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Isolamento social e a escrita do futuro, 

Leonardo Costaneto 

 

No momento em que passamos por uma aguda crise de saúde pública, desejamos nos dedicar 

mais ao ofício da escrita, seja buscando em gavetas ou memórias de computadores, textos 

guardados ou dispersos, seja uma nova ideia para desenvolver. Em períodos de colapso das 

estruturas sobre as quais a sociedade se baseia, a literatura resiste e ganha força, pois é uma 

maneira, talvez das mais potentes, de compreender o mundo e, também, de buscar alento, na 

condição de leitores e de escritores. 

 

O mercado editorial tem sofrido com uma recessão de dimensões globais, desde a crise da 

década de 2010 e que vem se prolongando, no caso Brasil, de 2016 para cá. Os planos de 

recuperação das principais redes de livrarias do país expuseram ainda mais o drama da cadeia 

criativa do livro no âmbito nacional. Em síntese, o modelo de consignação, base do sistema, já 

não funcionava e causou um efeito dominó que, por sua vez, atingiu em cheio os autores, em 

especial, os independentes, que são aqueles que, não raro, editam os próprios livros e que 

ficaram com menor acesso ainda ao mercado. 

 

Associo esse período ao de hoje porque podemos, em casa, retomar nossos textos, mesmo 

diante da crise editorial. Meu ponto de análise é o seguinte: não escrevemos para guardar, nem 

para nós mesmos. Os escritores produzem para serem lidos, comentados, criticados, hoje ou no 

futuro. Todos esperam pela recepção da sua obra. Por isso, além de produzir, precisamos, em 

um passo seguinte, estruturar a apresentação e a difusão do livro. 

 

Devemos libertar a sensibilidade para enfrentar este período de recolhimento, como quem 

enxerga além dos fatos, subvertendo-os. Não é o fim do mundo que está próximo, mas o fim 

"deste" mundo que criamos. Vamos ler, pensar, escrever e publicar. Vamos nos aproximar mais 

dos leitores para sermos compreendidos, para debater formais mais dignas e justas de viver.  

Eles estão à nossa espera! Ademais, não é apenas o caos a matéria da nossa criação: deve nos 

interessar, sobretudo, o que vem depois... Temos que construir - e já! - o futuro. Mas isso deve 

ser feito com compromisso, desenvolvendo uma técnica própria que valorize nossa língua, 

história e cultura. 

 

Tirar parte do dia para ler, escrever e revisar em algum espaço mais aconchegante, enviar o 

material, ainda que em versões embrionárias ou em rascunhos, a um amigo que seja bom leitor 

– ou o seu editor! Ler, ler muito. E também se desligar um pouco do noticiário e das redes sociais, 

nos quais se prega à exaustão o apocalipse. Estejamos prontos, enfim, para publicar nossos 

livros: há um mundo a reconstruir e ele não prescinde dos escritores! 
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