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Objetivos, hipótese, perspetiva teórica

• Objetivos:
• Tentar conhecer melhor figuras de intermediação nos campos culturais e o 
papel dos agentes literários/agências literárias (AL) em relação à produção literária
e à circulação de obras e autores brasileiros, na atualidade.

• Hipótese:
• Se bem na moderna concepção do agente literário este já não é um mediador
entre produtor e a editora, mas, sobretudo, o principal defensor dos interesses 
dos escritores (clientes), o seu trabalho está em relação com o de outras
entidades que em diferentes campos artísticos (música, cinema,etc.) fazem
tarefas de (inter)mediação.

• Perspectiva teórica
• Sociologia da literatura e da cultura (Bourdie 1972, 1979;, Even-Zohar 2007; 
Sapiro 2017) e das profissões (Menger 2009, Jeanpierre 2012)



Na linha do comentado por Beck et alii (2010) sobre
artistas e os seus intermediarios; a ideia é

“de faire sortir des coulisses ces acteurs [intermédiaries
dans le milieu artistique] de l’ombre, d’autant plus
méconnus qu’ils ne cherchent pas à s’exposer. La place de
ces intermédiaires se discute mais pas leur présence.
(…). De nos jours, et en particulier depuis les années 80,
on assiste à une professionnalisation croissante de ces
tuteurs” (Beck et alii, 2010: 19).



Bourdieu (1977)
• Em La production de croyance Bourdieu refere-se aos

“grandes” vendedores de obras de arte e editores como
aqueles que trabalham para pintores/escritores

• E acrescenta, que nesse trabalho de mediação permitem
aos produtores evitar

le contact avec le marché, et en le dispensant des tâches
à la fois ridicules, démoralisantes et inefficaces (au moins
symboliquement), liées au faire-valoir de son
oeuvre. (1977:6)

“en l'orientant par leurs conseils et en le
débarrassant des soucis matériels ” (1977:6)



Como intermediários (culturais)
• E ainda, em La Distinction Bourdieu refere os

intermediários culturais como
“professionnels engagés dans la production et la
circulation des biens et des services symboliques,[...];
marchands de besoins, [...] qui se vendent
toujours eux-mêmes en tant que modèles et en tant
que garants de la valeur de leurs produits” (1979:
422).

Representam

“un des chaînons essentiels du processus de
professionnalisation des secteurs artistiques et de
l’accroissement des intérêts économiques qui les
régissent” (Lizé et alii, 2011: 17).



Bourdieu (1971: 49, Le marché des biens
symboliques)

• A história da vida inteletual (e artística) das ‘sociedades europeias’ 
pode ser vista como:

“l’histoire des transformations de la fonction du
système de production des biens symboliques et de
la structure même de ces biens qui sont correlatives
de la constitution progressive d'un champ intellectuel
et artistique, c'est-à-dire de l'autonomisation
progressive du système des relations de production,
de circulation et de consommation des biens
symboliques ” (49).



campos inteletuais (Sapiro, 2017a)

• Análise de diversas instituições que agrupam trabalhadores
inteletuais para a defesa dos seus direitos:

• Importante conhecer como cada país tentou,
historicamente, regulamentar (quando e de que modo) a
produção simbólica em profissões especializadas e
remuneradas.

• Também no campo literário e nas figuras de intermediação
(escritor, editor, distribuidor, agente, etc.)

Confederação de Trabalhadores Inteletuais-CTI (1920,
França), a internacional CITI (1923), PEN Clube (1921)



Notas de sociologia do trabalho inteletual Brasil

• Associação Brasileira de Escritores (março 1942, RJ).

• Organiza I Congresso Brasileiro de Escritores, 22-26/1/1945, SP
(seção paulista).

• Segundo os estatutos, a ABDE deveria
“defender os direitos fundamentais do indivíduo intelectual e zelar
pelos interesses dos escritores brasileiros mediante fiscalização e
cobrança, no país e no estrangeiro, de direitos autorais, [...]”
(Melo, 2011: 717).

Funções: “dar garantias mínimas de uma 
regulamentação da questão autoral, representando 

legalmente os escritores”. (Melo, 2011: 717

Temas centrais: democratização da cultura e o papel do escritor.



notas sociologia do trabalho 
inteletual Brasil

• A União Brasileira de Escritores (UBE)
-sucedeu a ABDE;
-fundada em 17/1/1958, na fusão da Sociedade Paulista de
Escritores e da seção paulista da ABDE.

