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O Brasil, a criança, o adolescente, as minorias, o adulto

marginalizado ou não, 

precisam 

ler. Ler 

para 

ver, ler 

para 

ser.

Esta cruzada é de todos nós, de todos aqueles 

que 

dispõem e

alimentam a consciência cidadã, e 

preferem 

acreditar 

que 

o

presente 

e o 

futuro 

do nosso 

país passa pela 

Leitura. A leitura é a

educação escolar e transescolar, 
tanto mais urgente 

quanto 

mais

a sociedade é uma sociedade 
de massa. Precisamos desmassificar

a massa. Cabe, a cada um de nós, sermos 

parceiros 

ativos dessa

frente 

nacional do livro.

Eduardo Portella



Entre 
as capas 

do livro

A definição do especialista francês Michel Melot 
- 

livro é o

que 

reside entre duas capas 
- 

é feliz 

por 

implicar as idéias de

materialidade e 

permanência 
do saber, assim como a de um limite,

que 

marca simbolicamente o sentido. Mas a 

"residência" 

omite o

que 

acontece virtual ou realmente entre as capas, ou seja, a leitura.

Esta última é o 

processo que 

há séculos vem constituindo a cidadania

e construindo a imagem do homem desenhado 

pelo 

humanismo.

A Fundação Biblioteca Nacional retoma sua Revista do

Livro no momento em 

que 

se concretizam 
as condições 

para 

o

cumprimento do artigo I da Lei do Livro, 

que prevê 

"assegurar

ao cidadão o 

pleno 

exercício do direito de acesso e uso do livro".

Neste 
sentido, acaba de implantar 404 novas bibliotecas

públicas 
em várias regiões do Brasil e se 

junta 

aos esforços do

Ministério 
da Cultura, no âmbito do Programa Livro Aberto,

para 
zerar o número de municípios sem bibliotecas 

públicas

no 

país. 

Ao mesmo tempo, MINC e MEC oficializam o 

primeiro

Plano Nacional do Livro e da Leitura.

É de fato um sonho de realização a curto 

prazo 

fazer com 

que

toda cidade brasileira disponha de um espaço com um mínimo de

dois mil livros e os equipamentos necessários 

para 
atendimento 

ao

público. 
E não como mero circunstancial de 

governo, 
mas efeito de

uma 

política 

de Estado debruçada sobre o livro e a leitura. Este

oportuno número da Revista do Livro vem 

problematizar 
questões

pertinentes 

a este campo.

Muniz 
Sodré

Presidente da Fundação 
Biblioteca Nacional



Leitura 
e 

interpretação

Os desafios da literatura 
na

modernidade 
tardia

Glória Pondé

Reproduzimos este texto como homenagem

póstuma 

à 

professora 

titular da Universidade

Federal Fluminense. Conhecedora

qualificada 

das 

questões 

do livro e da

biblioteca, ela deixa um vazio muito 

grande

nessa ampla comunidade do universo do

livro. Suas excepcionais virtudes

profissionais 

e humanas constituem uma

saudade imorredoura.

As 

sociedades 
industrializadas vêm se organizando de modo cada vez mais

complexo 
à medida 

que 

o conhecimento científico avança. Considerando

o vertiginoso 
intercâmbio de linguagens, no cotidiano, e a ampliação das

relações 
humanas, em nível 

planetário, 

o ato de ler ultrapassou a mera atividade

descompromissada 
de lazer, 

para 

assumir um 

papel político 

e cultural.

As sociedades industrializadas vêm se organizan-

do de modo cada vez mais complexo à medida 

que 

o

conhecimento 
científico avança. Considerando o vertigi-

noso intercâmbio 
de linguagens, no cotidiano, e a ampli-

ação das relações humanas, em nível 

planetário, 

o ato de

ler ultrapassou 
a mera atividade descompromissada de

lazer, 

para 
assumir um 

papel político 

e cultural.

Não há, 

pois, 

como falar de modernidade

sem 

pensar 
no 

problema 

da leitura, 

porque 

não se 

pode

ampliar o saber sem dominar a escrita. Por outro lado, a

indústria cultural vem criando novas formas de comu-

nicação 

que 

influenciam o fazer literário e 

põem 
em xe-

que 

os conceitos mais ortodoxos, ao reproduzir textos

eruditos e tornar best-sellers obras altamente comple-

xas. Entretanto, mesmo nas nações economicamente

desenvolvidas, observa-se 

que grande parte 

da 

popula-

ção 

ainda não domina a leitura em 

profundidade 

nem a

encara como um valor importante a conquistar.

Diante desse impasse, 

propomos 

revisitar a lite-

ratura 

por 
uma ótica cultural, estabelecendo uma revi-

são de currículos 
e materiais de ensino bem como de

concepções 
teóricas convencionais, no intuito de

apresentá-la 
como opção 

prazerosa 

de leitura, 

que pode

aliar diversão e reflexão. A escrita não é uma mecânica

transposição 
da fala, 

porque 

o ato de ler deve ser moti-

vado 

pelo 

leitor. Isto acontece 

quando 

ele interpreta o

A
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texto, ou seja, consegue formar um conceito, uma opi-

nião, articular suas experiências 

pessoais 

com o contexto

social e histórico, tornando-se um co-autor da obra. A

literatura 

poderia, 

então, ampliar seu espaço de circula-

ção, 

uma vez 

que 

a sua natureza 

polissêmica provoca 

o

sujeito a dar sentido ao texto e à realidade fragmentada

de nossos dias.

Os estudos de linguagem avançaram teoricamen-

te, 

quando 

reconheceram a importância do leitor, na

comunicação literária. Com isso, atentaram 

para 

as re-

lações de 

poder que 

atravessam as intenções do emis-

sor e os seus efeitos no receptor. Como não existe dis-

curso neutro, a inclusão da dimensão 

política passou 

a

considerar a historicidade do texto, encarando-o tam-

bém como expressão de um 

grupo 

social e de época.

Na tentativa de 

provocar 

o debate sobre tema

tão complexo, buscamos reunir estudos de diferen-

tes enfoques e disciplinas 

que 

apresentam como eixo

o 

problema 

da leitura e da interpretação a 

partir 

da

literatura. Com isso, mostramos 

que 

a 

questão 

do

cânone e da originalidade estética está 

passando por

uma revisão teórica, mas ainda continua sem 

grande

problematização 

nos materiais de ensino, como os

livros didáticos e as 

gramáticas. 

Outro 

problema 

é a

supervalorização da tradição européia, em detrimen-

to das diversas manifestações artísticas não-européi-

as, 

que 

são silenciadas 
por 

uma atitude autoritária e

imperialista, numa época em 

que 

se 

propõe 

a dife-

rença como 

ponto 

de vista alternativo 
para 

uma hu-

manidade mais solidária. Por outro lado, novos

enfoques da teoria literária trazem novas concepções

sobre o leitor e a leitura, valendo-se da hermenêutica

e da história, 

para 

demonstrar a transformação do

passado 

e sua 

permanência 

no 

presente, 

buscando

dar voz a textos e leitores silenciados 

por 

determina-

ções políticas 

e culturais.

Os ensaios 

que 

se seguem não esgotam o 

pro-

blema, mas 

procuram 

mostrar 

que 

a literatura não existe

isolada da cultura. Chamam atenção 

para 

a necessida-

de de rever conceitos e 

posições, 

com o objetivo de me-

lhor responder às demandas do nosso tempo.

Glória Pondé

Ex-professora titular da Universidade Federal

Fluminense e ex-diretora-executiva da

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.



A cidade do livro

e seus arredores

Eduardo Portella

O 

Brasil e a Biblioteca Nacional decidiram festejar, de comum acordo e no

mesmo ano em curso, dois aniversários afins. O 

primeiro 

fez 506 anos, e a

segunda está completando os seus 196 bem vividos. Os dois registros têm

algo de familiar. O Brasil nasceu da civilização escrita, em tempo controvertido, todo

entrecortado 

pelos 

ventos elísios do renascimento, da reforma, do maneirismo, da

contra-reforma, 
do barroco. Vinham a ser correntes de ar 

que 

oxigenavam, e não

raro sufocavam 
a respiração. A mais certeira dessas correntes mudou a rota da nau

do capitão-mor 
Pedro Álvares Cabral. Aí, 

quando 

o Brasil foi achado, Pêro Vaz de

Caminha, 
o capelão da frota, lavrou, com a sua Carta, a certidão de nascimento da

terra nova. E bom 

que 

se diga, conforme o astrolábio da 

gente 

lusitana, 

que 

o oceano

tinha 
os 

pés 

na terra. Desde esses 

primeiros 

dias, ou essas 

primeiras 

letras,

estabeleceu-se 
uma sólida cumplicidade entre o mar, a terra, e a escrita.

Muitos anos depois, uma outra embarcação

portuguesa, 
desta vez sob os auspícios do 

príncipe 

d.

João 
VI, trouxe-nos a 

que 

seria a nossa Biblioteca

Nacional. Parecia nômade a 

princípio; 

mudava de

endereço 
sem maiores constrangimentos. Até 

que 

se

instalou neste edifício sede, confluente e eclético, 
pa-

radoxalmente 
monumental e acolhedor.

Nossa Biblioteca expõe, na seleção cuidadosa

que 
o seu acervo autoriza, o 

percurso 

nacional em

forma de livros, manuscritos, fotografias, 

partitu-

ras, imagens diversas. Talvez seja uma história mais

literária 

que política 

ou, se 

preferirem, 
tão literária

quanto política. 

Mas remetida 

para 

adiante.

Nenhum imobilismo bloqueia sua caminha-

da. A nossa Biblioteca não vive apenas de recorda-

ções, 

nem, nesta hipótese, escravizada 

pela 

memória

parasitária 

das coisas ou dos signos extraviados na

poeira 

dos tempos. Ela se nutre de vontades 

jamais

enfraquecidas e da calorosa arqueologia do futuro,

mistura história e vida cotidiana, como herdeira e

agente do nosso 

patrimônio 
cultural.

Ao 

que 
tudo indica o mundo da biblioteca

consegue ser a uma só vez transparente e cifrado,

misterioso e evidente. Guarda tesouros desconheci-

dos e, em cada 

página 

do livro 

que 

se abre, oferece-

nos a lição 

previsível 

ou imprevisível, e nos aponta
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caminhos a serem 

percorridos. 

Mais do 

que 

apontar

caminhos, o livro nos conduz, nos leva a continentes

até então desconhecidos. Conviver com o livro signi-

fica 

predispor-se 

e habilitar-se 

para 

a invenção.

A nossa Biblioteca 

guarda 

relíquias, sem 

que 

as

esconda. Somos um serviço 

público, 

um espaço cidadão.

As suas duas dimensões constitutivas andam 

juntas: pre-

servar e 

propiciar, proteger 

e facilitar. Por isso, agora mais

do 

que 

nunca, recorremos às ciências da informatização

para 

ampliar a recepção e atender a necessidades coletivas.

Já 
não há lugar 

para 

bibliotecas sedentárias, 

porque 

imo-

bilizadas, e artesanais, 

porque 

indiferentes às conquistas

tecnológicas 
— 

essas redes 

que 

tornam ainda mais 

públi-

cos os saberes impressos e digitalizados.

Ler, interpretar e traduzir sempre foram tarefas

correlatas; sempre trabalharam em regime de escrupu-

losa 

parceria. 

Por elas 

passam, 

ou são convocados, o

interminável cortejo mítico 

que 

vem de Babel, da

Alexandria, até chegar ao coração de Buenos Aires, e en-

contrar-se, em algum canto de sua Biblioteca, com o

enigmático diretor, o inventor de linguagens, 
Jorge 

Luis

Borges. Babel foi o mais engenhoso compêndio de tra-

dução 

que 

nos foi 

possível 

escrever. Babel, a maldição do

isolamento e o lugar do reconhecimento do outro. Esta

tensão fundadora desde cedo conferiu força vital e, como

se não bastasse, desenhou imprevisíveis cartografias 

para

a aventura humana. É 

justo 

falar de uma Babel 

proscri-

ta? Certamente não. Ou de uma Alexandria neste minuto

incendiada 

pela 

digitalização? Menos ainda. Uma nos

ensinou a desvelar, mesmo 

que 

ou até 

porque perigosa-

mente, os ruídos da convivência. A outra 

porque 

nos fez

atravessar o labirinto, em meio a chamas mortíferas, e

alcançar o saber carregado de vida.

A biblioteca é a cidade do livro 

que, guiada pela 

leitu-

ra, nos 

prepara para 

decifrar a 

peripécia 

humana. É uma

cidade antiga e nova—simultaneamente sacralizada e secu-

larizada. Pelas suas artérias e 

pelos 

seus arredores transitam

sonhos não de todo desfeitos, 

por 

vezes reembalados e, ape-

sar do desvario 

generalizado, 

teimosamente confiantes. Os

livros se cruzam nos armazéns, nas estantes, nas 

prateleiras,

como as 

pessoas 

se entreolham nas ruas e nos corredores.

Há entre eles e elas um intercâmbio afetuoso, não raro silen-

cioso, de saberes e de 

prazeres. 

Na cidade do livro 

pode-se

encontrar um ensinamento em cada esquina. Enquanto ci-

dade, 

pólis, 

civitas, república, ela se sabe biblioteca cidadã,

destinada a informar, formar e implementar as condições da

escolha livre. Confiam assim no 

papel 

formador da leitura. É

o leitor, são os usuários 

que 

conferem legitimidade e conse-

qüência 

às bibliotecas. Do mesmo modo a comunidade inte-

lectual e científica acolhendo e transmitindo as novas exigên-

cias da 

pesquisa. 

A 

jovem 

senhora de 196 anos não tem nada

contra o novo. Pelo contrário. Chega mesmo a supor, a afir-

mar, 

que 

o novo é o renovado. E 

que 

sem a renovação, a

Biblioteca, a cidade do livro e seus arredores, 

perderiam 

todo

seu fascínio.

Eduardo Portella

Ensaísta, crítico literário, 
professor 

emérito da

Universidade Federai do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 

e membro

da Academia Brasileira de Letras.



O direito à

cultura escrita

Silvia Castrillón

O 

que 

vou expor é 

produto 

de uma construção coletiva, tanto no nível da

reflexão como no da ação. É a descrição de um 

projeto político que parte 

da

convicção de 

que 

o acesso à cultura escrita é um direito dos cidadãos, direito

que 

devemos fazer cumprir e 

que por 

sua vez implica um compromisso de muitos.

Sou consciente de 

que 

ao redor da leitura se movem diferentes interesses, 

que 

a

necessidade 
de sua democratização obedece a diversos 

propósitos 

e 

que 

isto não seja

causa, em boa medida, 

para que 

setores excluídos, não só da leitura, mas também de

outras manifestações da cultura e da economia, não se apropriem desta 

prática.

Considero 

que, 

somente 

quando 

ler e escrever

constituir uma necessidade apreendida 

por grandes

setores 

populacionais 
e 

que quando 

esta 

população 
se

sentir convencida de 

que 

a leitura e a escritura 

podem

ser instrumentos 

para 

o seu benefício e, conseqüente-

mente, for de seu interesse apropriar-se da cultura es-

crita, 

podemos pensar 

numa real democratização da

mesma.

Mas, encontramo-nos aqui com uma contra-

dição: essa circunstância somente 

poderia produzir-

se na medida em 

que 

melhorassem os níveis do desen-

volvimento 
e ao mesmo tempo fossem diminuídas as

desigualdades.

Desafortunadamente, isto não 

parece 

o 

que 

está

ocorrendo. Numerosas informações sobre os 

países

da região indicam 

que, 

apesar de 

que 

se 

possam 

cons-

tatar leves crescimentos nas suas economias, os mo-

delos de desenvolvimento humano são excludentes e

injustos. 

