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RESUMO 

 O presente trabalho académico é o relato das principais actividades que 

desenvolvi como estagiário na editora Teodolito, criada em 2011 por Carlos da Veiga 

Ferreira. Foi uma campanha inesquecível que começou com uma entrevista que fiz ao 

editor e continuou depois com a minha visita à Feira do Livro de Frankfurt, pela mão do 

editor. De regresso a Portugal, pude ler e elaborar recensões de originais, analisar 

contratos de direitos de autor, participar nos lançamentos da editora e, em conjunto com 

Carlos da Veiga Ferreira, tratar da comunicação estabelecida entre a editora e outros 

elementos ligados ao sector do livro. 

 

ABSTRACT 

 This academic paper is the report of the main activities that I have developed as 

an intern at Teodolito publishing house, established in 2011 by Carlos da Veiga 

Ferreira. It has been an unforgettable campaign, which has begun with an interview to 

the editor and then continued with a visit to the Frankfurt Book Fair. On my return to 

Portugal, I was able to read and prepare the review of manuscripts, analyze copyright 

contracts, participate in the publisher’s book launch parties and, together with Carlos da 

Veiga Ferreira, handle the communication processes established between the publisher 

and the other elements of the book industry. 
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1. Contextualização 

 

Entrei, pela primeira vez, no escritório do editor Carlos da Veiga Ferreira 

(doravante, Carlos VF) com o propósito de realizar uma entrevista
1
 no âmbito do 

projecto final da cadeira de Técnicas de Edição, leccionada pelo professor Rui Zink e 

inserida no Mestrado em Edição de Texto. Este projecto (que culminou num livro, 

apresentado na FNAC do Chiado por Carlos VF, Rui Zink e São José Sousa, 

representando os alunos) consistiu em seis entrevistas, o retrato de seis editoras, sendo a 

minha dedicada à Teodolito. O encontro inicial com Carlos VF foi fundamental, por 

dois aspectos: as respostas que me facultou às questões que lhe coloquei e o espaço 

onde me acolheu. Nos meus melhores planos concebi as questões imaginando que o 

editor estaria disponível para me dar respostas longas e sólidas e, de facto, Carlos VF 

proporcionou-me, ao longo de uma tarde de conversa, uma aula de mestre. Tal como o 

professor Rui Zink escreveu, no prefácio ao livro
2
, “os parabéns são, antes de mais, para 

os entrevistados.” Depois, o espaço daquele que já foi o centro de operações da 

Teorema e é, agora, o da Teodolito tem uma aura de Biblioteca de Borges: livros e 

livros e livros, livros de todos os géneros, em várias línguas e por toda a parte. Na sua 

grande maioria foram enviados por agentes ou editoras estrangeiras mas dou, como 

exemplo, todos os livros que Carlos VF publicou na Teorema, agrupados em duas 

imponentes estantes que vi assim que transpus a porta de entrada. 

 Este encontro com Carlos VF aliado à sua vasta experiência como editor, patente 

no catálogo que produziu na Teorema, conjugando quantidade e qualidade, e naquele 

que começa agora a criar na Teodolito, foram os principais factores que me levaram a 

escolher esta editora para realizar o meu estágio. Teria a oportunidade de aprender com 

um dos melhores, o editor português de Jorge Luis Borges, Enrique Vila-Matas, Martin 

Amis ou Bret Easton Ellis, citando alguns dos meus autores favoritos. Quando voltei ao 

escritório da Teodolito para partilhar com Carlos VF o texto final da entrevista que lhe 

tinha feito, propus-lhe a minha ideia, à qual ele acedeu. Mais tarde, quando estava ainda 

a recolher a documentação necessária para formalizar a realização do estágio junto da 

faculdade, acabei por falar com o editor acerca da Feira do Livro de Frankfurt, o maior 

evento mundial do negócio do livro. E sim, Carlos VF também concordou que o 

acompanhasse a Frankfurt. Portanto, não só iria realizar o meu estágio na companhia do 

                                                           
1
 TEODOLITO «Seguir o caminho que segui toda a vida: procurar boa literatura», consultar Anexo I. 

2
 Hoje Há Editoras, Técnicas de Edição – Turma 12/13, Tedibera, 2013. 



2 

 

lendário editor como, alguns dias mais tarde, estaria a caminho da Alemanha, iniciando 

o meu estágio com a visita à 65ª edição da Feira do Livro de Frankfurt. 

 

1.1   Percurso editorial: da Teorema à Teodolito 

   

A Teodolito é o novo projecto editorial de Carlos VF. Contudo, a sua carreira 

teve início no ano de 1975, na Teorema, onde começa por realizar traduções para a 

editora, como por exemplo Ler o Capitalismo, de Michel Beaud. Em 1985 passa a ser 

um dos quatro sócios da editora e a partir de 1989 assume a responsabilidade exclusiva 

da criação do catálogo. Neste momento a Teorema atravessava um período 

particularmente difícil, como Carlos VF refere na entrevista a Sara Figueiredo Costa
3
, 

recordando a primeira visita à Feira do Livro de Frankfurt: “Sim, entrei em Frankfurt a 

dever dinheiro a praticamente toda a gente. E, nessa altura, o caso era sério.” Porém, 

fruto das suas apostas editoriais e de uma gestão mais rigorosa consegue, num curto 

espaço de tempo, saldar todas as dívidas da editora e, logo a partir de 1992, a Teorema 

começa a ter resultados financeiros positivos. É também nesta viagem a Frankfurt que o 

editor conhece alguns dos mais importantes agentes e editores internacionais, 

estabelecendo relações negociais mas também de amizade que perduram até hoje. 

O que dizer acerca do catálogo da Teorema? Recorro novamente à entrevista de 

Sara Figueiredo Costa: “Entre a ficção e o ensaio, com algumas incursões pela poesia, 

pelos livros destinados ao público infanto-juvenil e pelo cartoon, a Teorema afirma 

definitivamente o seu catálogo no panorama editorial português: Jorge Luis Borges, 

Martin Amis, Alfredo Bryce Echenique, Georges Duby, Enrique Vila-Matas, Quino, 

Vladimir Nabokov ou Douglas Coupland são apenas alguns dos nomes fortes que 

compõem a lista de autores publicados por Carlos da Veiga Ferreira.” Georges Duby, tal 

como Fernand Braudel, foram dois dos autores traduzidos pelo próprio editor. Nas 

palavras da jornalista e crítica literária Clara Ferreira Alves “a colecção «Estórias» [da 

Teorema] é das melhores colecções que existem em Portugal”, citação retirada do jornal 

Expresso, inscrita na página de abertura do capítulo referente à dita colecção no 

catálogo da Teorema
4
. Apesar dos muitos nomes estrangeiros é também importante 

referir publicações anuais como os Novos Talentos FNAC Literatura (anteriormente 

                                                           
3
 Carlos da Veiga Ferreira: Os editores não se abatem, entrevista de Sara Figueiredo Costa, Booktailors, 

2013, p. 10. 
4
 Editorial Teorema: Catálogo 1973 – 2008, Teorema, 2008. 
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Prémio FNAC/Teorema) ou a série Prazer da Leitura, contos escritos pelas principais 

figuras da literatura portuguesa – estas edições são agora publicadas pela Teodolito, em 

parceria com a FNAC. À parte da editora, Carlos VF teve ainda um papel muito activo 

no associativismo editorial nacional. Depois de ser o representante da Teorema nas 

reuniões da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) foi um dos 

criadores, e mais tarde presidente, da União dos Editores Portugueses (UEP), a resposta 

de um grupo de editores ao marasmo em que tinha caído a APEL (pouco mais fazia para 

além de organizar as Feiras do Livro). 

Em 2007, antecipando a crise económica que iria surgir no ano seguinte, o editor 

opta por vender a Teorema à Explorer Investments, grupo que já detinha a Oficina do 

Livro. Antes, o grupo Leya tinha tentado fazer o mesmo, no entanto a proposta 

apresentada não correspondia àquilo que o editor considerava justo – “Nessa altura tive 

a lucidez suficiente para perceber que isto estava tudo a mudar. Na edição e na 

economia. Estava eu nessas elucubrações quando, em Julho desse ano, me apareceu a 

Explorer Investments. E ofereceram-me umas condições de tal ordem que eu disse: é 

agora mesmo. E vendi, ficando a trabalhar na Teorema.”
5
 Foi o período iniciático dos 

chamados grandes grupos editoriais em Portugal e, no ano seguinte, a Explorer 

Investments vende as suas editoras ao grupo Leya. Este período da vida editorial de 

Carlos VF é abordado não só na entrevista conduzida por Sara Figueiredo Costa como 

também na entrevista que realizei. São leituras sem dúvida interessantes pois debruçam-

se sobre o comportamento de um grande grupo editorial, uma componente da edição 

que ainda não tinha tradição em Portugal. O caso de Carlos VF, um grande editor que 

sai, e de José Saramago, um grande autor que sai, revelam certamente pistas acerca da 

política de gestão deste grupo editorial. Carlos VF permaneceu sempre à frente da 

editora até que, em 2010, abandona a Teorema após uma quebra de contrato por parte 

da Leya – entre outras cláusulas estava uma que previa a redução do seu salário em 

54%. Assim terminava uma ligação de mais de 30 anos entre editor e editora, que, a 

partir do momento em que Carlos VF a liderou sozinho, publicava uma média de 45 

títulos anuais. E, uma vez mais, começava um período conturbado na nova vida da 

Teorema, algo que o editor constata, com mágoa, “primeiro porque saíram muitos 

autores, depois porque não vejo grandes escolhas no novo catálogo. Do ponto de vista 

pessoal, preferiria que a Teorema se tivesse mantido como era, a publicar tantos livros 

                                                           
5
 Carlos da Veiga Ferreira: Os editores não se abatem, entrevista de Sara Figueiredo Costa, Booktailors, 

2013, p. 91. 
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como publicava, e tão bons. Algumas pessoas pensam que não, que eu fico muito 

satisfeito com isto, mas não é verdade. Gostava que a Teorema se tivesse mantido na 

mesma linha.”
6
 

Mas este seria apenas mais um capítulo na história deste editor. No ano seguinte 

já a Teodolito estava a publicar Maldito seja Dostoiévski, de Atiq Rahimi, e quando 

iniciei o meu estágio na recém-criada editora os primeiros títulos do catálogo já 

revelavam a qualidade literária a que Carlos VF sempre esteve associado. Na Série 

Ficção: Terno Bárbaro, de Bohumil Hrabal, Os dias do arco-íris, de Antonio Skármeta, 

Tirano Banderas, de Ramón Del Valle-Inclán, Ar de Dylan e Chet Baker pensa na sua 

arte, de Enrique Vila-Matas, Desenhar o Vento. A última viagem do Capitão Salgari, de 

Ernesto Ferrero, Rom@, de Stéphane Audeguy, Os Herdeiros seguido de A natureza de 

um crime, de Joseph Conrad e Ford Madox Ford, O corpo em que nasci, de Guadalupe 

Nettel, O dia de amanhã, de Ignacio Martínez de Pisón, A Voragem, de José Eustasio 

Rivera; na Série Especial: Perder teorias, de Enrique Vila-Matas, A instalação do 

medo, de Rui Zink. Fora destas colecções foram ainda publicados os livros Curso de 

Filosofia em seis horas e um quarto, de Witold Gombrowicz, História dos Quartos, de 

Michelle Perrot, Travessia por Imagem, de Manuel Rui, Humanidade Ameaçada. A 

gestão dos riscos globais, de Javier Solana e Daniel Innerarity, e Menino como eu, da 

autoria de Luísa Lobão Moniz e com ilustrações de Rita Moniz, um livro destinado às 

crianças e cuja receita reverte inteiramente para o Instituto de Apoio à Criança/SOS 

Criança. 

De facto, o editor não conseguiu ficar afastado do seu escritório durante mais do 

que três meses. Pouco tempo depois de ter recebido o Prémio Especial Edição (Carreira) 

LER/Booktailors nas Correntes d’Escritas, edição 2011, Carlos VF é convidado por 

José Ribeiro, das Edições Afrontamento, a criar uma chancela com total autonomia para 

a construção do catálogo. Esta editora, sediada no Porto e em actividade desde 1963, 

tem um carácter generalista, apesar de ser reconhecida sobretudo pelas edições no 

campo das Ciências Sociais e Humanas. Ainda assim também publica ficção, poesia, 

literatura infantil, arte, guias, música, cinema, fotografia e livros escolares para as 

disciplinas de matemática ou filosofia. A relação entre Carlos VF e a editora já é antiga 

e grande parte dos livros da Teorema foram impressos na gráfica Rainho & Neves, Lda., 

propriedade das Edições Afrontamento (o mesmo local onde agora ganham existência 

                                                           
6
 Carlos da Veiga Ferreira: Os editores não se abatem, entrevista de Sara Figueiredo Costa, Booktailors, 

2013, p. 94. 
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física os livros da Teodolito). Naturalmente, ambas as partes chegaram a acordo com 

facilidade e assim nasceu a Teodolito. 

Concluo o capítulo introdutório explicando o porquê do nome Teodolito, e para 

isso partilho o episódio que já Carlos VF contou e que retirei, por escrito, do blogue de 

Francisco Seixas da Costa
7
, amigo de longa data do editor (episódio que, muito 

provavelmente, se terá passado no antigo café Montecarlo, no Saldanha, local que 

Carlos VF frequentava e palco de muitas histórias que mais tarde me iria contar): 

“Havia um poeta meritório, que já morreu há muito tempo, chamado António de Sousa, 

e que mostrou vários poemas ao Herberto Hélder. A determinada altura, havia um verso 

que dizia qualquer coisa ‘noite inconsútil’ e o Herberto perguntou-lhe: O poema é 

giro… Mas António, você sabe o que é ‘inconsútil’? E o António respondeu: ‘Não sei 

nem me interessa mas é uma palavra muito bonita.’ Eu sei o que é um teodolito e foi por 

causa disso. E também porque remete para um texto brilhante do Luiz Pacheco que se 

chama ‘O Teodolito’.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Duas ou três coisas, http://duas-ou-tres.blogspot.pt/2011/12/carlos-da-veiga-ferreira.html, acedido 

pela última vez no dia 15 de Abril de 2014. 
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2. Feira do Livro de Frankfurt 2013 

 

Tenho o privilégio de poder escrever que o meu estágio na Teodolito começou 

com a ida à Feira do Livro de Frankfurt, edição de 2013. Como referi no capítulo 

anterior, estava ainda a reunir toda a documentação necessária para formalizar o meu 

estágio junto da faculdade quando Carlos VF me informou de que iria a Frankfurt, a 

tradicional viagem que realiza há vários anos, e que o meu estágio só iria começar 

depois dessa data. Eu tinha o desejo secreto de o acompanhar, era uma oportunidade 

única e não podia imaginar uma companhia melhor. A maior e mais importante feira 

literária do planeta, com todas as grandes editoras e os seus representantes, agentes 

literários de topo? Estou a falar de uma Feira do livro como negócio que, a partir da 

segunda metade do século XVI, se impôs como a mais importante de todas. Se 

pensarmos nisso, é provável que uma ou mais do que uma das primeiras edições de Os 

Lusíadas tenham circulado por aqui. Sim, eu queria ir. Apesar disso, estava um pouco 

reticente, imaginava que podia causar algum transtorno ao editor, principalmente devido 

à minha falta de experiência. E sentia aquele nervosismo que nos atinge quando estamos 

prestes a passar por algo que, sabemos de antemão, será uma experiência memorável. 

Foi este último pensamento que me fez avançar e foi assim que combinei com o Carlos 

a minha viagem e o nosso encontro futuro na Alemanha. Recordo as suas palavras 

quando me disse que seria um dos primeiros estagiários portugueses a visitar a Feira, 

um privilégio que, de facto, algumas semanas antes nunca me teria passado pela cabeça. 

Não fui o primeiro estagiário a pisar Frankfurt porque o meu caro amigo Daniel Duarte 

Rodrigues fez esta viagem na edição anterior da Feira, quando também ele estava a 

realizar o seu estágio com o Carlos da Veiga Ferreira. Posso dizer que na Teodolito se 

começa em grande. 

