a editora — naquela época eu tinha 
12 ou 13 anos —, fizeram em todo Brasil um grande grupo de amigos da 
Civilização Brasileira. Era simplesmente o seguinte: o cara dava seu no-
me para o representante da Civilização em cada cidade, e recebia todos 
os livros da editora, comprava todos os livros da Civilização. E o meu pai 
era um desses caras que participaram dessa grande rede de solidarieda-
de para manter a editora do Ênio Silveira.

E como você foi parar numa faculdade de arquitetura?
Porque sou, antes de qualquer coisa, pintor.

Por isso fez tantas capas para a L&PM?
Eu fiz 1500 capas. Muitas das capas da coleção de bolso. Não tinha dinhei-
ro para contratar capista [risos]. Expus em Nova York, modestamente, em 
Paris, em Copenhague... então, quer dizer, a minha formação original é 
visual, de artes gráficas. E fui fotógrafo. Meu primeiro emprego, com 18 
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anos, foi de fotógrafo da Zero Hora. Trabalhei como freelancer na Veja, na 
época em que tinha sucursal forte aqui. 

Houve alguma editora em especial que você se espelhou para criar 
a L&PM?
Não. Eu sempre curti muito a Gallimard, na França, e a Feltrinelli, na Itália. 
Eram editoras que tinham um enfoque cultural e progressista. A Gallimard 
tem uma tradição enorme, é uma editora de mais de 100 anos. A partir da 
experiência do mercado europeu, tiramos a inspiração para fazer aquilo 
que eu considero, sem falsa modéstia, o grande dado novo, diferente, que 
houve na indústria editorial brasileira nos últimos 25 anos, que foi a cole-
ção L&PM Pocket, que hoje tem 1.300 volumes e é uma referência nacional.

Essa ideia da Coleção Pocket, de onde surgiu exatamente? Foi olhan-
do os mercados?
O projeto, para falar a verdade, foi uma coisa que nós bolamos num mo-
mento de grande crise, na ressaca do [plano] Real, quando o juro ficou al-
tíssimo. No meio do turbilhão que foi o final da década de 1990, tínhamos 
que tomar uma decisão importante: continuar ou não editando. Então, 
fui à Europa para fazer o projeto dessa coleção de bolso. Voltei do Salão 
de Paris de 1996 com mais ou menos uns 150 livros, de várias editoras 
e coleções. Quando cheguei com esse material, reuni a equipe e propus 
um primeiro lote com 12 títulos que representassem uma coleção de bol-
so plural e que, principalmente, subvertesse a realidade brasileira, que 
era anti-livro de bolso. Isso é muito importante que se diga. Vínhamos de 
uma herança cultural quase aristocrática, onde o livro de bolso era con-
siderado lixo. Era produto de terceira categoria, não era nem de segun-
da. Porque todas as experiências que até então tinham sido feitas eram 
de livros para mocinha, de faroeste, religioso, vendido em banca. Não 
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havia no Brasil vontade — dos empresários, livreiros, editores — para que  
tivéssemos um livro mais popular. Coube à L&PM, que de todas as gran-
des editoras brasileiras era a mais independente, a que tinha menos di-
nheiro e que estava fora do eixo Rio-São Paulo — principalmente por cau-
sa disso —, coube a nós o lugar na história editorial brasileira: trazer uma 
coleção realmente de bolso nos moldes das grandes editoras internacio-
nais. Uma coleção plural.

A coleção representa bem o que é a editora hoje?
Quando me perguntam qual é nossa linha editorial, digo que ela é polifô-
nica. A Coleção Pocket é polifônica. Porque ela tem diversas vozes, e es-
sa foi a ideia que nos guiou desde o começo, quando publicamos o volu-
me 1 de O analista de Bagé, do Luis Fernando Verissimo. Procuramos fazer 
uma coleção que tivesse desde a literatura clássica, a literatura moder-
na, grandes filósofos, filósofos modernos, história em quadrinhos, gran-
des autores policiais, como Raymond Chandler, David Goodis, Dashiell 
Hammett, literatura brasileira moderna e clássica. Tudo com muito em-
penho, livros com belíssimas introduções. E a L&PM tem uma tradição 
de transgressão, desde o começo de sua história, em 1974, quando come-
çamos resistindo e perseguidos pela ditadura. Quer dizer, sempre hou-
ve essa coisa da identificação com a rebeldia. A gente acabou editando 
Bukowski, Jack Kerouac, a geração beat. E me sinto muito bem por cau-
sa disso. Passaram-se 44 anos e de repente a gente tem a cabeça que ti-
nham aqueles meninos de 22 anos que fizeram a editora sem um tostão. 
O [Paulo] Lima e eu fizemos a editora com 22 anos e sem nenhum centa-
vo. E começamos editando Rango, do Edgar Vasques.

Que era seu colega no tempo de faculdade...
Era colega de aula, no colégio de aplicação da faculdade de filosofia. Foi 
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também nosso sócio numa tentativa de fazer uma agência de publicida-
de, porque ele é um desenhista fantástico. Inclusive trabalha conosco, 
eventualmente faz capas. E nós vamos publicar uma antologia do Rango, 
colorida, que foi o primeiro livro da editora. Participei de uma revista 
na faculdade de arquitetura, sou arquiteto de formação e pintor, chama-
da Grilos, em 1970, onde foi publicado pela primeira vez o Rango. Então nós 
temos uma história muito antiga com o Edgar. E depois, quando a gente 
fez a editora em 1974, o primeiro livro foi o Rango, que fizemos sem ne-
nhuma pretensão. 

