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C
om o objetivo de lançar a co-
leção Reserva Literária e dis-
cutir o processo que subjaz à 
construção do cânone literário 
brasileiro, será realizada a Jor-
nada “Reserva Literária”, em 

29/10/2013 (terça-feira), às 19h30, no Auditório 
István Jancso da Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin, situado na USP. O evento conta com a 
curadoria de José de Paula Ramos Jr. e faz par-
te de uma iniciativa conjunta do NELE (Núcleo 
de Estudos do Livro e da Edição), da Com-Arte 
(editora-laboratório do curso de Editoração da 
ECA-USP) e da Edusp (Editora da Universidade 
de São Paulo), com apoio da Escola de Comu-
nicações e Artes e da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão da USP.

O evento terá início com o debate do tema “A 
construção do cânone literário: da consagração 
ao esquecimento”, com a participação do críti-
co literário Manuel da Costa Pinto, colunista da 



Folha de S. Paulo, do pesquisador de literatura 
brasileira Antonio Dimas, professor titular do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 
da USP, e mediação do professor José de Paula 
Ramos Jr., do curso de Editoração da ECA-USP. 

Autores mais ou menos célebres quando vivos, 
cujos nomes foram quase apagados da história, 
estão sendo novamente prestigiados na coleção 
Reserva Literária. Mas o que os levou à obscuri-
dade? Qual o valor desse resgate? Não raro obras 
consagradas de outrora caem no completo esque-
cimento. Como ocorre esse fenômeno e quais as 
suas implicações? 

Após o debate, haverá um recital de viola apre-
sentado pelo professor Ivan Vilela, do Departa-
mento de Música da ECA-USP. 

Por fim, haverá um coquetel de lançamento dos 
três primeiros volumes da coleção Reserva Literá-
ria, coeditada pela Com-Arte e pela Edusp: Contos 
Cariocas, de Artur Azevedo; Marta, de Medeiros 
e Albuquerque; Mau-olhado, de Veiga Miranda.



N
uma parceria entre a Edusp 
e a Com-Arte, editora-la-
boratório da Escola de Co-
municações e Artes da USP, 
nasce a coleção Reserva Li-
terária, com a proposta de 

resgatar obras esquecidas ou fora de circulação, 
mas de valor artístico e cultural permanente. A 
coleção pretende revitalizar obras de autores mais 
ou menos célebres, de valor incontroverso, mas 
que se confinaram numa única ou numa última 
edição antiga e rara. Esses critérios orientam a 
seleção dos livros desta série editorial, no intuito 
de convidar o leitor a conhecer textos ficcionais de 
leitura prazerosa, que evocam aspectos da cultura 
e da sociedade brasileira de tempos já distantes, 
mas que não devem ser esquecidos. As obras se-
lecionadas apresentam textos fidedignos, estabe-
lecidos e preparados pelos alunos das disciplinas 
Introdução à Ecdótica e Laboratório de Produção 
Editorial, ministradas, respectivamente, por José 
de Paula Ramos Jr. e Plinio Martins Filho, pro-
fessores do curso de Editoração da ECA-USP e 
coordenadores da coleção. 

Até o momento, já foram produzidos três volu-
mes: Contos Cariocas, de Artur Azevedo; Marta, 
de Medeiros e Albuquerque; e Mau-olhado, de 
Veiga Miranda. Ao lado, segue uma breve apre-
sentação de cada um destes três livros:



Os Contos Cariocas, de Artur Azevedo, propor-
cionam uma divertida viagem imaginária ao fim 
do Império e início da República, por meio de 
narrativas ligeiras e bem-humoradas que são re-
cortes ficcionais do cotidiano desse período. Obra 
póstuma, essa coletânea de contos de valor ar-
tístico perene fora publicada uma única vez em 
livro, no ano de 1928, mas sem grandes cuidados 
editoriais. Passados mais de oitenta anos, ela é 
reposta em circulação numa edição fidedigna, que 
prima pelo cuidado artístico.



Lançado em 1920 pela editora Francisco Alves, 
o romance Marta, de Medeiros e Albuquerque, 
foi reeditado em duas oportunidades: 1922, tam-
bém pela Francisco Alves, e 1932, pela Renascen-
ça Editora, quando o autor ainda vivia. Depois 
disso deixou de circular. Pioneiro na assimilação 
artística das ideias de Freud e manifestação do 
decadentismo na literatura brasileira, o romance 
conta a história de Leopoldo Braga, homem rico 
e hedonista que, ao descobrir ser pai de uma filha 
bastarda, envolve-se numa trama de segredos e 
enganos, em meio a uma sociedade conservadora 
e preconceituosa. Esta quarta edição de Marta, 
com apresentação crítica de Ivan Teixeira, oferece 
aos leitores um texto fidedigno, estabelecido com 
rigor e cuidadosamente preparado para propor-
cionar uma leitura prazerosa.



O romancista Veiga Miranda, com a primorosa 
narrativa de Mau-olhado, revela um impressio-
nante retrato da vida rural no nordeste paulista, 
região rara no imaginário da literatura brasileira. 
Em tempos de escravidão, o cotidiano dos habi-
tantes desse espaço sertanejo, meio selvagem, é 
artisticamente evocado em imagens de manifes-
tações da cultura regional, folclóricas ou não. Em 
meio a uma atmosfera carregada de crendices, 
religiosidade, amores proibidos, loucura e violên-
cia, desenrola-se a trágica história do jovem padre 
Olívio e de sua madrasta, também jovem, Maria 
Isolina. A obra foi lançada em 1919 e reeditada 
apenas uma vez, em 1925. A coleção Reserva Li-
terária apresenta agora a terceira edição desse 
romance, com apresentação de Terezinha Tagé, 
texto fidedigno e preparação editorial cercada de 
cuidados especiais. 
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