"No 

meio de uma economia mundial cada

vez mais 

próspera 

- 
afirma o Informe sobre Desen-

volvimento Humano de 2005 

— 
10,7 milhões de crian-

ças 

não vivem 
para 

comemorar seu 

quinto 

aniversá-

rio e mais de 10Ò0 milhões de 

pessoas 

sobrevivem em

condições de abjeta 
pobreza 

com menos de um dólar

por 

dia". Assim, hoje há mais 

pobres 

e mais desigual-

dade do 

que 

há uma década. Isto 

quer 

dizer 

que pode-

ríamos seguir avançando em nossos índices de desen-

volvimento, e dentro destes no da leitura, mas 

que 

se

não for combinado com uma luta frontal contra a

desigualdade, 

poderíamos 
elevar a leitura 

per 

capita, o

que 

só significaria incrementar a compra de livros,

coisa 

que 

não implica uma verdadeira democratiza-

ção 

da cultura escrita.

Também é necessário destacar 
que 

a leitura não

provoca por 

si só desenvolvimento econômico e soei-

al. Pode ser 

que 

eleve a capacidade das 

pessoas para
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conquistar a sua inclusão neste desenvolvimento. Há

vários anos o 

jornal 

colombiano El Tiempo, em seu

editorial sobre o Dia do Livro e a inauguração da Fei-

ra em Bogotá, afirmava 

que: 

"está 

demonstrado 

que

os 

paises 

mais adiantados 

possuem 

altos índices de

leitura 
(entre 

7 e 10 livros anuais 

por 

habitante), en-

quanto que 

os 

povos 

subdesenvolvidos têm índices

precários"... 
Tal é o caso de América Latina em 

geral...

e acrescentava: 

"O 

baixo índice de leitura é um dos

principais 

obstáculos 

para 

o desenvolvimento e o em-

prego 

na Colômbia", 

querendo 

dizer 

que 

mais leitura

corresponde a maior desenvolvimento, 
quando 

na re-

alidade se trata do oposto. 
Quanto 

maior for o de-

senvolvimento, mais leitura, ou melhor dito, maior

consumo de livros 
(porque 

a leitura não é 

garantida

com o desenvolvimento) e de outros bens culturais e

não culturais. Esse 

jornal 

afirmava também 

que 

"o

desenvolvimento deve ser enfrentado e solucionado

por 

meio de um desafio de educadores, 

pais 

de família

e estudantes". Logicamente 

que 

não estamos de acor-

do com essas análises e acreditamos 

que 

o desafio não

é 

para 

"os 

educadores, os 

pais 

de família e os estudan-

tes", se não for em 

primeiro 

lugar, 

para 

o Estado e 

que

o 

problema 

da leitura somente 

pode 

ser enfrentado e

resolvido 

por 

meio de mudanças direcionadas a uma

distribuição da riqueza mais 

justa 

e eqüitativa.

A leitura, cito Emilia Ferreiro, é um direito, não

um luxo, nem uma obrigação. Não é um luxo de elites

que 

se 

possa 

associar ao 

prazer 

e à recreação, nem é

uma obrigação imposta 

pela 

escola. É um direito 

que,

também, 

permite 

um exercício maior da democracia e

conseqüentemente o cumprimento de outros direitos.

E, 

quando 

falo de direito, refiro-me a um direi-

to universal, a um direito de todos e não somente a

um direito de 

grupos 

vulneráveis 

por 

diferentes cir-

cunstâncias, entre elas a idade. Na linguagem atual de

quem 

desenha 

políticas 

e 

programas que pretendam

lutar contra a 

pobreza 

e a desigualdade, fala-se da

"abordagem 

social de risco e da focalização". Esses

enfoques são contraditórios em relação à abordagem

universal de direitos, 

pois 

os direitos de uns depen-

dem dos direitos dos outros. Um exemplo: atualmen-

te a sociedade em 

geral 

e os funcionários dos organis-

mos de 

planejamento 

do Estado em 

particular 

são

sensíveis, 

pelo 

menos em teoria, aos direitos das cri-

anças, esquecendo 

que 

elas dependem dos adultos, e

que 

não é 

possível pensar 

no bem-estar de uns e es-

quecer-se 

dos outros.

Considerando este tema, Graciela Montes es-

clarece: 

"Quero 

dizer 

que 

as crianças também sofrem

a mesma sorte 
que 

seus 

pais 

no mundo, 

que 

o bem-

estar ou o mal-estar de seus 

pais 

os compromete e,

quase 

sempre, é impossível 

propor 

o bem das crian-

ças 

sem tratar também de seus 

pais" (MONTES: 
2001/

P- 

45).

Por isso, em todos os espaços onde temos a

possibilidade 

de atuar, 

propomos, 

entre outros as-

sociados ao bem-estar dos adultos, o tema da alfa-

betização dos adultos não-alfabetizados 
- 

que 

são

em muito maior número do 

que 

se confessa 
- 

como

prioridade 

das 
políticas públicas 

de leitura e de escri-

tura. Tema 
que parece 

ter sido esquecido 

pela 

socie-

dade, embora as metas da UNESCO 

para 

o fim do

milênio não tenham sido cumpridas, o 

que 

somente

preocupa 

a alunos e seguidores do 

pensamento 

de

Freire. Logicamente, consideramos 

que 

este 

pensa-

mento deve-se constituir na base de 

programas 

de

educação de adultos 
para 

não se assumir esta tarefa

de maneira ingênua e limitada,

Por outro lado, insistimos na necessidade de falar

não somente de leitura, mas também de escritura. Acre-

ditamos 
que 

estimular unicamente a leitura responde a

interesses 

particulares preocupados 

em 

que 

outros lei-

am como fórmula de consumo de um bem 

que, 

apesar

de ser definido como cultural, sua 

produção, promoção

e comercialização se rege cada vez mais 

pelas 

regras e

imposições do mercado. Fomentar a leitura sem oferecer

possibilidade 

da 

prática 

da escritura supõe uma inserção

na cultura escrita extremamente limitada.

Tudo o 

que 

foi dito anteriormente, estou-estamos-

de acordo 

que 

é necessário 

promover políticas que 

asse-

gurem 

a universalização da cultura escrita.



Uma 

política pública 

de leitura e escritura 
— 

propõe 

um documento, 

produto 

de encontros regionais

realizado 

por 

Asolectura na Colômbia com o objetivo de 

fazer 
uma consulta 

pública 

e mobilizar a opinião das

pessoas 
mais diretamente comprometidas com o tema da leitura e da escritura- é o 

produto 

de uma inter-relação

dinâmica 
entre a sociedade 

que 

inquire, se compromete e 

propõe, 

e o Estado 

que 

trabalha na busca do 

pleno

reconhecimento 
e a 

promoção 
da leitura e da escritura como direitos essenciais das 

pessoas 

no mundo contempo-

râneo. 
Desta 

perspectiva, 
o Estado ajuda a moldar, conduzir e 

projetar 

a sociedade, cumprindo com o 

fim 

último

para 
o 

qual 

existe: 

promover 

o bem comum e o 

pleno 

desenvolvimento de todos. E a sociedade atua como instância

básica 

que 

imprime ao Estado seu dinamismo, mas também a legitimidade e a 

pertinência 
necessária 

para 

a ação

pública. 
Por isso 

permite 

tanto orientar as tarefas estatais, como 

fortalecer 

a 

participação 
social, 

gerando 
uma

cultura 

política que 

aproxime o cidadão do exercício 

político 

e torne a 

política 

sensível às necessidades sociais 
(...).

Uma 

política pública 

é construída 

por 

todos aqueles 

que, 

com sua atuação, seus saberes e decisões 

podem

analisar, 

propor 
e modificar os modos de 

pensar, 

sentir e 

fazer 

de uma comunidade 
(município, 

departamento ou

nação) 

frente 
à leitura e à escritura. Para 

poder 

atuar como construtores da 

política precisam 

informar-se, 

formar-

se, mobilizar-se, dar continuidade, avaliar e corrigir a marcha de uma 

política.

(Asolectura: 
2002).

Tudo isso significa 

participar.

E com referência a esta 

política 

de leitura e escritura

parece-me 
importante frisar algumas 

posições 

ou 

pelo 

me-

nos apresentar alguns 

pontos 

de discussão:

1. Acredito 

que 

se deve estabelecer uma transpa-

rência, 

que 
às vezes 

parece 

não existir, entre 

políticas 
e

planos 
nacionais de leitura e escritura. Sob o risco de

simplificar, 

penso que 

as 

políticas 

constituem um marco

que garante 
aos 

planos 

a orientação 

política 

e conceituai

e lhes assegura a continuidade.

2. Quanto às 

primeiras, 
é 

preciso partir 

do reco-

nhecimento 
da leitura e da escritura como campos de

tensões 
onde se 

propõem 
múltiplos interesses, muitas

vezes 
contraditórios.

3. Uma 

política 
de leitura e escritura, ao menos em

nossa 
opinião, deve estabelecer-se em torno do leitor e não

do livro. Isso 

quer 

dizer 

que 

o eixo de suas ações deve ter

como 
base as necessidades das 

pessoas 

e da sociedade e da

sociedade 
enquanto sujeitos de direito da cultura escrita e dos

fiadores desses direitos 
(famílias, 

instituições de ordem social

e redes sociais). O livro e outros materiais de leitura e escritu-

ra são meios, importantíssimos, mas não os fins da 

política.

4. É 

preciso 

reconhecer diferenças 

práticas 

da leitura e

da escritura 

que 

a sociedade realiza e reconhecer também as

diversas representações sobre estas 

práticas. 

Entretanto, uma

política 
deveria se 

propor 

a transformação destes imaginári-

os 

que permitam 

ver a leitura como necessidade e não como

luxo nem obrigação.

5. Relacionado aos dois 

pontos 

anteriores, é necessá-

rio fazer avançar um debate sobre as formas de avaliação dos

comportamentos dos leitores. Ministérios de Educação e

Cultura, assim como outras entidades 

públicas 

e organis-

mos internacionais, estão contribuindo com 

quantias 

consi-

deráveis 

para 

a realização de entrevistas e investigações

centradas no livro, e ainda 

por 

cima, o livro convencional,

sem levar em conta 

que 

o fundamental 

para 

essas entidades

públicas 

deveria ser o leitor e não 

precisamente 
na sua 

quali-

dade de consumidor de livros. Anne-Marie Chartier afirma:

Se 

falamos 

da leitura como um 

gesto que 

se deve avaliar

e dos leitores como targets, não constitui isto um sinal

indubitável de 

que 

as instituições culturais 

públicas já

foram ganhas pela 

ideologia do mercado e de 

que 

aque-

les deveriam ser os 

guardiões 
do templo. Teriam

compactuado com o inimigo? 
(Chartier: 

2002p. 60).

O inimigo neste caso não é logicamente o livro mas a

economia de mercado 

que 

impõe suas regras.
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6. Quando se está em 

processo 
de formular 

políticas

públicas 

de leitura e escritura, é necessário convocar a 

paitici-

pação 

de todos os atores e 

"interessados", 

mas no momento

de decidir e de resolver contradições entre os diversos interes-

ses deve-se optar 

pelos públicos 

frente aos 

privados. 

Isto, 

que

parece 

ser uma verdade de Perogrullo, não é claro no entanto

quando, por 

exemplo, se legisla a favor de interesses 

privados

perpetuando 
assim 

privilégios, 

com o 

pretexto 

de resolver

problemas 

de 

pobreza 

e de injustiça social. Um exemplo disso

são as leis do livro de alguns 

países.

7. Para 

garantir 

a sua dominância dos interesses

públicos, 

toda 

política pública 

deve estar formulada com

a 

participação 

da sociedade civil, com sua experiência,

seu conhecimento, e 

por que 

não, seus sonhos e utopias.

Mas 

quando 

se fala de sociedade civil, não nos referimos

a consultar a opinião 

pública que 

não é nem 

pública 

nem

opinião, mas sim 

promover 
a organização dos 

que por

sua 

prática 

e conhecimento e especialmente 

por 

sofrer na

própria 

carne carências de condições de acesso à cultura

escrita são vozes 

qualificadas.

8. As 

políticas públicas 
respondem também à

conviccão de 

que 

nem a filantropia, nem a caridade resolvem

problemas 

básicos de ordem social e cultural, 

que 

devem

merecer a atenção do Estado, e 

que 

um desses 

problemas 

é o

da discriminação e do desequilíbrio no 

que 

se refere à 

partici-

pação 

da cultura escrita. 

"A 

leitura e a escritura são herdadas

como são herdados os 

patrimônios 

familiares" diz Delia Lerner.

(LERNER: 
2001). E Emilia Ferreiro afirma 

que 

"o 

analfabe-

tismo e a 

pobreza 

vão 

juntos" 

e 

que 

"o 

exercício 

pleno 

da

democracia é incompatível com o analfabetismo" 
(FERREI-

RO: 2002, 

pp. 

14el7).

Agora, desejaria mencionar de maneira mais direta

outro 

ponto que 

é motivo de controvérsia e discussão. Trata-

se do tipo de ações, ou melhor, das linhas 

gerais que 
em nosso

conceito deveriam ser os eixos centrais de uma 

política 

de

leitura e escritura e dos 

planos 

nacionais e locais.

Em 

geral, 

os 

planos 

de leitura 
- 

pois 

até onde chega

minha informação ainda não foram formuladas 

políticas, 

a

não ser em contextos locais 
- 

foram orientados 

para 

campa-

nhas 

promocionais 
e 

planos 

de doação de livros 

para 

escolas

e bibliotecas. Não negamos a importância destas ações, espe-

/ i

cialmente das segundas, 

que permitem garantir 
o acesso a

livros a 

populações que 

de outra maneira não o teriam. Sem-

pre 

e 

quando 

a seleção seja feita com critérios de 

qualidade 

e

pertinência, 

dado 

que 

se trata de recursos e de bens 

públicos.

Mas muitas vezes esses 

planos 

desviam a atenção

do verdadeiro 

problema, pois 

este se encontra numa edu-

cação de 

qualidade para 

todos e nas 

possibilidades 
reais

de acesso democrático 
- 

acompanhado de formação 
- 

à

leitura e à escritura mediado 

pelas 

bibliotecas 

públicas

da ênfase colocada em ambos: formação e acesso depen-

dem de 

que 

sejamos capazes de registrar mudanças sig-

nificativas e não apenas de elevar as cifras em estatísticas

que 

encobrem a realidade.

Em 

primeiro 

lugar, é 

para 

a educação 

que 

se deve

dirigir a maior 

parte 

dos esforços e, em segundo, são as bibli-

otecas 

públicas 

os meios 

para 

a democratização do acesso,

sempre e 

quando 

se 

produzam 

nelas também importantes

transformações e as ações não se limitem apenas a melhorar

seus acervos.

Isso significaria reorientar todas as ações 

para 

essas

instituições, ou seja, dar 

prioridade 
a 

programas que 

contri-

buam a longo 

prazo para 

um melhoramento da escola e da

biblioteca, frente a campanhas e 

planos 
de sensibilização 

que

resultam supérfluos se não se 

produzem 
transformações

nessas instituições.

Reorientar maiores esforços 

para 
a escola e a biblio-

teca também deveria significar favorecer o 

que 

em termos de

mercado se chama de demanda e avaliar se os estímulos à

oferta contribuíram de fato 

para 

uma melhor distribuição

da cultura escrita e 

para 

uma luta contra a desigualdade ou

se, 

pelo 

contrário, aumentaram, sem 

querer, 
os 

privilégios

com a bem-intencionada, mas talvez errada, decisão de 

pre-

tender democratizar a leitura com estímulos à oferta.

Uma vez reconhecidas as 

prioridades, para 

o 

que

se conta com a contribuição da sociedade civil, deveria

iniciar-se também, com a 

participação pública, 
um am-

pio 

debate acerca da natureza das ações 

que poderiam

conduzir a uma transformação da escola e da biblioteca,

transformação 

que 

habilite a 

primeira 

a alfabetizar no

sentido 

pleno 

do termo, e a segunda a assegurar o acesso

gratuito 

aos materiais escritos e a outras formas em 

que
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as escrituras 
se apresentam. Incluo aqui as 

possibilida-

des de acesso às novas tecnologias.