O segredo de uma editora é o catálogo?
Cada um tem a sua visão, cada editor tem um olhar. Nós, aqui na L&PM, 
certos ou errados, achamos que o catálogo é importante. Por exemplo, 
apesar de termos o livro que é o maior best-seller dos últimos 10 anos no 
Brasil, Sapiens [do israelense Yuval Noah Harari], que está na lista dos 
mais vendidos há 68 semanas, sendo que metade desse tempo em pri-
meiro lugar, nunca perseguimos o best-seller. Aquela coisa de entrar nes-
ses leilões inacreditáveis... Pegamos o Sapiens porque todo mundo viu e 
ninguém se deu conta. A maioria dos editores brasileiros teve acesso ao 
livro, pois o agente ofereceu para todos. Nós lemos e achamos que de-
veríamos publicar. E não foi nada demais do ponto de vista de dinhei-
ro. Foi uma negociação absolutamente de rotina em cima de um livro 
que a gente gostou. Porque não é o nosso foco disputar best-seller, enten-
de? Nosso foco, o que gostamos de fazer, é esse livro que tem durabili-
dade, que tem extensão no tempo. É óbvio que estamos sempre atentos 
ao livro que vende, pois é fundamental para que o negócio ande. Mas, 
do ponto de vista de durabilidade e de consistência do negócio editorial, 
achamos que é importante ter um catálogo que não seja com livros que 
vivam seis meses. 
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Qual livro da L&PM tem essa durabilidade e é bom de venda?
O Hamlet que lançamos em 1997 já vendeu 400 mil exemplares. Esse mes-
mo livro foi lançado em 1993, com a tradução do Millôr Fernandes e um 
projeto gráfico caprichado. Mas custava caro. Vendeu 3 mil exemplares em 
4 anos. Então tu vê o que o livro de bolso fez, por razões várias que a gen-
te poderia citar: ele alçou esse livro, que passou de um título que alguns 
compravam para se tornar um livro popular. Pô, vendemos 400 mil exem-
plares do Hamlet no Brasil. Isso aí é um feito que nós nos orgulhamos. Se 
dá muita pouca bola, no Brasil, a isso, porque a gente tem toda uma histó-
ria de agentes culturais comprometidos com, sei lá, política, grandes cen-
tros... Estar fora do eixo Rio-São Paulo já é um handicap negativo.

A imprensa tem preconceito contra o livro de bolso?
Sim, muito. Acho que uma das coisas mais sensacionais da coleção de 
bolso da L&PM, que tem mais de 30 milhões de livros vendidos, é que ela 
foi construída e financiada pelo leitor. E consagrada pelo leitor. Teve uma 
omissão criminosa da imprensa, que adora dizer que a indústria edito-
rial é elitista, só que quando se faz uma coisa que não é elitista, eles ig-
noram. A imprensa cultural brasileira, na minha opinião, é um desastre. 
Sobre esse livro que falamos há pouco, o Sapiens, lançado em 2015, ape-
nas o Jorge Pontual, na GloboNews, comentou na imprensa brasileira. 
Nunca saiu uma resenha em lugar nenhum. Não saiu na Folha de S.Paulo, 
não saiu n’O Globo. A Veja só falou no livro quando a Companhia das Letras 
editou o Homo Deus, aí falou no Sapiens.

A L&PM nasceu em 1974, com o Rango, mas como foram os primei-
ros passos? 
A editora surgiu graças à ditadura, porque, na verdade, o que nós fizemos 
foi um desafio à ditadura da época. A gente estava dentro daquele gran-
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de movimento plural da resistência democrática, no final da década de 
1960, começo de 1970. Logo após começarmos a editora, encontrei o Darcy 
Ribeiro em Lisboa e ele perguntou no que eu trabalhava. Isso foi na casa 
do Josué Guimarães, em Portugal. Respondi que tinha uma editora. “Que 
maravilha”, ele disse. Aí perguntei, “o que é uma maravilha?”. “A insci-
ência da juventude” [risos]. “Você está fazendo um negócio absurdamen-
te improvável no Brasil”, disse. Nunca esqueci isso. É genial essa frase do 
Darcy Ribeiro, porque assim é que são feitas as coisas. O jovem não quer 
saber, entendeu? Meu pai até me dizia: “Vocês estão loucos! O que vocês 
querem?” Aí nós fizemos o Rango. Logo fui chamado pela Polícia Federal, 
passei uma tarde lá me explicando. O delegado leu o livro inteiro na mi-
nha frente, 80 páginas, e dizia para mim que aquilo não era livro, era re-
vista. E revista tinha que ter depósito na censura federal. E era verdade. 
Todo periódico tinha que ter esse registro. E eu dizia para ele: “Doutor, is-
so aqui é um livro”. “Isso aqui é uma revistinha de comunista!”, ele res-
pondia. Aí, de repente, eu digo para ele: “Doutor, dá uma olhadinha no pre-
fácio”. E o prefácio abre assim: “Recomendo este livro com o maior entu-
siasmo”. [risos] Era o Erico Verissimo escrevendo, uma entidade, que es-
tava vivo na época. Aí o cara me olhou e disse para eu me mandar dali.

