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Editorial
•••

L

ivro n.3 – Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição/usp – celebra mais um volume. Mantém-se fiel à vertente
de estudos sobre o livro e a leitura no Brasil e no mundo.
Projeta seu nome no circuito internacional do periodismo
científico destinado a apontar tendências, revelar autores, promover
debates, tornando-se, nesse sentido, protagonista das mutações e dos
desenvolvimentos observados nesse campo de pesquisa nos últimos anos.
¶ Escusado dizer, mas nunca demasiado lembrar, que livro reproduz
o espírito de vanguarda das revistas que fixaram seu nome na tradição
cultural brasileira. Embora se insira em um núcleo fundado e reconhecido institucionalmente – trata-se, afinal, de uma publicação realizada
sob a chancela da Universidade de São Paulo – seu programa se destina
a editar autores e artistas cujas motivações surjam no universo livresco.
Donde as infinitas possibilidades de leitura abertas por livro. Do texto
acadêmico, com sua forma alentada, suas referências numerosas e não
raro uma linguagem densa, ao ensaio livre, despojado e aberto às múltiplas interpretações. ¶ leituras propõe um conjunto bem heterogêneo
de artigos, todos inéditos. Em “A Bela Melusina”, Ursula Rautenberg
apresenta uma análise refinada dessa história popular, de tradição germânica, articulando pressupostos da bibliografia material com aqueles
voltados para a recepção da leitura. Lúcia Granja e Fernanda Verissimo
revisitam temas tradicionais da literatura histórica brasileira, mas, dessa
vez, fazendo emergir fontes e abordagens bastante inovadoras. As investigações sobre a Livraria e Editora Garnier no Brasil há muito repousavam
em ideias prontas, forjadas noutros tempos por memorialistas de nossa
cepa e, em certo sentido, cristalizadas na obra clássica de Laurence
Hallewell. Já era tempo de remexer esse terreno aparentemente seguLivro ◆
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ro e questionar os significados da presença
de Baptiste-Louis Garnier nas letras nacionais. Também o conhecimento das Missões
Jesuíticas parecia relegado a uma questão
regional, dado o seu caráter estratégico ou
cultural relacionado às “fronteiras quentes”
do sul, na expressão de Capistrano de Abreu.
Da mesma forma que todo o debate sobre a
introdução dos tipos móveis se restringiu à
certeza de algumas ocorrências episódicas
anteriores a 1808. Ao investigar os “Livros das
Missões”, Fernanda Verissimo reacende nosso interesse sobre toda uma cultura bibliográfica e tipográfica lançada pelos jesuítas
nas primeiras décadas do Setecentos. E se a
temática se volta para a produção e difusão
de livros em uma “geografia das bordas”, o
artigo de Franck Mermier elucida aspectos
importantes para se compreender a entrada
do códice impresso nas cidades islâmicas,
na época contemporânea, o que não se fez
sem o componente de aculturação ou ocidentalização de sua cultura. Finalmente,
considerando que o jornal, a revista e o livro
travam um diálogo multissecular, dois artigos
colocam em evidência esses imbricamentos
em uma perspectiva literária e histórica, tal
como se apresentam em “O Senhor Mire e
Veja” e no projeto “Transfopress”.
dossiê se dedica às edições para crianças e
jovens. Tarefa arriscada, tanto pela definição
do objeto quanto pela seleção das contribuições. O Brasil tem uma produção editorial
riquíssima nesse setor, de autores nacionais
e estrangeiros. Trata-se, sem dúvida, de um
dos nichos mais rentáveis do mercado. E as
pesquisas voltadas para os livros e as leituras
de crianças e jovens se confundem – muito
justamente – com as investigações na área
da educação. Tais características – e nesse
caso as lacunas são inevitáveis – se ajustam
bem ao conjunto ora apresentado. Como
ponto de partida, temos o artigo de Valeria
Sorín sobre o movimento editorial argenti10 ◆