Nos Encuentros Regionales de Lectura 

y 

Escritura

já 
mencionados 

foram 

propostas 
como 

prioritárias 

al-

gumas 
ações:

Em 

primeiro 
lugar, e de longe a condição entendida

como 
a mais fundamental, 

investir esforços na melhoria da

formação 
de docentes. O 

propósito 

de formar leitores requer

professores melhor formados, conscientes da necessidade de

mudanças 
importantes na estrutura social da escola e

atualizados, 
não mediante cursinhos, nem oficinas, mas me-

diante 

programas 
de longo 

prazo que partam 
da 

prática

cotidiana, 
e 

que 
introduzam o conhecimento da teoria e a

necessidade 
da reflexão e do debate. Professores, eles tam-

bém, 
formados 

como leitores e escritores, condição necessá-

ria 

para 
ensinar a ler e escrever.

Em segundo lugar, uma escola bem dotada no 

que

diz respeito 
a materiais de leitura, e não com textos escola-

res 

que pouco 
ou nada contribuem 

para 

o descobrimento

de 

que 
ler serve 

para 
algo, mas 

principalmente 
com livros

e outros 
materiais impressos, embora não exclusivamen-

te, 

que permitam 
que 

a escola se transforme numa comu-

nidade 
de 

"leitores 

e escritores" 
(LERNER) 

e 

possa

implementar, 
dentro de todos os seus espaços, 

práticas 

de

leitura 
e escritura 

que 

se assemelhem às 

que 

a sociedade

realiza 
com a linguagem escrita.

Outro 

ponto que 

também requer atenção e reflexão

é a administração 
do tempo dentro da escola, 

que 

cada vez

oferece 
menos 

possibilidades para 

a reflexão e o 

pensamento,

coisas 

que 

têm a ver diretamente com a leitura. Alunos e

professores 
precisam 

tempo 

para 

a leitura, reflexão e o deba-

te, 
mais tempo 

para 

o 

pensamento 
e menos 

para 

a ação.'-1

Quanto 
à biblioteca 

pública, 

a consulta cidadã

efetuada 
nos mencionados Encuentros também tor-

nou evidente 
a necessidade de 

que 

esta se constitua a

partir 
de 

projetos 
das comunidades, 

que 

sirvam a seus

propósitos, 
que 

se convertam nos verdadeiros cami-

nhos de acesso à cultura escrita e 

portanto permitam

democratizar 
este acesso, o 

que 

significa chegar a toda

a 

população 
e não de maneira 

quase 

exclusiva à 

popu-

lação 
escolarizada.

Uma verdadeira democracia 

participativa precisa

de espaços 

que permitam 

a todos os cidadãos o acesso à

informação, ao conhecimento e às manifestações da cul-

tura e da arte. E 

para que 

as bibliotecas se assumam como

tais espaços devem conceber suas funções e seus serviços

para 

esses fins. É 

preciso que 

as bibliotecas se 

proponham

objetivos 

políticos, 

sociais e culturais a longo 

prazo, 

a 

par-

tir dos 

quais 

se formulem seus 

planos 
de trabalho e sua

programação 
de atividades. Encher estatísticas de 

"usuá-

rios", como costuma designar o argot bibliotecário àque-

les 

que 

visitam as bibliotecas, e estatísticas de atividades

isoladas de um 

plano, 

não 

garante 

uma contribuição ao

propósito 

de democratizar a cultura escrita.

Para concluir: 

para 

universalizar o acesso à cultura

escrita são necessárias mudanças de ordem econômica, 

poli-

tica e social, 

que garantam 

uma maior eqüidade na distribui-

ção 

da riqueza e dos avanços do desenvolvimento, mudan-

ças que 

incluam aqueles 

que 

têm a ver com a transformação

e o melhoramento da escola e 

que permitam 
à 

população

acesso aos bens 

que 

são 

produto 

da escritura. Mudanças 

que

tenham conteúdo real na luta 

pela 

eqüidade 

que 

tanto se

menciona como 

prioridade 
do Estado.
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Leitores do Instituto Distrital de Cultura e Turismo de Bogotá.

Traduzido do Espanhol 
por

Maria de Ias Nieves Eirin de Rapp

"...paga- 

se tributo ao ativismo. A ação 
(sempre 

vista na escola) chega a tempo 
para justificara 

escura 
paixão 

da leitura. MONTES, Graciela. Ilusiones em conflicto. Em: La

Mancha.Q3 

(mar.1997); p. 
4-8.
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Promoção 
da 

leitura

Uma experiência em

Córdoba, 
Argentina*

Cecília Bettolli

m dezembro de 2001 tive a oportunidade de 

participar 

de outro destes valiosos

encontros e fico feliz 

que 

os 

participantes 

e o PROLER continuem trabalhando

pelo 

direito de ler de todos os brasileiros. No encontro anterior, estávamos

sendo sacudidos 

por 

situações significantes e opostas 

porque 

no Centro de Difusão e

Investigação da Literatura Infantil e 
Juvenil (CEDILIJ) 

era a hora de festejar a obtenção

do Prêmio Internacional IBBY-Asahi 

pelo 

reconhecimento do nosso trabalho de

Promoção da Leitura; e, como argentinos, 

padecíamos 

uma 

grande 

crise social, 

política

e econômica sem 

precedentes, que 

aprofundava nosso compromisso de trabalho, Por

el Derecho a Leer 
(Pelo 

Direito de Ler, nome do 

programa premiado).

¦ÜB

A 

partir 

desse momento nosso 

propósito 

foi traba-

lhar três linhas estratégicas institucionais:

Continuar 
com o Programa Por el Derecho a Leer

(Pelo 
Direito de Ler), ampliando seu impacto;

Desenvolver 
e transferir Estratégias Inovadoras de

Promoção da Leitura;

Incidir 
em 

políticas públicas, pela 

igualdade de opor-

tunidades 
(leitura 

e construção da cidadania).

Assumindo 

que 

o 

grau 

de realização depende da ca-

pacidade 

institucional 
para 

desenvolver os recursos necessá-

rios, dedicamos-nos 

paralelamente 

a um trabalho sistemáti-

co eplanejado—incluindo, nesse sentido, apropria capacitação.

Nosso 

propósito 

como um todo era o desafio de

desenhar e 

gerar 

estratégias de desenvolvimento de recursos

fortemente ligadas à missão de 

promover 

a leitura a 

partir 

da

literatura, capazes também de mobilizar os mais diversos

atores sociais. Sobre essa 

questão, 

centramos nosso aporte a

este Encontro, compartilhando os 

primeiros 

resultados e

aprendizado desta experiência.

Que 
entendemos 

por 

recursos

Diferentemente daqueles 

que pensam 

somente

que 

"recurso 

= 
dinheiro", 

partimos 

de uma concepção

ampla onde recursos é tudo aquilo 

que 

nos 

permite 
cum-

prir 

a nossa missão institucional; são os meios 

para 

al-

cançar um determinado fim. Daí 

que 

eles 

possam 

ser

tanto econômicos, como materiais e 
- 

quase 

diríamos

prioritariamente 

- 
humanos.

Como desenvolvemos todos os tipos de recursos

Fazendo uso de uma visão estratégica 

que 

nos

permita 

vislumbrar o fazer institucional, hoje mais 

pro-

jetado 

a meio e longo 

prazo.

* 

Comunicação apresentada no X! Encontro Internacional do PROLER, a convite da Fundação Biblioteca Nacional, em maio de 2006.
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Considerados esses lineamentos, é 

preciso 

haver

a decisão 

política 
de implementação, 

que 

na 

prática 

ne-

cessita de um 

planejamento que 

se apóie no diagnóstico

da situação 
e em análises de 

possibilidades 
em todas as

suas variáveis. 
Com as condições anteriores resolvidas,

nesse momento 

podemos 
iniciar a etapa de implementa-

ção, 
observada desde o começo mesmo do exercício 

per-

manente 
da avaliação. Em síntese, a 

partir 

dos insumos

identificados 
começa a realização de um 

processo que

busca alcançar certos resultados.

Em nossa experiência, foi importante como medi-

da 

para 
as análises listar os recursos de todo tipo 

(incluin-

do, 

por 
exemplo, as horas de trabalho voluntário, ou re-

cursos 

"em 

espécie", 

quantificadas), 
mobilizados 

pela 

or-

ganização, 
e fazer um 

gráfico 

segundo sua origem 
(to-

mando como referência o orçamento dos dois últimos

anos). 
Este 

panorama permite 
facilmente visualizar se as

fontes estão suficientemente 
diversificadas 

(o que 

é desejá-

vel 

para 
minimizar riscos e fortalecer a sustentabilidade),

que 
áreas estão mais ou menos desenvolvidas e 

quais 

têm

um 

potencial 
desde as fortalezas institucionais e a leitura

do entorno, 
com as oportunidades 

que 

oferece.

No final de 2004, escolhe-se uma equipe entre os

membros 
do CEDILIJ, específica e dedicada ao desenho e

execução 
de uma Campana Institucional de Desarrollo de

Recursos 

(Campanha 
Institucional de Desenvolvimen-

to de Recursos). Contamos com o apoio da Fundação

AVINA, 
associada a dita iniciativa, e o aporte do Progra-

ma de Fortalecimiento Econômico 
(PROFE), 

desenvolvi-

do 

pela 
Fundação COMPROMISO, como enquadramento

de capacitação.

Os objetivos 

principais 

eram 

quatro:

Impulsionar o fortalecimento institucional;

Priorizar 

questões 

vinculadas ao aprendizado e

sistematização 
do 

processo;

Promover instâncias e formatos de transferência;

Consolidar o suporte da organização;

Das análises do conjunto de estratégias 

possíveis

para 
implementar:

Doações Empresariais;

Organismos Internacionais;

Eventos Especiais;

Alianças com Empresas 
- 

Instituições;

Alianças com o Estado;

Prestação de Serviços;

Venda de Produtos;

Pequenas Doações Individuais.

Concluímos 

que 

a única estratégia ainda não de-

senvolvida era a última, 

que 

também constituía uma inte-

ressante oportunidade com alto 

grau 
de 

possibilidades,

dada a Quantidade de amigos e colegas 

próximos 
a insti-

tuição 

que 

a conhecem e valorizam historicamente.

Pequenas Doações Individuais

A aposta de 2005 foi então, ao mesmo tempo 

que

sistematizar outras estratégias em curso, empreender o

desenho ou/ e implementação da Campanha de Peque-

nas Doações Individuais, com o objetivo de:

Lograr o apoio de amigos e colegas;

Construir aprendizados 

para 

a experimentação e

inovação;

Desenvolver recursos 

para 

fortalecer o cumpri-

mento da missão.

Em relação a esse último, decidiu- se 

que 

os fun-

dos obtidos seriam aplicados em três subprogramas de

promoção 
da leitura 

que 

se implementam internamen-

te em nossa Biblioteca, com o intuito de chegar com

eles às 

populações 
carentes 

que 

não têm acesso a esse

tipo de serviços:

La Magia de la Biblioteca: Oficinas de Animação

da Leitura 

para grupos 

de crianças e 

jovens 

de sectores

urbano-marginais, 

que 

desejam visitar nossa Biblioteca

- 
Centro de Documentação Especializado.

Los Libros dei Bolsillo: empréstimo de Bibliotecas

Ambulantes 

para 
escolas e organizações de zonas rurais

ou distantes de nossa sede institucional.

El Puesto de los Libros:: empréstimo de livros na

Feira Franca Municipal 
(venda 

na rua de frutas e legu-

mes) 

que 

funciona aos sábados, na zona onde está loca-

lizada nossa sede.

Para isso criamos uma equipe interdisciplinar de

trabalho com 

profissionais 

e estudantes 

que 

aportaram

seus saberes, com 

perfis 

diversos: um coordenador e dois
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membros do CEDILIJ, especialistas em 

promoção 
da lei-

tura e LIJ; um comunicador e dois estudantes avançados

de comunicação 
(no 

marco do Programa de Voluntariado

Universitário); um administrativo 
(bolsista 

da Universi-

dade Nacional de Córdoba) e dois técnicos 
(em 

desenho

gráfico 

e 

página 

web).

A construção da mensagem, síntese de um con-

ceito e uma imagem, foi nosso 

ponto 

de 

partida, 

com a

participação 
de todos os membros do CEDILIJ. O desa-

fio de 

plasmar 

em uma 

peça gráfica, 

simples e bela, a

idéia de 

"somar-se 

à 

quixotada" 

foi um 

processo 

interes-

sante e criativo cheio de debates e surpresas. O

paradigmático 

cavaleiro 

que 

escolhemos como 

persona-

gem 

da campanha há 400 anos havia dito: 

"e 

nos acom-

panhava 
neste convite a 

que 

cada 

pessoa 

atasse o nó a

sua medida".

A tarefa de atualizar a base de dados de mais de

600 contatos foi difícil, entre colegas do campo da litera-

tura 
(46%), 

pares 

de organizações sociais 
(20%) 

e fami-

liares e'amigos de cada membro da CEDILIJ 
(34%).

Também foi complexa e laboriosa a execução, dado

o caráter 

personalizado 

e não-massivo da campanha, 

que

implicava logo o envio da 

peça pelo 

correio 

postal 

tradici-

onal, o contato telefônico e o seguimento via correio ele-

trônico de cada amigo, 

para 

escutar sua opinião sobre a

proposta 

e combinar sua 

participação 

em caso de estar

disposto a efetuar sua doação.

Avançado 

já 
o 

processo, 

surge a idéia de combi-

nar a estratégia 

"pequena 

doação individual" com a de

"aliança 

com empresa e/ou instituição", 

para 

o 

que 

no-

meamos Dobrar a Aposta: convida-se uma organização

(empresarial 
ou não) a duplicar o aporte de uma certa

quantidade 

de 

"Quixotes".

Se ao fechamento desta Campana de Pequenas

Donaciones Individuales 2005 

podemos 

compartilhar

alguns resultados com relação aos objetivos 

propostos,

vale destacar a experiência adquirida:

Com relação ao comprometimento dos amigos e

colegas vimos 

que 

se é ambicioso recuperar o contato

pessoal 

com tantas e diversas 

pessoas (cada qual 

com

sua vida e em um momento 

particular 

onde a 

gente

"irrompe"), 

vale a 

pena julgar pelas 

respostas recebidas.

Mais da metade das 

pessoas 
contratadas concretizaram

a doação; 34% manifestam seu acordo e vontade de do-

arem, apesar de não o concretizarem, 3% aderem à cam-

panha 

sem 

poder 

doar e somente 2% não estão de acor-

do com a 

proposta. 

Não obstante, uma 

grande percen-

tagem de contatos não foi 

possível 
concretizar 

por 

tele-

fone ou internet ficando sem resposta ao fechamento da

primeira 

etapa.

Considerando a experiência adquirida nesta ins-

tância experimental 

pela 

novidade da estratégia 

para 

a

instituição, 

podemos 

recuperar várias 

questões 
de diver-

sa índole: 

por 

uma 

parte, 

a necessidade de resolver 

ques-

tões operativas 
que 

resultaram em 

grande 
complexidade

(atualização 
de dados, contato 

personalizado, 
vias de do-

ação); 

por 

outro, a 

potencialidade 
das estratégias e suas

novas derivações estratégicas 
(combinação de 

"peque-

nos" e 

"grandes"). 

Por último e muito importante, as

capacidades adquiridas na equipe de trabalho e a orga-

nização em 

geral.

Quanto 
ao desenvolvimento de recursos 

para

ampliar o êxito da missão, estamos muito satisfeitos com

os 

ganhos 

obtidos nesta experiência-piloto: 

que 
se con-

cretizaram em uma base de dados atualizada, uma equi-

pe 

capacitada, 180 amigos somados à causa, uma 

pri-

meira organização 

que 

duplicou as doações dos 

primei-

ros 100 
Quixotes; 

o 

que 

se traduz em mais crianças e

jovens 
leitores em contato com os melhores livros de

literatura.