E desse período inicial até a coleção de bolso, como foi?
A gente trabalhava como jornalista, eu e o Lima. Os primeiros dois anos 
da L&PM foram na cozinha da casa em que funcionava o escritório de ad-
vocacia do meu pai. Nós mandamos botar um carpete, para não ficar com 
cara de cozinha, e demos uma enganada. Depois foi a vez do velho Lima, 
pai do Paulo, nos albergar. Ele tinha uma livraria que era muito impor-
tante aqui em Porto Alegre, a Livraria Lima, onde funcionava o Estadão — 
ele era chefe da sucursal. Próximo da livraria, tinha um porão em que ele 
guardava o estoque. E nós fomos para esse porão. E aí então bolamos um 
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slogan: “Uma editora literalmente underground”. Aí é que começamos a 
publicar o Charles Bukowski, os beats e outros autores que estão marca-
dos em nossa história. Enquanto isso, estabelecemos, no Rio de Janeiro, 
contato com o Millôr Fernandes. O Millôr e o Josué Guimarães são muito 
importantes na história da L&PM. O Scliar também, assim como o Edgar 
Vasques. Mas na época o Josué e o Millôr tinham um grande prestígio na-
cional. Quando íamos falar com um autor, dizíamos: “Nós editamos um 
livro do Millôr”. Depois editamos praticamente quase toda obra do Millôr, 
que foi nosso amigo até o último suspiro.

Ao longo dos anos, como foi seu relacionamento com os autores 
da L&PM?
Foi muito fácil. Aqueles que não foram fáceis, passaram pouco tempo na 
editora. Me considero privilegiado. Porque convivi com algumas figuras 
extraordinárias. Ter convivido com Millôr Fernandes, Moacyr Scliar, Josué 
Guimarães, Eduardo Galeano, João Antônio, porra, era um privilégio. E a 
gente convivia mesmo. Naquele tempo não tinha esse troço de internet, 
tudo digital. Não. A gente ia lá para o Rio. Eu pegava o João Antônio na ca-
sa dele, ia para a Praça Serzedelo Correia, naqueles botecos onde ele be-
bia, e ficávamos ali jogando conversa fora, falando sobre mulher, futebol. 
Editamos vários livros do Darcy Ribeiro. Então, cara, imagina tu passar 
três dias com o Darcy Ribeiro. Com essas figuras. Com o Millôr foram 30 
anos de convivência. Ele foi meu padrinho de casamento, em 1981. O úni-
co cara que levou a sério meu casamento, por incrível que pareça, foi um 
grande humorista. Chico Caruso, outro cara que foi grande amigo. Com a 
Martha Medeiros, por exemplo, temos 25 anos de relação. Esses dias a gen-
te fez até um brinde aqui na editora. Nem os casamentos duraram isso, né? 
[risos] Então, sempre tivemos uma relação muito estreita com esses auto-
res. Claro que no meio de tudo isso ocorre um monte de coisa que a gente 
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releva com o tempo. Mas pelo menos essas pessoas que citei são inesque-
cíveis para nós. O Galeano, por exemplo, foi um cara que nos abriu muitas 
portas no mercado hispânico, porque era uma referência. Nos conhecemos 
em 1976, em Frankfurt. Ele era um homem de 30 anos, eu tinha 22 anos.  

E como foi editar o Woody Allen?
Estou em Frankfurt, isso bem no começo, aí estava lá também um editor da 
Nova Fronteira que se chamava Roberto Riet Correa, que morreu com me-
nos de 40 anos, era gaúcho e amigo nosso. Eu digo assim: “Porra, o Verissimo 
me falou de um cara, de um americano aí que é muito engraçado, um tal de 
Woody Allen”. Ele disse: “Eu conheço esse cara! Conheço o agente dele”. Então 
o Roberto me apresentou para um agente americano, que era ligado à edito-
ra Alfred Knopf, e eu fui lá falar com ele. Aí digo ao agente: “Tenho um ami-
go em Porto Alegre que me disse que o Woody Allen, esse que está fazen-
do os filmes, tem um livro”. Nem sabia quem era o Woody Allen. O livro se 
chamava Getting even. Aí o cara disse: “Tu quer esse livro?”. “Quero!”. “Então 
tá!”. Naquela época era o seguinte: ou tu fazia o contrato na hora ou demora-
va seis meses, porque era carta que ia, carta que voltava, livro que não che-
gava, etc. Então, o cara pegou o contrato, uns 500 dólares de adiantamento, 
e editamos o livro. Cheguei ao Brasil e falei com o Caulos, que era muito meu 
amigo, um artista gráfico conhecido, que também era amigo do Ruy Castro. 
Aí fui à casa do Ruy. Nunca me esqueço da primeira coisa que ele me disse: 
“Um dos melhores escritores brasileiros é o Moacyr Scliar”. Naquela época 
ninguém tinha nem ouvido falar do Scliar, e nós já editávamos a obra dele. O 
Ruy Castro já era um cara conhecido da imprensa, aí o Ruy traduziu e bota-
mos o nome de Cuca fundida. Três meses depois Noivo neurótico, noiva nervo-
sa [Annie Hall] ganha 8 Oscar. Aí o livro explodiu. Foi o nosso primeiro livro 
na lista da Veja. Chegou ao primeiro lugar de vendas em 1979. 
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As veias abertas da América Latina também é um best-seller da edito-
ra, não?
Veias abertas foi publicado no Brasil em 1971, pelo Fernando Gasparian, 
que tanto eu quanto o Galeano admirávamos, pois era um grande empre-
sário e editor. Em 2005, quando o Gasparian morreu, passamos a editar 
também o Veias abertas. 