 

2.1   Viagem a Meca 

 

Parti de Lisboa na madrugada do dia 9 de Outubro, com destino a Frankfurt. Na 

procura por um voo mais barato mas que, ainda assim, me permitisse aterrar no 

principal aeroporto de Frankfurt (Flughafen Frankfurt am Main) e não no aeroporto 

secundário (Flughafen Frankfurt-Hahn), optei por um voo neste dia e que fez escala em 

Amsterdão, uma jornada que demorou cerca de oito horas. Entre outras coisas levei 

comigo o livro Plataforma, de Michel Houellebecq, um dos meus autores favoritos, 
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numa edição da Bertrand, de 2002, que recentemente me tinha sido oferecido. Enquanto 

lia ocorreu-me o pensamento de que, já na Feira, poderia, provavelmente, visitar o stand 

da Flammarion, a casa editorial francesa que detém os direitos de todas as obras do 

autor. Não só este como todos os stands das editoras dos autores estrangeiros que mais 

aprecio. 

Como disse, a Feira do Livro de Frankfurt estabeleceu a sua posição como 

capital do negócio do livro na Europa durante a segunda metade do século XVI. Uma 

“nova Atenas” onde foi divulgado o primeiro catálogo da História (1564), uma peça 

fundamental para qualquer editor, obra de Georg Willer, livreiro de Augsburgo. Foram 

este e outros catálogos de Frankfurt que permitiram aos «historiadores da cultura 

investigar os primeiros passos do comércio moderno do livro.» Com o desenrolar da 

História europeia, a partir da era do Iluminismo a Feira de Leipzig relegou a de 

Frankfurt para o segundo posto. Porém, quatro anos depois do final da II Guerra 

Mundial na Europa, 1949, esta voltou a ser o maior e mais importante encontro livreiro. 

É aqui que se anunciam as novidades editoriais à escala global, é o evento por 

excelência onde se negoceiam os direitos de publicação dos livros nos vários países, em 

várias editoras, e onde também se discute o estado da arte. Em que outra cidade 

podemos ser transportados por um de vários autocarros com a palavra INFERNO 

ocupando toda a lateral do veículo (não receiem, é apenas o marketing, qual Fausto, de 

Dan Brown)? Para além dos elementos tradicionais do sector do livro (editores, agentes 

e autores) chegam também ilustradores, tradutores, representantes de gráficas dedicadas 

à impressão dos mais variados livros, universidades com selo próprio (Oxford ou 

Cambridge, por exemplo), alfarrabistas, livreiros ou produtores de cinema – cerca de 

100 países divididos por mais de 7000 expositores, na sua grande maioria editoras. 

Desde 1976 houve um tema de interesse ao qual a Feira se dedicava (em 1984…George 

Orwell, naturalmente) e desde 1986 há um país como convidado de honra (Portugal foi 

esse país em 1997, um ano antes de José Saramago ser galardoado com o Prémio Nobel 

da Literatura). 

 

2.2   O país-tema: Brasil 

 

Em 2013 o país convidado foi o Brasil, que levou mais de 100 editoras a 

Frankfurt e ficou instalado num belo pavilhão, enorme e muito colorido, na sua maior 

parte feito a partir de papel, uma homenagem ao livro impresso e à arquitectura de 
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Oscar Niemeyer e ao Modernismo brasileiro. A literatura e edição brasileiras 

atravessam um bom momento e se Paulo Coelho não esteve presente, aparentemente em 

protesto contra a lista de escritores convidados (uma comitiva de 63 autores) a sua 

estratégia de marketing, onde se inclui a sua ausência, funcionou a 100%. De facto, a 

sua figura era constantemente evocada em largos cartazes publicitários, dentro e fora do 

espaço da Feira. Apanhando um autocarro só havia duas hipóteses, ou o autocarro Dan 

Brown ou o autocarro Paulo Coelho. Cerca de 19 milhões de reais foram investidos 

neste projecto (mais de 6 milhões de euros) e estima-se que 60.000 pessoas tenham 

passado pelos 2.500 metros quadrados do pavilhão brasileiro. Um dos grandes 

momentos de Frankfurt foi também o discurso inaugural, extremamente político e 

violento, protagonizado por Luiz Ruffato
8
. É de leitura obrigatória e foi tema dominante 

de conversa, um retrato sem preconceitos do paradoxal Brasil literário e social: “ora o 

Brasil surge como uma região exótica, de praias paradisíacas, florestas edênicas, 

carnaval, capoeira e futebol; ora como um lugar execrável, de violência urbana, 

exploração da prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém pela 

natureza. Ora festejado como um dos países mais bem preparados para ocupar o lugar 

de protagonista no mundo – amplos recursos naturais, agricultura, pecuária e indústria 

diversificadas, enorme potencial de crescimento de produção e consumo; ora destinado 

a um eterno papel acessório, de fornecedor de matéria-prima e produtos fabricados com 

mão-de-obra barata, por falta de competência para gerir a própria riqueza.” Outro 

momento que gerou alguma polémica foram as declarações de Paulo Lins sobre o 

racismo que aflige o país e que, talvez, se tenha manifestado na própria escolha dos 

elementos da comitiva de escritores brasileiros. Duas declarações suas a jornais alemães 

foram reproduzidas, pouco depois, em sites brasileiros: “eu sou o único autor negro 

dessa lista. Em que caso isso não é racismo?”
9
, e depois: “sabemos que o Brasil é um 

país racista, como são todos os países da Europa. Mas não houve racismo na lista de 

escritores convidados. Ela foi feita com base no mercado editorial brasileiro e 

internacional. Não é uma lista com o melhor da produção literária brasileira. Tudo aqui 

é mercado.”
10

 Como podem concluir, foi um evento rico em declarações fortes, 

                                                           
8
 Discurso de Luiz Ruffato em Frankfurt, consultar Anexo II. 

9
 http://oglobo.globo.com/cultura/paulo-lins-diz-que-ha-racismo-na-lista-da-feira-de-frankfurt-

10280069, acedido pela última vez no dia 15 de Abril de 2014. 
10

 http://blogs.estadao.com.br/babel/paulo-lins-nega-racismo-em-lista-defende-ruffato-e-manda-um-
sarava-aos-professores-cariocas-no-encerramento-da-feira-de-frankfurt/, acedido pela última vez no dia 
15 de Abril de 2014. 
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pronunciadas em português, que fizeram justiça ao mote escolhido pelo Brasil: A land 

full of voices. 

As muitas mesas de reunião do stand brasileiro estiveram sempre ocupadas e a 

curto-prazo devem aparecer os resultados, apoiados num forte programa de bolsas de 

tradução da literatura brasileira para publicação em países estrangeiros. 

Durante a Feira foram também entregues dois importantes prémios literários: o 

Prémio da Paz do Comércio Editorial Alemão, que em 2013 foi entregue à escritora e 

jornalista bielorrussa Svetlana Alexievich, e o Prémio do Livro Alemão do Ano, 

entregue nesta edição a Das Ungeheuer, de Terézia Mora, escritora cuja editora, 

Luchterhand, publica António Lobo Antunes. Nenhuma delas está ainda publicada no 

nosso país. 

 

2.3   Hall 5.1 

 

Quando cheguei a Frankfurt não tive dificuldade em seguir até ao hostel onde 

ficaria hospedado. Depois de uma viagem de autocarro e outra de comboio estava na 

Frankfurt (Main) Hauptbahnhof, a principal estação de comboios da cidade. 

Infelizmente não pude contemplar a imponente fachada da estação, estava em obras, 

mas naquele momento eu só queria dar entrada no hostel, escolher uma cama, arrumar a 

minha bagagem, e avançar a toda a velocidade para a Feira do Livro de Frankfurt. 

Estava finalmente ali, naquela cidade que se me apresentou com uma atmosfera de 

decadência industrial (ou seria apenas o perfume da alta finança europeia?), e estava 

prestes a conhecer a maior feira editorial do planeta. Telefonei a Carlos VF, anunciando 

a minha presença, e segui ao seu encontro. 

Ainda antes de entrar na feira observei a monumental escultura em movimento 

que está na sua entrada, Hammering Man, obra do artista norte-americano Jonathan 

Borofsky. Como o seu título indicia representa um homem de martelo na mão, 

trabalhando o ferro. O braço movimenta-se para cima e para baixo, num movimento 

lento mas que, pela dimensão da escultura, se torna imponente. Melhor do que Jeff 

Koons. Caminhei por entre as pernas deste Hammering Man e cheguei à entrada da 

Feira, onde estavam dispostas pequenas bancas com livros para venda, semelhantes a 

algumas em Lisboa. Apercebi-me, mais tarde, que esta pequena feira do livro é o 

extremo oposto daquilo que se passa lá dentro mas já lá chegarei. Depois de validar o 
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bilhete electrónico impresso antes da minha partida avancei para as escadas rolantes e 

foi então que começou, definitivamente, esta visita. 

O espaço dedicado a Portugal pertencia ao hall 5.1 e seria lá que me iria 

encontrar com Carlos VF. Nenhum evento cultural a que fui antes de Frankfurt se 

assemelha à dimensão deste, nada me podia preparar para o choque inicial. Um espaço 

imenso, repleto de stands de diversos países, todos eles com cores vivas e um design tão 

apelativo que apenas por este motivo poucos conseguiriam resistir a visitar cada um 

daqueles espaços. Editores e agentes ocupavam as várias mesas de reunião, os 

corredores eram percorridos ininterruptamente, um artista brasileiro, impecavelmente 

vestido, realizava uma performance onde comia uma melancia e discursava em 

simultâneo, ambas as actividades executadas com a maior voracidade… Posso dizer que 

senti uma certa adrenalina enquanto caminhava em direcção ao espaço português, 

localizado no ponto oposto de onde tinha entrado. Recordei uma vez mais os conselhos 

do professor Rui Zink, alguns dos quais para momentos que ele já tinha antecipado e 

que ocorreram posteriormente, e comecei a desfrutar desta experiência, sempre guiado 

pelo passo tranquilo de Carlos VF. 

Estes picos de euforia foram-se repetindo ao longo dos vários dias da feira mas 

num registo mais sóbrio pude comprovar que, de facto, o epicentro do negócio editorial 

é em Frankfurt. Não só através das minhas divagações ao final do dia mas também, e 

principalmente, nos momentos que antecediam essa flânerie, ou seja, nas várias 

reuniões que Carlos VF teve com agentes e editoras. Apesar de, na grande maioria dos 

casos, se não em todos, Carlos VF estar a negociar com amigos de longa data, ele 

continua a fazer isso mesmo, negócio, a procurar o livro que, meses depois, sairá em 

Portugal com a chancela da Teodolito. Desta forma assisti a reuniões onde se falou 

português, espanhol, francês e inglês, todas elas precedidas por uma conversa de amigos 

e uma discussão do panorama editorial dos diferentes países. Aqui recordo as palavras 

de Pascal Assathiany, editor da Éditions du Boréal, que me disse ser necessária uma boa 

dose de coragem para querer ser editor nos dias que correm. De facto, Carlos VF já me 

tinha dito que nesta edição de 2013 estavam muito menos pessoas do que em edições 

anteriores. Sendo esta a minha primeira visita a Frankfurt, não tinha um termo de 

comparação, e só posso imaginar o que seriam ainda mais editores, agentes e demais 

intervenientes do mercado do livro ali reunidos. Houve momentos em que estive, 

literalmente, preso em corredores, encurralado como se estivesse nas primeiras filas de 

um concerto esgotado. Cheguei a demorar quase uma hora para me deslocar do pavilhão 



11 

 

5 para o pavilhão 8, onde estavam sediadas as editoras do mercado anglo-saxónico. 

Imaginar ainda mais pessoas dentro daqueles pavilhões é arrepiante. Mas este 

decréscimo no nível de participantes na feira é sintomático da crise, ou ideia de crise 

generalizada que se vive, particularmente em países europeus. 

 

2.4   Reuniões, reuniões, reuniões 

 

Tal como Carlos VF ia explicando aos diversos editores e agentes com quem se 

reunia, as vendas de livros em Portugal tinham diminuído e, por conseguinte, as tiragens 

eram cada vez mais prudentes, menores, ficando-se pelos 1500, 2000 exemplares no 

máximo. Marten, o contacto do editor no Instituto para a Produção e Promoção da 

Literatura Holandesa diz-nos que se passa o mesmo neste país, ainda que de forma não 

tão acentuada, temos de continuar a fazer o mesmo ou melhor sem empregar mais 

pessoas, ainda que não haja cortes a nível salarial. A quebra de vendas é um fenómeno 

mais ou menos transversal a vários mercados e casas editoriais, no entanto, acredito que 

ainda é possível publicar boa literatura e ter o lucro suficiente que permita, pelo menos, 

publicar o livro, ou livros seguintes e prova disso, para além da loucura de Frankfurt, 

são alguns dos livros que Carlos VF publicou na Teodolito, editora recém-criada, e que 

já fizeram 2ª ou 3ª edição. E que melhor local do que Frankfurt para comprar os direitos 

de uma obra de um autor estrangeiro para uma edição portuguesa? Se assim não fosse 

não me teria, certamente, cruzado com tantos editores. 

Carlos VF permitiu que o acompanhasse a todas as suas reuniões e a conversa 

inicial passava, também, pela edição da sua biografia que estava no prelo (o já referido 

livro Carlos da Veiga Ferreira: Os editores não se abatem, entrevista de Sara 

Figueiredo Costa, segundo volume da colecção Protagonistas da Edição, 2013, uma 

edição dos Booktailors). São muitos anos que Carlos VF leva a editar livros e foi um 

prazer ouvir os seus companheiros internacionais comentarem que já era altura desta 

vida editorial sair em livro – tal como muitos livros invadiram o escritório da Teodolito 

nos meses que se seguiram, também a entrevista de Sara Figueiredo Costa fez esse 

percurso mas em sentido contrário. O nome dos Booktailors foi sempre referido, 

cortesia do editor, numa estratégia de marketing que, seguramente, facilitará uma futura 

abordagem destes alfaiates a outros editores e agentes. De salientar que o pequeno 

espaço dos Booktailores era, talvez, o mais atraente do stand português (para além de 

ser pequena, a área reservada a Portugal tinha uma decoração pobre, algo que era ainda 



12 

 

mais óbvio por comparação com os stands adjacentes da Espanha, Catalunha e Itália; 

nas poucas estantes que compunham o mobiliário português estavam representadas, por 

exemplo, a Bertrand Editora/Círculo de Leitores, Grupo Porto Editora, Presença, 

Gradiva, Plátano, Lidel, Instituto Piaget e a DGLB, que me pareceram ser quem teve as 

mesas de reunião mais ocupadas, e, para além dos Booktailors, a agência Ilustrata). Pelo 

que pude perceber os Booktailors são uma agência que parece estar a dar passos 

importantes neste momento. Depois deste interlúdio começava, mais ou menos 

formalmente, o debate acerca de novas edições. 

 

2.5   So, you got something new and exciting? 

 

Por norma os editores já sabiam que tipo de literatura procurava Carlos VF mas 

alguns não deixavam de propor obras que, à partida, não caberiam no catálogo da 

Teodolito, uma das quais cheguei a ler e a discutir com o editor. Carlos VF aceitava 

algumas destas recomendações e recusava outras, procurando, ao mesmo tempo, 

novidades de autores que já tinha editado no passado. Um agente ou uma editora que 

represente um autor e detenha os direitos de publicação sobre os seus livros, procura 

informar (em alguns casos trata-se de uma manobra argumentativa perfeitamente fatal 

para um editor inexperiente) o possível comprador acerca das novidades que tem na sua 

carteira, livros que estejam a vender bem noutros países ou que tenham tido críticas 

bastante favoráveis. Para além dos argumentos próprios apresentam-se, por exemplo, 

cópias de críticas em publicações literárias relevantes, de um ou vários países, para além 

de um elaborado catálogo onde estão presentes todas as propostas editoriais. Tive o 

prazer de ver e ouvir as apresentações feitas no stand das editoras Gallimard, Éditions 

du Seuil, Éditions Denoël, Éditions P.O.L., Actes Sud, Éditions du Boréal, Tusquets 

Editores, Editorial Anagrama, Canongate Books (o seu editor, num optimismo 

cauteloso, afirmou que a agitação do livro electrónico já tinha sido digerida e estava 

agora trasposta para os best-sellers, que continuam a ser cada vez mais bigger and 

bigger), bem como as agências Curtis Brown Literary and Talent Agency (durante 

muitos anos representada em Portugal pelo único e mítico agente literário português 

Ilídio Matos – uma das representantes desta agência afirmou que o mercado alemão e 

italiano foram os mais activos na compra de direitos nesta última edição da Feira), 

Allied Authors Agency (a única agência literária belga, que estava a celebrar o seu 10º 

aniversário) ou a Julio F. Yañez Agencia Literaria. Uma nota para o pavilhão dedicado 
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aos agentes, apenas para dizer que as suas instalações ocupavam um edifício inteiro… 

Não tivesse eu chegado já na tarde do primeiro dia da feira e teria assistido às reuniões 

de Carlos VF com Charles Buchan, da The Wylie Agency (sim, a base de operações do 

special agent Andrew Wylie, nome de código Chacal) ou Gloria Gutiérrez, 

representante da Carmen Balcells Agencia Literaria (em poucas palavras, a antologia da 

literatura hispano-americana desde o Boom, e a grande rival de Andrew Wylie). Ainda 

assim segui mais tarde aos stands destas duas agências e Carlos VF conseguiu que 

tivesse acesso aos seus catálogos. 