• PEN Clube Brasil:
-Fundado em 2/4/1936, no RJ, por iniciativa do escritor
Cláudio de Sousa.
“Destina-se a congregar escritores do País, estimular a criação

literária e a concepção universalista dos bens da cultura, da liberdade
e da paz, propugnando os sentimentos que animam o P.E.N.
Internacional, bem como a UNESCO, sob cujos auspícios se
encontra.” (http://www.penclubedobrasil.org.br/historia.html)



Cristina Barcelona (2015)
(https://laagenciamundialdeprensa.org/2015/09/01/los-agentes-literarios/)
recolhido por Neila Brasil (17/12/2015):
“Agentes literários, o trabalho além do ponto final”



relações agente literário (AL)-editor:
• O AL é umha figura relativamente recente fora do âmbito anglo-saxônico.

Alguns conflitos para se assentar e delimitar territórios e funções.

• O AL realiza funções de mediação cultural (campos literário
e editorial) e compartilha algumas delas com o editor .

Polêmicas derivadas da “appropriation d’une fonction
éditoriale par les agents littéraires” (Lizé et alii, 2011: 47-49).

*O AL intervem na relação tradicional entre produtor e editor
(protetora e até paternalista) e situa num primeiro plano um
tema por vezes silenciado (e tabu):

O dinheiro



Campos editorial e literário: capitais em jogo

No campo editorial, John Thompson (2013: 11-16) 
identifica 5 tipos de recursos imp:

*capital econômico, 
*capital humano (pessoas e know how), 

*capital social (redes de contatos e relações), 
*capital inteletual (direitos, propriedade inteletual), 

*capital simbólico (prestígio, estatus)

Mas, os dois tipos de capital centrais são o capital 
econômico e o simbólico.



Intermediários dos campos culturais

• Não há uma única definição para a figura de
intermediário cultural; com particularidades
dependendo de cada campo (também no caso do
literário e do editorial).

• Há uma ausência visível de trabalhos acadêmicos
até praticamente o séc. XXI (Wreven 2010;
Jeanpierre/Roueff, 2014:iii, Lizé et alii 2014: iv-v;
Pareschi 2014;



1. Intermediários do trabalho artístico: 
breve estado da questão

• Passagem séc. XX-XXI: maior interesse pelas funções e
agentes/figuras de intermediação nos campos cultural,
artístico e literário:
• em estudos de sociologia (a partir da década de 1990

“sociologia dos intermediários”, “sociologia das
profissões”;
• em estudos de economia da cultura;
• Escassos trabalhos que focam especificamente a figura

dos agentes literários;



Causas-consequências
• causas

• A sociologia da cultura e da literatura ganham espaço no campo
acadêmico e alargam o objeto de estudo no s. XXI.

• Coincide com procesos de (hiper)concentração e
internacionalização do mercado editorial).

• Consequências:
• Um espaço “dominado pelos grandes ‘jogadores’ do mundo do

livro” (Thompson, 2013; Saferstein, 2018: 111); empresas que aplicam
lógicas empresariais de grandes grupos e formam pessoal
especializado (marketing e finanças) (Saferstein, 2018: 114) [Campo de
grande produção]

• E, ao mesmo tempo, um crescimento de fórmulas de bibliodiversidade
no ecossistema editorial através de empreendimentos
“independentes” e do acesso às novas tecnologias (plataformas autoedição:
FAÇA-VOCÊ-MESMO) [campo de produção restrita]



Paul Reynolds, El Intermediario. Aventuras de un 
agente literario (1972)

• Agente literário durante mais de 40 anos, e filho de Paul Reynolds,
um dos primeiros agentes literários nos Estados Unidos (1891-
1892) (vid. também Thompson, 2013: 71).

• Poucos anos depois de que A.P. Watt (escocês) se convertera no
‘primeiro agente literário profissional do mundo’ (Reynolds, 10;
Thompson, 2013: 69; Gillies 2007).

• A agência Reynolds (Nova Iorque), em 1927 tinha “alrededor de
una docena de agentes literarios rivales” (15).

• De suas experiências, comenta:

• Um agente serve aos autores de ‘muitos e curiosos modos’ (22).



Concepção moderna do Agente literário (Thompson, 2013)

• 1960-1970: muda a concepção e incrementam o seu
poder.
• 1970-1980: surgem novos agentes. Consideram-se

defensores dos interesses dos autores (=clientes).
[advogado)]

“Superagentes”: Morton Janklow, Andrey Wylie. (Carmen
Balcells).