O que é pra você um bom texto? Um bom livro de ficção?
O bom livro de ficção, para mim... em primeiro lugar: o livro que é bem 
escrito. Mas mesmo que seja bem escrito, se não tiver final, não é um 
bom livro de ficção. 

Então, você já respondeu o que é um livro ruim de ficção? 
Trato o mal ficcionista como trato o mal bar. Já fui comentarista de bar 
e restaurante — trabalhei para a Gazeta Mercantil. Nós tínhamos por 
princípio o seguinte: é covardia tu falar mal de um restaurante ou bar 
em Porto Alegre porque tu fecha o estabelecimento. É uma cidade li-
mitada. Tu fala mal de um ficcionista, tu acaba com a carreira dele — 
se tiver esse poder, entende? Então, como editor, nunca tive esse pro-
blema de ficar recusando ou não recusando, porque sempre teve um 
corpo de autores da casa. E agora, então, eu chego numa grande figura, 
que é o Sergio Faraco. Porque o Faraco, dentro dessa grande plêiade de 
amigos que te falei, é fundamental, um sujeito leal, amigo e a quem es-
ta casa deve muito. Num dos piores momentos da L&PM, que foi quan-
do a gente começou a fazer a coleção de bolso, ele era meu subeditor, 
trabalhava de graça, fazia o contato com os grandes autores brasilei-
ros, escritores que eu nem conhecia, como Lygia Fagundes Telles, por 
exemplo, Marina Colasanti, Nélida Piñon. O Faraco ficou fascinado pe-
la ideia da coleção, foi o primeiro grande intelectual brasileiro a aderir 
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à coleção de bolso. Então a L&PM Pocket deve muito ao Sergio Faraco. 
Tem pelo menos uns 30 livros em que ele é o editor. Ele fez antologias 
— Livro dos desaforos, Livro das cortesãs, Livro dos bichos, Livro dos sonetos, 
este último um dos primeiros títulos que publicamos na coleção. Ele 
editou os sonetos do Camões, também numa belíssima edição. Além 
dos livros dele, como autor. 

Além da coleção de bolso, qual a grande contribuição da L&PM pa-
ra o mercado editorial brasileiro?
Tenho a vaidade de dizer o seguinte: é muito difícil termos uma tradução 
criticada, um livro que tenha problemas, erros disso e daquilo, porque o 
nosso trabalho aqui é muito meticuloso. A gente tem o respeito do leitor. 
Porque no fundo é o que eu te disse: vamos falar quatro horas e acabar 
no leitor. Ele é o fim. Não teve dinheiro do exterior, sócio espanhol, sócio 
americano — não! O que nos garantiu a possibilidade de criar esse imen-
so e valioso catálogo que a L&PM tem hoje foi só o leitor. Por quê? Porque 
ele reconhece o livro da L&PM. Quer dizer, a gente teve que vencer as bar-
reiras que diziam que o livro de bolso era uma porcaria de quinta cate-
goria. Hoje, o nosso livro de bolso é aceito pelos grandes livreiros e pelo 
mais variado tipo de leitor. Outra coisa que nos orgulha muito: é que tu 
não imagina o que já ouvi de pessoas, de meninas e meninos, que che-
gam e dizem que o primeiro livro que leram foi da L&PM. Esses dias até 
me aconteceu isso. Eu estava numa livraria, na Saraiva, aí veio uma gu-
ria: “Tu é o cara da L&PM, né?” Respondi que sim e perguntei por quê? Aí 
ela disse: “O primeiro livro que li fora da biblioteca do meu pai e da mi-
nha mãe foi um livro da L&PM”. Aí eu digo: “Porra, que livro foi?” Ela fa-
la: “Sem plumas, do Woody Allen”. Isso é sensacional.
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Várias gerações de leitores conheceram Bukowski, os beats e outros 
autores malditos por causa da L&PM...
A coisa mais importante é exatamente isso. Eu acho que o bom editor pro-
voca o fato. Tu não fica esperando que chegue um cara e diga “tem um li-
vro de um milhão de dólares”, um scout teu em NY te liga e diz: “Tem um 
troço aqui que vai vender 500 mil exemplares, vamos fazer uma oferta de 
um milhão de dólares e a gente leva o livro”. Se acontecer, acho isso per-
feito, é um business. Agora, quem não tem um milhão de dólares para dar 
por esse best-seller tem que criar. My way, né? É o velho Frank. Quer dizer, 
então a gente tem que inventar o nosso jeito. E o nosso jeito foi esse: crian-
do uma empatia, uma interatividade com os leitores. Foi o que disse an-
tes: somos polifônicos. Turma da Mônica, Peanuts, Guido Crepax, saca-
nagem, transgressão, temos de tudo.
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ISA PESSOA

Pleno sucesso
Alvaro Costa e Silva 

Como diretora editorial da Objetiva, Isa Pessoa foi responsável pela 
coleção Plenos Pecados, que na década de 1990 emplacou todos os sete 
títulos na lista dos livros mais vendidos, façanha que incluía autores nacio-
nais como João Ubaldo Ribeiro, Zuenir Ventura e João Gilberto Noll.