É importante referir que em Frankfurt, onde as reuniões apenas têm lugar com 

marcação prévia, quem primeiro se reúne com estes players da edição é quem tem 

acesso às melhores oportunidades de negócio para uma futura publicação. Se eu for o 

primeiro da lista e fechar negócio ou assumir interesse num autor específico, quem vier 

depois de mim terá as suas escolhas limitadas (ouvem-se histórias, nos corredores mais 

obscuros e mal frequentados desta feira, de propostas e contrapropostas que ascendem a 

valores monetários surpreendentes, e, como seria de esperar, os agentes têm aqui uma 

oportunidade para levar o bussiness ainda mais além – a proposta mais absurda pode, ou 

não, ser real). 

Voltando aos catálogos que mencionei acima, qualquer um deles é uma relíquia 

a guardar em local seguro, pelo menos para mim. O da agência Wylie tem a grossura de 

um volume da Guerra e Paz e, se pensarmos num qualquer grande autor internacional, 

ele estará lá. Carlos VF costuma dizer que não se trata de um catálogo mas sim da 

antologia literária do século XX. Acabo de o abrir e estou perante Milan Kundera; fecho 

e volto a repetir o processo e, desta vez, é Tony Judt; uma última tentativa apenas para 

me deparar com Jorge Luis Borges. Tudo, desde uns improváveis, ou nem por isso, 

David Byrne e Javier Zanetti até Martin Amis e Salman Rushdie. Foi curioso, por 

exemplo, ver aqui Lou Reed, um artista cuja música tem uma importância particular 

para mim (Lou morreu no final do ano passado mas imaginem quem vai fazer imenso 

dinheiro com o seu cadáver?). Apesar do meu sarcasmo, julgo que até Andrew Wylie 

terá ficado abalado com a notícia da sua morte, e, para se ter uma carteira de autores 

desta qualidade, duvido que não seja obrigatório ter também uma particular paixão pela 

literatura. Apesar disso, let’s keep that money machine rolling, qualquer editor terá de 

negociar com Wylie para publicar estes e muitos outros autores, dos quais o mais 

português é Antonio Tabucchi – cuja passagem para esta agência foi intermediada por 

Carlos VF. 
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No que diz respeito à agência Balcells, para mim basta um nome daquele 

catálogo: Julio Cortázar. Ter na minha mão um catálogo tão requintado (ao qual só se 

tem acesso numa reunião com a agência), mesmo no que diz respeito à sua 

apresentação, com ilustrações notáveis representando os autores, num papel de alta 

gramagem, espesso, pesado, um catálogo para desfrutar. E que encerra em si autores 

como García Márquez (no duelo pelo grande clássico da literatura colombiana Carlos 

VF optou por publicar A Voragem, de Eustasio Rivera), Mario Vargas Llosa, Pablo 

Neruda, Carlos Fuentes… Tenho gravada na minha memória a imagem de uma vitrina, 

que vi junto ao espaço dedicado a esta agência, contendo as primeiras edições dos livros 

de Cortázar. Imaginar o que seria conseguir os direitos para Portugal da obra deste autor 

(que, julgo, estão com a Cavalo de Ferro), ser o seu editor, ou de um autor com esta 

importância, são uma das minhas maiores motivações. Mas sei que não posso editar 

para mim, ou apenas para mim, tenho de editar para um determinado leitor, um público 

que compre livros e que me permita continuar a editar. E isto leva-me ao encontro que 

Carlos VF teve com a Tusquets. 

Se um editor se avalia pela qualidade do seu catálogo, a Tusquets Editores, tal 

como a Editorial Anagrama (Jorge Herralde, a quem pude apertar a mão, foi o editor de 

Bolaño), possuem dois dos melhores catálogos de Espanha. Para além de uma selecção 

dos melhores autores espanhóis e hispano-americanos publicam ainda grandes autores 

da literatura estrangeira como Ian McEwan, Paul Auster, Milan Kundera ou Thomas 

Pynchon. Pude testemunhar o bom relacionamento partilhado entre estes editores e 

Carlos VF, uma cumplicidade literária que se observa no catálogo destas duas editoras e 

no da Teorema, por exemplo (agora, talvez não, mas isso é outra história). Fomos 

recebidos pelo editor Juan Cerezo, que conversou tranquilamente com o editor da 

Teodolito. Ainda antes do final da Feira entregou um exemplar de Herejes, do cubano 

Leonardo Padura, a Carlos VF, depois de nos ter referenciado este livro (os direitos 

acabariam por ser vendidos à Porto Editora, que, em 2011, já tinha publicado O Homem 

que Gostava de Cães). Foi uma reunião mais informal, onde estivemos com toda a 

comitiva da Tusquets, aproveitei a ocasião para pedir alguns conselhos. 

 

2.6   Amigos em Portugal 

 

Outra circunstância interessante da minha visita à Feira de Frankfurt foi a 

oportunidade que tive, através de Carlos VF, de conhecer alguns dos mais importantes 
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editores portugueses. Um deles, uma delas, aliás, foi Guilhermina Gomes, directora 

editorial do Círculo de Leitores e da Temas e Debates (o terceiro volume da série 

Protagonistas da Edição, dos Booktailors, será dedicado à sua biografia editorial). Foi 

um prazer conhecer e poder falar com esta editora e, nem de propósito, por esta altura 

eu tinha acabado de comprar e estava a ler o brilhante O Negócio dos Livros, de André 

Schiffrin (Letra Livre, 2013). O lendário editor franco-americano entrou para a 

Pantheon, editora fundada pelo seu pai, em 1961 que, nesse mesmo ano, foi comprada 

pelo grupo Random House e mobilizada para a Knopf (tinha sido adquirida um ano 

antes, notícia de primeira página no The New York Times). Schiffrin sai no início dos 

anos 1990, forçado a demitir-se das suas funções pelo então director executivo da 

Random House, Alberto Vitale, um sujeito que antes de entrar no mundo da edição era 

banqueiro e dizia estar “demasiado ocupado para ler um livro”
11

. Mais tarde, em 1998, e 

depois de ainda mais sangue derramado, o grupo Bertelsmann compra a Random House 

e torna-se na empresa dominante do mercado editorial americano (bom, o título original 

da obra de Schiffrin é The Business of Books: How the International Conglomerates 

Took Over Publishing and Changed the Way We Read). Ora, é já de si interessante que 

todo este enredo se assemelhe aos movimentos de um grande grupo editorial português, 

mas, para além disso, a Bertelsmann adquiriu em 2006 (para voltar a vender quatro anos 

depois) o Círculo de Leitores, a Bertrand (editora e livrarias) e ainda a Temas e Debates, 

Quetzal, entre outras. Como podem imaginar, tive uma conversa interessantíssima com 

Guilhermina Gomes e Carlos VF, onde aos cigarettes apenas faltou o alcohol. 

Numa tarde em que estava a fumar com Carlos VF no exterior da feira passou 

por nós um velho amigo do editor, envolto numa longa gabardina. Era Zeferino Coelho. 

Foi um encontro fortuito, o editor da Caminho ia nesse momento para o seu hotel e no 

dia seguinte já estaria em Portugal. Pude cumprimentá-lo e recordo Carlos VF dizer que 

esta seria uma das poucas personagens portuguesas que vinha a Frankfurt para negociar 

a venda de direitos. No início de 2014, e depois de 35 anos, a Caminho vê partir José 

Saramago, Prémio Nobel da Literatura em 1998, para a Porto Editora. Um rude golpe. 

Quem diria que poucos meses depois de ter conhecido este editor na Feira do Livro de 

Frankfurt, um editor que afirmou “se me perguntassem o que fazia, teria a tendência 

                                                           
11

 O Negócio dos Livros, como os grandes grupos económicos decidem o que lemos, Letra Livre, 2013, p. 
111. 
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para dizer que sou editor de José Saramago”
12

, ele já não estaria com o seu autor de 

sempre. Julgo que o boato que circula acerca da falta de promoção condigna à obra de 

Saramago como alegado motivo para a ruptura com a Caminho (ou deverei dizer com a 

Leya?), a confirmar-se, não será culpa deste editor. 

Consegui vislumbrar mais figuras do panorama editorial português, como 

Francisco José Viegas (Quetzal) e Alexandre Vasconcelos e Sá (Divina Comédia), este 

último que me disse não haver melhor guia para Frankfurt do que Carlos VF, já que na 

primeira vez que tinha ido à Feira, não conhecendo os cantos à casa, perseguiu o então 

editor da Teorema ao longo das várias editoras e agentes que, hoje, talvez ainda visite. 

 

2.7   O Livro Electrónico 

 

Nos momentos em que o editor da Teodolito não tinha reuniões agendadas 

aproveitei para percorrer os vários pavilhões da Feira, tentando experimentar um pouco 

de tudo. Tinha alguma expectativa no que diz respeito ao livro electrónico, sobre o qual 

tinha feito um pequeno trabalho para a cadeira de Teoria de Edição, um assunto que, 

desde essa altura, me levanta algumas questões. Aqui, poderia observar essa realidade. 

O meu primeiro apontamento recai sobre a quantidade de stands que estavam sob a 

alçada de empresas que se dedicam ao negócio da chamada auto-edição de uma obra, 

self-publishing. Naturalmente, esta auto-edição será no formato de um e-book. Eram 

imensas, a grande maioria instalada em pequenos cubículos com um aspecto muito 

pouco profissional, apresentando propostas que tinham pouco de literatura e muito de 

acrónimos informáticos exuberantes. Julgo que a sua aposta seriam os dias em que a 

Feira abre a todo público, pois aquilo que tinham para oferecer não era suficientemente 

apetecível para uma editora. Para além da auto-edição estavam presentes várias 

empresas que se dedicam à feitura de livros electrónicos, quer através da criação de um 

produto de raiz, quer através da apresentação de algumas aplicações para dispositivos 

específicos (aplicações para produtos Android, Windows ou Apple, para computadores, 

dispositivos leitores de livros electrónicos e, até, para telemóvel), ferramentas em 

formato de software que se podem comprar. Outras tratavam apenas do mecanismo de 

alojamento e distribuição de e-books, combate à pirataria, ou forneciam aconselhamento 

acerca do universo electrónico. 

                                                           
12

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/deixar_de_publicar_jose_saramago_e_a_noticia_
mais_triste_para_editor_da_caminho.html, acedido pela última vez no dia 15 de Abril de 2014. 
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Algo que me chamou a atenção dentro da Digital Innovation (era este o nome 

pelo qual respondia este tipo de edição) foi uma exposição interactiva, uma espécie de 

sala de aula pública onde todos os materiais educativos eram em suporte digital. Para 

além de um tela com uma apresentação em powerpoint, as crianças usavam tablets e 

algumas serviam-se de uma espécie de capacete de realidade virtual com som e imagem 

incorporado. Os auxiliares incentivavam as crianças a experimentar os equipamentos, 

mostrando e explicando como se fazia, e um homem assumindo o papel de professor 

resumia, para a audiência, aquilo que estava a acontecer. Tudo isto em alemão, aliás, a 

maioria dos eventos a que assisti na Feira foram em alemão, alguns abafando a língua 

original do convidado e reproduzindo nas colunas de som uma tradução simultânea – no 

Das Blaue Sofa, literalmente o sofá azul onde alguma personalidade literária se senta e é 

entrevistada, mesmo na primeira fila foi impossível escutar o português do Brasil de 

João Paulo Cuenca ou Paulo Lins, ou o francês de Mathias Énard. Ainda insisti mas a 

língua alemã revelou-se completamente indecifrável para mim. 

Mas de regresso ao livro electrónico, estranhei a ausência da Apple, era uma 

companhia que esperava ver presente em Frankfurt – publicam e-books em nome 

próprio, têm uma loja virtual, e vendem os livros para utilização nos seus aparelhos, e, li 

mais tarde, apesar da sua ausência mantêm negócios com várias editoras, 

particularmente norte-americanas e britânicas. Julgo que o mercado dos livros 

electrónicos será dominado pela tríade constituída pela Google, que esteve presente em 

Frankfurt com um grande stand dedicado mais a reuniões empresariais do que 

propriamente à mostra de tecnologia, a Apple e, com toda a certeza, a Amazon. Na 

vertente do alojamento e distribuição não tenho dúvidas que seja assim e, mais tarde ou 

mais cedo, vão acabar por dominar o software de criação de livros electrónicos 

(comprando as pequenas e médias empresas, algumas das quais estiveram em Frankfurt, 

que, agora, trabalham em conjunto com os gigantes e, inevitavelmente, adquirindo e 

patenteando o software desenvolvido por essas companhias). Das três a Amazon é 

aquela que me parece estar na frente da corrida e aquela que saiu vencedora de 

Frankfurt. Foi vista e foi falada, as outras não. Esteve presente na figura de Russel 

Grandinetti, vice-presidente para o Kindle Content, o número dois na hierarquia liderada 

por Jeff Bezos. Como seria de esperar a sua conferência incidiu sobre o volume de 

vendas dos e-books para o Kindle, e-reader da Amazon, ou seja, o retorno financeiro 

que a companhia gerou. Apesar de no seu gráfico não serem revelados números, a partir 

do quarto ano nos Estados Unidos e do segundo no Reino Unido, desde que o Kindle e 
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os seus livros foram disponibilizados nestes países, a venda de livros electrónicos 

ultrapassou a venda de livros em papel. No sexto ano nos Estados Unidos e no quarto no 

Reino Unido (ano actual) o volume de vendas dos livros electrónicos supera em quase 

50% o dos livros em papel. Segundo Russ, estes números não estão a mais do que três 

anos de distância para a maioria dos restantes países europeus, já que ele acredita que o 

padrão dos EUA será reproduzido em todos os outros países. Otis Chandler, director da 

Goodreads (adquirida pela Amazon em 2013), a empresa com sede na internet e que 

funciona como uma grande base de dados de recomendação e avaliação de livros, 

julgamento efectuado por qualquer pessoa que se registe no site, afirmou que 45% dos 

utilizadores da Goodreads eram de países que não os EUA. No contexto europeu, a 

Alemanha, França, Holanda, Espanha e Itália possuem o maior número de membros, 

por ordem decrescente, e com um crescimento ao longo dos anos superior a 100% para 

todos estes países. 

Devo dizer que não sou leitor de e-books, prefiro os livros em papel. Apesar 

disso julgo que qualquer editor, ou aspirante a editor, deve pensar bastante acerca deste 

modelo de negócio, aliás, qualquer cidadão. Não é necessário investir muita energia 

intelectual para conceber que o modelo da Amazon tem por objectivo chegar ao maior 

número de dólares possível, eliminando não só a concorrência como também os 

intermediários de todo o processo. Com um claro incentivo à auto-publicação, um 

sistema massivo de recomendações literárias feitas por qualquer pessoa e a maior 

capacidade de armazenamento e distribuição de conteúdos virtuais de toda a internet, 

são necessários apenas os utilizadores, os editores deixam de fazer sentido. Nas 

palavras do escritor Jonathan Franzen: “Amazon wants a world in which books are 

either self-published or published by Amazon itself, with readers dependent on Amazon 

reviews in choosing books, and with authors responsible for their own promotion.”
13

 O 

debate já não é entre edição electrónica e edição em papel mas sim sobre qual acabará 

por ser a qualidade literária do texto electrónico, a relação que o leitor estabelece com o 

autor, e que tipo de livros serão publicados. Para a Amazon, qualidade é dinheiro. E 

como Carlos VF costuma dizer, “17 é o número de exemplares que Flaubert vendeu de 

Madame Bovary quando foi publicado.”
14

 Enquanto, em Frankfurt, o director da 

                                                           
13

 http://blogs.telegraph.co.uk/technology/micwright/100010517/jonathan-franzen-sounds-off-
pompously-about-the-internet-prepare-for-a-really-really-bad-book/, acedido pela última vez no dia 15 
de Abril de 2014 
14

 Carlos da Veiga Ferreira: Os editores não se abatem, entrevista de Sara Figueiredo Costa, Booktailors, 
2013, p. 48. 
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Random House, o maior grupo editorial do mundo, Markus Dohle, afirmou que “Kindle 

has at large prevented us from piracy in the first place because [Amazon] created this 

wonderful, very convenient Kindle system with a fantastic Wi-Fi device with a huge 

selection of titles and a fantastic convenience to buy books. And that was sort of a gift 

for the book world and the value chain of books”
15

, em Espanha e no Brasil algumas das 

principais editoras uniram-se para criar a Libranda e a Distribuidora de Livros Digitais, 

mecanismos de distribuição electrónica de e-books. Mas a Amazon e a Random House 

estiveram em Frankfurt, a Libranda e a DLD não. 

