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Em sua biografia intelectual, A hora terna do crepúsculo, 
Richard Seaver, que editou autores tão importantes quanto 
Samuel Beckett e Jean Genet, fala do estranhamento que 
sentira ao chegar um dia à sua editora Grove e ver dois 

rapazes malvestidos dirigindo-se também ao prédio. Estranhou os 
rapazes e perguntou a seu colega e sócio se ele os conhecia. O outro 
respondeu que não e ambos perceberam nessa cena que as coisas 
haviam mudado. A editora se tornara uma grande empresa e eles não 
conheciam mais todos os seus empregados, ou afiliados, em sua própria 
casa. O título do livro faz menção a esse momento, em que um sonho 
fomentado longamente, ao ser finalmente concretizado, torna-se uma 
coisa muito diferente daquela almejada no início. Embora terno, é 
crepúsculo.1 ¶ A anedota serve para introduzir a agônica relação entre 
um empreendimento que se vale do comércio de livros, por motivos 
particulares mas não exclusivos, e um projeto editorial que enfrenta, 
quase como contingência, a necessidade de ser também um negócio. 
Isso porque a atividade cultural, seja mais ou menos orientada para 
a obtenção de lucros, sempre carrega o onus de um compromisso 
ideológico. Por que fazer filmes, por exemplo, é diferente de fazer su-
plementos alimentares ou esquadrias? Porque os filmes difundem em 
linguagem altamente elaborada posições ideológicas mais ou menos 
comprometidas com causas civis adequadas ou inadequadas, Segundo 
este ou aquele ponto de vista. ¶ Cremos que as editoras devam ser antes 
de tudo alicerçadas em projetos culturais. Editoras não são aparelhos 
sociais de primordial importância, e livros não tem uma grande vocação 

1. Richard Seaver, A Hora Terna do Crepúsculo – Paris nos Anos 1950, Nova York nos 
Anos 1960: Memórias da Era de Ouro da Publicação de Livros, trad. Cid Knipel. São 
Paulo: Globo, 2013, p. 528.
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para concorrência com outros meios em 
uma indústria cultural, porque são lentos, 
analógicos, matéricos, renitentes e enviesa-
dos. Quando editoras crescem, a tendência 
de seu impacto como projeto cultural em 
um meio intelectual é decrescer.

O caso da editora brasileira Companhia 
das Letras é exemplar de um movimento 
histórico no qual uma editora com grande 
impacto cultural e modesto resultado nego-
cial se torna uma editora de grande resulta-
do negocial e pouco impacto cultural. Em 
tudo isso, coloquemos um suposto. É como 
se a editora tivesse começado semelhante 
a uma editora de catálogo como a Pers-
pectiva e fosse se tornando cada vez mais 
semelhante a uma editora como a Objetiva, 
para a qual o catálogo não só deixou de ser o 
principal patrimônio, ele se tornou um peso 
morto, que impede as rápidas manobras exi-
gidas pelo mercado de consumo, que pede 
hoje ficção pseudoerótica enlatada e leve 

Capas de catálogos da Grove Press de 1958 e 1970. 
Disponível em: <http://post45.research.yale.edu/
wp-content/uploads/2010/12/Slide2.jpg>.

para mulheres de meia idade, mas semana 
que vem quer livros de colorir para todas as 
idades e temas, milhares e milhões.

Para que não fique dúvida, consideramos 
esses produtos de proveta um lixo, acha-
mos que tornam as pessoas mais estúpidas 
e infantilizadas, achamos que não valem as 
árvores que consomem. Lembramos, vendo 
as prateleiras cobertas de livros de colorir, 
do bombeiro Montag, incinerando livros em 
Fahrenheit 451. Nos chocamos ao saber que 
duas editoras disputavam em 2015 o direito 
exclusivo de publicar uma versão reduzida 
para colorir do Pequeno príncipe ou diante 
da ideia que um agente educacional teve 
em 2014 de substituir o vocabulário consi-
derado rebuscado e proibitivo de O alienis-
ta, que talvez pudesse ser rebatizado como 
O psicólogo. Estes casos foram difundidos 
na imprensa. Para quê ler se não queremos 
conhecer novas possibilidades expressivas?