No CEDILIJ temos a sensação de 

que 

esta

"Quixotada" 

está começando 

porque 

vislumbramos, 
a

partir 

deste 

processo 

de 

profissionalização 
no desenvol-

vimento de recursos, uma 

quantidade 
e variedade de li-

nhas 

para 

aprofundar e continuar trabalhando. Estamos

refletindo sobre estas 

práticas para 

compartilhá-las em

seus acertos e erros, 

pondo-as para 

circular entre tantos

que, 

na sociedade civil 

que 

toma consciência 
- 

em nosso

país 

muito mais lentamente 

que 
neste 

querido 

Brasil 
-

de seu 

papel 

decisivo na construção de uma cidadania

responsável, a única 

que garante 

uma real democracia

participativa.



Muito obrigada; com-os melhores votos 

para 

este

PROLER 

que 
trabalha constantemente 

pelo 

direito a ler

de cada brasileiro e 

para que, 
em conjunto, o estenda-

mos a toda a irmandade latino-americana 

que 
resiste em

sua diversidade.

Centro 
de Difusão 

de Literatura Infantil e

Juvenil

Organização 
civil sem fins lucrativos 

(Pessoa Ju-

rídica 027 A") fundada em Córdoba, Argentina, em 1983,

por 
um 

grupo 
de 

profissionais 
vinculados ao mundo do

livro e a leitura. 
Com a missão de 

promover 
a formação

de crianças 
e 

jovens 
leitores a 

partir 
da literatura, traba-

lha desde então em 

projetos 
e 

programas 
vinculados à

difusão 
do livro de 

qualidade 
estética, 

promoção 
da lei-

tura e bibliotecas, 
capacitação e assessoramento a 

pro-

fissionais 
e instituições, investigação do campo e ações

de extensão 

para 

a comunidade. Tem organizado e 

parti-

cipado 
de seminários, congressos, feiras do livro e ou-

tros eventos 
no 

país 
e no exterior. Entre 1987 e 1998,

publicou 
a revista especializada Piedra Libre. Recebeu

entre 
outras 

premiações: 
Prêmio Pregonero 

(1990); 
Lista

de Honor ALIJA 
(1993); 

Menção Especial Alberto

Burnichón 

(1997); 
Prêmio 

Jerónimo Luis de Cabrera

(2000); IBBY-Asahi Reading Promotion Award 
(2002) 

e

Fondo 
Estímulo a la Actividad Editorial em muitas opor-

tunidades.

Endereço Postal 1: Pasaje Revol 56 
- 

Paseo de Ias

Artes 
- 

(5000) Córdoba, Argentina.

Telefax: 00 54 351 460 4040

E-mail: cedilij@arnet.com.ar 
- 

Página web:

www.cediliiargentina.com.ar

Estratégias 
Inovadoras da Promoção da

Leitura

O CEDILIJ decide nesta oportunidade 

promo-

ver a leitura através da imagem, sendo a estratégia 

por

partida 
dupla. Partida dupla 

porque, por 

um lado, a

cuidadosa 
seleção nos coloca 

junto 

às artes 

plásticas; 
e

por 
outro, 

porque 

dessa forma seduz, convocando à

leitura. As imagens nos mostram 

pessoas 

e 

persona-

gens 
com um livro na mão, lendo. Esses cartazes ex-

pressam 
a síntese do livro como objeto de arte, em mais

de um sentido. A mostra do belo remete a outras bele-

zas e a leitura chega a espaços longínquos e inesperados

para 

o leitor.

LaMuestra consta de 15 estruturas desmontáveis

de alumínio com folhas impressas em dupla face de

maneira digital e 

plastificadas.

Entre as características do desenho, três estrutu-

ras fazem um conjunto, a mostra se organiza em cinco

conjuntos. Exibe 73 cartazes selecionados entre os nu-

merosos 

que 

fazem 

parte 
do 

patrimônio 
do CEDILIJ;

em sua maior 

parte, 

estão acompanhados de 

programas

ou campanhas de 

promoção 
do livro infantil e da leitura,

de diversas organizações, 

que 

foram realizados 

por 

des-

tacados ilustradores e desenhistas mundiais.

Países incluídos 

pelos 
cartazes através de seus ar-

tistas ou suas instituições:

Argentina, Áustria, Alemanha, Brasil, Colômbia,

Cuba, Checoslováquia, Chile, Equador, Espanha, Esta-

dos Unidos, França, Grécia, Holanda, índia, Irã, Itália,

Japão, México, Peru, África do Sul, Suécia, Suíça, Venezuela

e Uruguai.

Material anexo: Vídeoclip de imagens 

"Very 

ver

leer". Para seu melhor aproveitamento recomenda-se

projetar 

em tela 

grande 

ou 

para pequenos grupos.

Talleres de Animación a la lectura de la imagen: A

mostra inclui a 

presença 
de um especialista do CEDILIJ 

que

desenvolve oficinas especificamente relacionadas à mesma.

El Puesto de los Libros en la Feria Franca

Projeto desenhado 

pela 
Subdireção de Bibliote-

cas Públicas do Chile 

que 

instala 

postos 
de empréstimo

gratuito 

de livros selecionados 

pela qualidade, 
em espa-

ços públicos 
não convencionais, 

tais como feiras, 

praças

e mercados. Tem alcances regionais, estando atualmente

na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru e Uruguai, apoi-

ado 

pela 

IFLA 
(Federação 

Internacional de Associações e

Instituições Bibliotecárias) e 1DIBAM 
(Direção 

de Biblio-

tecas, Arquivos e Museus do Chile).

Seu objetivo 

principal 
é 

promover 
o livro e a lei-

tura em um espaço 

público popular, 
onde sua 

presença 
e

prática 
não são habituais. Neste caso a ida à feira mu-
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, nicipal deixou de ter como único objetivo comprar fru-

tas e legumes, transformando-a em um espaço onde se

pode 

escolher 
- 

com assessoramento especializado 
- 

um

livro emprestado 

para 

ler em casa.

Serviços 

que 

oferece: empréstimo de 

graça 

a do-

micílio; um espaço de leitura; tapete e almofadas onde

crianças, 

jovens 
e adultos 

param para 

ler de maneira

espontânea enquanto fazem suas compras; leitura de

contos e relatos a cargo de membros do CEDILIJ 
(cons-

titui também um espaço de capacitação 

para 

novos mem-

bros e voluntários 

que 

se aproximem).

Os sócios valorizam o serviço do Puesto desta-

cando a variedade de temas, a 

qualidade 

dos livros e a

atenção 

que 

recebem. Com El Puesto de los Libros tam-

bém foi criado um novo vínculo entre a Biblioteca do

CEDILIJ 
(que 

funciona em outros dias e horários e tem

outra modalidade de empréstimo) e essa nova classe de

usuários 

que 

a visita aos sábados. Foi tratado como 

"caso"

no Programa de Promoción de la Lectura 

y 

Escritura

(PROPALE), 
curso anual com modalidade semipresencial

que 

desenvolve a Universidade Nacional de Córdoba em

Convênio com o CEDILIJ.

Cuentos Mano a Mano

Tem como finalidade 

promover 

o encontro das

comunidades de deficientes auditivos e não deficientes

através da aproximação à literatura, 

por 

meio da leitura

de contos e com o apoio da animação da leitura. Tam-

bém tenta-se resgatar a identidade cultural em uma

integração comunitária, 

pelas 

implicações 

que 

acompa-

nham a experiência compartilhada, da narração e a leitu-

ra, como 

práticas 

sociais.

Destina-se a crianças e 

jovens 
deficientes auditi-

vos 
(tanto 

aqueles 

que 

freqüentam escolas orientadas

para 

esse 

grupo, 

como aqueles integrados a escolas com

modalidade de inclusão escolar); crianças e 

jovens 

não

deficientes 
(que 

freqüentam escolas com modalidade de

inclusão escolar de crianças deficientes auditivos) e adul-

tos 
(profissionais, 

famílias, agentes culturais, intérpre-

tes, docentes etc.) vinculados a esse 

problema.

Seu eixo é a afirmação do relato como meio de

acréscimo das 

possibilidades 

expressivas, intelectivas e

estéticas 

para 

a comunidade deficiente auditiva: a 

partir

da narração de contos, a criança/jovem distingue o mero

ato de contar contos, dando acesso a significações soei-

ais, a experiências estéticas e ao conhecimento do mundo

através do relato 

que permite 

aproximar-se à literatura.

Pelos motivos anteriores a narração se realiza nos dois

idiomas 
(o 

narrador não deficiente em forma verbal no

idioma espanhol e o narrador deficiente auditivo em lin-

guagem 

de sinais), o 

que permite 

compartilhar a experi-

ência com 

pessoas 

deficientes auditivas e não deficientes

em uma mesma instância, formando uma comunidade

interpretativa 

que 

enriquece a visão do mundo e fortale-

ce o respeito à diversidade cultural.

É desenvolvido tanto em âmbitos específicos des-

tinados exclusivamente a membros da comunidade defi-

ciente auditiva, como âmbitos de intercâmbio cultural

entre a comunidade não deficiente e a comunidade defi-

ciente auditiva.

Também se assume o compromisso de capacitar

os adultos interessados utilizando as experiências e apren-

dizados do 

projeto, 

a fim de 

propiciar 
o relato de contos

e a animação da leitura nas famílias e nas instituições

especializadas.

Seus três eixos fundamentais são: direitos da cri-

ança 
(direito 

a ler); integração cultural e direito à diversi-

dade; educação básica complementar.

Cecília Betolli

Membro do Centro de Difusão e Investigação de

Literatura Infantil e Juvenil da Argentina.

Traduzido do espanhol 
por

Maria de Ias Nieves Eirin de Rapp
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Hospital 
da 

alma'

Ana Maria Machado

ndo meio impressionada com algo 

que 

venho observando. De início,

chamou-me a atenção como uma simples coincidência: vários dos convites

que 

tenho recebido ultimamente 

para 

fazer 

palestras 

estão me apresentando

o mesmo tema. Repetitivo e redundante. Depois, a 

partir 

do momento em 

que

despertei 

para 

observar isso, 

percebi que 

a maioria dos 

jornalistas que 

têm me

entrevistado 
- 

e também a outros autores 

- 

acaba muitas vezes fazendo também

uma 

pergunta 

a esse respeito.

Em seguida constatei 

que, 

em um só mês, a 

pro-

posta 
de falar sobre esse assunto me veio de três estados

diferentes 
e lembrei 

que, 

recentemente, eu 

participara 

de

uma 
mesa redonda sobre esse mesmo tópico na Bienal do

Livro de São Paulo, 

patrocinada pela 

Câmara Brasileira

do Livro. Ou seja, variadas instituições respeitabilíssimas

na área da Educação e da Cultura estão trazendo esse item

para 
ser debatido. E tenho certeza de 

que, 

há alguns anos,

jamais 
ocorreria a nenhuma delas levantar essa dúvida.

Porque a sociedade não tinha a menor dúvida a respeito,

era uma coisa óbvia, evidente, indiscutível. Como comer,

dormir, respirar. Não 

passava pela 

cabeça de ninguém 

-

muito menos de instituições respeitáveis 
- 

reunir especia-

listas 

para 
dizer 

que 
isso é necessário e importante.

O tema é 

"A 

importância da leitura". Às vezes,

com algumas variantes. Por 

que 

é importante 

que 

as cri-

anças e os 

jovens 

leiam? Ou A leitura ainda tem importân-

cia hoje em dia?

Dá 

para 

imaginar instituições na área da saúde

fazendo encontros 

para 

discutir a importância da ali-

mentação ou da respiração? Ou 

para 

se 

perguntar 

se

essas funções ainda têm alguma importância hoje em

dia? Não estou falando em discutir a 

qualidade (o 
va-

lor nutritivo dos alimentos ou a 

qualidade 

do ar 

que 

se

respira 
) 

— 

que 

eqüivaleria ai discutir a 

qualidade 

do

material oferecido à leitura. Mas me refiro à 

gente 

atu-

ante na área, bem intencionada, 

que gasta 

dinheiro 
(pú-

blico, muitas vezes) 

para 

organizar encontros e trazer

especialistas de lugares diferentes, e debater um tema

desses. 
Quase 

sempre, 

para 

uma 

platéia 
de 

professo-

res. Não dá 

para 

evitar um arrepio. Meu Deus do céu,

se 

quem 

ensina tem dúvidas a esse respeito, o melhor é

desistir de uma vez e irmos todos 

para 

a 

praia 

- 
como

pregava 

um belo filme há muitos anos. O sol é 

quente,

a água é fresca e ninguém tem dúvidas de 

que 

isso é

delicioso e deve ser importante.

Confesso 

que 

minha 

perplexidade 
deu lugar a

uma certa irritação. Recusei alguns dos convites 

porque

não agüento mais discorrer sobre o óbvio depois de um

tempão falando nesses assuntos. Mais do 

que 

isso, após

anos 

publicando 

varias das 

palestras 

e artigos 

que 

fiz

sobre o tema. Pelo menos em três livros: Contracorrente

* 

Esse texto, em sucessivas versões, foi desenvolvido ao longo de três ou 
quatro palestras 

feitas em 2006, em diferentes estados do Brasil.
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, 
(Editora 

Ática), Texturas e Ilhas no tempo 
(ambos da

Nova Fronteira). 
Mas talvez aí é 

que 

esteja o 

problema.

São apenas livros. Leitura. Coisa 

que, pelo jeito, para

muita 

gente que 

trabalha em instituições respeitáveis ou

com educação não tem a menor importância e 

pode 

ser

solenemente ignorada. Talvez se eu estivesse fazendo um

videoclip, todo mundo 

já 

tivesse visto e 

percebido 
algo,

ainda 

que 

após seus tais 15 minutos de sucesso 

já pudes-

se estar velho e ultrapassado. 
Mas, de 

qualquer 
modo, o

que 

venho dizendo sobre o assunto 

já 
seria do conheci-

mento 

geral 

e não haveria mais nenhuma 

graça 

em repe-

tir. E no 

próximo 
seminário ou congresso, 

poderíamos

todos, finalmente, 

passar para 
outro tema.

Mas 

que 

fazer? Por mais 

que 

eu também assista a

videoclips, dvds, 

programas 
de televisão, filmes e vídeos,

não é isso o 

que 

eu crio. Sou da tribo dos livros. Acredito

neles, alimento-me deles, tenho 

paixão por 

eles. Vai ver

que por 

isso, eu, animal em extinção em uma 

jaula, 
sou

destinada a me exibir ao 

público 
e falar sobre o assunto.

Ou a explicar a 

jornalistas, pela 

enésima vez, 

que 

em mi-

nha opinião a literatura é um tesouro 

que 

a humanidade

vem acumulando há milênios, 

que 

as novas 

gerações 
têm

direito a um 

quinhão 
dessa herança, 

que 

esse legado se

transmite 

pela palavra 
escrita, 

que 

essa 

palavra 

atualmen-

te tem nos livros seu melhor veículo, 

que 

uma democracia

não 

pode 
negar a cada cidadão o respeito a esse direito.

Mais ainda: mesmo sabendo 

que 
esses livros

podem perfeitamente 
acabar e serem substituídos 

por

outro suporte, não confundo suporte e conteúdo. Tenho

certeza absoluta de 

que 
a literatura vai sobreviver. Como

sobreviveu a diferentes avanços tecnológicos. Ninguém

mais lê em 

papiros, pergaminhos, 
rolos, códices ou

tablitas. Nem ouve 

poemas 
líricos e épicos ao som da

lira, da citara ou do alaúde. Mas a 

palavra 
escrita 

que

tinha esses suportes continua viva 

por 
aí, mesmo 

que

seja na tela ou 

por 
meio de editoração eletrônica 

- 

da

Bíblia aos 

gregos, 
de Shakespeare a Cervantes. Não é

porque 
cozinhamos em fogão a 

gás 
ou elétrico 

que 

dei-

xamos de comer o 

pão 
nosso de cada dia, 

que 

antes se

fazia em forno à lenha 
— 

nem temos de fazer campanha

para 

convencer as 

pessoas 
de 

que 

se alimentar com esse

' 

Yourcenar, Marguerite. Memórias de Adriano. Biblioteca 0 Globo, 
pg. 