Com a compra dos direitos da obra de Luis Fernando Verissimo, que se 
transferiu da gaúcha L&PM para a editora carioca, ela ajudou a fazer outro 
fenômeno: a coleção “Comédias para Ler na Escola”, uma ideia do próprio 
Verissimo, que vendeu cerca de dois milhões de exemplares. 

“Um projeto desse tipo, para dar certo, em primeiro lugar tem de sedu-
zir o autor”, ensina Isa Pessoa.

Jornalista de formação, Isa se tornou uma editora que elegeu o estilo 
americano para trabalhar: “Eu costumo traçar os originais. Fico lendo, 
anotando, sugerindo, corrigindo, cortando, pensando. Mas sempre conver-
so muito com o autor e, se ele diz não, é não”, garante.

Depois de 17 anos na Objetiva, ela abriu a editora Foz em 2012, com 
ênfase na publicação de autores brasileiros — Nelson Motta, Marcelo Rubens 
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Paiva, Ruy Castro, Paulo Scott —, mas foi atropelada pela crise econômica 
do país, atraso de pagamento nos programas de compra de livros e cance-
lamento de editais do governo.

“O livro impresso ainda pode reconquistar os leitores perdidos. O Brasil 
já teve a média de quatro livros-ano por leitor. Hoje caiu para dois. Se voltar 
ao que era, é o dobro”, diz Isa, que agora é diretora editorial da Tordesilhas.  

Uma das propostas da série “Os Editores” é mapear a produção edi-
torial brasileira nos últimos 40 anos. O que você destaca no período?
A oferta de livros acadêmicos e obras de referência, aí incluídas as bio-
grafias, que tivemos a partir dos anos 1980. Claro que antes eles já eram 
editados, mas a qualidade, e também a quantidade, do que passamos 
a fazer melhorou muito. Lembro que a década de 1980 foi bem a ca-
ra da Nova Fronteira, as capas exuberantes do Victor Burton, os livros 
do João Ubaldo Ribeiro. E da Brasiliense, em São Paulo, com a coleção 
Cantadas Literárias, que todo mundo amou ler. Quem tinha 20 anos e 
leu o romance Tanto faz, do Reinaldo Moraes, não esquece. Na virada 
para os anos 1990, o destaque é a profissionalização do editor. Não ha-
via alternativa. O mercado naquele momento exigia um tipo de profis-
sional novo, quase virgem, para lidar com tantas novidades que o pro-
cesso de transformação exigia. Daí a chegada de muitos jornalistas, que 
por ofício são pessoas versáteis.    

Você é parte dessa leva de novos profissionais.
Sou jornalista de formação. Trabalhei n’O Globo, repórter de cultura, co-
brindo as áreas de cinema e literatura. Depois fui para a TV Globo, traba-
lhar como editora do noticiário internacional. Foi lá que conheci o Roberto 
Feith. Em 1991 ele comprou uma editora. Fomos trabalhar juntos no po-
rão de uma pequena casa no Jardim Botânico. Era a Objetiva.
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Por que a Objetiva deu certo? 
Porque deu liga. Cresceu muito. Eu e Roberto Feith formamos, sem falsa 
modéstia, uma grande dupla. Ele é um editor frio, inteligente, experien-
te. Eu era o ímpeto. A contratação do Paulo Coelho, em 1996, por exem-
plo. Foi a primeira vez que uma editora ocupou a capa de um jornal pa-
ra uma matéria de economia. Um negócio de U$ 1 milhão, para escrever 
quatro romances. Depois chegamos a ter 13 títulos do autor em catálogo. 
Um grande momento nosso e do Paulo. 

O que você fazia na editora?
Eu me dediquei a pensar a área de não ficção, que é mais atraente para o leitor, 
vende duas vezes mais que a ficção. E a criar projetos, aí incluindo também os 
livros de ficção. Criar no sentido de fazer livros por encomenda, o que naquele 
momento parecia uma coisa pouco ou nada ética. Havia no mercado uma es-
pécie de mandamento: não cobiçarás o autor do próximo. As pessoas diziam: 
“Você quer um livro do Luis Fernando Verissimo na sua editora e está inven-
tando uma desculpa”. Sim, era uma desculpa. Enfrentamos algumas guerras.

Que tipo de guerra?
Estou brincando. É claro que você não vai chegar para um escritor que é bas-
tante ligado a um editor, que cuida e conhece a obra dele há anos, e dar uma 
simples cantada. Mas é normal que ele fique tentado a fazer algo diferente. Um 
projeto que fizesse sentido para o autor, que o seduzisse.

Você está falando da coleção “Plenos Pecados”, lançada nos anos 1990?
Os sete livros da coleção entraram na lista dos mais vendidos quase ao mes-
mo tempo. O João Gilberto Noll, com Canoas e marolas, um livro sobre a pre-
guiça, chegou ao primeiro lugar! Vendeu 60 mil exemplares. A luxúria de A ca-
sa dos budas ditosos, do João Ubaldo, vendeu 400 mil. Os outros autores eram 
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Zuenir Ventura (inveja), José Roberto Torero (ira), Luis Fernando Verissimo 
(gula), o chileno Ariel Dorfman (avareza) e o argentino Tomás Eloy Martínez 
(soberba). Foi um momento em que nós conseguimos emplacar autores na-
cionais de qualidade na lista dos mais vendidos, o que hoje não acontece mais 
de maneira nenhuma. Lembro que um editor mais velho comentou, profes-
soral, o sucesso da coleção: “Isso são ciclos”. “Ciclos?”, eu perguntei, me fin-
gindo de espantada. 