• 1980-1990: incremento do número de agentes literários no
mundo anglo-saxônico (Nova Iorque e Londres).

“A falta de dados estatísticos precisos é, em parte, reflexo
de que o agenciamento literário sempre foi, e ainda é,
uma profissão não regulamentada” (p.82).



Que é um AL? Funções
• Quem “faz a ponte entre autor e editor.” (Mengozzi 2009; e
nas páginas dos diversos AL).

• “Facilitar o contato entre autores e editoras”. Definição mais
consensuada (Brasil; http://paginadacultura.com.br/br/profissao-agente-literario/).

“Enquanto alguns não se importam de ser chamados de
intermediários, outros preferem não usar essa
autodenominação”. “O agente literário trabalha para ele
mesmo. Não intermedeia, está no meio de dois pólos
complementares.” (Marisa Moura, 2009).
“A palavra intermediário tem uma conotação bem negativa,
que sugere intromissão ou etapa desnecessária, que apenas
encarece e complica uma negociação” (Lúcia Riff, 2009).

Opiniões dos AL:

http://paginadacultura.com.br/br/profissao-agente-literario/


AL: principais funções

• Seleção do/a autor/a e aposta pela sua obra (FILTRO):
acompanhamento do produto, assessoramento no trabalho... E:
O AL é também um coach. Costuma ser uma pessoa com muita
confiança e intimidade com o produtor literário.

• Trabalho de pesquisa para encontrar a(s) melhor(es) editora(s)
para o cliente;

• contribuir para ‘dar valor a uma carreira autoral’

• Ocupar-se dos assuntos jurídicos e econômicos.

Oferece: catálogo, capital simbólico (experiência,
profissionalidade, índices de sucesso–prêmios,
traduções, mídia... DISTINÇÃO



agente, scout, subagente/coagente
• Tarefas que realiza diretamente o/a agente literário ou, com
frequência, precisa também do trabalho de:

• scout
• Subagentes
• coagentes

evidenciam uma das principais fortalezas de um/a AL:
a rede de contatos ou networking.

Coagentes
• “Agents qui, dans une relation de posible réciprocité, portent les
intérêts d’un confrère étranger dans un pays dont il ne maîtrise
pas suffisamment le marché” (Lizé et alii, 2011: 51).

• Subagente:
Estes, “représentent des auteurs ou des éditeurs à l’étranger” (Lizé
et alii, 2011: 51).



Scout
É ainda uma profissão ainda pouco conhecida (Thompson 2013, Ampudia 2016).

*Têm contratos em exclusivo com seus clientes (agências e editoras)
e era habitual receberem um salário fixo (a diferença dos AL).
*Não é frequente que se visibilizem publicamente no mercado
editorial.
*Habitualmente, trabalhavam desde as grandes capitais da indústria
do livro para editoras de outras capitais/cidades.

*OLHEIROS dos campos literário e editorial.
*Caçador de talentos (Thompson, 2013: 7) e de
tendências.
*Espião do mundo dos livros
(Bettina B. Schrewe, longa trajetória como scout para
quase 20 países inAltares/Geli, 2008).



Editor agente;
agente editor

MAS: Cada vez mais, os editores se relacionam com os AL (Thompson
2013: 13). [campo de grande produção]
'É melhor conversar com alguém que conhece o mercado’[Paulo

Rocco]”. (Mengozzi 2009)

-O AL atua atualmente como um filtro, faz uma seleção de
conteúdos e materiais, acompanha a versão do produto e envia
para editoras. Positivo para as editoras.

-Preferência editorial crescente por autores agenciados porque: o
AL conhece as regras do jogo e poupa o editor de problemas
relativos à edição da obra e ao próprio autor.
Determinados editores/grupos “têm terceirizado o processo inicial de
seleção para os agentes” (Thompson, 2013: 85).



Editor agente;
agente editor

• Em geral, o Agente literário tem práticas mais agressivas em
relação aos direitos autorais para:

• diminuir o tempo de cessão e dividir o negócio,
• considerar as diferenças entre :

-direitos ligados à publicação,
-direitos de tradução,
-direitos de exploração para cinema e TV;

• incrementar a margem de exploração para autor e agente.