194.

-

pão 
ainda é importante 

para 

a saúde do corpo, a sobre-

vivência do indivíduo e a continuação da espécie.

Isso me fez 

pensar 
em algo 

que 

eu lera há muito

tempo. Fui 

procurar, para 

trazer aqui e compartilhar com

vocês. É um trecho de um livro belíssimo, Memórias de

Adriano, de Marguerite Yourcenar, em 

que 

o imperador

romano relembra e registra aquilo 

que 
recorda, 

para 

seu

sucessor—o futuro imperador Marco Aurélio 
(mais 

tar-

de imortalizado como escritor e sábio) 
— 

a 

quem 
dirige

seu texto, como se fosse uma longa carta:

Um novo 

projeto 

absorveu-me durante muito tem-

po 

e ainda não deixou de 

fazê-lo: 
o Odeon, bibliote-

ca modelo, 

provida 

de salas 

para 

cursos e conferên-

cias, 

que 

seria em Roma um centro de cultura 

gre-

ga. 

Nela empreguei menos esplendor do 

que 
na nova

biblioteca deÉfeso, construída três ou 

quatro 
anos

antes, e menos elegância amável do 

que 
na de Ate-

nas. Conto 

fazer 

dessa 

fundação 

o êmulo, senão o

igual, do Museu de Alexandria; seu desenvolvimento

futuro 
caberá a ti. Trabalhando 

para 
isso, 

penso

freqüentemente 
na bela inscrição 

que 

Plotina man-

dou colocar no limiar da biblioteca instalada 

por

sua determinação em 

pleno 

Fórum de Trajano:

Hospital da Alma.'

O maior estudioso da alma humana, Sigmund

Freud, talvez concordasse com o velho imperador 
ro-

mano evocado 

pela 

venerável escritora belga. Sem a lite-

ratura, com toda certeza a contribuição freudiana ao

pensamento 
humano não existiria. Freud não apenas

utilizou leituras feitas em vários livros 

para 
desenvolver

sua teoria e criar a 

psicanálise 

- 

do Édipo de Sófocles ao

Moisés da Bíblia. Seguiu mais além e também foi buscar

no exame dos devaneios e da mente do escritor criativo

subsídios 

para 

entender os mecanismos da neurose e seu

tratamento 

por 

meio da 

palavra que 
expressa a imagina-

ção. 
Observa como cada história inventada

tem um herói 

que 

é o centro de interesse, 

para quem

o autor tenta 

ganhar 

nossa simpatia 

por 

todos os

meios 

possíveis, 
e a 

quem 

ele 

parece 

colocar baixo a

proteção 
de uma Providência especial.



E comenta sobre 

"o 

sentimento de segurança com

que 
seguimos o herói ao longo de suas aventuras cheias

de 

perigos", 
acrescentando:

Parece-me 

que, 

atrás dessa reveladora característica

de invulnerabilidade 

podemos 

imediatamente reco-

nhecer Sua Majestade, o EGO, ao mesmo tempo o

herói de todos os devaneios e de todas as histórias.

Mais do 

que 

isso, Freud 

prossegue 

com seus co-

mentários examinando o 

que 

se costuma chamar de ro-

mance 

psicológico, 
e assinalando 

que 

nesses casos, em

geral, 
apenas uma 

pessoa 

- 

o herói 

- 

está descrita de

dentro. 
Como se o autor ocupasse sua mente e olhasse

de fora os outros 

personagens. 
Assim, o subgênero do

romance 

psicológico 
deveria

sua natureza especial à inclinação do autor mo-

demo 

para 

dividir seu ego 

por 

meio da auto-obser-

vação, em muitos egos 

parciais 

e, em conseqüência,

personificar 
as correntes conflitantes de sua 

pró-

pria 
vida mental e vários heróis.

Também Carl Gustav 
Jung 

atribui uma impor-

tância especialíssima à narrativa literária. Pode cuidar de

outra enfermaria desse Hospital da Alma, com outra

linha terapêutica, mas igualmente confere imenso valor

ao 

papel 
desempenhado 

pelos 

relatos de mitos, lendas,

histórias, 

por poemas 

e obras de arte, e 

pela 

linguagem

simbólica, 
em 

geral. 

E é disso 

que 

a literatura trata, ainda

que 
a isso não se resuma: a transmissão da experiência

humana 

por 

meio das 

palavras 

empregadas como lin-

guagem 
simbólica, 

principalmente por 

escrito 
- 

embora

exista também literatura oral.

Uma boa história dá ao leitor a sensação de viver

uma experiência completa e enriquecedora, algo 

que 

lhe

acrescenta uma nova compreensão de algum elemento da

vida. Com ela se aprende algo sobre os outros e sobre nós

mesmos. É a chance de vivermos uma vida 

que 

transcende

a nossa, de ultrapassarmos nossos limites, de adquirir-

mos novos modelos 

que podemos 

aceitar ou recusar mas

que, 

em 

qualquer 

dos dois casos, fornecem-nos 

possibili-

dades de olharmos as coisas de algum modo diferente.

Nesse 

processo, 

embora a existência continue sempre sen-

2 

Idem, 
p. 

34

do misteriosa, vamos aos 

poucos 

configurando algum

sentido 

para 

nosso estar-no-mundo, ou refinando nossa

busca 

para 

esse sentido.

Além desses aspectos mais vagos e fluidos, tam-

bém aprendemos muitas coisas concretas na leitura, co-

nhecimento acumulado 

pela 

humanidade ao longo dos

séculos em diferentes lugares. Lendo, evitamos ter de re-

fazer individualmente todo o caminho de nossa espécie a

cada vez, em cada experiência 

pessoal. 

Aproveitamos as

conquistas alheias e anteriores. Até mesmo 

por 

esse sen-

tido utilitário, 

por 

representar um acúmulo de capital

intelectual e uma economia de tempo e de esforço men-

tal, a leitura é importante e isso deveria ser tão evidente

que 

dispensasse 

questionamentos. 

Não é só um hospital

da alma, é também uma escola do espírito.

Mais uma vez confirmando o valor dado aos li-

vros, em outro trecho da obra o imperador Adriano, 

pela

voz 

que 

lhe é dada 

por 

Marguerite Yourcenar, afirma:

O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em 

que

lançamos 

pela primeira 

vez um olhar inteligente

sobre nós mesmos: minhas 

primeiras pátrias foram

os livros. Em menor escala, as escolas.2

Entre nós, Ziraldo repete isso tanto 

que já 

virou

slogan: Ler é mais importante do 

que 

estudar. São inúme-

ros os exemplos de 

pessoas 

cultíssimas, 

preparadas, 

bem-

informadas e mesmo sábias, 

que 

tiveram enormes defi-

ciências na sua escolarização ou até mesmo muito 

pouca

escolaridade formal, contato escasso com o ensino. Con-

seguiram ultrapassar os obstáculos educativos 

porque

leram muito, esse é sempre o segredo de um autodidata.

Por outro lado, são também numerosíssimos os casos

de 

gente que 

estudou bastante mas sabe muito 

pouco 

e é

despreparada 

para 

a vida 

- 

por 

ter ficado longe dos li-

vros, só conhece sua área especifica.

Recentemente, durante uma viagem de trabalho

a Lima, convivi e conversei 

por 

alguns dias com um an-

tropólogo 

peruano 

de origem 

quêchua (uma 
cultura

iletrada, convém frisar) 

que, 

ao analisar a situação atual

da América Latina, não conseguia deixar de se 

preocupar

com os baixos níveis de leitura da 

palavra 

escrita e da

linguagem simbólica em nosso continente. Dizia 

que 

é
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impossível hoje em dia uma sociedade dar certo 

quando

se vive sem ler. A humanidade vive em um estado social

já 

demasiado complexo 

para que 

isso seja viável. Ao

não ler a 

palavra, 
os 

povos 

substituem essa atividade

por 

uma leitura de imagens, 

que 

vem se somar a sua

leitura do mundo imediato 

que 

os cerca. São leituras

importantes, mas 

que 

não bastam. Populações 

que 

se

limitam a elas viram 

presas 

fáceis da superficialidade e

dos chavões dos discursos vazios, enganadores e

populistas. 
Exemplificava ele, lembrando 

que 

um 

povo

de maioria indígena 

pode 

achar 

que 

deve votar num

índio, 

por 

exemplo, apenas 

porque 

é índio, sem examinar

suas opiniões, seus 

projetos 
e idéias. Dessa forma, 

pode

levar ao 

governo 

alguém 

que 

seja dono de uma imagem

poderosa 

mas 

que 

seja incapaz de defender os interesses

reais da 

população, pois 

a realidade é mais complexa e,

sem leitura, torna- se impossível desempenhar a contento

essa tarefa. Mas, sem leitura, o eleitor 

que 

o levou ao 

po-

der também não sabe discernir. O resultado 

pode 

ser de-

sastroso, dizia ele, 

por 

melhores 

que possam 

ser as inten-

ções 

de votantes e votado. Ou 

por 

mais 

que 

outras tecno-

logias 

possam 

tentar substituir a leitura. Uma 

peça 

de

publicidade 
ou um 

programa 

de televisão 

podem 

até fim-

cionar razoavelmente bem 

quando 

se trata de informar,

mas não 

permitem que 

se forme o refinamento crítico

necessário 

para 

não se deixar manipular 

por 

informações

incompletas, distorcidas ou fora de contexto, ainda 

que

não necessariamente falsas. O mundo contemporâneo é

extremamente complexo e 

já 

saiu há muito tempo da fase

das 

pequenas 

aldeias 

que podiam 
viver em estado de na-

tureza e dispensar a leitura.

Ou seja, vale a 

pena 

não esquecer: embora 

possa

existir uma ou outra exceção, em uma situação de desi-

gualdade 

leitora, ao fim de certo tempo 

quem 

não ler

corre o risco de acabar sendo 

jantado por quem 

leu. A

democracia representativa 

precisa 

se amparar na leitura,

para que 

os representantes escolhidos realmente sejam

capazes de representar os representados. Pode ser

deselegante essa formulação tão reiterativa, mas recorro

a ela de 

propósito para 

deixar bem evidente. Enquanto

estamos discutindo se é ou não é importante ler, a não-

leitura 

pode 

estar tomando conta do território.

Os livros 

podem 

ser, então, o hospital da alma,

a escola da alma. Mas vão muito além disso. Podem

ser a casa do espírito, o lugar onde a mente se sente

confortavelmente aconchegada em seu ninho, cercada

por 

amigos e irmãos. E 

podem, 
também ser a festa da

alma, o seu 

passeio 

no bosque. Pelo menos três 

gran-

des autores contemporâneos desenvolveram linda-

mente essa idéia. Em Seis Passeios 

pelos 

Bosques da

Ficção, o italiano Umberto Eco 

partiu 
de uma metá-

fora do argentino 
Jorge 

Luis Borges 

para 

desenvolver

a idéia de 

que 

a leitura de uma narrativa ficcional é um

passeio por 

entre árvores de um bosque, um 

jardim

de caminhos 

que 

se bifurcam, aonde a cada momento

vamos escolhendo um deles, e montando nosso 

pró-

prio 

trajeto, 

pessoal, 

único e 

prazeroso. 

Vale recordar

que 

Eco apresenta essa metáfora sem disfarces, ceie-

brando o 

gozo 

de andar a esmo, sem 

perguntar 
se é

mesmo importante apenas 

passear 

ou se as arvores

ali 

plantadas 

serão seringueiras 

para que 

se recolha

borracha, mogno 

para 

fazer móveis, ou se nesse bos-

que 

haverá essências de 

perfumaria 

e 

plantas 
mediei-

nais 
- 

ou até mesmo utilíssimos nativos a serem es-

cravizados, escondidos 

por 

entre a folhagem, como

tanto se tem 

procurado 

nas florestas ao longo da

história, 

para 

vergonha da humanidade, 

quando 

as

relações são regidas apenas 

por 

uma dura lógica eco-

nômica do lucro imediato e inquestionável.

Em outras 

palavras, para 

ficar bem claro: leitu-

ra de literatura é um 

passeio, 

não é uma expedição co-

mercial interessada em obter vantagens, cuja impor-

tância 

possa 

ser medida em termos utilitários 

para 
o

consumo. Não é um ato 

predador, 

é um momento de

prazer. 

Nas 

palavras 

de Umberto Eco:

Vamos a um bosque 

para passear. 

Se não somos obri-

gados 

a sair correndo 
para fugir 

do lobo ou do ogro,

é uma delícia nos demorarmos ali, contemplando os

raios do sol 

que 

brincam 

por 

entre as árvores e salpi-

cam a clareira, examinando o musgo, os cogumelos,

as 

plantas 

rasteiras .Demorar-se não 

quer 

dizer 

per-

der tempo: com 

freqüência 

a 

gente pára 

a 

fim 

de

refletir antes de tomar uma decisão.3

3 

Eco, Umberto, Seis Passeios 
pelos 

Bosques da Ficção, Companhia das Letras, são Paulo, 1994.

/



O livro de Eco também homenageia outro autor

com 

quem 

dialoga, ítalo Calvino, 

que 

anos antes igualmen-

te usara essa idéia, em uma série de conferências, 

para 

exa-

minar os diversos aspectos da arte literária e reafirmar sua

confiança em 

que 

"há 

coisas 

que 

só a literatura com seus

meios específicos nos 

pode 

dar." Entre elas, a incorporação,

pelo 
leitor, de uma rede 

portátil 

de 

possibilidades 

infinitas,

capaz de nortear todos os 

gestos 

de sua existência. E isso só

se consegue 

pela 

linguagem literária, 

pois 

o escritor, como

nos recorda Calvino

realiza operações 

que 

envolvem o infinito de sua

imaginação 
ou o infinito da contingência

experimentável, 
ou de ambas, com o infinito das

possibilidades 
lingüísticas da escrita.4

A esta altura, 

parece 

conveniente relembrar neste

debate 
uma distinção. Cada vez 

que jormalistas 

ou

formuladores 
da 

política pedagógica 

se dispõem a 

questio-

nar a importancia da leitura, na verdade estão é duvidando

apenas 
da literatura. Não 

passa 

na cabeça de nenhum deles

advogar 
o analfabetismo, constatar 

que 

estamos condena-

dos a ele ou se render a sua inevitabilidade diante das novas

tecnologias, 
do 

predomínio 

da imagem na sociedade atual

ou da falta de tempo das 

pessoas para 

dedicar à leitura.

Ninguém tem dúvidas sobre a importância de ler 
(verbo

intransitivo), 
ou sobre a importância da alfabetização em

si, desde 

que 

seja apenas 

para 

ler manuais de instrução,

textos 
informativos etc. Ou seja, desde 

que 

se tenha a certeza

de 

que 
essa habilidade não estará sendo empregada 

para

nada 

que 

envolvam imaginação e/ou linguagem simbólica,

com suas ameaçadoras ambigüidades, entrelinhas, alu-

sões, ironias. Leitura de textos considerados objetivos todo

mundo acha importante. O 

que 

está sempre sendo 

questi-

onado ao se levantar essa série de objeções reiteradas é a

relevância 
da leitura 

quando 

o objeto direto de ler vira a

literatura 
- 

poesia, 

ficção, ensaios. As dúvidas são sobre a

utilidade da literatura, isso é 

que 

é o espantoso. A 

pergunta

implícita é sempre outra. Literatura não é luxo? Perda de

tempo? Para 

que 

serve essa 

josta 

afinal?

Podíamos responder com Leandro Konder, em

As Artes da Palavra:

Por meio da leitura os seres humanos 

podem 

se en-

contrar, 

podem 

assimilar algo da experiência dos ou-

tros. Minha experiência 

pessoal 

me ensina 

que ja- 

•

mais aprenderei a ler tão bem 

quanto 

necessitaria.