no. Em seguida, estudos focados em editores
e projetos editoriais, segundo propostas de
Maria Viana e Jacques Hellemans. Jacques
Migozzi e Conceição Cabrini trazem à luz
dois projetos educacionais, analisados em
uma perspectiva editorial. O ensaísmo pede
passagem através das penas de Antônio Dimas e Paloma Valdívia. A memória da leitura
constitui um amálgama importante entre
essas duas contribuições.
A seção almanaque vem melhor do que
nunca. A dupla Dimas e Schapochnik nos
brinda com valiosas pérolas arrancadas do
fundo de seus baús. E uma autora se junta ao coro, Walnice Nogueira Galvão, ela
mesma cronista de variedades deste nosso
almanaque.
memória presta homenagem a Antonio
Callado, Massao Ohno e Cléber Teixeira.
Dentre tantas homenagens possíveis, esta
seção, que bem poderia ser batizada como
homens e livros, para retomar uma tradição
da bibliofilia, rende-se a personalidades cujas
atuações se tornaram marcantes em nossa
cultura. Todavia, o artigo que a encerra faz
do livro e da biblioteca os personagens principais. Nuria Amat, autora inédita no Brasil,
não trata de um certo livro, tampouco de bibliotecas palpáveis. Mas da biblioteca que nos
habita e para onde nos refugiamos amiúde.
O livro e a biblioteca, enfim, como espaços
de salvaguarda. Noutras palavras, a memória.
Em bibliomania e estante editorial
a revista reafirma sua vocação como um
luzeiro nesse mar bravio de palavras, onde a
solidez do mercado editorial se dissipa diante
de tanta produção. “Quem lê tudo isso?”,
pergunta-se Caetano. Inútil questionar. O
melhor que se faz, diante de um setor tão
novidadeiro, é escarafunchar, selecionar
e trazer à luz. Eis a tarefa precípua destas
duas seções. Sete resenhas se destinam a
obras recentemente publicadas sobre livros
no Brasil, na França, na Itália e nos Estados
Livro
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Unidos. Autores-leitores sensíveis qualificam
a prática da recensão, na contracorrente das
inovações quantitativas que teimam em menosprezar esse esforço raro e generoso que
consiste em comentar a obra de outrem.
Inútil insistir sobre a importância das recensões e das resenhas na história da crítica em
todos os países cuja produção intelectual
depende necessariamente desse motor para
se reconhecer e se autoafirmar.
Também a crítica move o debate, os
embates, as cisões e os encontros. Neste número, Rodrigo Lacerda lê Marisa Lajolo. E
os dois autores-leitores dedicam suas penas
à obra lobatiana. Por que ler Monteiro Lobato? Eis a questão. Ao final, outra temática
espinhosa, a dos livros digitais. Os editores
estão preparados para esta realidade?, pergunta Luciana Pinsky.
E se o livro se inscreve em um capítulo da
história da arte, talvez em muitos capítulos,
tal sua riqueza e sua grandeza, a livro decidiu inovar neste campo. Traz dois artistas.
Duas leituras e muitos desafios. Para Ciro
Seiji Yoshiyassi, o desafio maior foi o de ler
o dossiê por meio de imagens. Arte encomendada, delimitada dentro de um projeto,
cerceada pelos recursos técnicos. Enfim,
uma série de restrições lhe foram impostas,
até que os traços se espremessem nas tintas
e se transmutassem para as nossas páginas.
A Marcelo Cipis, este artista consagrado no
setor editorial destinado a crianças e jovens,
nenhuma imposição. Apenas o desejo de o
ver estampado nas demais seções da Revista,
com seus traços, suas cores (ou ausências
delas) e as infinitas leituras que permite a
arte. Evoé, nossos artistas!

livro n.3 surge com uma ausência irreparável. A de um homem e de seus livros.
Aqueles que publicou, os muitos que viria
a publicar, os sem-número que comentou,
os outros incontáveis que colecionou. Tantos livros que somos levados a crer que ele
também se transformou em um livro e hoje
repousa, silencioso, em uma bela biblioteca.
A seção letra & arte faz do editor Ivan
Teixeira o autor homenageado. E recebe de
braços abertos um curador não menos zeloso
de seu papel, o amigo José de Paula Ramos
Jr., que traz ao leitor deste número os belos
poemas de Jaa Torrano, Paulo Franchetti,
Paulo César de Carvalho e Mariana Ianelli.
Duas cartas de Rubens Borba de Moraes são apresentadas por Cláudio Giordano.
O grande colecionador, andarilho infatigável dos sebos paulistanos, é também nosso
homenageado em conversas de livraria.
Matéria rica, que sugere um diálogo imaginário de duas personalidades essenciais para
se compreender a cultura do livro no país.
Sim, a bibliofilia é um campo importante,
mas, aqui, trata-se de algo maior. De uma
cultura, de uma amizade, de um amor profundo aos livros.
A esta altura, cumpre questionar: O que
qualifica uma revista? O espírito de vanguarda que a anima? A vocação luzeira que a conforta? As exigências intelectuais e artísticas
que a conforma? As 1802 páginas impressas
em seus três números? Os oitenta diferentes
autores que orbitam nesse projeto, responsáveis pela publicação de 127 matérias, cuja
qualidade não se coloca em dúvida? Tudo
isso e algo mais que não se quantifica. O que
a qualifica é o livre pensamento.
os editores
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