Começou aí a aproximação da editora com o Luis Fernando Verissimo?
Trazer o Verissimo para a editora foi uma promessa que fiz ao Roberto Feith, 
num jantar na casa do Paulo Coelho. No dia de São José, 19 de março, o Paulo 
sempre reunia os amigos. O Rio de Janeiro que valia a pena, em peso, sempre 
estava presente. Lá pelas tantas, cheguei para o Roberto e disse que ia a Porte 
Alegre conversar com o Verissimo.

Você tinha certeza de que iria funcionar? 
Eu sempre adorei o Verissimo. Como ele escreve! Vivíamos o início do governo 
FHC, e logo ele começou a fazer oposição, era uma leitura obrigatória naque-
les dias. O Verissimo tinha uma relação longa com a L&PM, uma ótima edito-
ra. Mas havia questões que não estavam bem satisfeitas entre autor e editor. 
Pintou a brecha, e nós entramos. A Vide Verissimo, a primeira coleção que fi-
zemos, ficou de uma elegância absurda, mas acabou não funcionando tão bem 
financeiramente. Eram três livros: A eterna privação do goleiro absoluto, tex-
tos sobre futebol, cinema e literatura; Aquele estranho dia que nunca chega, 
sobre política e economia; e Histórias brasileiras de verão, com ênfase no hu-
mor. Depois, a Objetiva fez uma oferta para comprar a obra inteira e retraba-
lhá-la. Aí peguei uns 30 títulos já publicados, para pensar no que fazer. Eu fi-
cava até tarde na editora, lendo aqueles livros todos. Três meses de leitura in-
tensa, sem parar, mas eu adorei. Ri muito.
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Como foi o trabalho de seleção?
As obras dele antes eram editadas de forma cronológica. Havia sempre uma 
edição especial de fim de ano, tipo o programa do Roberto Carlos. Normal. 
Eu também faria isso. Não tem nada de errado. Mas como tivemos a oportu-
nidade de refazer tudo, não íamos desperdiçá-la. As pessoas pensam que eu 
bolava os livros tendo em mente um tema, mas isso é bobagem. Não é sim-
plesmente isso. A ideia era revelar as nuances das fixações do cara. Lembro 
de falar para o Verissimo: “O primeiro livro será sobre mentira”. Ele riu e dis-
se: “Pensei que seria sobre sexo”. Mas os textos mais engraçados envolven-
do um casal, por exemplo, são aqueles em que um estava enganando o ou-
tro. Então fizemos As mentiras que os homens contam, um tremendo su-
cesso. Vendeu 500 mil exemplares.  

Isso seria possível hoje?
São coisas que não se repetem. Como a série “Comédias Para Ler na Escola”, 
uma ideia do próprio Verissimo. É aquela em que mostramos nas capas um 
bonequinho dele. Foi de uma empatia enorme. Essa coleção é responsável 
pela maior vendagem da história da editora: um total de dois milhões de li-
vros. Hoje em dia é difícil vender dois mil exemplares.

O que dá certo e não dá certo num livro de não ficção?
Se eu soubesse... 

Como era dividido o trabalho na editora entre você e o Roberto Feith?
Eu cuidava de toda a área nacional, selos e autores. O Roberto, da parte inter-
nacional. Na minha alçada ficavam as coleções com possíveis vendas para 
o governo. Eram concorrências abertas. Você tinha de criar um produto em 
pouco tempo, três meses.  Esse tipo de trabalho sob pressão, mas que ne-
cessariamente tem de resultar em algo de qualidade, me fascina. Bolar cin-

173



co livros, sobre um tema específico: A biblioteca é a minha casa, por exem-
plo. Conseguimos ganhar por três anos seguidos, o que é sensacional para 
a sustentação de uma editora.

Depois veio a frustração, quando o governo parou de comprar. 
Os programas de compras estão praticamente suspensos ou extintos. Nos 
últimos quatro anos, o governo parou de comprar. Um edital importante 
representava de 30% a 40% do faturamento de uma editora. Ganhando, 
você garantia o ano. Além de ser enriquecedor de outra maneira, mais 
profunda. Fui fazer recentemente uma entrega de livros na biblioteca da 
favela da Maré e fiquei emocionada vendo as crianças lendo. Isso foi ex-
terminado. Agora, temos de nos habilitar para não depender do governo 
em nenhuma hipótese e, ao mesmo tempo, estar preparado para quando 
o governo fizer sua parte.

Qual a situação hoje?
Estamos um traço melhor do que 2016, o “annus horribilis”. Vinte milhões 
de desempregados, queda da Dilma, o fracasso do PT. Um editor definiu 
bem: o ano da tempestade perfeita. 2017 ficou parecendo uma música do 
Belchior: “Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro”. 