O aprendizado da leitura não cessa 

jamais. (...)

Quem 
lê 

poesia, 

romances, 

peças 

de teatro, ensaios,

crônicas, de 

fato 

está lendo a vida. Aprender a ler,

então, é como aprender a viver: não termina nunca

Podíamos também responder com um clássico, o

poeta 

romano Horácio, 

que 

nos lembrava 

que 

a 

poesia

ensina e dá 

prazer. 

E fazer sua resposta dialogar com

autores mais contemporâneos. Como o romancista

Gustave Flaubert, 

por 

exemplo, evocado 

por 

Vargas Llosa

ao citá-lo no título de um de seus livros, recomendando a

todos nós a coragem de mergulhar nesse 

prazer 

constante

e cheio de ricas surpresas 
, 

na 

"orgia 

perpétua" que 

é a

literatura. Ou como Roland Barthes, com seu conceito de

"gozo" 

(ou 

"degustação, 

fruição", 

"deleite", 

outras 

possí-

veis traduções 

para 

seu termo 

jouissance) 

aplicado ao tex-

to, em um 

prazer que 

enfrenta, ao mesmo tempo, a

pretensa 
indiferença e neutralidade da ciência e o 

purita-

nismo da ideologia. Um 

prazer que 

não está no mero di-

vertimento de acompanhar 

peripécias, 

como às vezes 

pa-

rece ser entendido 

por quem 

o cita, mas em uma 

prática

da leitura 

que 

se elabora e se refina, na alegria 

profunda 

de

decifrar o outro e de ouvir a si mesmo indiretamente no

texto alheio, fazendo o leitor dar uma 

pausa 

e fechar os

olhos ou levantar a cabeça ao 

perceber que 

existe outra

coisa mais além e mais ao fundo daquela superfície sono-

ra óbvia. E 
que 

essa coisa o faz reencontrar a si mesmo,

não como subjetividade, mas como

indivíduo, o dado 

que faz 

meu corpo ser separado dos

outros corpos e lhe apropria seu sofrimento e seu

prazer: 

é meu corpo de 

gozo que 

eu reencontro. E esse

corpo de 

gozo 
é também meu sujeito histórico: 

pois 

é

ao termo de uma combinatória muito 

fina 

de elemen-

tos biográficos, históricos, sociológicos, neuróticos

(educação, 
classe social, configuração infantil etc.) 

que

eu regulo o 

jogo 

contraditório do 

prazer (cultural) 
e

do 

gozo (incultural) 
e 

que 

eu me escrevo

1 

Cavino, ítalo, Seis 
propostas para 

o 
proximo 

Milênio, Companhia das Letras, SP., 1990.

5 

Barthes, Roland. Le Plaisir du Texte. Paris: Seuil, 1973.
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Outro aspecto muito característico do 

prazer 

as-

sociado à leitura, muito conhecido de 

quem 

lê, mas ra-

ramente lembrado e 

pouco 

entendido 

por quem 

não lê é

a alegria de compartilhar. Fala-se sempre 

que 

a leitura é

uma atividade solitária e 

quase 
sempre isso é verdade .

Mas vale a 

pena 
lembrar o outro lado. Antes de mais

nada, os exemplos mais óbvios são os de 

quem, 

indivi-

dualmente, lê 

para 

outrem 
(histórias 

para 

crianças, 

po-

emas 

para 

a amada, um romance empolgante 

para 

a

avó 

que 

não está enxergando bem ou 

para 

alguém 

que

está doente) ou de 

grupos que 

se organizam 

para 

ler e

debater. 
Quem 

ouviu essas leituras ou 

quem 

se dispôs a

servir de instrumento 

para que 

as 

páginas 

escritas 

pas-

sassem 

para 

os outros, com sua 

própria 

voz chegando a

ouvidos alheios, sabe exatamente do 

que 

estou falando e

conhece a intensa alegria 

que 

acompanha essa atividade.

Permito-me, 

para 

exemplificar, recorrer às 

palavras 

do

crítico mexicano Daniel Goldin 

para 

se referir a elas, em

um belo estudo sobre 

paternidade 

e livros:

Meu 

pai 

nos lia uma bela edição dos Contos da

Selva, de Rudyard Kipling. Era um livro encader-

nado em 

pano 

verde, sem muitas ilustrações. Da

trama dessa obra também retive muito 

pouco. 

Em

compensação, os nomes dos 

personagens ficaram

gravados para 

sempre: Akela, Mowgli, Kaa. Sempre

foi 

uma leitura compartida com meus irmãos, tal-

vez 

por 

isso tenha tido tanto 

peso. 

Era como uma

cerimônia em 

que 

celebrávamos uma trégua 

para

escutar meu 

pai. 

Hoje em dia acho 

que 

o 

que 

eu

gostava 

não era só o relato. Ficava encantado 

por

sentir meu 

pai 

de outra 

forma, 
consagrado a nós.

Ao ler em voz alta, sua 

presença 
se expandia em

direção a um território inóspito, longínquo, e ten-

tador. Sua 

figura 

crescia ainda mais, 

porque 

eu

intuía 

que 

ele nos estava lendo algo 

que para 

ele era

importante 

por 

alguma razão 

que 

nunca explicitava

e 

que, 

como tantas outras coisas, levou 

para 

o

túmulo. Sua voz nos abrigava, sem desvelar o mis-

tério 

que 

sempre o acompanhava, nos transporta-

va 

para 

seu silêncio e o 

fazia 

habitável.6

sGoldín, 

Daniel. Los diasy los libros. México: Paidós, 2006.

Aliás, transportar é um verbo recorrente nos rela-

tos do 

prazer 

de ler. A leitura nos faz viajar, nos desloca

para 

outras coordenadas de tempo/espaço, nos transpor-

ta 

para 

outras experiências, outras vidas 

possíveis que ja-

mais vivenciaríamos sem ela. Ainda outro dia, o escritor

Alberto Martins sustentava, em um debate em SP, 

que já

que 

a leitura de literatura nos transporta, é fundamental

garanti-la para 

todos, até mesmo 

por 

respeito ao

inalienável direito de ir e vir, 

previsto 

na constituição.

O fato é 

que 

todos têm mesmo direitos a ela. A

literatura aumenta nosso entendimento dos outros e

de nós mesmos, nos capacita 

para 

enfrentarmos situ-

ações desconhecidas, 
graças 

a essa multiplicação de

vidas obtida com a intensidade emocional e imagina-

tiva 

que 

apenas a 

palavra permite, quando 
autor e

leitor compartem um texto.

Mas existe também uma forma de compartilha-

mento 

posterior 

do ato de ler, 

quase 

indissociável da leitu-

ra marcante, e muito 

prazerosa. 

É conversar sobre os li-

vros lidos, trocar indicações de leituras, interpretações,

idéias despertadas a 

partir 

de determinado texto. 
Quando

leitores se encontram, é 

quase 

inevitável 

que 

isso aconteça.

Alguém cita uma leitura repentinamente lembrada, outro

concorda ou discorda se conhece o texto em 

questão, 
ou

tem a curiosidade despertada se não o conhece e então

pergunta, 

seguindo-se um resumo interpretativo ou a ex-

plicação 

dos motivos 

para que 

aquela lembrança de leitu-

ra tenha sido trazida à baila. No 

processo, 

todos se enri-

quecem 

e aproveitam, numa forma de vivência 

plena 
de

compartilhamento intelectual 

- 
um 

prazer 

eminentemen-

te humano, marca de nossa espécie. Mais do 

que 

isso,

ferramenta indispensável, ainda 

que precária, 

na constru-

ção 

de uma comunidade 

- 

por 

meio do compartilhamen-

to de valores, utopias, angustias, memórias. Parte de um

processo que 

faz o leitor se sentir 

pertencente 
a algo maior

que 

ele mesmo, a 

perceber 

seus vínculos com os demais, a

tocar em uma cadeia história 

que 

se 

perde 
no 

passado 

e no

futuro, a entrar numa ilimitada rede de humanidade, a

sondar timidamente uma transcendência muito mais

ampla 

que 

tudo isso.

Essas idéias 

podem 

estar formuladas 

pelos 

autores

citados em uma linguagem elegante e 

precisa que 

constitui
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seus 

próprios 
textos. Mas todo leitor de literatura imedia-

tamente 
sabe do 

que 

se trata, reconhece o 

processo 
de 

que

Daniel Goldín e todos eles estão falando 
- 

Barthes, Calvino,

Eco, Borges, Vargas Llosa, Flaubert e tantos outros. Não

lhe ocorreria 

perguntar 
se a leitura é importante ou se ainda

há sentido 

para que 
ela se mantenha hoje em dia.

Depois de todo esse rodeio, voltamos então ao 

pon-

to de 

partida. 
Se é tão óbvio, 

porque 

se 

pergunta 
isso tanto

ultimamente?

Uma hipótese é 

que, 

em tempos 

já 

classificados

como 
de elogio à ignorância, considere-se 

que 

esse 

pro-

cesso todo é um luxo de 

quem pode 

se 

permitir 

vagares

e 

prazeres 
requintados, 

uma coisa de uma elite ilustrada,

a 

que 
o comum dos mortais não tem acesso. Tenho ou-

vido variantes 
desse argumento. Discordo radicalmente,

mas é uma discussão em 

que 

não 

quero 

me meter aqui e

agora, 

pois 

acho 

que 

um dos seus objetivos é 

justamente

desviar 
a atenção do assunto em 

pauta 

- 
a saber, o direi-

to de todo cidadão ao acesso à leitura de literatura. Bas-

ta contra-argumentar. 
Se for bom ler, e o 

povo 

está

alijado, 
mais uma razão 

para 

lutarmos 

por 

essa inclu-

são. Literatura 

para 

o 

povo, 

então, e 

já! 

Por meio de

melhor 
acesso, com multiplicação de bibliotecas, for-

mação de bibliotecários e de 

professores 

leitores. Em vez

de 

perdermos 
tempo discutindo se é importante ler, se-

jamos 
pragmáticos 

e aproveitemos todas as oportuni-

dades 

para pôr professores, jornalistas 

e burocratas em

contato 
com bons livros. E com a arte, em 

geral.

O convívio com a arte vai desenvolvendo a capaci-

dade de apreciá-la e se sentir à vontade diante da linguagem

simbólica. 
Por um lado, isso ajuda a 

perceber 

os diversos

usos da linguagem, a notar 

quando 

alguém está sendo ob-

jetivo 
ou meramente recorrendo à retórica. Funciona como

um treinamento 

para que 

se aprenda a reconhecer versões

deturpadas e mentiras travestidas de fatos. Defende contra

ser enganado. Evita 

que 

se tome ao 

pé 

da letra uma referên-

cia metafórica ou 

que 
se 

queira 

reduzir a 

palavra poética 

ao

sentido literal dos termos usados. Protege contra funda-

mentalismos e sandices tais como achar 

que 

não dá 

para,

ao mesmo tempo, aceitar a Bíblia e o fato de 

que 

a terra 

gira

em torno do sol 
(como 

sustentou Galileu) ou reconhecer

que 

existe a evolução das espécies 
(como 

demonstrou

Darwin). Resiste a arroubos oratórios e exacerbações emo-

cionais 

que 

falseiam a verdade.

Por outro lado, traz-nos a inestimável dádiva 

que

é a experiência da apreciação artística, 

que 

só se adquire

com a 

prática.

A aproximação com a arte abrem 

perspectivas

para 

tocarmos em algo maior 

que 

nós mesmos, 

para

sermos mais, 

para 

atingirmos alguma forma de

transcendência. Fascina. Deixa entrever horizontes tão

infinitos 

que 

depois não se suporta mais abrir mão des-

sa experiência, viver longe disso. A multiplicação desse

contato em diferentes indivíduos de um 

grupo 

social en-

grandece 

toda a comunidade, aprofunda a humanidade.

Como se 

podem 

imaginar uma educação 

que 

não con-

temple uma maior 

proximidade 
com a arte? Afinal, na

feliz formulação de Ferreira Gullar,

A arte nasce 

para 

reinventar a vida, 

fazer-nos 

vi-

ver uma vida outra sem 

pagar 

o 

preço 

da realidade,

já que, 

nesta, tudo acaba e é irreversível. A arte

existe 

porque 

a vida não basta.7

No fundo, ligada a essa hipótese torta do elitismo

da literatura, o 

que 

existe é uma constatação 

prévia, 

óbvia

e inescapável: a de 

que 

os 

perguntadores 

não sabem do

que 

estão falando. Não têm intimidade com livros. E essa

intimidade só se adquire 

pela 

insistência, 

pela 

reiteração,

pela 

constância na experiência leitora, 

que 

acaba transfor-

mando um experimentador curioso em alguém capaz de

se concentrar 
para 

fruir uma forma requintada de 

prazer.

A esta altura, cumpre reconhecer um fato: a 

par-

tir da segunda metade do século XX, 

pela primeira 

vez na

história da humanidade, o livro não está desempenhan-

do o 

papel 

de eixo central e 

quase 

único na transmissão

do legado cultural vindo das 

gerações 

anteriores. Secun-

dado 

pelas 

novas tecnologias e veículos transmissores

da 

palavra 
escrita, hoje ele é apenas um entre muitos

outros meios de se adquirir informação 
- 

embora conti-

nue sendo indispensável nesse 

processo 

e constitua sua

origem. Mas essa 

perda 

do monopólio ou diminuição

da hegemonia do livro, com o crescimento das imagens

7 

ArtfcimíençãQ, em Continente, setembro 2006.
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em detrimento da leitura, trouxe consigo uma 

porção 

de

mudanças importantes nos 

próprios processos 

cognitivos,

influindo sobre o desenvolvimento dos mecanismos men-

tais daquilo 

que 

o filósofo italiano Giovanni Sartori deno-

minou de 

pós-pensamento.8 

Entre outras coisas, esse 

pós-

pensamento 

se caracteriza 

por 

uma dispersão vertiginosa,

só consegue se relacionar com aquilo 

que 

vem acompa-

nhado de imagem, e tem imensa dificuldade em reter a

informação e se apropriar dela, de modo a torná-la sua,

passar 

a ser detentor de conhecimento e transformar isso

em alguma forma de sabedoria.

Nesse 

quadro geral, podemos 

dizer 

que 

o ambi-

ente externo ao indivíduo contemporâneo, seu entorno

social, não é favorável à leitura. Nos 

países 

em 

que já 

se

lia muito, as sociedades dispõem de mais anticorpos,

mais 

poderosos 

e arraigados, 

que 

funcionam como de-

fesa diante desse fenômeno. Mas em um 

país 

como o

nosso, em 

que passamos 
da cultura oral e do analfabe-

tismo diretamente 

para 

a era do audiovisual e da comu-

nicação de massa, sem fazer escala na Galáxia de

Gutemberg, as coisas ficam bem mais complicadas e 

pe-

rigosas, e o 

papel 

da educação 

passa 

a ser crucial. Por

isso, o economista Luís Gonzaga de Mello Belluzzo, 

prê-

mio 
Juca 

Pato de Intelectual do Ano em 2004, compara o

efeito da televisão, dos 

jogos 

eletrônicos e da internet

entre nós a 

"soltar 

o vírus da 

gripe 

em uma tribo de

índios. Sem imunidade 
, 
morre todo mundo."9

Classificando isso de uma verdadeira tragédia,

em 

que 

uma 

parte 

da sociedade 

pode 

até se informar

mas não consegue deter conhecimento. Beluzzo faz uma

proposta 

radical, ainda mais nestes tempos de 

pedago-

gia 

liberal e da moda do deixar correr solto: ele sugere

que 

a escola transforme a leitura em uma obrigação

curricular, da 

qual 

o aluno não 

possa 

escapar. Afinal, é

assim 

que 

se ensina matemática, ciência ou inglês: 

por

que 

só a língua e a literatura 

precisariam 

estar sempre

confinadas à esfera única do lúdico, 

prazeroso 

e faculta-

tivo? Reconhece 

que 

não haverá uma resposta uniforme

e 

podemos 

lembrar 

que 

muitas vezes as distorções didá-

ticas no 

que 

se refere à avaliação e às cobranças de leitu-

ras escolares exercem mesmo um forte 

papel 

negativo

Ver 

Sartori, Giovanni 

- 

Homo videns: televisão e 
pós-pensamento, 

Edusc.