Seria possível alegar que a Companhia 
das Letras publica também autores funda-
mentais como Jorge Amado e Carlos Drum-
mond de Andrade, mas deveríamos lembrar 
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que são autores comercialmente expressivos, 
sempre presentes (muito justamente) em 
listas de livros adquiridos pelo Estado em 
suas várias instâncias para abastecer biblio-
tecas escolares. Porque, cumpre aceitarmos, 
são poucos ou pouquíssimos os leitores de 
romances de Amado ou dos poemas de 
Drummond, mesmo em círculos profissio-
nais cultos e nas universidades.

As editorias que mais interessam são aque-
las que constituem relevantes contribuições 
culturais e muitas vezes são projetos orien-
tados por certo grau de casualidades particu-
lares. Uma grande editora (que não deve ser 
muito grande) especializada em romances 
policiais deve ser construída por alguém 
profundamente aficionado por esse gênero, 
não por alguém de negócios que vislumbre 
uma oportunidade. É claro que pode ser 

Capa de Naked Lunch. Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/_nH5E6mclu3o/TTHqzHv2f3I/
AAAAAAAADSs/7qM_vNlVTs8/s16 00/Naked+Lunch+prospectus.jpg>.

feita com esse estofo, estamos no reino da 
concorrência livre, mas não nos interessa 
por nos parecer pouco comprometida com 
um ofício que não admite descompromisso.

Jason Epstein, importante editor norte-
-americano, responsável por históricas ope-
rações comerciais, nos surpreende ao fazer 
no início de seu livro, significativamente 
intitulado O negócio do livro, com uma pro-
fissão de fé no editor como agente cultural:

O negócio da edição de livros é por natureza 
pequeno, descentralizado, improvisado, pessoal; 
mais bem desempenhado por pequenos grupos 
de pessoas com afinidades, devotadas ao seu 
ofício, zelosas de sua autonomia, sensíveis às 
necessidades dos escritores e aos diversos interes-
ses dos leitores. […] a maioria dos editores que 
conheci prefere, como eu, considerar-se devoto 
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de um ofício cuja recompensa é o ofício em si 
e não o seu valor em dinheiro.2

A mais importante coleção de literatura 
judaica no Brasil foi feita por Jacó Guinsburg, 
um editor judeu, com o apoio de sua comuni-
dade, e a coleção está na origem do que viria 
a ser a editora Perspectiva, decidivo catálogo 
acadêmico dos anos 1970 em diante. Dona-
tella e Bruno Berlendis, de origem italiana, 
da editor Berlendis & Vertechia, publicaram 
nos últimos anos um expressivo catálogo 
de ficcionistas italianos, principalmente do 
século xx. Samuel Leon, editor nascido na 
Argentina, incluiu no catálogo de sua edi-
tora, a Iluminuras, muitos autores daquele 
país. Stylianos Tsiraks, da editora Odysseus, 
publica cultura grega clássica e moderna em 
sua editora. Plínio Augusto Coelho fundou 

2. Jason Epstein, O Negócio do Livro: Passado, Presente 
e Futuro do Mercado Editorial. Tradução Zaida Mal-
donado. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 19.

sua editora Imaginário a partir de sua mili-
tância política de intelectual anarquista. To-
das as pessoas citadas são eruditas, estudiosas 
e amantes dos seguimentos culturais a que 
dedicam seus catálogos. Catálogos como os 
citados não existiriam em projetos orientados 
primordialmente pelo potencial de vendas.