Editor agente;
agente editor

• Especialização em compra/venda de direitos autorais:
-Editoras grandes com seções específicas
-Editoras pequenas/médias com pessoa(s) ‘multifunção’

• Exemplo: em 2017, estreia da Editora Todavia
(equipe oriunda da Companhia das Letras, muito experimentada):

• Flávio Moura, André Conti, Leandro Sarmatz; comercial
Marcelo Levy
• + a agente literária Ana Paula Hisayama (ex-agência

Riff),
• e o editor Alfredo Nugent Setubal



“Profissão relativamente recente no Brasil” 
(Bastos, 2004:139)

• 1975: Debate org. O Pasquim, Affonso Romano de 
Sant’Anna referiu que ainda não existia a profissão no país.
• 1976: jornalista Edilberto Coutinho (1976: 83) na rev. José

indica o jornalista Rômulo Paes Barreto como “o primeiro
agente brasileiro”.
• 1976: a rev. Ficção (nov., n. 11) apresenta Barreto como “o 

primeiro agente literário do Brasil”.
Alcmeno Bastos comenta:

“se verdadeira a informação, a revista flagrava o 
surgimento, no Brasil, de uma profissão” (2004: 139) .



Cronologia de uma profissão no Brasil

• Condição de pioneirismo disputada com Johannes Bloch, “o
primeiro agente literário que o Brasil teve” (Neto, 2015); com
quem trabalhou Karin Schindler, a quem o jornalista Pedro
Almeida (2015) assinala como “criadora da função de agente
literário no Brasil”.

• Em 1976 a catalã Carmen Balcells abre umha filial da sua agência
no RJ.

• Com Balcells entrou a trabalhar Lúcia Riff, fundando em 1991 a
agência BMSR (Balcells Mello e Souza Riff).

• Em 2004, Riff comprou tudo e fundou com os filhos a Agência
Riff.



Agente literária: Brasil
• “Carmen foi a agente literária espanhola que, na prática,

inventou a profissão nos países de cultura ibérica. Inspirada
nela, Lucia abriu em 1990 a BMSR”. (Mengozzi, 2009).

• “Não exagera quem diz que ela [Riff] possui quase metade
da literatura atual do Brasil nas mãos - é tanta gente, e de
tanto peso, que não aceita novos representados. “ (Mengozzi,
2009).

No Brasil, o 
campo das AL 

é, 
basicamente, 

feminino.
[Também em outros 

lugares. Owen,2008:70]



outras
• Stéphane Chao (Embaixada da França no Brasil entre 1999 e 2003 2003-:

agente literário, RJ). Autores: Raimundo Carrero
• Flávia Sala: International Editors Co. (Annick Press-Canadá). Repres.

Brasil (SP)
• Alexandre Carlos Teixeira, da Solombra Books. (Herdeiro obra Cecília

Meireles)
• (Hiago Finkermann: DirAgência Literária AGL :.)
• James McSill Agência Literária (Brasil, Portugal, Angola).

http://www.agency.mcsill.com
Fontes: 

• +http://www.litrejections.com/agency-database/#
• http://www.litrejections.com/brazil-literary-agencies/

• https://miriamwaltrick.wordpress.com/agentes-literarios/
+ (no exterior):

Agência Witt (Frankfurt), Anjia Saile
(Frankfurt), Villas-Boas, etc.

http://www.agency.mcsill.com/
http://www.litrejections.com/brazil-literary-agencies/


Brasil: Agências literárias, agentes literárias
2009 (Mengozzi) 2012-

•Agência RIFF: Ana Maria Machado,
Ariano Suassuna,Carlos Drummond
de Andrade, C.H. Cony, Érico
Veríssimo,Fernando Sabino, Lya Luft, Lygia F.
Telles, B. Bracher, Bettega
•AMS AGENCIAMENTO: Ruth
Rocha, Heloísa Maranhão

PÁGINA DA CULTURA: Adalgisa
Nery, Claudia Matarazzo,João Gilberto Noll

•SOLOMBRA BOOKS: Antônio
Olinto,Aurélio B. de Holanda,Cecília Meireles, Ledo
Ivo, Manuel Bandeira

(“Os empresários da literatura”,
Época)

•Villas-Boas & Moss (Luciana Villas-Boas,
Raymond Moss): RJ, Atlanta, Nova Iorque. A.
Mussa, Silviano Santiago, Sanches Neto, Fuks,
Lucchesi, Autran Dourado, etc.