O cenário pode melhorar?
O livro impresso ainda tem a boa nova de que pode reconquistar os leito-
res perdidos. O Brasil já teve a média de quatro livros-ano por leitor. Hoje 
caiu para dois. Se voltar ao que era, é o dobro. Na França são 20 livros por 
pessoa, na Argentina, sete. Somos uma vergonha, mas uma vergonha com 
possibilidades. Quando a Santillana, o grande grupo espanhol, comprou 
a Objetiva, ela enxergou aqui essa possibilidade de crescimento. Que fun-
cionou, de 2005 a 2010.
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E fora do livro impresso?
O livro eletrônico não decolou. Só para aquele leitor voraz, que quer che-
gar primeiro. No Brasil, não passa de 1%. Exagerando, é quase o número 
de profissionais do livro. Acho que temos de aprender a conquistar e a vi-
ver no tempo dos millennials, aqueles que nasceram sabendo mexer num 
smartfone. Integrar-se às redes sociais. Elas podem formar o leitor e não 
competem com o livro.

Como você lida com os originais?
Eu costumo traçar os originais. Sou mais chegada ao estilo americano de 
editar, ou seja, gosto de entrar mais no texto. Fico lendo, anotando, suge-
rindo, corrigindo, cortando, pensando. Se vocês pudessem ver um origi-
nal desses, iam pensar que sou louca. Mas sempre converso muito com o 
autor: “Vou fazer tudo para que o livro melhore, não há ninguém mais in-
teressada nisso do que eu. Você pode confiar”.

E eles confiavam?
Claro que não! Tive várias brigas, de ficar sem falar com a pessoa. Depois 
peço desculpa. Para evitar isso, hoje continuo trabalhando do mesmo jei-
to. Mas digo antes: “Você é o soberano. Se você falar não, é não”.

Foi assim com o Pornopopéia, do Reinado Moraes? 
O original tinha mais de mil páginas. É um livro fantástico, um dos mais 
importantes publicados por um autor brasileiro nos últimos anos. E o mais 
desafiador é que ele já tinha sido recusado por duas grandes editoras.   

Fale sobre a Foz, editora que você abriu em 2012.
Na Foz, investi no livro eletrônico. E infelizmente me dei mal. Quando saí 
da Objetiva e fiz meu próprio negócio, eu também estava apostando nos 
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editais do governo. Isso num primeiro momento, dois ou três anos, para 
plantar a editora. Procurei autores nacionais, a turma que eu já conhecia. 
A ideia era trabalhar ao lado deles, bolar os livros a quatro mãos. E, lógi-
co, possibilitar que eles os escrevessem. Ou seja, dar um adiantamento 
alto em dinheiro.

Que livros você fez?
Entre outros, um ensaio do Francisco Bosco intitulado Alta ajuda; duas co-
letâneas de textos do Ruy Castro, Morrer de prazer e Os garotos do Brasil; 
duas obras do Marcelo Rubens Paiva, As verdades que ela não diz e E aí, 
comeu?; dois romances do José Eduardo Agualusa, Teoria geral do esque-
cimento e A rainha Ginga; outro do Paulo Scott, O ano em que vivi de lite-
ratura; e um livro chamado As sete vidas de Nelson Motta, do próprio. Me 
orgulho muito desse catálogo. Mas a editora não deu certo.

Por quê? 
Eu precisava ter muito mais dinheiro e a felicidade de quatro anos prós-
peros. Foi uma aventura um tanto ingênua, romântica. Agi como uma 
militante do autor nacional. Meus contratos pagavam para o autor 12% 
do preço de capa. Ninguém faz isso. Tem lugar pagando 8%, sendo que a 
praxe sempre foi 10%. Quando eu comecei, fizeram apostas entre os pro-
fissionais de certa editora carioca: qual seria o tamanho do meu fôlego?  
Infelizmente eu não tinha um fôlego de 50 anos de tradição nem de R$ 50 
milhões no banco.

Novos planos?
Vou trabalhar na Tordesilhas Livros, um grupo que existe há 20 anos. Serei 
a nova diretora editorial, um cargo que eles acabam de criar. Mais ou me-
nos como atuei na Objetiva, me relacionando com os autores nacionais. 
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Já comecei a contratar alguns títulos. E vou morar em São Paulo. Deixar 
Ipanema, o que nunca pensei que iria acontecer na minha vida. 

O que é um texto literário bom?
O melhor que pode acontecer com um livro é fazer você gargalhar, na ca-
ma, antes de dormir.

O que é um texto literário ruim?
É aquele que você esquece no dia seguinte. Como aquelas pessoas que são 
uma vírgula na sua vida. 

Qual seu maior acerto ao longo da carreira?
As coleções que fiz para estudantes.

O maior arrependimento?
Foi ter batalhado para criar o selo de auto-ajuda na Objetiva, o Fontamar. 
Não funcionou, à exceção de um único livro: Mentes perigosas, de Ana 
Beatriz Barbosa Silva. 

O que você acha do livro de colorir e de outras ondas editoriais?   
Os chamados fenômenos são inevitáveis. Agora são os youtubers. O me-
lhor é tirar proveito deles. Porque eles enchem o caixa da editora e fazem 
o movimento crescer. É saudável que tenha gente indo a livrarias à pro-
cura de livros, não importa que tipo de livros. Na época do livro para colo-
rir, em 2015, eu bem que gostaria de ter um deles para salvar o lado eco-
nômico da minha editora. Só não entendo por que eles entravam na lista 
dos mais vendidos como não ficção. Não ler nenhuma palavra impressa é 
não ficção? É do mesmo gênero ao qual pertence o Gay Talese? Livro para 
colorir é outro bicho, precisa de uma classificação diferente.