Confesso que tanto as reuniões a que assisti como o espaço reservado a editoras 

foram muito mais excitantes do que este encontro com o livro electrónico. Julgo que há 

uma clara divisão entre departamentos literários e departamentos informáticos, mesmo 

numa grande editora serão dois mundos dentro do mesmo universo. Não me agrada o 

discurso destas grandes companhias do conteúdo electrónico. Falam acerca do que 

querem, quando querem e onde querem, ou seja, só libertam a informação que desejam, 

sempre positiva mas também sempre vaga, e nunca estão disponíveis para responder a 

questões. Para o livro electrónico houve conferências, para catálogos e contratos entre 

agentes e editores houve reuniões de carácter individual. 

 

2.8   A after-party de Frankfurt 

 

Num dos últimos dias, Carlos VF convidou-me para jantar e fazer uma visita ao 

hotel onde estava hospedado, o mítico Frankfurter Hof. Se estar na Feira do Livro de 

Frankfurt era como assistir a um concerto sentado no palco, a poucos metros dos 

músicos, ir ao Frankfurter Hof é como ter acesso ao backstage, e também uma espécie 

de after-party, da Feira. Todos os grandes editores ficam lá hospedados e todos descem 

para beber um cocktail depois de jantar. Enquanto Carlos VF subiu ao quarto confirmei 

que o Hof era, de facto, um hotel com história e com classe: foi completamente arrasado 

durante a II Grande Guerra (como muita da cidade) e, mais tarde, deu guarida aos 

Rolling Stones. Foi neste hotel que se passou um dos momentos mais incríveis da minha 

visita a Frankfurt. Estava eu a entrar com Carlos VF, indo já ele ladeado por um duo de 

agentes literárias, falando ora em castelhano ora em francês, quando passa por nós 

                                                           
15

 http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/Frankfurt-Book-Fair/article/59478-
frankfurt-book-fair-2013-we-have-to-get-this-right-says-dohle.html, acedido pela última vez no dia 15 
de Abril de 2014. 
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Roberto Calasso (agenciado por Andrew Wylie), o lendário editor italiano da Adelphi. 

Pára, cumprimenta calmamente Carlos VF e, pelo que percebi, pergunta-lhe se já tinha 

um exemplar do seu novo livro L’impronta dell’editore, ao que o Carlos respondeu 

afirmativamente (o livro foi-lhe entregue durante a Feira, um pequeno livro de cor azul 

com reflexões acerca da vida editorial de Roberto Calasso). Fiquei siderado, o primeiro 

pensamento que tive foi de que já tinha lido, estudado, textos de Roberto Calasso, e foi 

com este autor que o professor Fernando Cabral Martins recebeu a turma do Mestrado 

em Edição, na cadeira de Poéticas Contemporâneas. Um vulto da edição à escala 

mundial, numa aparição que deixou as próprias agentes que nos acompanhavam 

boquiabertas. “Mas tu conheces o Roberto Calasso?”, ouvi depois. 

Momentos mais tarde, na sala de bar do Frankfurter Hof era difícil conseguir 

locomover-me. Num ambiente mais descontraído, com conversa de bar, as pessoas 

socializavam, muitas das quais reconheci de encontros prévios durante o dia. Não direi 

que é obrigatório dar um salto a este hotel mas estando em Frankfurt, estas são as 

pessoas que lidam com os maiores autores, os melhores livros. Como me disse Carlos 

VF, já muitos negócios foram feitos naquele bar, muitos planos delineados e muita 

inside information trocada. 

Recordando a Experiência-Frankfurt posso concluir que esta viagem iniciática 

apenas alimentou em mim o desejo de um dia regressar, desta vez pronto a negociar 

contratos com editoras e agentes literários estrangeiros. Assisti, em primeira mão, a 

reuniões que só se conseguem agendar com meses de antecedência e às quais nem todos 

os editores têm acesso. Conheci grandes editores e agentes e não encontro maior 

motivação do que esta para o meu trabalho futuro: voltar a Frankfurt. Pronto para fazer 

parte daquele mundo. 
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3. Análise de Originais e Revisão 

 

Uma das tarefas que desempenhei durante o meu estágio na Teodolito foi a 

leitura de alguns títulos para uma eventual futura publicação. Depois de ler a obra em 

questão, fazia uma análise por escrito e discutia o livro com Carlos VF. Neste capítulo 

vou abordar dois relatórios de leitura: o primeiro de um autor estrangeiro, o segundo de 

uma autora portuguesa. Avaliei ambos os textos negativamente, ou seja, na minha 

opinião estão abaixo da qualidade do catálogo da Teodolito. Não podia deixar de ter em 

conta a adequação ao catálogo, é fundamental para uma editora que este seja coerente e 

que entre os seus títulos haja uma certa harmonia – o catálogo reflecte o editor. 

 

3.1   Análise I 

 

Ainda em Frankfurt, Carlos VF entregou-me um livro para que procedesse à sua 

leitura e análise: Marriage Material, de Sathnam Sanghera (William 

Heinemann/Random House, 2013). Sanghera é um jornalista inglês, filho de imigrantes 

indianos e nascido em Wolverhampton, no ano de 1976. Foi criado dentro dos padrões 

da comunidade Sikh, pelo que depreendo que a história que apresenta é, de certa forma, 

autobiográfica – o mesmo se verifica no seu anterior e primeiro livro The Boy With The 

Topknot: A Memoir of Love, Secrets and Lies in Wolverhampton (Penguin, 2009). De 

seguida apresento o relatório de leitura que fiz. 

 

 Três gerações da mesma família de imigrantes indianos. O patriarca e a 

matriarca, as suas duas filhas e o filho de uma delas. Dois fios de acção principais, um 

actual e narrado na voz do protagonista Arjan, e outro recuado no tempo, que relata a 

relação familiar e social da sua mãe, Kamaljit, e da sua tia, Surinder, fornecendo, 

também, informações acerca dos seus avós. 

 A personagem de Arjan representa a emancipação dos rituais de casamento e 

projecto de vida da comunidade Sikh (enquanto estudante Arjan muda de curso, 

trocando medicina por arte, é designer gráfico em Londres e planeia casar com a sua 

namorada caucasiana, Freya, em breve). A morte do seu pai, gerente desde há muitos 

anos do negócio da família, uma pequena loja de conveniência em Wolverhampton, 

desencadeia o seu regresso à terra natal e o conflito psicológico que aí vai enfrentar, 

dividido entre a sua vida em Londres e a sua família no Black Country. 
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 A história da sua mãe e tia revela duas irmãs antagónicas, sendo que uma segue 

todo o percurso normal que a família ambicionou para ela (casa na comunidade e, mais 

tarde, gere a pequena loja de família) – Kamaljit, a mãe de Arjan – enquanto a outra, 

com maior rebeldia intelectual e ambição profissional, foge por amor em busca do seu 

sonho com um fornecedor da loja dos seus pais – Surinder, a tia de Arjan que a família 

apagou por completo da sua árvore genealógica. 

 Não creio que seja um livro para a Teodolito, um livro que Carlos VF editasse. 

A narração expõe imensos lugares comuns, tratados como tal, onde o autor não imprime 

uma profundidade que incomode o leitor (o dilema da escolha de vida na grande cidade 

ou o regresso à terra natal para uma vida perfeitamente banal, a fuga por amor ao 

casamento combinado, o amigo de infância que na idade adulta se revela como um 

adulto irresponsável que divide o seu tempo entre charros de erva, filmes de acção dos 

anos oitenta, uma paixão por carros e uma atitude de gangster moderno, entre outros). 

 O livro foi concebido com os ingredientes de um best-seller. Não levanta 

questões ao leitor e não lhe diz nada de novo nem, não dizendo nada de novo, o faz de 

uma maneira nova, tanto na história que narra como na interpretação que se pode fazer 

dela. Um drama social específico cujo próprio humor é falhado, muitas vezes seguindo 

passos que podem ser antecipados sem grande esforço; num momento de revelação do 

romance consegui adivinhar a frase, em forma de expressão, que encerraria um capítulo. 

 

 3.2   Análise II 

  

 O segundo relatório que fiz foi de uma obra que chegou a Carlos VF através do 

seu e-mail. A biografia da autora revelava um percurso académico interessante e dois 

livros já publicados, uma antologia de contos em Portugal e um livro de poesia noutro 

país, onde a autora reside. 

 

 O romance conta a história de vida de uma família de camponeses pobres da 

Beira Alta, no período da ditadura e em plena guerra colonial. A personagem principal, 

uma filha e irmã, assume-se como a narradora. O romance é dividido em capítulos 

curtos que têm sempre como título uma frase. Há duas partes fundamentais: a primeira, 

que se dedica à vida em Almores, pequena aldeia portuguesa, e na qual a autora narra 

uma vida de trabalho no campo, sempre difícil, à qual contrapõe o prazer de viver na 

natureza, e de viver uma vida simples. A segunda parte centra-se na guerra do Ultramar, 
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representada pelo namorado que não chegou a ser noivo, Pedro, e pelo irmão que morre 

em África, Zé. Ao longo desta segunda parte apresentam-se várias cartas escritas pelos 

dois, revelando o horror militar que ambos sentem e que acaba por os consumir e nunca 

mais abandonar. (Pedro, de regresso à pátria numa cadeira de rodas, vai acabar por se 

suicidar já em Almores). 

A segunda parte é, a meu ver, bastante mais interessante do que a primeira. 

Ainda assim, este romance não me parece ser suficientemente bom. Na primeira parte 

senti que muitas vezes o maravilhamento da natureza que encantava a personagem não 

me era transmitido, enquanto leitor, com a força que aparentemente evocava. A temática 

do amor ou do sexo também é retratada de uma forma que me parece francamente 

adolescente, platónica e, por vezes, púdica. Na segunda parte, momentos de maior 

tensão sexual, ainda que negativa, são melhor conseguidos. O estilo da autora recorre a 

muitas repetições de palavras ou frases que, na minha opinião, não funcionam de acordo 

com o pretendido. Há palavras específicas que dominam três ou quatro capítulos 

(recordo «mundo» e «telúrico», por exemplo, esta última palavra que, sendo menos 

usual, fica mais facilmente no ouvido) e que tornam a leitura pouco apelativa, 

especialmente na primeira parte, onde pouco se sente que o romance desenvolva, a 

trama é simples e durante muitos capítulos não evolui – não me parece que estejamos 

perante um romance que Carlos VF publicasse na Teodolito. 

Houve grande inspiração em António Lobo Antunes, é notório no texto e 

assumido pela autora numa nota de abertura, o que contribui para essa constante 

comparação. 

 

 3.3   Revisão 

  

 Tive a responsabilidade de fazer a revisão do último livro de Rui Zink, A 

Metametamorfose e Outras Fermosas Morfoses, um conjunto de sete contos, seguidos 

de uma nota do autor. O processo partiu da leitura de um documento pdf, onde assinalei 

as minhas alterações, que depois discuti com Carlos VF. De seguida foi enviado por e-

mail para o departamento responsável nas Edições Afrontamento e acabaria por suscitar 

ainda um telefonema. Foi algo que gostei de fazer: tinha acesso a um livro que seria 

publicado dentro em breve e de um autor que Carlos VF já antes tinha publicado, na 

Teodolito e também na Teorema. 
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As alterações que propus foram quase todas relativas a gralhas como repetição, 

ausência ou troca de letras de palavras específicas (“com” por “ccom”, “serviços” por 

“srviços”, “toca a campainha” por “toa a campainha”), ausência de espaços (“Rui 

trabalha” por “Ruitrabalha”), repetição de pontuação (“consiste, tão só, em” por 

“consiste, tão só, em,”) acrescento ou substituição de palavras específicas (“tinhas 

mesmo razão em deixar a cidade” por “tinhas mesmo razão deixar a cidade”, “à parte” 

por “aparte”) correcção de maiúsculas e minúsculas (“Gente Habituada a viver com 

pouco. chá” por “Gente habituada a viver com pouco. Chá”). 

Desta experiência de revisão retiro que, como em quase tudo, é necessário 

praticar. Ao ler o livro na sua versão impressa percebi que tinha falhado ao não detectar 

algumas gralhas o que, naturalmente, me desapontou. Practice makes perfect. 
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4. Lançamentos 

 

Participei em três lançamentos da Teodolito: O Último Olhar de Manú Miranda, 

de Orlando da Costa, Teoria dos Limites, de Maria Manuel Viana, e A 

Metametamorfose e Outras Fermosas Morfoses, de Rui Zink
16

. Estes dois últimos livros 

tiveram um primeiro lançamento no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa do 

Varzim, aos quais também assisti, e depois, já em Lisboa, o seu baptismo oficial. 

O meu trabalho começava sempre por criar o convite para o lançamento, sendo 

que este era depois colocado na página do facebook da editora e seguia por e-mail para 

a lista de contactos de Carlos VF. É sem dúvida uma tarefa importante para a 

divulgação do evento e do próprio livro e autor. Tentei sempre criar um documento 

apelativo, escolhendo cores e um tipo de letra que funcionassem de forma harmoniosa 

com a capa dos livros em questão. Construía um esboço que, depois, partilhava com 

Carlos da VF e, consoante as suas dicas, procedia às alterações necessárias. 

 O primeiro lançamento teve lugar na Casa de Goa, no dia 2 de Dezembro. 

Orlando da Costa (1926–2006) nasceu em Lourenço Marques, actualmente Maputo, 

mas passou a infância e adolescência em Goa, vindo para Lisboa com 18 anos. O 

romance O Último Olhar de Manú Miranda é também ele quase todo concentrado em 

Goa, na cidade de Margão, uma narrativa que tem por cenário as últimas décadas do 

domínio português na Índia. Realizar o lançamento desta obra na Casa de Goa em 

Lisboa fazia, portanto, todo o sentido. 

Na mesa estiveram presentes Narana Coissoró, director da Casa de Goa e nosso 

anfitrião, José Manuel Mendes, presidente da APE e responsável pela apresentação do 

livro, Vasco Vieira de Almeida, advogado e amigo íntimo de Orlando da Costa e, claro, 

Carlos VF. Foi também neste lançamento que conheci pessoalmente José Ribeiro, 

director das Edições Afrontamento. Quando começou a sessão a sala estava repleta. De 

entre os presentes destaco as figuras de António Costa, presidente da Câmara Municipal 

de Lisboa, e Ricardo Costa, director do Expresso, ambos filhos do autor, mas também 

de figuras ligadas à vida política e partidária de Orlando da Costa, membro do PCP 

desde 1954 até à data da sua morte, como Manuel Gusmão (que recentemente publicou 

o primeiro volume da sua antologia poética nas Edições Avante). Fiquei sentado ao lado 

de Inês Pedrosa, presença assídua nos lançamentos da Teodolito. Há, aliás, um jogo de 
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 Para o registo fotográfico dos lançamentos, consultar Anexo III. 
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presenças nos lançamentos de livros, e não só nos da editora Teodolito. Pude constatar 

que no meio literário há um núcleo duro de editores e autores que se encontram neste 

tipo de eventos com frequência. Jornalistas e críticos literários, confesso que poucos vi. 

Recordo uma ocorrência curiosa: no momento em que chegaram os representantes do 

PCP, António Costa, numa curta conversa com Carlos VF, pediu-lhe o favor de 

disponibilizar algumas cadeiras na primeira fila para aqueles convidados. Tal como tudo 

é edição, também tudo é política. 

Depois de uma curta introdução, Carlos VF passou a palavra a José Manuel 

Mendes, que numa longa exposição partilhou a sua leitura do romance e da obra do 

autor, destacando o seu trabalho oficinal com a linguagem, procurando sempre com 

precisão e sentido estético as palavras a utilizar. Depois desta intervenção mais 

académica, Vasco Vieira de Almeida evocou a memória de Orlando da Costa 

recorrendo a vários episódios de cariz político e familiar. Em momentos de boa 

disposição recordou a abertura intelectual e a alegria com que o autor do romance 

encarava todos os momentos da sua vida, mesmo aqueles relacionados com a luta 

política no antigo regime. Havia uma grande cumplicidade entre os dois e Vasco Vieira 

de Almeida, para quem “uma noite divertida era passada numa cave, a discutir o 

movimento com algumas pessoas e um garrafão de cinco litros de vinho”, terminou 

lendo um poema do seu amigo. Seguiram-se novamente Narana Coissoró e Carlos VF, 

renovando agradecimentos à editora e à Casa de Goa, respectivamente, e a todos os 

presentes. A sessão terminou oficialmente com uma exibição do grupo artístico Ekvat. 