•Seibel Publishing Services (Patrícia
Seibel,Londres ): Pe. Marcelo Rossi, Eva
Furnari,Thalita Rebouças

•MTS Agência de Autores
(Marianna Teixeira Soares),
2012: Luísa Gesler, Cláudia Lage, Xerxeneski,

•GRADIVA AGENCIA LITERARIA E
SERVICOS EDITORIAIS LTDA (Mariana
Teixeira,Mônica Maia), 2012: drtos cinema e TV.

•Vikings of Brasil (países nórdicos-
Brasil e vice-versa), 2012: parcerìas trad. autores
A. Saile.

•Paul Chistoph Agência Literária (Paul Christoph
e Camila Pohlmann), 2012. Clientes, fundam.,
destino Brasil.



“Boom” de AL no Brasil
(2012-Prévio Frankfurt 2013)

• “Era o mesmo período em que já havia o burburinho da
internacionalização da nova literatura brasileira, com a
homenagem ao Brasil na Feira de Frankfurt [...] e com a edição da Granta
dedicada a jovens autores brasileiros” (Meireles 2014).

• dinâmicas globais nos mercados editoriais:

consolidação de grandes grupos editoriais - saída de
profissionais muito experientes - demanda crescente
por agentes. (Lizé et alii, em varios mercados
europeus, “le nombre d’agents a doublé en cinq
ans” (2011: 47).

*Marianna Teixeira *Luciana Villas-Boas *Paul Cristoph

Nova Fronteira-Rocco Record Sextante



Na mira dos agentes literários, 
Marisa Moura (PUBLISHNEWS, 02/08/2011)

• “2013 já parece ser amanhã para o mercado editorial.
Todos estamos em estado de vigília nas preparações da data
em que o Brasil será o país convidado na maior feira do livro
internacional.”

• No site da Feira do Livro de Frankfurt [2011] tem 287
agências literárias cadastradas para contato.

• Nas próximas colunas vamos conversar muito sobre agentes atuando no
exterior e no Brasil. [Faltam 900 dias]

FEIRA FRANKFURT

476.000 m2 para livros
7.000 editores
2.900 eventos 

10.000 jornalistas



Feira Frankfurt, 
14/10/2013 “Desafios na difusão da literatura 

brasileira pós-Frankfurt” (Feira 
Frankfurt, 2013)



Agenciamento literário no Brasil
• No Brasil é cada vez mais frequente ver (internet) páginas web,
ofertas e notícias dirigidas a autores/as ‘de 1º livro’.

-Estratégias de funcionamento curto/longo prazo;
-especialização por âmbito lingüístico: Vikings of Brazil (2012);
-especialização em venda de direitos para cinema e televisão:

Film2B;
-só autores/as brasileiros/as: Authoria (2018,Alessandra Ruiz,Ex-Sextante)

-representação de ilustradores (O Agente literário);
- Poucas agências para autor novel:

Alguns modelos das agências (/agentes)
literárias no Brasil:



AL para novos/as autores/as

• No Brasil verifica-se, como em outros sistemas literários
(Pareschi, 2014:22 para o caso italiano) a existência de um
número pequeño de agentes literários/as para autores/as
estreantes,

AINDA QUE
1) na internet há referências a sites, livros e nomes para tentar
ajudar o/a autor/a estreante
2)MTS (Marianna Teixeira Soares, 2012)
Aposta em autores/as brasileiros/as jovens
Antônio Xerxenesky, Gustavo Ávila, Natália Polesso, Luísa Gesler,
Marcelo Moutinho, Cláudia Lage, Paula Fábrio, Carol Rodrigues,
etc.

“Eles fizeram Marianna virar, por assim dizer, a 
agente da galera” (Meirelles 2014)



considerações finais

• Constata-se:
• a) a hipótese de associar a (visível) emergência dos 

intermediários artísticos como um modo de 
profissionalização destes campos; também no literário
e editorial.

• b) os diferentes tipos de intermediários dos campos
artísticos trabalham em âmbitos regidos por uma dupla
economia (e suas lógicas): a financeira e a simbólica. 
Também para agente literário/a.



considerações finais

• As importantes mudanças das últimas décadas nos campos literário
e editorial têm despertado maior interesse por estas figuras de
mediação entre produtor e consumidor de bens culturais,
também nos campos literário e editorial.
• No caso brasileiro, verifica-se que, como em outros

sistemas literários:
• a) não é fácil conseguir um registo exaustivo do número

de AL; e
• b) é uma profissão recente que cresceu em paralelo ao

crescimento do mercado editorial e a uma maior projeção
deste a nível internacional.
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