Entrevista 

a Panorama Editorial, 2006.

sobre os alunos. Mas então 

que 

se corrija o 

processo 

e

não se negue o 

princípio. 
Não faltam belas experiências

de 

professores que 

não fazem essas cobranças tacanhas

de nota e conseguem 

que 
seus alunos leiam e muito.

Passando da teoria à 

prática, 

Belluzzo dá o depoi-

mento de sua experiência. Professor de 

pós-graduação 

da

Unicamp e sócio-fundador da Facamp 
(Faculdades 

de

Campinas, sete cursos na área de 

graduação 
e cinco de

MBA), relata 
que 

nesta se implantou um 

programa que

obriga os alunos a exercitar a leitura, sobretudo dos clás-

sicos, durante os 

quatro 

anos de 

graduação.

No começo 
foi 

uma chiadeira danada, mas, agora,

os alunos 

pedem para 

ter essas aulas. Eles 

percebe-

ram 

que 

é impossível se tornarem bons 

profissio-

nais sem a 

prática 

da leitura e da escrita. Precisa-

mos 

fazer 

isso 

porque 

eles vêm de uma vivência

terrível na internet, em 

que 

há o assassinato coti-

diano da língua 

portuguesa. 

E, veja, à medida 

que 

a

língua é empobrecida, a 

possibilidade 
do conheci-

mento é restringida, 
porque 

são coisas indissociá-

veis. A língua é o logos, ou seja, a razão e, ao mesmo

tempo, a linguagem.

Sem esse contato íntimo com a leitura mais refi-

nada e a literatura, recai-se então na situação 

que 

co-

mentávamos. Voltamos à tal constatação 

prévia, 
óbvia e

inescapável: a de 

que 

os 

perguntadores 

sobre a impor-

tância da literatura não sabem do 

que 

estão falando.

E não conhecem isso 

por 

uma razão muito sim-

pies 

- 

porque 

não estão acostumados a ler. No máxi-

mo, talvez, 

praticam 

uma espécie de leitura holográfica,

para 

usar a magnífica imagem do escritor cearense

Carlos Emilio Correia Lima. 
Quer 

dizer, acham 

que

conseguem saber o 

que 

ressalta de um livro sem ser

necessário abri-lo e 

percorrer 

suas linhas atentamen-

te, sem fazê-lo dialogar com outras leituras, mas se

limitando apenas a ler uma noticinha sobre ele, uma

quarta 

capa ou orelha, ou a ouvir uma entrevista do

autor num eventual 

programa 

de televisão. E, no en-

tanto, apesar disso, ai de nós!, tais 

pseudoleitores 

e

perguntadores 

estão informando o 

público, 

ou ensi-

nando ou formulando 

políticas 

de leitura.
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Talvez seja isso o 

que 

deveríamos todos estar

discutindo - 

mas aí não se tratará mais de um debate

de tipo 

pedagógico 
ou literário, 

pois passará 

a ser

eminentemente 

político. 
Como é 

que quem 

não lê

literatura 
recebe a incumbência de determinar como

será a leitura no 

país? 
Como aceitamos 

que 

essas

pessoas 
tenham 

o 

poder 

de decidir 

que 

não há mais

lugar 

para 
literatura nas escolas ou na formação dos

professores? Como é 

que 

a formulação de 

políticas

de leitura 
fica em mãos de não-leitores de literatura?

Reconheço 

que 
é muito difícil, de imediato, mexer-

mos nisso e modificarmos esse 

quadro, pois 

eles 
(os

não-leitores) 
estão no 

poder 

e nós não. Mais mo-

destamente, 

podemos 
nos concentrar em dois as-

pectos, 
por 

meio de duas linhas de ação:

a. falar 
sempre sobre isso, inclusive 

questio-

nando 
os 

jornalistas 
que 

vêm nos entrevistar: o 

que

você 
anda lendo? O 

que 

leu? Como é 

que 

vem falar de

literatura 
sem conhecer? É inadmissível 

para 

uma so-

ciedade 

que quem ganha 

a vida com a 

palavra 

escrita

não se sinta minimamente constrangido 

por 

nem che-

gar perto 
da escrita dos outros, e se mantenha siste-

maticamente 
afastado daquilo 

que 

a literatura vem

construindo 

pelos 

séculos afora. Escrita essa 

que 

dei-

xou 
uma herança inestimável 

para 

a humanidade e

não 

pode 
agora ter sua importância descartada, em

termos 
sumário, 

pelo 

tediozinho superficial de um

recém-chegado, 
mas afeito ao 

que 

for 

passageiro 
e

novidadesco.

b. idem, idem em relação aos 

professores. 

Até

o início 
do século XX, usava-se na língua 

portuguesa

um 
sinônimo de 

professor que 

caiu em desuso e 

que

lembro 
de, várias vezes, ter ouvido da boca de meu

avô: 
o lente. Como amante, regente, ouvinte, e tantos

outros 

particípios presentes, 

definia-se 

pelas 

ação re-

alizada 
e indicava 

"aquele 

que 

lê." 
Que 

fim levou?

Não a 

palavra, 
mas o 

personagem. 

Onde se esconde

o 

professor que 

lê? Por 

que 

os raros e magníficos

exemplos 
de sua sobrevivência vão se reduzindo a

porcentagens 
cada vez mais encolhidas e alarmantes?

Como enfrentar a 

questão?

Que 
tal terminarmos estas 

palavras 

na inter-

rogativa e 

passarmos 

então aos debates com essas

perguntinhas, para 
começar? Será 

que 

alguém acha

mesmo 

que 

é 

possível, 
em 

pleno 

século XXI, um 

país

se desenvolver se seus 

professores 
não lêem e, 

por-

tanto, não dão exemplo de leitura nem têm condi-

ções 

de 

genuinamente 

despertar seus alunos 

para 

o

universo da literatura e da 

palavra 
escrita? Dá 

para

aceitar 

que 

uma nação se desenvolva sem educação

de 

qualidade? 

Dá 

para 

ficar discutindo se o ensino

deve se chamar de básico ou fundamental, se é 

prefe-

rível usar a 

palavra 

letramento ou o termo alfabeti-

zação, se a literatura deve ou não estar na escola, se

determinada 

prova 

deve ou não ser obrigatória, en-

quanto 

o tempo 

passa 

e o 

país 

fica 

para 

trás? E dá

para 

imaginar 

que, por 

maiores e mais avançados

que 

sejam os recursos contemporâneos de transmis-

são da informação, uma educação de 

qualidade pode

se dar ao luxo de dispensar a leitura de literatura ou de

ter dúvidas sobre a sua importância ou ficar discutin-

do em circulo sobre as diversas firulas 

que podem (ou

não) caracterizar métodos de se chegar a ela?

Ou entendemos 

que 

não há educação sem leitu-

ra e nos alarmamos com a situação brasileira ou estamos

perdidos. 
É fundamental 

que 

nos conscientizemos da

urgência de aproximar dos livros as novas 

gerações 

deste

país que 

amamos mas temos de ver como é: um 

país

em 

que pouco 

se 

pode 

contar com o exemplo leitor na

família 

porque 

apenas 26% de nossa 

população 
de 15 a

64 anos está 

plenamente 

alfabetizada10,

Pode não ser esse o ambiente ideal 

para 

o

primeiro 

contato com os livros, mas não há escapa-

tória: a escola tem de suprir essa deficiência. Ou en-

tão é melhor mesmo 

que 

cada um siga o conselho

irônico de Voltaire e trate de cultivar seu 

jardim, 

di-

ante da constatação inegável de 

que 

a escola brasilei-

ra é um fracasso, nosso ensino é uma farsa e, mesmo

com bolsas sociais de diferentes nomes e origens,

mesmo com fartos 

programas 
de distribuição de li-

vros escolares, mesmo com estatísticas mostrando

que 

não faltam mais vagas nas salas de aula 

que 
os

0 

Veja, 30 de agosto de 2006. 
(IBGE, 

citado 
por 

Gustavo lochpe, especialista em Economia da Educaçãos)
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alunos freqüentam menos da metade dos dias do ano,

durante 

pouquíssimas 

horas a cada dia, nós vamos é

continuar sendo uma fábrica de 

pobreza 

e atraso 

por

muitos e muitos anos. Devagar e sempre. Tão deva-

gar que, 

segundo a OIT estamos em 49° lugar na 

pro-

dutividade mundial11 
- 

levamos 

quatro 

horas 

para

produzir 

o 

que 

um operário de 

país 

desenvolvido

produz 

em uma, 

quatro 

anos 

para 

fazer o 

que 

ou-

tros fazem em um.

Outro exemplo: segundo dados do Programa

de Estudos Pós-Graduados da PUC-Rio, divulgados

pela 

Associação Brasileira de Telesserviços1-, essa área

está tendo de enfrentar um 

problema 

inesperado. É

um dos setores 
que 

mais 

geram 

emprego no Brasil

hoje, 45% deles sendo 

primeiros 

empregos. Mas é

difícil ser competitivo. Para aprender suas funções

de tele-operador, um francês 

precisa 

de uma semana

e meia de treinamento. Um americano, de duas se-

manas. Um brasileiro, de 

quatro 

semanas e meia.

Depois de treinados, franceses e americanos levam

mais 

quatro 

semanas 
para 

atingir o 

que 

os técnicos

chamam de sua 

proficiência 

- 
ou seja, o 

pleno 

domí-

nio de seu oficio. Um trabalhador brasileiro 
que já

levou mais do dobro de tempo 

para 

ser treinado, vai

precisar, 

em média, de 19 semanas 
para 

ser conside-

rado 

plenamente 

apto 

para 

desempenhar sua fun-

ção. 

E vale lembrar 

que 

75% deles têm segundo 

grau

completo e 22% são 

graduados 

em nível superior.

Estão no alto da 

pirâmide 

educacional. Mas 

qual 

a

qualidade 

da educação 

que 

estão recebendo, muitas

vezes após longos anos de sacrifício e esforço de toda

uma família? Por 

que 

o sistema de ensino os engana

tanto, deixando crer 

que 

aprenderam e depois os lança

no mundo tão despreparados, 
para 

enfrentar obstá-

culos 

que 

lhes 

parecem 

tão maiores 

que 

aos outros, e

com tanta dificuldade a mais? Isso é correto? É 

justo?

É honesto? Dá 

para pensar 

nisso sem indignação e

vergonha e continuar discutindo se deve haver alfa-

betização ou letramento, 

por 

métodos silábico, 

glo-

bal ou construtivista, seja lá 

qual 

for a diferença en-

tre eles? E no meio disso, os 

professores 

como ton-

"Idem.

"Revista 

ClienteSA, numero 51, 
julho 

2006.

tos, debatendo-se entre tantas opiniões teóricas, sem

ler na 

prática 

nenhum livro de literatura 

por 

ano?

E nem estamos falando da situação conjun-

tural e estrutural do 

país, 

com sua burocracia, sua

legislação clientelista e cartorial, sua falta de infra-

estrutura, seus 

problemas 

de logística, suas incerte-

zas 

jurídicas 

- 

estas, aliás, tantas vezes ligadas a tex-

tos mal redigidos de legisladores 
pouco 

íntimos da

palavra 

escrita ou a interpretações conflitantes, mui-

tas vezes resultado de terem sido mal redigidas ou

estarem sendo mal digeridas 

por quem 

não entende

bem o 

que 

lê. Estamos falando apenas da 

produtivi-

dade do trabalhador brasileiro, vítima da 

péssima

qualidade 

do ensino 

que 

lhe é ministrado 

por 

todos

aqueles 

que 

usam uma das cargas tributárias mais

altas do 

planeta para 

montar esse sistema 
perverso,

em 

que 

se 

paga 

mal a 

professores precariamente 

for-

mados, 
que 

dão aulas sem ler e sem ao menos saber

se literatura ainda é importante.

Sei não, mas 

por 

mais alegre e cordial 

que 

seja

toda essa 
gente 

bronzeada a 

querer 

mostrar seu va-

lor, a impressão 
que 

se tem é 

que 

seguir 

por 

esse

caminho 
pode 

até dar a impressão de ser muito bo-

nito, daqueles 
pelos quais 

devagar se vai ao longe.

Mas devagar demais. Sem 

qualquer pressa, 

num

mundo veloz. E rumo a um futuro em 

que 

se viverá

infeliz 

para 

sempre.

Uma história 
que 

não 

pode 

acabar bem.

Ana Maria Machado

Jornalista, escritora, e membro da Academia

Brasileira de Letras.
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A 
cultura 

do livro

na era da 

globalização

o

Milagros dei Corral

s ciclos temporais se aceleram vertiginosamente 
(há 

alguns anos não existia

a Amazon.com) e eis-nos aqui, ainda fresco em nossa memória o

lançamento do 

primeiro 

e-book destinado ao 

grande público 
(Riding 

the

bullet, 
de Stephen King); ainda surpreendidos 

pelas 

500.000 cópias digitais

comercializadas 
em 48 horas, breve tempo 

que, 

não obstante, foi suficiente 

para

que 

um 

jovem 

hacker rompesse a segurança tecnológica, 

permitindo 

a 

proliferação

de clones da obra 

por 

toda a Internet. Esta singular experiência deu, sem dúvida, o

que 
pensar 

ao autor e, como todos sabem, o mesmo Stephen King, 

que 

não sei se

passará 
para 

a história da literatura de terror, mas 

que, 

desde 

já, 

criou o terror

entre 
os editores de livros de literatura, decidiu 

"baipassar" 

seu editor 

- 

nada menos

que 

Simon & Schuster 

- 

e oferecer, em seu 

próprio 

site na rede web, a mais recente

de suas obras, com uma estratégia comercial nova: no dia 24 de 

julho 

de 2001

estava 
disponível o 

primeiro 

capítulo de seu romance The 

plant, que podia 

ser

baixado 
com um único endereçamento no e-mail.

O autor 

popular 

solicitava de cada leitor 

que 

lhe

enviasse 
um dólar americano, assegurando-lhe 

que, 

se

recebesse 
contribuições de 

pelo 

menos 75% de seus leito-

res, 
continuaria escrevendo o romance; caso contrário,

não continuaria. 76% dos 

que 

baixaram o 

primeiro 

capí-

tulo 

(100.000, 
em apenas dois dias) responderam 

positi-

vãmente 
e os capítulos 2 e 3 foram 

publicados 

em 21 de

agosto 
e 25 de setembro, respectivamente 

(2001). 
Esta

iniciativa, 
aparentemente anedótica, na 

qual 

o sr. King,

com 
algumas 

poucas páginas, 

embolsou 100.000 dólares

de 

jubilosa 

antecipação, busca 

propor 

um novo

paradigma para 

o direito autoral, sustentado no 

paga-

mento voluntário de direitos, 

para 

uma edição sem edi-

tores, baseada na técnica de folhetins a domicílio, revigo-

rada 

pela 

malícia televisiva, com tempero tecnológico. O

lançamento de The 

plant 

suscitou animado debate nos

fóruns da Internet, com mais aderentes do 

que 

detratores,

se bem 

que 

a maioria dos comentadores reconhecesse

que 

o 

"sistema" 

só funciona 

para 

autores de 

grande

popularidade.O que 

significa tudo isto 

para 

a comuni-

dade do livro 
(autores, 

editores, distribuidores, livreiros,

bibliotecários, leitores), 

que 

não havia conhecido trans-
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formações substanciais ao longo de seus mais de 500

anos de existência? 

Quais 
são suas implicações 

para 
o

futuro do direito autoral, fundamento 

jurídico 
do negó-

cio editorial? 