Com o aproximar da hora de jantar foi servido um Porto de Honra acompanhado 

de alguns petiscos da cozinha indiana. Carlos da VF tinha-me pedido para ficar 

responsável pela venda dos livros no final do lançamento, o que acabou por não 

acontecer já que José Ribeiro veio do Porto acompanhado de uma funcionária que ficou 

encarregue dessa missão. 

Este lançamento teve uma aparência mais solene porque a sua envolvência assim 

o exigiu. Muitos dos convidados tinham um peso político associado e o próprio 

ambiente na Casa de Goa era de um respeito reverencial à obra e ao seu autor, o que 

evidencia a ligação forte, mesmo do ponto de vista social, que muitos dos presentes 

tinham para com o romance. 

O lançamento de Teoria dos Limites, de Maria Manuel Viana, foi talvez o mais 

divertido a que já assisti. No dia 27 de Fevereiro, na Livraria Barata, houve sintonia 

total entre o editor e a autora, aos quais se juntou Inês Pedrosa, nos momentos em que 
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conseguia respirar do riso provocado pelas duas figuras que já enunciei. Carlos VF 

começou por descrever aos presentes as circunstâncias em que conheceu Maria Manuel, 

história envolvendo uma já famosa peça de lingerie feminina, cuecas anónimas cuja cor 

e tecido não foi possível apurar pois todos os que presenciaram esse momento têm uma 

recordação diferente, mas estavam essas cuecas no chão do hall de entrada de um hotel 

onde os dois se encontravam por ocasião da Liber de Barcelona. E foi assim que 

começou o lançamento. Carlos VF deu ainda uma lição sobre como escolher bons hotéis 

em Barcelona, lembrando que por essa altura contraiu uma infecção de pele no rosto, 

muito provavelmente devido aos lençóis ancestrais onde dormiu; “nunca mais me 

aproximarei de semelhante espelunca.” 

Falando acerca do percurso de publicação da autora, que começou na Teorema 

com A Vida Dupla de Mª João (2006) e depois Damas, Ases e Valetes (2007), Carlos 

VF fez questão de salientar, numa nota de boa disposição, que no seu curto interregno 

editorial, Maria Manuel Viana aproveitou a oportunidade para de imediato cravar o 

punhal da traição publicando “um livro cujo título não quero recordar” na Planeta (O 

Verão de Todos os Silêncios, 2011). Por esta altura toda a sala estava bastante animada, 

e enquanto Lídia Jorge ia dando a sua opinião no que à lingerie dizia respeito, o grande 

editor Nelson de Matos, várias vezes interpelado, dizia não ter qualquer recordação da 

situação enquanto desviava o olhar do seu interlocutor. Foi neste contexto que Maria 

Manuel Viana apresentou o seu livro, discursando acerca de Leibniz e da sua teoria das 

mónadas, construção de um todo a partir de várias perspectivas, um dos elementos 

centrais no romance, fazendo uma sinopse ao vivo do livro que escreveu. Mariana, Ana 

Sofia, Ana Lúcia, a Velha Senhora, João Caetano, o Escritor, personagens de quem 

Maria Manuel se despediu dizendo que pertencem agora aos seus leitores. No final, Inês 

Pedrosa concentrou a sua intervenção na leitura de um excerto do romance e seguiu-se a 

tradicional sessão de autógrafos. 

O espaço da Livraria Barata revelou-se uma óptima escolha, esta livraria 

histórica encheu uma vez mais e o lançamento foi um sucesso: no facebook da editora 

Jaime Rocha viria a dizer que “foi um dos lançamentos mais divertidos dos últimos 

tempos, o que é bom para o panorama literário de um país angustiado”, e Nelson de 

Matos concordou acrescentando que “raros são os lançamentos onde o humor e o riso 

tomam lugar”, esperando que no futuro “a moda se repita.” A Teodolito fez-se ainda 

representar pela figura do autor Rui Zink e, entre outras figuras literárias, a sempre bela 
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Maria Teresa Horta também esteve presente (dois membros do núcleo duro de que já 

falei). 

O último lançamento que vou referir foi o do livro de Rui Zink, A 

Metametamorfose e Outras fermosas Morfoses, publicado na série especial da 

Teodolito, e que conta também com algumas ilustrações feitas pelo autor. Desta vez foi 

na FNAC do Chiado (dia 20 de Março), com quem Carlos VF mantém uma boa relação 

através de Jorge Guerra e Paz (para além de O Prazer da Leitura e do Prémio Novos 

Talentos FNAC Literatura, já muitos lançamentos da Teorema e agora da Teodolito 

foram feitos neste espaço). Depois do grande livro, e actual, A Instalação do Medo 

(2012, um dos livros mais vendidos da Teodolito) surgem estas Metametamorfoses, 

textos em diálogo com outros textos, todos eles passíveis de uma adaptação ao teatro 

(como já o foi o livro anterior, pela mão de mestre de Jorge Listopad, um espectáculo 

onde se venderam, debaixo de uma luz ténue, algumas fermosas morfoses, ou o próprio 

conto Pandora Boxe, encenado pelo Teatro de Animação de Setúbal). 

Uma mesa que começou comigo e com Maria Manuel Viana, rapidamente foi 

invadida por Carlos VF, Jaime Rocha, Nelson de Matos, José Zaluar e Inês Pedrosa, 

aguardando a chegada da estrela que fez o público esperar. Outras presenças foram 

ainda Miguel Vale de Almeida, Ana Pereirinha, Marcelo Teixeira ou Nuno Artur Silva. 

No palco estavam apenas autor e editor. Carlos VF começou pelo tradicional 

agradecimento à FNAC e aos presentes e, depois de uma curta introdução ao autor, 

passou a palavra a Rui Zink que, no seu estilo recheado de humor incisivo falou acerca 

da sua obra e de algumas outras com as quais ela pode entrar em diálogo. Quando a 

ligação entre o computador e a tela foi finalmente estabelecida a plateia pode ler e ouvir 

da voz do autor um pequeno conto, sonho transposto para o papel, com o título Escrever 

com Tinta Invisível, revelando, talvez, um pouco do próximo livro, e ainda um poema, 

um duro poema acerca do amor. O autor revelou no final que talvez fizesse mais sentido 

o título Escrever com Tinta Indizível, um grande título, que faz lembrar a definição de 

literatura “dizer por palavras aquilo que não pode ser dito por palavras.” Durante a 

sessão de autógrafos fizeram furor as unhas pintadas de cor-de-rosa, o mesmo rosa 

chiclete da capa do livro, e só tive pena que Carlos VF não tivesse também ele alinhado 

ao lado do autor nesta decisão. 

Uma vez mais foi um lançamento com bom ambiente e do qual o público gostou. 

Todos os lançamentos envolveram livros diferentes em espaços diferentes, mas houve 

sempre uma harmonia entre autor, editor, espaço e público – o lançamento é importante 
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sobretudo como evento para os leitores e parece-me que a Teodolito não desiludiu no 

seu cartão-de-visita. Muitas vezes chegam convidados inesperados, outros, mesmo 

aqueles que estariam na mesa de apresentação, cancelam a sua presença a escassos dias 

da realização do lançamento, o que exige uma certa capacidade de improviso aliada ao 

planeamento normal. 
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5. Comunicação Editorial 

 

A comunicação entre a Teodolito e as Edições Afrontamento, outras editoras, 

autores, tradutores, jornalistas, agentes e críticos literários é uma constante no escritório 

de Carlos VF. De forma presencial, através de e-mail ou pelo telefone o editor está em 

diálogo permanente com os restantes intervenientes do meio literário. Como refere José 

Afonso Furtado: “Nos últimos anos, o progresso tecnológico criou significativas 

oportunidades de inovação, não apenas no produto (em que muitas casas editoriais 

começaram já a trabalhar lançando produtos multimédia), mas também, e sobretudo, no 

processo.”
17

 Apesar de não editar e-books, a Teodolito serve-se tanto do correio 

electrónico como da sua página no Facebook, que é, nos dias que correm, um veículo 

importante na divulgação das novidades editoriais. Confesso que muitas vezes eu 

próprio fiquei surpreendido com a quantidade de visualizações das publicações que 

foram sendo introduzidas nesta rede social e reconheço, portanto, que é uma ferramenta 

fundamental. A grande maioria das publicações que fiz foram digitalizações de recortes 

de publicações literárias em papel, as várias recensões literárias que foram sendo feitas 

aos livros que eram publicados. Para além de seguir as publicações de referência como 

o Jornal de Letras, a Revista LER, o suplemento Ípsilon do jornal Público, o Actual do 

Expresso ou a TimeOut, entre outros, também era necessário estar atento aos espaços na 

internet que se dedicam ao meio literário, casos, por exemplo, do site Blogtailors, gerido 

pela Booktailors, o blogue Cadeirão Voltaire, de Sara Figueiredo Costa, Bibliotecário 

de Babel, de José Mário Silva, ou Da Literatura, de Eduardo Pitta. No Facebook da 

Teodolito podem também encontrar várias entradas sobre anúncios e reportagens de 

lançamentos, edições acabadas de sair e projectos futuros. 

Pude comprovar ainda que o e-mail de Carlos VF tem novidades todos os dias. 

Os próprios contratos de direitos de publicação ou pedidos de apoios para edições que 

se enquadrem nesses pressupostos são assinados e posteriormente digitalizados e 

enviados. Numa situação específica, que diz respeito à publicação futura de um livro de 

um autor estrangeiro pela Teodolito, pude assistir a reuniões negociais que se fizeram 

por e-mail e telefone, e sobre as quais debatia com o editor. A lista de contactos de 

Carlos VF é enorme e, de certa forma, invejável, de modo que sempre que havia algo a 

anunciar rapidamente seguiam e-mails para jornalistas e críticos literários (que, para 

                                                           
17

 A Edição de Livros e a Gestão Estratégica, José Afonso Furtado, Booktailors, 2009, p. 287. 
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além de muitas vezes não estarem presentes em lançamentos, também não têm o hábito 

de se deslocar às editoras para recolher os livros que lhes são oferecidos, tendo estes de 

ser enviados pelo correio). 

Mas há sempre quem não dispense um café, um cigarro e uma conversa 

presencial com o editor. Sobretudo autores e tradutores, várias foram as reuniões que 

tiveram lugar no escritório de Carlos VF. Reuniões que eram para mim como aulas no 

escritório, onde se definiam contratos, com exigências e cedências de parte a parte, ou 

simplesmente se partilhavam e discutiam episódios da vida literária. 

Um dos vários momentos marcantes do meu estágio deu-se nesta área da 

comunicação editorial. Numa tarde, estava com Carlos VF ao computador quando este 

recebe um e-mail de uma agente literária. Escrevia-lhe a propósito de um autor que 

anteriormente já havia sido publicado na Teorema e que tinha agora um novo livro, 

escrito em parceria com outros dois co-autores. O editor da Teodolito não tem um gosto 

particular em ler documentos pdf mas não podia deixar de abrir o ficheiro anexado. 

Demos início à leitura de imediato e, algumas páginas mais tarde, já eu estava ansioso 

por ouvir o comentário do editor. Quando finalmente Carlos VF fala, diz-me que 

estamos na presença de um texto-manifesto que parecia ser não só bastante actual como 

também muito bem escrito; poucas páginas depois diz-me que o texto assentaria que 

nem uma luva na Série Especial da Teodolito e, terminada a leitura, qual sinal dos 

deuses da edição, o documento pdf tem o número ideal de páginas para ser publicado na 

colecção que antes tinha referido. Nessa mesma tarde segue um e-mail de resposta para 

a agente do autor a dar conta do interesse do editor, algo que surpreendeu a própria 

agente. Neste momento, o livro ainda não foi publicado no país de origem e já a 

tradução portuguesa está feita. Resta esperar que o editor regresse da Feira do Livro de 

Londres com o contrato rubricado! 

Apesar da preferência de Carlos VF pelo livro em papel, parece-me justo afirmar 

que a Teodolito mantém uma boa relação com os meios de comunicação editorial que 

têm por base a internet. O que vai de encontro à “vontade de marcar presença na 

internet que se afigura transversal aos diferentes ramos de actividade do sector do livro 

(…) sendo mesmo de frisar que as editoras de constituição mais recente tendem a pensar 

em formatos alternativos de estar online, que não apenas mediante as tradicionais 

funcionalidade de apresentação do catálogo ou envio de newsletters promocionais.”
18

 

                                                           
18

 Inquérito ao Sector do Livro, Parte I – Enquadramento e Diagnóstico, José Soares Neves (coord.), 
Observatório das Actividades Culturais, 2012, p. 265. 
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6. Contratos de Direitos de Autor 

 

Os contratos de direitos de autor são fundamentais para o editor. Estabelecidos 

entre editor e autor/editora/agente, sem eles não é legal editar um livro cujos direitos 

ainda estejam em vigor (caducam quando passados 70 anos da morte do autor). Esta 

vertente mais burocrática tem de ser dominada pelo editor, pois a maioria destes 

contratos possui muitas cláusulas e todas elas exigem uma leitura atenta. Para além da 

atenção é necessário que o editor seja conhecedor das leis do seu país mas também 

conhecedor daquilo que serão as alíneas transversais à grande maioria dos contratos. 

Dessa forma, quantos mais contratos conhecer melhor poderá negociar alguns valores 

ou cláusulas que se apresentem como abusivas. No fundo, poderá antecipar aquilo que o 

espera. 

 Praticamente todas as obras da Teodolito
19

 foram editadas estabelecendo um 

contrato com uma autoridade estrangeira, seja ela uma editora ou uma agência literária, 

pelo que Carlos VF me pôde facultar alguns para que os pudesse estudar e discutir com 

ele. Aqueles dos quais parti para escrever este capítulo foram, então: Perder Teorías, de 

Enrique Vila-Matas, contrato estabelecido entre a editora Teodolito/Edições 

Afrontamento e a MB Agencia Literaria, agência catalã liderada por Mònica Martín; e 

Une bonne raison de se tuer, de Philippe Besson, contrato estabelecido entre a editora 

Teodolito/Edições Afrontamento e a casa editorial francesa Editions Julliard, parte do 

grupo Robert Laffont. Ambos os contratos foram redigidos em língua inglesa. Uma vez 

mais é fundamental dominar línguas estrangeiras porque, como seria de esperar, os 

contratos não são feitos em português e, apesar destes dois exemplos serem em inglês, 

outros existem em castelhano ou francês. 

 Fiquei surpreendido com alguns dos aspectos com que me deparei. Carlos VF 

explicou-me que, por vezes, algumas das alíneas não chegam a sair do papel, mas não 

podem deixar de estar presentes, já que há editoras que não cumprem com o estipulado. 

Ainda assim, existem cláusulas surpreendentes que podem permitir uma investigação 

por entidades sob a alçada do parceiro contratual às instalações da editora. 

 Passo, então, a enunciar as principais alíneas destes contratos: 

 

                                                           
19

 Títulos publicados na Teodolito ao longo do meu período de estágio, consultar Anexo IV. 
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Os direitos exclusivos para a edição em língua portuguesa, dizem respeito 

apenas para edições publicadas em Portugal. Contemplam a tradução, impressão, 

publicação e venda do livro especificado, a exploração e venda de outros direitos 

subsidiários, caso não esteja declarada no contrato, implica uma nova negociação; 

Os contratos têm uma duração média de entre cinco a sete anos. Ultrapassadas 

estas datas, o livro deve deixar de ser produzido mas é permitida a venda dos 

exemplares remanescentes durante um período compreendido entre seis meses a um 

ano; 

A aquisição dos direitos pressupõe o pagamento de um avanço de entre €1000 a 

€1500; 

Os direitos autorais são estabelecidos da seguinte forma: o valor de 8% sobre o 

preço de capa dos primeiros 2000 exemplares reverte para o autor e o seu representante. 