A distinção entre publisher e editor, atual-
mente utilizada também no Brasil, marca a 
separação corporativa entre dois aspectos da 
atividade editorial, antes compreendidos na 
figura do livreiroeditor. Hoje atua no edito-
rial um diretor de produto (o publisher) e 
um editor, este subordinado àquele. Nesse 
arranjo, cabe ao editor, com sua bagagem de 
cultura e erudição, dar forma final ao texto do 
livro, e ao publisher escolher títulos capazes 
de garantir o retorno do investimento. Em 
grandes editoras, o editor está alienado de 
outros aspectos da produção, como o desenho 

O livreiro em ilustração inglesa de 1900 de Chas 
Robinson. Disponível em: <https://www.flickr.com/
photos/bibliodyssey/7470951324/sizes/l/>.

Traje de livreiro. Gravura de Nicolas de Larmessin, 
c. 1680. Disponível em: <https://blogs.princeton.
edu/~graphicarts/habit.html>.
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da página e da capa, a escolha de materiais, 
formatos, acabamento, tiragem etc. Como 
fazer escolhas culturalmente relevantes sem 
o necessário estofo para a interpretação das 
formas culturais? A fórmula “muitos grandes 
livros foram grandes fracassos comerciais” se 
refaz em “se foram fracassos comerciais não 
eram grandes livros”, em uma lógica segundo 
a qual “o bom livro é aquele que vende”.

O crítico britânico Ian Watt, ao estudar 
a gênese do romance inglês do século xviii 
como nova forma literária, considera o in-
cremento do comércio livreiro no período, 
que eleva a importância do intermediá-
rio comercial a alturas antes desconheci-
das, como um dos fatores que impelem 
os romancistas a adotar certas constantes 
formais, como a divisão dos romances em 
três partes, que se tornam com o tempo 
convenções específicas dessa nova forma 

literária. Isto é, se James Joyce e Guimarães 
Rosa fossem escritores do século xix, pro-
vavelmente Ulisses e Grande sertão: veredas 
seriam romances em três partes subdividi-
das em capítulo regulares.

Watts refere uma mudança que exempli-
fica na caracterização de dois periódicos, o 
Spectator (1711-1712) e o Gentleman’s Maga-
zine (1731-1922). O primeiro era elaborado 
“pelos melhores escritores da época” e o se-
gundo por “escribas de aluguel e amadores”:

Essa mudança indica um processo do qual 
Richardson – tipógrafo e cunhado de James 
Leake, livreiro e proprietário de uma biblioteca 
circulante – é um representante notável: a nova 
predominância no cenário literário de gente 
dedicada à produção e à venda dos produtos da 
imprensa. A razão principal dessa predominân-
cia é clara: o patrocínio da corte e da nobreza 

Comércio livreiro de rua em Amsterdã, Anton Pieck. Disponível em: <http://privatelibrary.typepad.com/.a/6
a01156f7ea6f7970b0148c7c13d69970c-pi>.
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declinara, tendendo a criar um vazio entre o 
autor e seus leitores; e esse vazio foi rapidamente 
preenchido pelos intermediários do mercado li-
terário, os editores – ou livreiros, como em geral 
eram chamados –, que ocupavam uma posição 
estratégica entre o escritor e o impressor e entre 
estes e o público.3

Ian Watt chama a atenção para o momen-
to em que um público leitor passa a atuar 
na orientação de um mercado e o debate 
sobre a natureza dessa relação, que envolve 
artistas, produtores e público, é oceânico. 
O público e a produção em escala suscitam 
uma cultura de massa que determina cada 
vez mais a orientação das formas culturais.

Esse hiato entre dois agentes de uma mes-
ma operação de produção foi se alargando. 

3. Ian Watt, A Ascenção do Romance: Estudos sobre 
Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, p. 55.

Se até um certo momento o livreiro era um 
técnico de uma arte precisa, com grande co-
nhecimento adquirido nas relações de apren-
dizagem de oficina e não na escola, com 
certa erudição textual, este mesmo livreiro 
passou a ser identificado com o comerciante 
de livros, o homem de negócios, do escritó-
rio, que se dedica a conhecer as expectativas 
de seu público a partir das quais moldaria 
suas encomendas ao antigo livreiro, agora 
restrito à função material da impressão.

