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Obstáculos para a difusão da literatura brasileira no exterior
(Leia no post abaixo: "Brasilianistas pedem investimento em
promoção da cultura nacional")
Anunciado com pompa em julho, na 9a edição da Festa Literária
Internacional de Paraty (Flip), e debatido em seminários promovidos
durante a recém-encerrada 15a Bienal do Livro do Rio, o novo programa de
fomento à tradução da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), que
movimentará R$ 12 milhões até 2020, pretende corrigir uma deficiência
histórica na difusão do livro nacional no exterior. Essa busca por um maior
protagonismo no mercado editorial internacional, que terá como ponto alto
a homenagem ao Brasil na Feira de Frankfurt de 2013, contrasta com as
dificuldades enfrentadas por pesquisadores dedicados à cultura brasileira
em universidades estrangeiras, como cortes de financiamento provocados
pela crise econômica e a interlocução ainda insuficiente com o governo e o
mercado nacionais.
Colóquio reunirá brasilianistas na Espanha em outubro
Os desafios para que a proliferação de títulos brasileiros nas livrarias
estrangeiras seja acompanhada de uma recepção crítica consistente serão
discutidos no colóquio “Encontros Conexões III: A literatura brasileira hoje”,
na Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), de 17 a 19 de
outubro. Promovido pelo projeto Conexões do Itaú Cultural, que desde
2008 faz um mapeamento global de profissionais de academia, imprensa e
mercado editorial envolvidos com a literatura nacional, o evento reunirá
acadêmicos de Argentina, França, Espanha, Estados Unidos e Brasil, além
de escritores como Luiz Ruffato, Marçal Aquino e Cintia Moscovitch.
Coordenador do Conexões, o jornalista Claudiney Ferreira diz que os
colóquios — os anteriores aconteceram em São Paulo, em 2008, e Madison
(EUA), em 2009 — são um prolongamento da rede de contatos criada pelo
mapeamento, que já tem 202 entrevistados e segue crescendo (o banco de
dados pode ser consultado em <conexoesitaucultural.org.br>). Nos
encontros, presenciais e virtuais, surgem críticas e ideias que podem ajudar
a incrementar a participação do país no que Ferreira chama de “economia
da língua”.
— Por causa da crise econômica, muitos centros de Estudos Brasileiros
tiveram financiamento cortado nos últimos anos. Os pesquisadores pedem
apoio do governo brasileiro a esses centros — diz Ferreira, citando outra
proposta recorrente, a criação de um órgão de difusão da cultura brasileira
nos moldes dos institutos Camões, português, e Cervantes, espanhol. —
Existe uma “economia da língua” que essas instituições já entenderam. E o
Brasil também poderia se beneficiar disso.
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Professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Paulo Soethe tem se
dedicado a pesquisar o intercâmbio entre universidades nacionais e
estrangeiras, sobretudo alemãs. Ele destaca a importância da academia
para a difusão da literatura no mercado internacional, o que nem sempre é
levado em consideração pelas editoras brasileiras.
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— Na Europa, é comum os acadêmicos terem contato estreito com editoras
e órgãos culturais. Eles são um elo fundamental para um autor ser
publicado no país ou participar de programas e eventos de divulgação —
avalia Soethe, que critica a falta de comunicação entre as iniciativas
federais de promoção da cultura no exterior e a universidade brasileira. —
Até já existem boas iniciativas aqui, mas ficam no nível governamental,
têm pouca interlocução com os pesquisadores.
Uma dessas iniciativas é o programa Leitorado, criado pelo Ministério das
Relações Exteriores (MRE) nos anos 1960 como uma estratégia de
internacionalização da literatura nacional e da língua portuguesa. O
programa seleciona professores brasileiros para estágios de até quatro anos
em universidades estrangeiras. Hoje, 68 profissionais atuam em 64
universidades de 41 países. Segundo o ministro George Firmeza, diretor do
Departamento Cultural do MRE, o governo pretende estender o número de
vagas no programa para 100 até 2014, reforçando a presença de
especialistas em assuntos brasileiros na América do Sul, nos outros BRICs e
nos EUA.
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