Nos exemplares vendidos posteriormente o valor passa dos 8% para os 10% sobre o 

preço de capa. Exemplares destinados à crítica literária, publicidade, amostras ou 

destruição não contemplam nenhum valor monetário para o autor. Quanto a edições 

electrónicas, o valor passa a ser aquele correspondente a 25% do preço de venda. 70% a 

80% de todo o valor monetário despendido para a emissão do ISBN reverte, também, 

para o autor e o seu representante. Para a emissão de um novo ISBN (antologias ou 

excertos em publicações periódicas, por exemplo) o valor decresce para 60%. Qualquer 

decisão posterior à assinatura do contrato e que, de algum modo, interfira com estes 

direitos autorais deve ser comunicada de imediato e ter o aval do agente/editora que 

detém os direitos da obra; 

 O editor deve fornecer uma ou duas vezes por ano um relatório contabilístico do 

livro, especificando o número de cópias impressas, vendidas, em stock ou usadas para 

fins promocionais. Caso não o faça a sua editora poderá ser alvo de uma investigação no 

que concerne ao livro em questão; 

 A publicação da obra negociada deve ser efectuada num prazo máximo de 18 

meses depois da assinatura do contrato; 

 A primeira edição terá um mínimo de 2000 exemplares e um máximo de 100000 

exemplares. Para as edições seguintes estes valores decrescem para metade (1000 e 

50000, respectivamente); 

 O editor deverá enviar entre oito a quinze cópias da edição original e, se for caso 

disso, oito cópias da edição de bolso. Para outro tipo de publicações terá de enviar duas 

cópias das mesmas; 
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 Se, passados os 18 meses estipulados, o livro não estiver a vender como o 

esperado nem tiver perspectivas de venda melhores o seu preço poderá baixar, sendo 

que a percentagem de direitos autorais pode, também ela, variar; 

 Está prevista a pré-publicação ou publicação de excertos até 7500 caracteres, 

desde que esses direitos sejam pagos;  

 Caso o editor falhe a publicação do livro no tempo previsto ou se o livro esgotar 

a edição ou se, por qualquer outro motivo, sair do mercado o contrato é 

automaticamente terminado. Todo o valor monetário fruto de vendas subsequentes será 

recolhido, por inteiro, pelo agente/editora que representa o autor. As cópias restantes 

poderão ser alvo de destruição. 

 

 Nunca antes tinha lido contratos deste tipo. Contudo, agora que o fiz, poderei no 

futuro identificar aquele que será um contrato estabelecido dentro dos parâmetros usuais 

do mundo da edição. Tenho a certeza de que este conhecimento é fundamental para 

qualquer editor e estou satisfeito por o ter adquirido antes de ingressar 

profissionalmente neste meio. 
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7. Conclusão 

 

O meu estágio com Carlos VF foi uma experiência gratificante. Graças à sua 

disponibilidade e amabilidade aprendi algo novo todos os dias. Não apenas sobre 

edição, pude discutir com ele vários assuntos que interessavam a ambos. É o meu 

mentor e ambiciono, um dia, ter uma carreira como a sua. Desde a Feira do Livro de 

Frankfurt ao Festival Correntes d’Escritas, sempre permitiu que o acompanhasse a todo 

o lado. Assisti ao lançamento da sua biografia, onde esteve acompanhado de outro 

grande editor e amigo de longa data, Nelson de Matos, editor de António Lobo Antunes 

e José Cardoso Pires, na Dom Quixote; no dia em que o entrevistei assisti ao momento 

em que abriu a carta do Embaixador francês em Portugal e, meses depois, estive 

presente na Embaixada de França, onde assisti à sua condecoração com a Ordem de 

Grande Cavaleiro das Artes e das Letras; estive com ele no escritório dos Booktailors, 

acompanhei-o aos estúdios da RTP e também ao recém-criado Canal Q. Pude conhecer 

muitas pessoas com créditos firmados neste meio e ter acesso ao mundo da edição, 

nacional e internacional, de uma forma que nunca antes tinha imaginado ser possível 

durante o estágio. Numa tarde, falávamos acerca do livro, então acabado de sair, &etc, 

Uma Editora no Subterrâneo (Letra Livre, 2013). Acabei por lhe mostrar o vídeo da 

apresentação do livro, que tinha sido disponibilizado no youtube. Quando o vídeo 

terminou, Carlos VF levantou-se da cadeira, foi a uma das muitas estantes do seu 

escritório e retirou todos os números da &etc quando esta era ainda uma revista cultural. 

Aquele escritório é em si um gabinete de curiosidades, título de uma das colecções da 

Teorema. 

Para além daquilo que ficou descrito neste relatório, guardo para mim muitos 

episódios, alguns quase inacreditáveis, vividos durante um estágio que sempre teve um 

carácter informal mas, também por isso, onde sinto que aprendi imenso. Histórias dos 

tempos do Montecarlo que Carlos VF me contou, envolvendo sempre uma ou outra 

figura incontornável da vida cultural portuguesa, ou conversas que tivemos acerca do 

panorama editorial português, da distribuição (um dos grandes problemas da edição 

nacional), das livrarias ou outras editoras. Por tudo isto agradeço ao editor Carlos VF 

por me ter proporcionado esta oportunidade na editora Teodolito, a minha primeira 

experiência no mundo da edição, algo que nunca esquecerei. 
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ANEXO I 

 

Excertos da entrevista que realizei ao editor Carlos da Veiga Ferreira. 

 

 

SEGUIR O MESMO CAMINHO QUE SEGUI TODA A VIDA: 

PROCURAR BOA LITERATURA 

 

O novo projecto editorial de Carlos da Veiga Ferreira surge em 2011. Antes disso, 

houve a Teorema, da qual foi editor e proprietário, e onde construiu um dos melhores 

catálogos na história da edição nacional. Para esta nova aventura traz consigo 

alguns dos maiores autores contemporâneos mas também os clássicos que sempre 

quis editar. Antevê-se a criação de um novo catálogo com a qualidade unânime que é 

reconhecida na figura singular deste editor. Brothers and sisters, it’s time to testify. 

 

Depois de um início corajoso como responsável único da Teorema, pagando 

um avultado valor em dívida com blood, sweat and tears, construiu, logo a partir da 

primeira Feira do Livro de Frankfurt, um catálogo e uma editora de prestígio, 

publicando autores como Jorge Luis Borges, Vladimir Nabokov, Martin Amis, 

Roberto Bolaño, Atiq Rahimi e Marie NDiaye. Destes últimos adquiriu os direitos 

de publicação para Portugal de Syngué sabour – Pierre de patience e Trois Femmes 

Puissantes antes da consagração do Prix Goncourt em 2008 e 2009, 

respectivamente. Agora na Teodolito, acaba de apresentar A Voragem, de José 

Eustasio Rivera, na Feira do Livro de Bogotá; garantiu a presença de Enrique Vila-

Matas na Feira do Livro de Lisboa, a propósito de Chet Baker pensa na sua arte 

(publicou já na Teodolito Perder Teorias e Ar de Dylan) e conta ainda com Rui Zink 

e a sua Instalação do medo, Antonio Skármeta (a adaptação cinematográfica de Os 

Dias do Arco-Íris abriu o IndieLisboa), entre outros. 

Desde o início da sua vida profissional até ao momento actual passou por 

muitas aventuras, algumas com um desfecho melhor, outras nem tanto, mas todas 

contribuíram para um percurso onde o editor Carlos da Veiga Ferreira sempre 



38 

 

esteve rodeado de grandes livros e grandes autores; um percurso que, aliás, sairá 

em livro no segundo volume da colecção Protagonistas da Edição, Booktailors. 

Carlos da Veiga Ferreira retira uma volumosa correspondência da caixa de 

correio, entrega alguns livros a uma jornalista para uma futura crítica, fala ao 

telefone. Um dos telefonemas é a propósito da confirmação (a qual tive em 

primeira mão) da condecoração com a ordem de Grande Cavaleiro das Artes e das 

Letras pelo ministro da Cultura francês. Sentamo-nos frente a frente e damos início 

a esta entrevista num ambiente fascinante: todas as divisões do escritório deste 

editor encontram-se forradas com livros, incluindo todo o catálogo da Teorema, 

em estantes que vão desde o chão até ao tecto. Em todas as mesas, cadeiras, todos 

os espaços planos ou inofensivamente oblíquos são ocupados por livros. Um caos 

absolutamente perfeito. 

 

Parece-me evidente que mantém a mesma energia e ambição que 

tinha no primeiro dia; além disso, já trabalha com a máquina há muito 

tempo, conhece-lhe segredos que outros desconhecem ainda. Sente que, na 

Teodolito, está a fazer aquilo de que mais gosta, aquilo que mais 

ambicionava e que o plano está a correr tão bem quanto o previsto? 

 

A mesma energia não sei se terei, a ambição sei que tenho. Penso que com a 

Teodolito estou a seguir o mesmo caminho que segui toda a vida: procurar boa 

literatura, bons e novos autores, e, simultaneamente, autores que tenham o 

mínimo potencial de venda, porque se não tiverem esse potencial, por muito bons 

que sejam, a editora acaba ao fim de dois ou três livros. Isto nem sempre é possível, 

o público é bastante incerto. De todo o modo na Teorema eu tinha já aquilo a que 

se costuma chamar um público de culto. A chancela era uma garantia de qualidade 

e muita gente comprava livros sem conhecer os autores. 

Pude trazer para Portugal muitos autores que eram desconhecidos cá e que 

funcionaram bem, como Bret Easton Ellis ou Douglas Coupland, e, nos clássicos, O 

Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, por exemplo, livro que já há muitos 

anos tinha sido publicado e que resgatei com uma nova tradução do José Colaço 

Barreiros, que resultou muito bem. Digamos que a chancela já vendia mais ou 

menos por si, funcionou suficientemente bem para que a editora se pudesse 



39 

 

manter com algum êxito, mesmo do ponto de vista económico. A partir de 1991 

comecei a fazer lucros, não maravilhosos, mas razoavelmente simpáticos. Na 

edição, como dizia um editor americano, há uma maneira de fazer uma pequena 

fortuna a publicar livros, essa maneira é começar com uma grande fortuna. É uma 

caricatura mas, de facto, é possível publicar honestamente e, apesar disso, ter 

algum sucesso. 

A Teodolito nasceu de um desafio feito pelo Dr. José Ribeiro, da 

Afrontamento, que eu conhecia há mais de 30 anos. A Afrontamento tem também 

uma tipografia, Rainho & Neves, onde durante o período da Teorema, a partir de 

1990, imprimi cerca de 90% dos livros que fiz, se não mais. Era uma relação 

profissional antiga, uma relação pessoal boa, e ele desafiou-me para criar uma 

chancela nos termos em que eu quisesse. Confesso que estava longe de pensar 

nisso, mas disse-lhe logo ao telefone: Teodolito, e assim começou. Esta decisão foi 

tomada em Março ou Abril, fizemos logo nesse ano (2011), a 23 de Abril, dia 

mundial do Livro, uma edição que costumo fazer com a FNAC, chamada Prazer da 

leitura; de seguida fizemos os Novos Talentos FNAC, e a partir de Outubro comecei 

a publicar a sério, com o primeiro livro a pertencer a Atiq Rahimi, Maldito seja 

Dostoiévski. Quem segue o percurso da Teodolito percebe que eu tenho estado a 

publicar autores que já tinha na Teorema e vou continuar por aí, 

independentemente de vir a ter autores novos que, obviamente, procuro e desejo 

encontrar. 

O que parte muito, também, da forte relação e contacto pessoal que 

mantém com os agentes literários. 

Sim. E para além disso, em muitos casos, da relação e contacto pessoal que 

mantenho com os autores – sou amigo do Enrique Vila-Matas há mais de 30 anos, 

ele só veio para a Teorema depois de já ter publicado alguns livros na Assírio & 

Alvim, porque também era muito amigo do Hermínio Monteiro, que foi quem o 

começou a publicar. Mas logo que o Hermínio morreu ele passou para a Teorema e, 

agora, para a Teodolito, sem qualquer hesitação. 

(…) 

Tenho a ideia de que é bastante próximo dos seus autores, que não só 

os protege como também potencia o seu encontro e reconhecimento com o 

público leitor. Há, até, relações mútuas de elogio da arte da escrita, como 
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entre Ignacio Martínez de Pisón e Enrique Vila-Matas. No campo da música, 

encontro semelhanças com Tony Wilson, que seguia a mesma filosofia 

apaixonada na editora Factory Records, no final dos anos 70, e que, entre 

muitos outros, nos legou os Joy Division e Happy Mondays. Sente que é esse o 

seu dever e fá-lo com prazer, conquistando mais-valias para os seus autores, 

para si e para a sua editora? Julgo, também, que concordará com a afirmação 

de que aquilo que faz um editor é o catálogo que apresenta, algo de que se 

pode orgulhar. 

 

É verdade que sou bastante próximo dos meus autores, e também é verdade 

que muitos dos meus autores são bastante próximos entre eles. Estes dois que cita 

são amicíssimos, antigamente viam-se todos os dias. Agora que o Vila-Matas deixou 

completamente de beber e de sair à noite suponho que veja o Ignacio uma vez por 

semana, mas telefonam-se todos os dias. Quer com um, quer com outro tenho 

também relações de amizade, como tenho com muitos autores que publiquei, 

desde o Mangel, a Maylis de Kerangal, o Martin Amis, com quem tive muito boa 

relação e que esteve sentado nessa cadeira que ocupa agora. Mesmo quando eles 

estão noutras editoras, como é o caso do Martin Amis, mantenho muito boas 

relações. 

Infelizmente, uma série de autores que publiquei já tinham morrido e, no 

caso de alguns, talvez tenha sido a Teorema quem os matou. Enfim, o Borges já 

tinha morrido há muitos anos, mas o Raymond Carver, quando publiquei o 

primeiro livro dele, ainda nos anos 80, deveria vir cá em Agosto, para o apresentar; 

morreu uns dois meses antes, com um cancro nos pulmões. O Italo Calvino morreu 

na altura em que a Teorema publicou o primeiro livro dele. Portanto, alguns destes 

autores eu teria tido imenso gosto em conhecer mas já tinham morrido. Com os 

outros, com todos aqueles que conheço e conheci pessoalmente, sempre tive uma 

excelente relação e isso ajuda, também, a que eles tenham o desejo de cá ficar. 

Para quem procura autores literários é muito importante ter um catálogo de 

qualidade, porque o mercado português é muito pequeno, à escala dos grandes 

mercados dos grandes autores estrangeiros isto não é nada, o significado em 

termos económicos é pouquíssimo, daí que qualquer um deles prefira, obviamente, 

integrar um catálogo que seja de alta qualidade em detrimento de ganhar mais 
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1000 euros, que não é nada para nenhum deles, e ir para outro lado. Isso, sem 

dúvida, tem sido também muito importante. Para além disso, há o caso de alguns 

autores meus que recomendaram a minha editora a outros. O Mathias Énard, que 

esteve cá na Feira do Livro, trazia-me um abraço da Maylis de Kerangal, que vou 

publicar depois de férias, ou seja, estas coisas circulam. Ele disse-lhe que vinha cá a 

Portugal, e ela informou-o de que tinha um grande editor português. Até tenho 

aqui, aliás, uns livros que estou a pensar publicar [Carlos da Veiga Ferreira alcança, 

na sua secretária, alguns livros de Pierre Michon, edições da Gallimard] que, 

precisamente, foi a Maylis que me sugeriu, um autor que não está publicado cá e 

que é, também, um grande autor. 

Este tipo de comportamento contrasta imenso com um outro, de certa 

forma mais prepotente, que vemos sobretudo em editoras maiores, que não 

cultivam esse tipo de relação, esse respeito. 

Sim, os grandes grupos seguem naturalmente o princípio sagrado do 

capitalismo: maximizar o lucro. Suponho que para a Leya é muito mais importante 

publicar As Cinquenta Sombras de Grey do que publicar Nabokov ou Borges, ou 

qualquer outro; o que eles fazem é contabilidade, números, uma folha de excel, tal 

como o ministro de Estado e das Finanças Vítor Gaspar (que já não o é). Conheço 

uma pessoa que foi despedida de uma grande editora com o motivo de que não 

gerava receitas e que, dessa forma, não a queriam. 

No que diz respeito ao meu caso com a Leya não me posso queixar, 

trataram-me sempre com enorme delicadeza e continuam mesmo depois de eu ter 

saído, mas a verdade é que os editores para eles são uma entidade substituível, 

como os autores. Foi-se embora o Agualusa e há-de aparecer um outro angolano 

muito bom. A minha relação com a Leya, aliás, é interessante porque, quando a 

Leya surgiu, a primeira editora que compraram foi a Texto Editora. Partiram daí 

para fazer um grupo. O director executivo da Leya – com quem andei a falar 

durante cerca de três meses – queria muito que eu vendesse a Teorema à Leya e 

propunha-me o lugar de director geral de edições: haveria um conselho editorial e 

eu estaria à frente desse conselho. Andámos a falar disto até que chegámos às 

condições económicas. Não aceitei, o que eles me propunham não era exactamente 

o que eu achava que valia e não quis. Isto sem saber que um ano depois, estava eu 

em casa, de manhã, como estou sempre, só à tarde é que venho para o escritório, 
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telefonou-me o Isaías Gomes Teixeira, administrador do grupo Leya, a comunicar-

me que a Leya acabava de comprar a Teorema. Assim que desligo o telefone, outro 

telefonema, era o homem da Explorer Investments, o grupo a quem tinha vendido a 

Teorema há um ano atrás, a dizer que tinham vendido à Leya – foi assim que eu 

soube do negócio. 