Com a popularização das ferramentas 
editoriais informáticas, o aperfeiçoamento 
da internet como meio de comunicação e 
compartilhamento de arquivos e o desenvol-
vimento de processos digitais  de impressão 
nas últimas décadas seria de se esperar um 
florescimento da atividade editorial segmen-
tada, já que se pode produzir livros com 
baixa especialização técnica e baixo inves-
timento, bem como dirigir sua produção a 
um público de nicho diretamente (para não 
falar do ciclo de crescimento econômico 
concomitante). Entretanto, o que se vê no 
Brasil dos últimos quinze anos é um movi-
mento de concentração de equipamentos 
editoriais médios na esfera administrativa 
de grupos nacionais ou internacionais, a 
redução das possibilidades de atuação das 
editoras pequenas e médias e a formulação 
de um mercado editorial cada vez mais di-
vidido entre grandes agentes orientados por 
práticas comerciais que suscitam produção 
redundante e baixa inovação.

Esse cenário é determinado ainda pelo 
universo brasileiro de leitores, que é conside-
rado pequeno quando comparado ao de paí-
ses vizinhos, com o desaparecimento gradual 
das livrarias, que sinaliza a obsolescência do 
sistema de trocas culturais suscitado pelo 
livro, e com os novos suportes de leitura e a 
concorrência de materiais textuais no espaço 
virtual, materiais que serão necessariamente 
mais adequados para a leitura em tela digital 

The bookseller: Disponível em: <https://pplspcoll.
files.wordpress.com/2008/01/trades5b.jpg>.
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Cartaz da 2ª Feira de Publicações Independentes 
do Sesc Pompeia. Disponível em: <http://
projeto-meio.blogspot.com.br/2012/10/2a-feira-de-
publicacoes-independentes.html>.

do que a literatura feita para livros, e portan-
to mais legíveis em si mesmos.

O que parece ter crescido nos últimos 
anos é o que se pode chamar de editoria 
alternativa, independente ou amadora. Pro-
jetos editoriais marcadamente posicionados 
em campos de embate político, embora se-
diados na produção ou na reflexão artísticas. 
Nos últimos anos voltaram a acontecer em 
São Paulo feiras de editores independentes, 
como Feira de Arte Impressa do Tijuana 
(2009-2015), a Feira Plana, no Museu da 
Imagem e do Som (2013-2015), ou a Fei-
ra de Publicações Independentes do Sesc 
Pompeia (2012-2014). Recorde-se também 
a realização durate a 30ª Bienal de Artes 
de São Paulo, em 2012, de um seminário 
organizado pelo curador e artista alemão 
Tobi Maier dedicado à edição como suporte 
ideológico e identitário, de que participei 
com editors independentes como os sue-
cos Cecilia Grönberg e Jonas Magnusson, 
editores da revista oei, e Lina Grumm e 
Paolo Caffoni, que falaram sobre uma or-
ganização coletiva do movimento feminist 
italiano sediada em livrarias chamadas Li-
brerie delle donne em várias cidades da 
Itália a partir de 1975. Para além da imensa 
riqueza de suportes, técnicas e interesses 
específicos são livros feitos com enorme 
compromisso particular de cada agente, em 
geral dispostos em grupos. 

Imagino e espero que muitas dessas pes-
soas que estão editando em seus quartos noi-

te adentro fanzines de moda ou de música 
de vanguarda sejam absorvidos por editoras 
com aparato corporativo completo, e apos-
taria que hoje são as grandes editoras que 
precisam delas e precisam ir buscá-las por-
que elas já possuem canais de mídia, livres, 
abertos e randômicos, pelos quais podem 
difundir sua produção no melhor estilo diy 
(do it yourself), reativando práticas de guerri-
lha cultural underground e punk, marcadas 
pela precariedade, urgência e vigor.


