
O ano de 2020 tem se mostrado muito além da nossa imaginação, difícil 

até para grandes escritores, que são aqueles que pensam o mundo e projetam-no 

para o futuro, por meio da fabulação. Por vezes, talvez por desespero diante do 

imponderável, questionamos se haverá, mesmo, um futuro. Afinal, a última 

pandemia, a gripe espanhola, ocorrida na década de 1920, está num passado 

relativamente distante para a geração atual. 

Para além da crise sanitária e econômica, para não dizer da crise política e 

da banalização do mal, por meio de discursos inflamados pelo ódio às diferenças, 

a cadeia produtiva do livro, há quase meia década, no Brasil, agoniza. Com os 

pedidos de recuperação judicial das duas maiores livrarias, houve um efeito 

cascata: na medida em que tomavam livros por consignação dos distribuidores e 

passaram a dar calotes. Deixaram de repassar às editoras a sua parte e, claro, os 

autores, talvez os que menos lucrem com o fruto do seu esforço e trabalho, 

também ficaram à mingua. 

Em paralelo a essa rede esgarçada, as livrarias de rua e, nas palavras de 

Maria Valéria Rezende, as “editoras de autores”, também conhecidas como 

editoras independentes, tem se mostrado uma opção para repensar o sistema 

produtor e consumidor do livro, tendo em vista não somente o esgotamento do 

modelo de consignação numa ponta, mas também as reduzidíssimas margens 

conferidas aos escritores na outra. 

Cada contrato firmado entre editora e autor é único e possui diversas 

cláusulas que obrigam entre si as partes. Há cláusulas que tratam, desde a entrega 

e preparação dos originais, da revisão do texto e sua tradução quando em língua 

estrangeira, do projeto de capa e editoração, tempo de vigência do contrato, 

tiragem, distribuição, periodicidade da prestação de contas e, ainda, do 

financiamento de tudo isso. No caso de autores independentes, há a 

possibilidade de custear a totalidade do projeto ou dividir os valores em partes 

iguais entre ele e a casa editorial, sendo o retorno das vendas dividido em partes 

iguais. 



Para que a publicação de um livro independente seja exitosa e se traduza 

na recuperação do investimento, a figura do editor é essencial, porque é ele quem 

une cada ator envolvido nesta tarefa, conferindo, etapa a etapa, se está tudo em 

ordem e garantindo que o projeto se mantenha no caminho certo. Muitos autores 

independentes editam os próprios livros, cuidando de cada fase praticamente 

sozinho, ou então, enviam o texto para alguém que fará a diagramação e a 

impressão, entregando-lhe o livro nas mãos a desejar-lhe sorte. Decerto isso não 

é uma editora, muito menos o trabalho de um editor. Quem escreve deseja ser 

lido, não sentar sobre as caixas de livros empilhadas na sala, sem saber o que 

fazer com o livro (mercadoria) o que é frustrante e pode minar uma carreira 

literária. 

Ao receber um original para apreciação e apontar para a viabilidade do 

projeto, o editor inicia intenso diálogo com o autor, indicando se a obra é viável, 

se tem, ou poderá ter, público para ela e como bancá-la. Essas são questões de 

ordem prática, mas há outras que demandam cuidado no trato, como 

intervenções que precisem ser feitas para ajustar e melhorar o texto, a escolha dos 

papéis e das fontes, do formato do volume, do projeto da capa, entre tantos outros 

elementos que, com o livro pronto na mão, pode passar desapercebido. No 

entanto, quando há uma relação de franqueza e confiança entre as partes, tudo 

deve ser honestamente tratado. 

Diante de tantas etapas, alguém pode perguntar: e isso sai caro? Pode ser 

que sim, pode ser que não. O ideal é que seja o justo, garantindo pagamento a 

quem se deve e a entrega de um serviço de qualidade, de um livro bonito, por 

dentro e por fora, que seja motivo de alegria e aproxime, no fim das contas, autor 

e leitor. 