Durante algum tempo não me dei mal; o problema tem muito a ver com um 

certo individualismo, porque a forma como aquilo funciona, não só na Leya, nos 

grupos estrangeiros é a mesma coisa, não é do meu agrado. Todos os meses há uma 

reunião, algo a que eles chamam de comité, onde está gente das vendas, está o 

editor, alguém da administração. Aí, o editor explica quais são os livros que 

pretende publicar sendo que eles aprovam ou não aprovam. É preciso dar muitas 

explicações, explicar qual é o livro e por que é aquele e não outro; lembro-me de 

uma amiga minha, a Esther Tusquets, proprietária da editorial Lumen, que vendeu 

a editora ao grupo Mondadori, e ficou posteriormente, tal como eu, como editora. 

E, tal como eu, ao fim de dois ou três anos também se veio embora… Disse-me que 

já não podia suportar ouvir os tipos a perguntarem “quais são os argumentos de 

venda?”. No meu caso não eram os “argumentos”, eram as frases da capa. “Que 

frase é que se há-de pôr na capa?”, e nalguns casos eu cheguei mesmo a irritar-me, 

porque um dos livros que publiquei nessa época era uma obra de um grande 

sociólogo francês, Michel Wieviorka, um livro fundamental da sociologia, Nove 

ensaios de sociologia, e perguntaram-me que frase é que se havia de colocar na 

capa. Naturalmente eu disse que não se podia colocar frase nenhuma, perguntei se 

eles estavam a sugerir algo como “leia este livro e melhore a sua vida.” Há um 

grupo de editores que janta todos os meses, quase todos a trabalhar em grupos, 

mas há alguns independentes, também, a quem eu já propus várias vezes a criação 

de um Movimento pela Edição Sem Frases na Capa. Porque agora a grande moda é 

pôr “best-seller do New York Times”, “best-seller internacional”… Isto é pensar que 

todos os leitores e compradores de livros são idiotas. O que é isto? Nada, 

rigorosamente nada.  

Felizmente tive esse desaguisado com eles na base das condições 

contratuais, porque, se eu não tivesse saído, no final do meu contrato teria de estar 

cinco anos sem trabalhar em edição. Mas como foram eles que romperam o 

contrato, eu fiquei livre disso e pude arrancar logo a seguir. 
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Essa cláusula é ofensiva. 

Sim, mas todos a inserem no contrato. Não só eles como também as 

multinacionais, todas fazem isso. Eu, de resto, penso que isso nem sequer é legal. 

Penso que uma coisa dessas não é constitucional, mas há muitos contratos que são 

assim, sobretudo nos grandes grupos empresariais. De qualquer forma, vim-me 

embora e como tinham sido eles a romper o contrato, essa cláusula foi aniquilada e 

nunca lhe fizeram sequer qualquer referência. 

(…) 

As grandes Feiras internacionais não têm, nos dias de hoje, a mesma 

importância que tinham antes. Ainda assim, e esquecendo os muitos dígitos 

que tem na sua caixa de entrada do mail, julga que são eventos importantes? 

Continua a receber ou a dar aquelas notícias fantásticas, em primeira mão, 

na Feira de Frankfurt, por exemplo? A “sacar” este autor, aquele livro, a 

descobrir segredos, inside information? 

 

Quanto às Feiras, elas continuam a ser importantes para mim, sobretudo 

para a manutenção do contacto pessoal, porque esse contacto pessoal permite ter 

acesso àquilo a que você chama de inside information. Já me aconteceu a mim, e de 

mim para outros, aconselhar livros ou aconselharem-me livros, editores que 

publicaram determinado autor e que me dizem “procura este, vê se está livre em 

Portugal, porque é muito bom.” Eu próprio já fiz o mesmo, lembro-me de um livro 

que reeditei na Teodolito, que tinha publicado na Teorema, um livro do Witold 

Gombrowicz, que se chama Curso de filosofia em seis horas e um quarto. Aconselhei-

o à minha amiga Beatriz de Moura, da Tusquets editores, que o publicou depois, 

também com bastante êxito. Isto existe. 

A Feira de Frankfurt tem um enclave muito importante, que é o hotel 

Frankfurter Hof, onde eu de resto costumo ficar, e onde a partir das 19h da tarde 

se junta toda a gente; centenas de pessoas. Aí fala-se muito com editores, com 

agentes, nuances que passam à margem da Feira e de que se consegue ter 

conhecimento através dessa relação pessoal. É um bar, portanto, é conversa de bar, 

que é uma conversa importante. As pessoas nem sempre estão ali com a 

preocupação de vender, é mais um momento de convívio, onde se vão passando 

informações; daí já trouxe muitas ideias, desse bar. 
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Para além disso, a edição está sobretudo nas mãos das mulheres, a esse 

nível: editores e agentes. Há muitas mulheres, mas os donos são homens, portanto 

ainda se mantém algum respeito! Ironia, claro. No meio disto tudo há muita 

rapariga e há muita rapariga muito bonita, o que é curioso e interessante. Muitas 

são muito bonitas e muitas sabem muito, apesar de serem ainda novas já sabem 

muito disto. Lá fora, esta ideia dos mestrados é já antiga, e a maioria das pessoas 

tem uma formação de Letras que depois complementa com uma formação 

específica para a edição. Há mesmo países, como a Holanda, onde cada livraria é 

obrigada a ter, por lei, pelo menos um livreiro formado com um curso superior de 

livreiro. Pode não ter, mas se não tiver, as condições de desconto quando compra 

os livros aos distribuidores não são tão boas, o desconto é menor. Todas as 

livrarias fazem esse esforço, as que eu conheço têm todas pelo menos uma pessoa 

com formação superior de livreiro; algo que cá em Portugal nem há. Nas farmácias 

há, tem que haver um farmacêutico, e, a meu ver, os livros são um produto tão 

perigoso quanto os medicamentos. Seria importante porque eu lembro-me de um 

tempo em que Lisboa tinha livreiros absolutamente fabulosos. Não só conheciam 

aquilo que saía, as novidades, como liam uma grande parte, funcionavam bem 

como aconselhadores e vendedores; conheciam os clientes. Você entrava lá e era 

recebido com um “olhe, este livro acaba de sair, deve interessar-lhe”. Agora, não 

estando no computador… E mesmo que esteja no computador, não está na loja. Na 

FNAC isso acontece-me com muita frequência. “Temos quatro livros.” “Então 

arranje-me lá um, por favor.” Mexem nas prateleiras, aqui e ali… “Olhe, afinal não 

temos, já vendemos.” Esse papel do livreiro também é muito importante, o papel 

de divulgador da cultura do livro, que praticamente desapareceu – há dois ou três 

com essa capacidade, ainda, mas praticamente desapareceu. E também 

desapareceu, em parte, porque as pessoas não estão motivadas; pagam mal e a 

maioria das pessoas que está na FNAC ou na Bertrand são jovens como você, que 

estão a acabar um curso ou que já acabaram o curso e não arranjaram mais nada, 

estão ali à espera até encontrarem um emprego que lhes interesse, não investem 

muita energia. 

Eu lembro-me, já há uns anos, numa livraria em Madrid, Casa del Libro, que 

é uma cadeia como a Bertrand; numa ocasião procurava um livro, que era 

precisamente esse, La Vorágine [a edição de A voragem, da Teodolito, estava na 
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cadeira ao meu lado] e perguntei a uma senhora, empregada lá, com talvez 

cinquenta e muitos anos, “eu procuro «La Vorágine», do Eustasio Rivera” e ela 

respondeu-me logo, quase instantaneamente, “eu tenho quatro edições, qual é que 

quer?” Eu expliquei que não conhecia nenhuma delas e que agradecia muito se me 

disponibilizasse todas, para poder escolher. Dois minutos depois tinha quatro 

livros à minha frente. Isto hoje é impossível. Em Barcelona há uma livraria, 

chamada Central, onde ainda é assim: você pergunta e eles sabem; cá em Portugal, 

se não tiver chegado hoje à livraria ninguém sabe. 

Ainda a propósito das Feiras, a Feira do Livro de Lisboa teve uma boa 

afluência e chegou mesmo a vender mais. 

Penso que vendeu melhor que o ano passado, em volume de negócio, mas 

também acho que isso se deve um pouco a estratégias muito agressivas da Leya, 

por exemplo; o fundo da Teorema, no stand da Leya, estava a três, quatro euros. 

Logicamente venderam muitos livros, fizeram muito dinheiro, mas provavelmente 

com margens mínimas ou inexistentes e eu não sei no que isto pode dar, porque é 

perigoso, degrada o mercado. 

Eu ou você temos um desses livros nas mãos e pensamos “se vendem isto a 

três ou quatro euros, por que é que os outros vendem a 15, 16 ou 17?” É a pergunta 

que eu, como público, faço. E em muitos casos eles vendem a perder dinheiro, 

apenas para realizar massa, é uma bola de neve que vai descendo, cada vez maior. 

Quanto à Feira do Livro do Porto, consegue compreender como é que 

não se realiza? 

É uma tontice do Rui Rio. Uma tontice por 75 000 euros que a Câmara 

costumava dar – para os automóveis no Circuito da Boavista dão 300 ou 400 mil. 

Ele é um pouco da escola do “quando oiço a palavra cultura, saco do revólver.” E 

também acho que os editores, pelo menos a Porto Editora, se esta editora tivesse 

avançado, outras iriam atrás e a Feira ter-se-ia feito, mesmo sem os 75 000 euros. 

É absolutamente lamentável que um evento com mais de 80 anos tenha acabado, 

que não se realize este ano. Não havendo a primeira vez, é fácil não haver nunca 

mais. 

E esse pretexto dos 75 000 euros… É sempre o dinheiro. 

É bastante dinheiro para si ou para mim, para uma Câmara não é nada. Eles 

fazem lá o circuito de automóveis, que ainda por cima julgo que não tem 
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importância nenhuma, não é do calendário das provas importantes, e o presidente 

gasta 300 mil euros ou mais. De certeza que tem muito menos retorno em termos 

propagandísticos do que tem uma Feira do Livro, que está ali durante quase três 

semanas, no centro da cidade. Toda a gente passa, toda a gente vê, enfim, é o 

problema fulcral das autarquias e que também tem muito a ver com a cultura: os 

autarcas têm mais poder do que aquele que deveriam ter. 

No caso concreto da cultura, há neste momento uma rede de bibliotecas 

públicas boa. Ao nível das instalações e equipamento são todas excelentes; ao nível 

dos livros, há muitas que são muito más. Porquê? Eu fui presidente da UEP (União 

de Editores Portugueses), tive muitas reuniões com vários ministros da Cultura e 

sempre insisti nisto. O programa de leituras públicas é uma parceria com as 

Câmaras: o governo paga o edifício, paga o equipamento e paga, digamos, o 

primeiro fundo da biblioteca. A partir daí, são as autarquias quem compra. O que 

acontece é que se, por acaso, naquela câmara o vereador da Cultura e o presidente 

da câmara são virados para a cultura, fazem um orçamento que permite comprar 

muitos livros, ou, pelo menos, o mínimo exigível. Se não são para aí virados, a 

biblioteca inaugura e nunca mais são comprados livros. Eu insisti mesmo bastante 

com os ministros com quem me reuni: os protocolos do Estado deviam incluir a 

obrigatoriedade de compras anuais num valor mínimo estipulado, caso contrário, 

vocês retiravam-se do circuito da biblioteca e eles que se amanhassem sozinhos. A 

resposta era sempre a mesma: os autarcas são independentes, a política é 

independente. 

Deitou-se muito dinheiro fora. Neste momento a situação já não é esta, mas 

na terra onde eu nasci, Penafiel, fizeram uma biblioteca no antigo tribunal, 

originalmente um palácio, que recuperaram e equiparam bestialmente. A 

quantidade de livros que tinha era pouquíssima e o horário da biblioteca, agora já 

não é assim, mas foi durante vários anos um horário de repartição pública: abria às 

9h, fechava ao 12h; reabria às 14h, fechava às 17h. Tirando os putos da escola que 

os professores lá levavam, não ia lá ninguém, era um horário impraticável, quando 

as pessoas estavam todas a trabalhar. Julgo que isso já mudou, porque o presidente 

da Câmara até é escritor e tem algum pendant para esse lado, mas antes era assim, 

como se estivéssemos numa repartição de finanças. Era um equipamento caro, 
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bem concebido, instalações fantásticas deitadas fora, não serviam para o fim a que 

se destinavam. 

É algo muito importante, porque cada vez menos os editores em Portugal 

contam com isso. Lá fora, na maioria dos países, as compras do Estado para 

bibliotecas são levadas a sério, e em Inglaterra até influenciam a tiragem. Os 

editores propõem a uma comissão central “vou publicar este livro, aquele, este 

também…”, mandam os manuscritos e têm a decisão antes de imprimirem os 

livros. “Deste compramos 1000, deste 500, deste…” Isto permite que o editor saiba 

que, se vai fazer 3000 livros, 1000 estão vendidos, ou 2000, e até permite calcular a 

tiragem, porque lá fora, a este nível, não é muito diferente de cá. Em Espanha as 

tiragens médias são como em Portugal, cerca de 2000 a 3000 livros impressos. Ora, 

se um editor sabe, à partida, que tem 1200 comprados, em vez de fazer 3000, faz 

3500, por aí. 

Em países ditos emergentes, como o Brasil, o Estado dá a cada criança que 

faz o quarto ano do ensino básico 10 livros, uma mini-biblioteca. Li ontem no 

jornal, com muita curiosidade: na Colômbia, nos bairros sociais, o Estado, como cá, 

constrói habitações sociais e, quando as dão às pessoas, uma das coisas que as 

casas têm é uma estante com livros – alguém se encarrega de escolher 100 ou 150 

livros importantes. Cá em Portugal, antigamente havia a Fundação Gulbenkian, que 

comprava muitos livros quando tinha as bibliotecas itinerantes. Eu tinha, e a 

Teorema acho que ainda tem, uma colecção infantil simpática, onde está O Menino 

Nicolau (Le Petit Nicolas), uma série de livros assim, e a Gulbenkian comprava 

1200, 1300 livros… Livros para adultos, romances, nunca comprava menos de 300. 

Isto era um apoio enorme, e quando a Gulbenkian desapareceu não apareceu 

ninguém para ocupar o seu lugar. Para além disso, essas compras eram feitas 

directamente aos editores; as bibliotecas públicas actuais compram, geralmente, 

no comércio local, às livrarias, e muitas vezes são influenciadas pelo livreiro, que 

numa editora específica tem um desconto maior e convém-lhe, comercialmente, 

vender os livros dessa editora e não outros. 

Portugal é dos poucos países que eu conheço onde a protecção à edição é 

quase inexistente. Se formos ao lado, a Espanha, tomemos o exemplo do País 

Basco. Ninguém lê basco, porém de qualquer edição publicada em basco, o 

Governo Basco compra automaticamente 1000 exemplares. Na Galiza, de qualquer 
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edição galega o Governo Galego compra cerca de 500 livros. Isso é muito 

importante, por um lado, permite rentabilizar as editoras e, por outro, ter preços 

de venda ao público mais baixos, porque a meu ver, em Portugal um dos problemas 

que temos também na edição é o do preço dos livros, que são muito caros. E digo 

isto não em abstracto, os livros são realmente caros, podiam ser mais baratos. Os 

livros da Teodolito são bastante baratos, em relação à regra, mas todos os livros 

podiam ser mais baratos, inclusive os da Teodolito. Depois há políticas comerciais 

que são estranhas. A Porto Editora publicou o último livro do Herberto Hélder, 

Servidões, com uma tiragem de 5000 exemplares (sabe-se que os livros do 

Herberto não são reeditados) e aquilo esgotou logo. Um livro de 100 páginas e que 

custa 22 euros; o editor marcou o preço com esta única preocupação: os livros 

estão todos vendidos, seja a que preço for, portanto há que carregar. E assim foi. A 

22 euros, 5000 exemplares, ainda é bastante dinheiro. 