178





ESTE LIVRO FOI COMPOSTO EM TIPO IBM PLEX E IMPRESSO SOBRE PÓLEN SOFT 80G/M2 
EM OUTUBRO DE 2018 PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ.

Entrevistadores

Alvaro Costa e Silva
é jornalista e cronista da Folha de S.Paulo.

Bernardo Carvalho
é jornalista e escritor, autor dos romances 
Nove noites e Simpatia pelo demônio.  

José Carlos Fernandes
é professor do curso de Comunicação Social 
da Universidade Federal do Paraná 
e cronista do jornal Gazeta do Povo. 

João Varella
é jornalista e fundador da editora Lote 42. 

Luiz Rebinski
é editor do jornal Cândido e autor 
do romance Um pouco mais ao sul. 

Marcio Renato dos Santos
é jornalista e escritor, autor dos livros de contos 
Outras dezessete noites e As certezas das coisas impossíveis.    

Ronaldo Bressane
é escritor e jornalista, autor do romance Escalpo.

Fotógrafos

André Feltes
foi repórter fotográfico e editor de vários jornais do Rio 
Grande do Sul. Hoje atua com fotografia documental, 
corporativa e fotojornalismo.

Daniel Ramalho
fez parte da equipe do Jornal do Brasil e hoje trabalha com 
publicidade e fotojornalismo.

Henry Milléo
desenvolve projetos documentais e ensaios ligados à 
"fotografia do ordinário", retratando o dia a dia de cidades e 
cidadãos comuns.

Rafael Roncato
trabalha com fotografia, produção editorial e vídeo. É autor 
do fotolivro Sunyata (2016), um ensaio poético sobre o 
vazio.

Sergio Caddah
faz cobertura de eventos de moda, atua no mercado 
publicitário, ministra oficinas e realiza mostras de sua 
produção fotográfica, que teve início na década de 1990.



“São os editores que decidem o que as 

pessoas vão ler.” A frase de Plínio Martins, 

um dos entrevistados deste livro, dá o tom 

da importância do editor no universo do 

conhecimento,  não apenas da cultura li-

vreira. Trata-se de um trabalho quase sem-

pre silencioso, e muitas vezes pouco per-

ceptível aos olhos do público, mas que pau-

ta aquilo que será ou não disponibilizado 

aos leitores.  

A série de entrevistas “Os Editores” foi 

originalmente publicada no jornal Cândido 

entre 2017 e 2018 e agora é reunida em 

um único volume. Os bate-papos trazem a 

opinião de 11 profissionais sobre assuntos 

diversos, como educação, literatura brasi-

leira, hábitos de leitura e, claro, todo o me-

tiê que envolve a feitura e comercialização 

de uma obra. 

Uma indústria gigantesca que por ano 

gera cerca de 50 mil títulos, entre novos e 

reedições, o que prova o crescimento, nas 

últimas quatro décadas, do mercado edi-

torial do país. 

Nesse período, certamente uma das mu-

danças mais significativas do meio foi a 

profissionalização das editoras, que dei-

xaram de ser empresas familiares para 

ter entre seus colaboradores gente saída 

das redações de jornais e de outros mer-

Luiz Schwarcz 

Ninguém entende tanto de livros quanto os editores. 
Mas, se você lhes perguntar como fazer de um livro 
um best-seller ou um candidato a prêmio literário, 
eles não saberão dizer. É o que torna fascinante esse 
ramo de negócios.

Da mesma forma, ninguém entende tanto de autores 
quanto os editores. Eles sabem o quanto um estrean-
te pode se achar um Joyce. Ou um Joyce se sentir um 
estreante. E de como, no íntimo de qualquer autor, há 
um ego que precisa ser tratado com luvas.

Muitos autores foram literalmente inventados por seus 
editores. Posso garantir isso — porque eu próprio fui 
inventado por um deles. O qual, naturalmente, está 
neste livro. 
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cados. Muitos dos entrevistados aqui re-

presentam esse momento de transição e 

modernização. 

Mas há também, como não poderia dei-

xar ser, profissionais que emergiram a par-

tir das facilidades de impressão e comuni-

cação surgidas no começo do século XXI, 

impulsionadas pela democratização da in-

ternet. É o do it yourself punk criando novos 

nichos em uma indústria historicamente 

fechada em si mesma.  

Ainda que alguns editores tenham tran-

sitado por diversos segmentos, a maior parte 

dos entrevistados trabalhou ou ainda traba-

lha com literatura. São pessoas que conhe-

cem bem os sabores e dissabores de lidar 

com ficção em um país de poucos leitores. 

Por isso, suas opiniões iluminam aspectos 

centrais da literatura brasileira contempo-

rânea e indicam horizontes para o futuro. 

“Os Editores” também traz imagens 

das entrevistas feitas por um time de ex-

celentes fotógrafos. O que valoriza ainda 

mais essa obra que registra o que de me-

lhor aconteceu nos últimos 40 anos em ter-

mos de edição, sob o olhar daqueles que 

fizeram e estão fazendo história no mer-

cado brasileiro.

Luiz Rebinski, editor do Cândido.
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