(…) 

Por fim, poderia partilhar connosco alguns episódios que o tenham 

marcado ao longo da sua vida editorial, nacional e internacional? Algo à 

altura de um «I’m back in town again», por favor! 

 

Há essa história muito engraçada do Wylie, em relação à compra dos livros, 

julgo até que tenho por aí algures os faxes que trocámos na altura. Há outras 

histórias comezinhas. Por exemplo, um manuscrito que me enviou uma miúda, 

aqui há uns anos, onde ela diz [Carlos da Veiga Ferreira lê a partir de um conjunto 

de folhas pautadas, A5, coladas com fita-cola e um clipe, no topo] “chamo-me Telma 

de Jesus, tenho 13 anos e o meu sonho desde os 9 anos é poder editar um livro. Por 

isso, ler o livro A princesinha malvada – um livro de um espanhol, que eu tinha 

publicado – ainda despertou mais o meu sonho de editar um livro, já que gostaria 

muito de ser escritora e decidi inventar este romance e mandar para você, porque 

por alguma coisa se tem de começar e eu não sabia por onde.” Ela enviou-me isto 

no princípio de Dezembro e, mais à frente, diz “mando-lhe então este romance, que 

é para você publicar antes do Natal para eu poder oferecer aos meus pais.” Como 

vê, aparecem coisas comovedoras; é claro que isto não presta para nada, está cheio 

de erros, enfim. É um sinal de que há miúdos com 13 anos que acham que ser 

escritor é um destino importante. 
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O Bryce Echenique, por exemplo, que é de uma grande família peruana, dos 

seus antepassados um foi governador do Peru, outros dois foram presidentes. 

Então ele contava que tinha um tio que nunca fez nada da vida. Só se lembrava de 

ver o homem de copo de uísque na mão, de cocktail em cocktail, nunca trabalhou. 

Quando morreu, os irmãos puseram-lhe no túmulo, como epitáfio, a seguinte frase: 

«Aqui, continua a descansar Joaquín Bryce Echenique» (em castelhano: Aquí sigue 

descansando Joaquín Bryce Echenique). Fui encontrando muita gente. 

Outra coisa marcante em Portugal, no meu percurso, foi a UEP e a criação da 

UEP. Nós criámos a UEP para evitar que a APEL (Associação Portuguesa de 

Editores e Livreiros) fosse o que ainda é hoje, isto é, uma associação que não fazia 

praticamente nada, fazia as Feiras do Livro e nada mais, e um grupo de editores, 

desde muito cedo, começou a mexer-se para alterar a APEL. O primeiro passo foi 

fazer uma lista para concorrer à direcção, lista essa que ganhou: o presidente era o 

Francisco Espadinha, da Presença. Um ano depois houve desentendimentos, o 

Espadinha demitiu-se, outras pessoas demitiram-se, houve novas eleições, e nessas 

novas eleições a nossa lista já não ganhou. Então um grupo de 50 ou 60 saímos da 

APEL e criámos a UEP. 

Fizemos algumas coisas que nunca ninguém tinha pensado fazer: o primeiro 

congresso de editores em Portugal foi feito pela UEP, até fui eu que lancei para a 

mesa essa discussão, havia congressos de manicures, congressos de ferreiros, não 

há congressos de editores? Fizemos o primeiro e o segundo, com enorme êxito; 

quer num, quer noutro, a maioria dos participantes eram sócios da APEL. Tudo foi 

feito sem nenhum sectarismo e aberto a toda a gente. Tivemos montes de 

iniciativas, desde o IVA sobre os livros, isto e aquilo… Quando o grupo Leya surgiu 

a UEP implodiu, dado que este grupo se entendeu com a Porto Editora e tinham 

como objectivo, como escopo fundamental, o livro escolar. Arranjaram, portanto, 

uma maneira de acabar com a UEP, sendo que uma parte dos editores voltaram à 

APEL. Concluindo, a APEL está como antes, ou ainda pior, porque a direcção da 

APEL praticamente não tem editores: o presidente é o meu amigo João Alvim, 

excelente pessoa, mas é um gestor, é administrador do grupo Bertrand; o vice-

presidente é um indivíduo chamado Pedro Pereira da Silva, que era o director de 

marketing da Leya, e agora já nem isso porque foi despedido. Ou seja, não há 

praticamente editores, é tudo gente ligada à gestão e ao marketing e eu não 
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percebo como é que pode haver uma associação de editores que não tem na 

direcção verdadeiros editores. Passou a ser uma associação de patrões do livro, 

que é respeitável, mas que nós pretendíamos que fosse outra coisa quando criámos 

a UEP. 

Já na APEL, quando era presidente o Paulo Teixeira Pinto, que 

posteriormente me respondeu delicadamente, mas eu li num jornal, uma 

conferência de imprensa onde ele dizia que iam fazer o primeiro congresso de 

editores, e eu enviei-lhe uma carta a explicar que estava mal informado, 

certamente, porque congressos já se tinham realizado dois; eles depois já não lhe 

chamaram congresso de editores, foi o congresso do livro, julgo, apenas para ser o 

primeiro. Mas, enfim, estão aqui uns anos largos de trabalho e é um trabalho que 

eu considero que tem sido, sobretudo pessoalmente, muito gratificante e, como lhe 

disse, até ganhei dinheiro com a edição, o que eu acho curioso. Há muitos que 

dizem que não, mas o Francisco Espadinha, da Presença, o Lyon de Castro, da 

Europa-América, é tudo gente que ganhou muito dinheiro a fazer livros. Portanto, 

até é possível ganhar dinheiro a fazer livros. 

Quando saí da Leya pensava não voltar a fazer nada, até porque tinha tido a 

sorte de ter vendido a Teorema exactamente no último momento antes da crise, 

bastante valorizada, e fiquei sem problemas económicos. Se agora continuo é 

porque gosto muito disto e gosto das pessoas com quem trabalho, muitas há 30 

anos ou mais. 
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ANEXO II 

 

 Discurso de Luiz Ruffato proferido na cerimónia de abertura da Feira do Livro 

de Frankfurt 2013. 

 

 “O que significa ser escritor num país situado na periferia do mundo, um lugar 

onde o termo capitalismo selvagem definitivamente não é uma metáfora? Para mim, 

escrever é compromisso. Não há como renunciar ao fato de habitar os limiares do século 

XXI, de escrever em português, de viver em um território chamado Brasil. Fala-se em 

globalização, mas as fronteiras caíram para as mercadorias, não para o trânsito das 

pessoas. Proclamar nossa singularidade é uma forma de resistir à tentativa autoritária de 

aplainar as diferenças. 

O maior dilema do ser humano em todos os tempos tem sido exatamente esse, o 

de lidar com a dicotomia eu-outro. Porque, embora a afirmação de nossa subjetividade 

se verifique através do reconhecimento do outro – é a alteridade que nos confere o 

sentido de existir –, o outro é também aquele que pode nos aniquilar… E se a 

Humanidade se edifica neste movimento pendular entre agregação e dispersão, a 

história do Brasil vem sendo alicerçada quase que exclusivamente na negação explícita 

do outro, por meio da violência e da indiferença. 

Nascemos sob a égide do genocídio. Dos quatro milhões de índios que existiam 

em 1500, restam hoje cerca de 900 mil, parte deles vivendo em condições miseráveis 

em assentamentos de beira de estrada ou até mesmo em favelas nas grandes cidades. 

Avoca-se sempre, como signo da tolerância nacional, a chamada democracia racial 

brasileira, mito corrente de que não teria havido dizimação, mas assimilação dos 

autóctones. Esse eufemismo, no entanto, serve apenas para acobertar um fato 

indiscutível: se nossa população é mestiça, deve-se ao cruzamento de homens europeus 

com mulheres indígenas ou africanas – ou seja, a assimilação se deu através do estupro 

das nativas e negras pelos colonizadores brancos. 

Até meados do século XIX, cinco milhões de africanos negros foram 

aprisionados e levados à força para o Brasil. Quando, em 1888, foi abolida a 

escravatura, não houve qualquer esforço no sentido de possibilitar condições dignas aos 

ex-cativos. Assim, até hoje, 125 anos depois, a grande maioria dos afrodescendentes 

continua confinada à base da pirâmide social: raramente são vistos entre médicos, 

dentistas, advogados, engenheiros, executivos, jornalistas, artistas plásticos, cineastas, 

escritores. 
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Invisível, acuada por baixos salários e destituída das prerrogativas primárias da 

cidadania – moradia, transporte, lazer, educação e saúde de qualidade –, a maior parte 

dos brasileiros sempre foi peça descartável na engrenagem que movimenta a economia: 

75% de toda a riqueza encontra-se nas mãos de 10% da população branca e apenas 46 

mil pessoas possuem metade das terras do país. Historicamente habituados a termos 

apenas deveres, nunca direitos, sucumbimos numa estranha sensação de não-

pertencimento: no Brasil, o que é de todos não é de ninguém… 

Convivendo com uma terrível sensação de impunidade, já que a cadeia só 

funciona para quem não tem dinheiro para pagar bons advogados, a intolerância emerge. 

Aquele que, no desamparo de uma vida à margem, não tem o estatuto de ser humano 

reconhecido pela sociedade, reage com relação ao outro recusando-lhe também esse 

estatuto. Como não enxergamos o outro, o outro não nos vê. E assim acumulamos 

nossos ódios – o semelhante torna-se o inimigo. 

A taxa de homicídios no Brasil chega a 20 assassinatos por grupo de 100 mil 

habitantes, o que equivale a 37 mil pessoas mortas por ano, número três vezes maior 

que a média mundial. E quem mais está exposto à violência não são os ricos que se 

enclausuram atrás dos muros altos de condomínios fechados, protegidos por cercas 

elétricas, segurança privada e vigilância eletrônica, mas os pobres confinados em 

favelas e bairros de periferia, à mercê de narcotraficantes e policiais corruptos. 

Machistas, ocupamos o vergonhoso sétimo lugar entre os países com maior 

número de vítimas de violência doméstica, com um saldo, na última década, de 45 mil 

mulheres assassinadas. Covardes, em 2012 acumulamos mais de 120 mil denúncias de 

maus-tratos contra crianças e adolescentes. E é sabido que, tanto em relação às mulheres 

quanto às crianças e adolescentes, esses números são sempre subestimados. 

Hipócritas, os casos de intolerância em relação à orientação sexual revelam, 

exemplarmente, a nossa natureza. O local onde se realiza a mais importante parada gay 

do mundo, que chega a reunir mais de três milhões de participantes, a Avenida Paulista, 

em São Paulo, é o mesmo que concentra o maior número de ataques homofóbicos da 

cidade. 

E aqui tocamos num ponto nevrálgico: não é coincidência que a população 

carcerária brasileira, cerca de 550 mil pessoas, seja formada primordialmente por jovens 

entre 18 e 34 anos, pobres, negros e com baixa instrução. 

O sistema de ensino vem sendo ao longo da história um dos mecanismos mais 

eficazes de manutenção do abismo entre ricos e pobres. Ocupamos os últimos lugares 

no ranking que avalia o desempenho escolar no mundo: cerca de 9% da população 
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permanece analfabeta e 20% são classificados como analfabetos funcionais – ou seja, 

um em cada três brasileiros adultos não tem capacidade de ler e interpretar os textos 

mais simples. 

A perpetuação da ignorância como instrumento de dominação, marca registrada 

da elite que permaneceu no poder até muito recentemente, pode ser mensurada. O 

mercado editorial brasileiro movimenta anualmente em torno de 2,2 bilhões de dólares, 

sendo que 35% deste total representam compras pelo governo federal, destinadas a 

alimentar bibliotecas públicas e escolares. No entanto, continuamos lendo pouco, em 

média menos de quatro títulos por ano, e no país inteiro há somente uma livraria para 

cada 63 mil habitantes, ainda assim concentradas nas capitais e grandes cidades do 

interior. 

Mas, temos avançado. 

A maior vitória da minha geração foi o restabelecimento da democracia – são 28 

anos ininterruptos, pouco, é verdade, mas trata-se do período mais extenso de vigência 

do estado de direito em toda a história do Brasil. Com a estabilidade política e 

econômica, vimos acumulando conquistas sociais desde o fim da ditadura militar, sendo 

a mais significativa, sem dúvida alguma, a expressiva diminuição da miséria: um 

número impressionante de 42 milhões de pessoas ascenderam socialmente na última 

década. Inegável, ainda, a importância da implementação de mecanismos de 

transferência de renda, como as bolsas-família, ou de inclusão, como as cotas raciais 

para ingresso nas universidades públicas. 

Infelizmente, no entanto, apesar de todos os esforços, é imenso o peso do nosso 

legado de 500 anos de desmandos. Continuamos a ser um país onde moradia, educação, 

saúde, cultura e lazer não são direitos de todos, mas privilégios de alguns. Em que a 

faculdade de ir e vir, a qualquer tempo e a qualquer hora, não pode ser exercida, porque 

faltam condições de segurança pública. Em que mesmo a necessidade de trabalhar, em 

troca de um salário mínimo equivalente a cerca de 300 dólares mensais, esbarra em 

dificuldades elementares como a falta de transporte adequado. Em que o respeito ao 

meio-ambiente inexiste. Em que nos acostumamos todos a burlar as leis. 

Nós somos um país paradoxal. 

Ora o Brasil surge como uma região exótica, de praias paradisíacas, florestas 

edênicas, carnaval, capoeira e futebol; ora como um lugar execrável, de violência 

urbana, exploração da prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém 

pela natureza. Ora festejado como um dos países mais bem preparados para ocupar o 

lugar de protagonista no mundo – amplos recursos naturais, agricultura, pecuária e 
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indústria diversificadas, enorme potencial de crescimento de produção e consumo; ora 

destinado a um eterno papel acessório, de fornecedor de matéria-prima e produtos 

fabricados com mão-de-obra barata, por falta de competência para gerir a própria 

riqueza. 

Agora, somos a sétima economia do planeta. E permanecemos em terceiro lugar 

entre os mais desiguais entre todos… 

Volto, então, à pergunta inicial: o que significa habitar essa região situada na 

periferia do mundo, escrever em português para leitores quase inexistentes, lutar, enfim, 

todos os dias, para construir, em meio a adversidades, um sentido para a vida? 

Eu acredito, talvez até ingenuamente, no papel transformador da literatura. Filho 

de uma lavadeira analfabeta e um pipoqueiro semianalfabeto, eu mesmo pipoqueiro, 

caixeiro de botequim, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro-mecânico, 

gerente de lanchonete, tive meu destino modificado pelo contato, embora fortuito, com 

os livros. E se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo 

a sociedade feita de pessoas, então a literatura pode mudar a sociedade. Em nossos 

tempos, de exacerbado apego ao narcisismo e extremado culto ao individualismo, 

aquele que nos é estranho, e que por isso deveria nos despertar o fascínio pelo 

reconhecimento mútuo, mais que nunca tem sido visto como o que nos ameaça. 

Voltamos as costas ao outro – seja ele o imigrante, o pobre, o negro, o indígena, a 

mulher, o homossexual – como tentativa de nos preservar, esquecendo que assim 

implodimos a nossa própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao egoísmo e 

nos negamos a nós mesmos. Para me contrapor a isso escrevo: quero afetar o leitor, 

modificá-lo, para transformar o mundo. Trata-se de uma utopia, eu sei, mas me alimento 

de utopias. Porque penso que o destino último de todo ser humano deveria ser 

unicamente esse, o de alcançar a felicidade na Terra. Aqui e agora.” 
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ANEXO III 

Fotografias dos lançamentos da Teodolito. 

 

 

  

  

1. Lançamento de A Escola e os Cravos, da 

autoria de Luísa Lobão Moniz e com ilustrações 

de Rita Moniz. 

2. Lançamento de A Metametamorfose e Outras 

Fermosas Morfoses, da autoria de Rui Zink. 

3. Lançamento de Teoria dos Limites, da autoria 

de Maria Manuel Viana. 
4. Maria Manuel Viana, Carlos da Veiga Ferreira 

e Rui Zink na 15ª edição das Correntes d’Escritas. 
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ANEXO IV 

Capas de alguns títulos publicados pela Teodolito durante o meu período de estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uma Boa Razão para se Matar, 

de Philippe Besson 

3. O Último Olhar de Manú Miranda,  

de Orlando da Costa 

1. Bartleby & Companhia,  

de Enrique Vila-Matas 

4. A Metametamorfose e Outras 

Fermosas Morfoses, de Rui Zink 
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5. Teoria dos Limites,  

de Maria Manuel Viana 
6. Kassel Não Convida à Lógica,   

de Enrique Vila-Matas 

7. A Filha do Leste,   

de Clara Usón 