Quando 
nenhum discurso 

parece possível

sem mencionar a 

globalização, quais podem 

ser as re-

percussões 
desses desenvolvimentos 

para 

80% da 

popu-

lação 

planetária 
e 

para 

os mais de 1.200 milhões de 

pes-

soas 

que 

vivem com menos de um dólar 

por 

dia?

Anatomia do livro

Sem dúvida, o setor editorial encontra-se con-

frontado com uma situação inédita em sua história. Até

hoje, o capital cultural, esse conjunto de elementos sim-

bólicos e intelectuais criado 

pelo 
ser humano, 

permane-

cia fixado em suporte de 

papel, 

decodificava-se 

por 

meio

da leitura e 

gerava 

rendimentos derivados de sua capaci-

dade de circulação. O editor era o último elo da cadeia do

direito autoral, em um esquema 

que 

soube superar, sem

problemás, 

inclusive com vantagem, o surgimento de

sucessivos desenvolvimentos tecnológicos 
- 

os 

jornais

diários, o cinema, a televisão, as novas tecnologias de

impressão 
-, 

condenando ao ridículo os agourentos 

que

anunciavam a morte do livro. Assistimos, agora, à

desmaterialização do suporte e ao 

questionamento 
dos

direitos autorais 

por parte 
dos usuários da Internet, cujo

interesse 

pela gratuidade 

dos conteúdos coincide com os

novos atores e operadores de redes, 

que 
substituem o

editor, no final da cadeia 

produtiva. 
Importantes mu-

danças também ocorrem do lado da demanda de bens e

serviços culturais, num contexto mundial onde 

predo-

minam as assimetrias, acrescidas 

pela globalização 
co-

mercial e tecnológica.

Nos 

países 

industrializados, aumenta sensivelmen-

te o 

gasto 

com consumo cultural, e a oferta é também

cada vez mais competitiva. O consumidor está mais cons-

ciente e mais sensível ao fator 

preço, 

luta contra o tempo

e busca, 

por 

ele mesmo, um serviço 

personalizado 
em

matéria de informação e cultura. A resposta da indústria

editorial, 

que 

oscila entre a fascinação e a desconfiança

com as novas tecnologias, tem sido o incremento 

per-

manente da oferta em meio a uma crescente insegurança

jurídica 
no âmbito da 

proteção 
do direito autoral, o 

que

configura um alto risco 

para 
o investimento e conduz a

uma concentração empresarial, tanto no âmbito da edi-

ção, quanto 

no da distribuição. O corolário é a integração

vertical em 

grandes 
holdings multimídia, com freqüência

financiados 

por 

capitais alheios ao setor e acostumados

a uma rentabilidade maior 

para 
o investimento. No novo

cenário, as decisões empresariais atendem a razões de

mercado. Onde, 

porém, 
fica a função cultural e educativa

do editor? O 

que 

acontecerá com a legendária 

pluralidade

e diversidade do setor?

Nos 

países 

em desenvolvimento, 
a situação é bem

diferente. As condições necessárias 

para 

o decolagem do

setor editorial não acontecem. A demanda 

privada 

existe

e é enorme, 

porém 

carece de 

poder 
aquisitivo suficiente

para 
satisfazer suas necessidades de educação, cultura e

informação. As administrações 

públicas, por 

sua vez,

esmagadas 

pela 

dívida externa e o 
crescimento

demográfico, socorrem-se de empréstimos 
internacio-

nais 

para 

financiar a compra de manuais escolares im-

portados 
ou optam 

pelo 

texto único, editado e impresso

pelo 

Estado, fechando, assim, aos editores locais o aces-

so ao mercado do livro didático. Muitos 

países 
em de-

senvolvimento contam com modernas leis de direito au-

toral, 

geralmente 
inspiradas 

por 

organizações internaci-

onais e 

por pressões 

bilaterais, 

porém 
isto não impede

que 

a 

pirataria 

e a reprografia ilegal façam estragos, ante

a 

passividade 

- 

e às vezes a cumplicidade 
- 

dos 

governos,

com 

prejuízo para 

as importações legais e investimento

estrangeiro, sobretudo, em claro detrimento 
da indús-

tria nacional. O impacto das novas tecnologias 
é, 

quase

sempre, irrelevante e de elevado custo, em razão da es-

cassez de infra-estrutura de eletricidade e de telefonia ou

pela 

desconfiança 

que 

a Internet suscita em vários 

gover-

nos. Daí decorre 

que 

os internautas africanos 
represen-

tem apenas 0,8% dos usuários da rede. Por outro lado,

Tuvalu decidiu vender seu mítico identificador 
de 

país

(.tv) 
a uma empresa 

ponto.com 

norte-americana. 
Esta

minúscula ilha do Pacífico, com 10.000 habitantes, cujo

PIB era, até agora, dos mais baixos do mundo, 

passou,

com essa operação, a ocupar, nesse instante, o 

primeiro

lugar em renda 

per 

capita.
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O desafio 
- 

enorme, 

preocupante 

- 

consiste em

assegurar 
o acesso ao livro aos cidadãos de muitos 

pai-

ses em desenvolvimento, 
confrontados aos 

graves pro-

blemas 
econômicos 

e sociais, conflitos armados, analfa-

betismo 
e aos crescimentos 

demográficos difíceis de con-

trolar, 

que 
afetam a consolidação 

de seus sistemas

educativos. 
Ironicamente, 

quando 
o 

projeto 
E-Ink, do

MIT, se 

propôs 
a lançar dois bilhões de exemplares de

seu e-book, 
última 

palavra 
em tecnologia, e solicita a co-

laboração 
da UNESCO 

para 
selecionar os 100 melhores

títulos, 
apropriados 

aô âmbito escolar universal, a inici-

ativa 
do milênio, 

como nos sugere o Senegal, intitula-se

prosaicamente 

"giz 

para 

todos"!... Havemos de nos re-

signar 

pelo 
fato de estes 

países 

continuarem seu desen-

volvimento 

sem editores, sem conteúdos 

próprios, 
sem

livros? 
Será o destino deles o de meros consumidores de

conteúdos 
eletrônicos de importação, supondo 

que 

seu

desenvolvimento 

econômico lhes 

permita 
chegar a ad-

quiri-los algum dia?

O tempo e o espaço de 

que 
disponho neste texto

não 
me 

permitiria 
sequer esboçar uma resposta às múl-

tiplas 

questões 
culturais, sociológicas ou éticas, 

que 

fatos

dessa 
natureza 

costumam suscitar, e 

que 

aparecem, hoje,

intrinsecamente 

ligados ao futuro do livro, esta velha e

impressionante 

tecnologia 

que, 
durante cinco séculos, vem

acompanhando 

os seres humanos como ferramenta

insubstituível 

para 
se obter informações, aproximando-

nos das culturas, do conhecimento e do 

pensamento 
de

nossos 
semelhantes 

ou, mais modestamente, entretendo

nossos 
ócios.

Da 
imprensa 

ao e-book: a história se repete

Os historiadores do livro saberiam, melhor

do 

que 
eu, estabelecer analogias entre o impacto 

que,

em 
seu momento, causou a imprensa e o 

que 

se 

pro-

duz 
em nossos dias. Com certeza, iriam nos relembrar

que, 
nos seus 

primórdios, 
os livros impressos tive-

ram 
de afrontar a hostilidade das bibliotecas univer-

sitárias 
e o menosprezo dos bibliófilos 

que 
os consi-

deravam 
terrivelmente vulgares. Provavelmente, iri-

am nos indicar 

que 

os 

primeiros 
impressores tive-

ram de esforçar-se 

por 

imitar os manuscritos, com a

1 

Nada de novo sob o sol. 
(NT)

finalidade de conquistar o 

já 

florescente mercado edi-

torial universitário, baseado, então, no aluguel de ma-

nuscritos aos estudantes 

para permitir-lhes 
fazer có-

pias (à 
mão, é claro), um comércio 

que, 

inclusive, 

já

estava regulamentado em Paris, Bolonha, Oxford,

Cambridge e Praga, bem antes do surgimento da

imprensa. Poderia suscitar-se um apaixonante deba-

te acerca do impacto da imprensa no conteúdo dos

livros como resultado de sua retirada dos monastérios

e das universidades em busca de 

público 
novo e mais

amplo; ou ainda sobre a desconfiança 

que 
este revo-

lucionário meio de difusão de idéias despertou nos

governos... 
Contudo, não é 

preciso 
ser um especia-

lista na história do livro 

para 
avaliar o 

que 

isto cau-

sou na 

geração 
e difusão de novas idéias literárias,

científicas, filosóficas, religiosas, 

políticas 
etc.

Limitar-me-ei a assinalar, aqui e agora, 

que

nihil novum sub solem1, muito menos neste âmbito.

Com efeito, as novas formatações 

para 
a leitura dos

e-books 
(Rocket, 

Cytale, Microsoft Reader etc) fazem

esforços 

por parecerem, 
o mais 

possível, 
com o li-

vro. O E-Ink, a 

que já 
me referi, utiliza, inclusive,

páginas 
autênticas 

— 
em branco 

— 

bastante 

parecidas

com 

papel; 
vem encadernado é, à 

primeira 

vista, 

pa-

rece um livro convencional sem costuras nem liga-

duras, dotado apenas de dois discretos botõezinhos

na lombada. A diferença está no fato de 

que, 
em sua

memória oculta, há 100 livros de 400 

páginas que,

como em um 

passe 

de mágica, aparece 

"escrito" 

nas

páginas, 

a um toque de botão; e no fato de modifi-

car-se, 

já que, 

nas mesmas 

páginas, 
vamos 

poder 
ler

todos eles sucessivamente 
no tamanho de letra 

que

melhor convier a nossa vista, mais ou menos cansa-

da. Poderemos, 
também, 

sublinhar, acrescentar no-

tas, recarregá-los 
com novos títulos da Internet, caso

tenhamos em mão o conveniente cabozinho conector

para 
ligá-lo a computador 

ou a nosso supertelefone

celular WAP etc. E, claro, virar as 

páginas 
no ritmo

que 
desejarmos. 

A esta altura, 

parece que 
não restará

ao livro nem aquele 

prazer 
sensorial do contato com

o 

papel!
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O 

futuro 

do livro: mais 

perguntas 

do

que 

respostas

É, desde 

já, 

muito difícil 

predizer qual 

há de ser a

acolhida 

que 

o 

grande público 

dedicará a estes 

"novos

livros", 

porém 

os sintomas são muito significativos, no

que 

se refere aos investimentos em 

produção 

e distribui-

ção. 

Todas as livrarias on-line, até agora dedicadas a

comercializar livros tradicionais, estão abrindo, em seus

catálogos, seções de e-books ou e-conteúdos, 

geralmente

combinados com a 

possibilidade 

de obter um exemplar

impresso e 

personalizado, 

conforme a demanda. 
(As

Edições UNESCO lançaram também, os 

primeiros 

e-

books em sua web, títulos 

que já 

não existirão mais em

suporte 

papel... questão 

de economizar custos de 

pro-

dução e de armazenamento, além de fazer um teste, a

partir 

da resposta de nossos leitores)

Cabe, sem dúvida, 

perguntar 

se a eventual 

gene-

ralização do e-book no século XXI será favorável ou não

à diversidade cultural e lingüística; se sua 

produção, 

em

larga escala, irá contribuir 
para 

a democratização da cul-

tura ou ao surgimento de novo elitismo; se, tendo em

vista o desnível social entre ricos e 

pobres, 

o livro con-

vencional ver-se-á confinado em cobrir as necessidades

de 

grupos 

sociais mais desfavorecidos, ou se, 

pelo 

con-

trário, se converterá num objeto de luxo 

para 

coleciona-

dores; se os e-books terão como 
pressuposto 

o fim da

censura ou, 

quiçá, 

o 

princípio 

de nova e mais 

perversa

"censura 

de mercado eletrônico"... mas também o 

que

vai ser da 

preservação 

do 

patrimônio 

literário do futuro,

despojado de seu suporte material.

Por outro lado, os 

problemas 

mais sérios em re-

lação aos conteúdos 
que 

se oferecem na Internet se refe-

rem à fidelidade, à 

permanência 

e à responsabilidade da

mensagem ou do conteúdo.

Ligada a esta responsabilidade, encontra-se a

questão 

do direito autoral, das dificuldades tecnológicas

para garantir 

sua 
proteção, 

em ambiente digital, e da

resistência do 

público 

em 

pagar pelos 

conteúdos 
(a 

solu-

ção 

a 

que 

se chegue com o caso 

"Napster", 

originário do

domínio musical, é também relevante a esse respeito).

Talvez a tão controvertida 
questão 

do direito autoral na

Internet dê em nada, caso se confirme a tendência ao

"controle 

vertical" das redes de 

parte 

de alguns 

poucos

atores, 

geralmente 

alheios ao mundo dos livros 
(basta

recordar, 
por 

exemplo, as recentes incorporações da

Time-Warner 
pela 

AOL, da Universal 
por 

Vivendi, da

Endemol 
pela 

Telefônica), segundo um modelo em 

que

os conteúdos, 
previamente 

adquiridos 

por grandes gru-

pos 

de multimídia, 
passam 

a ser um mero álibi, um sim-

pies pretexto para 

atrair novos assinantes 

- 

e mais 

publi-

cidade 

- 

para 

seus serviços de telemática 

que geram 

o

verdadeiro negócio. Se isto chega a acontecer, 

que 

novos

modos de remuneração ao autor seriam convenientes

desenvolver a fim de 

promover 

a criação de cultura e a

autoria intelectual?

Ninguém sabe ainda se estes novos desenvolvi-

mentos chegarão a configurar a nova fisionomia do li-

vro no século XXI, ou se, 

pelo 

contrário, acabarão logo

no museu das tecnologias, como tantos outros 

gadgets. 

É

impossível adiantar se as crianças em idade escolar che-

garão 

a substituir suas 
pesadas 

mochilas 

por 

uma 

pe-

quena quinquilharia 

eletrônica e muito menos 

qual pos-

sa ser o impacto destas novas tecnologias no 

processo

da aprendizagem. O 
que, 

sim, sabemos é 

que, 

nos 

países

industrializados, faz muito tempo, as crianças não apren-

dem mais a tabuada, 
porque 

a calculadora eletrônica

ganhou 

a 

parada 

contra os 
professores 

da velha escola.

E é 

por 

isso normal 
que 

os editores de livros didáticos

comecem a inquietar-se seriamente em face do anúncio

da chegada em massa de tais competidores, combinada,

além do mais, com o sacrifício do 

preço 

único do livro,

no altar do liberalismo econômico, com o beneplácito

dos sofridos chefes de família.

O impacto sobre os conteúdos ou

como declinar o 

"global"

É sabido 

que 

as edições de livros didáticos consti-

tuem, em todos os 

países, 

o segmento mais 

poderoso 

do

setor editorial e como os 

grandes grupos 

editoriais de-

senvolveram-se, 
quase 

sempre, em torno de livros de

textos didáticos. Se este segmento se fragiliza, seus efeitos

logo se farão sentir em outras linhas editoriais de maior

prestígio, 

mas de menor rentabilidade. Esta indesejável,
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porém 
possível, 

debilidade 

pode 

também acentuar-se,

caso o 

paradigma 

"King" 

seja seguido 

por 

outros auto-

res de êxito, cujas obras, de alta rentabilidade econômi-

ca, estão, na realidade, financiando indiretamente mui-

tas outras obras de difícil venda 
— 

experimentalismos

literários, 
novos 

gêneros, 
debate de idéias etc 

- 

que 
só

interessam 
a 

públicos 
reduzidos. Eis o 

primeiro 
impacto

possível 
sobre os conteúdos.

Um movimento, no entanto, subterrâneo de 

"edi-

tores 
independentes" 

ou alternativos, 

que 

apostam deci-

didamente 
na edição tradicional e sua missão cultural,

está emergindo 
e conta com toda nossa simpatia. Em

junho 
de 2001 

- 

e ainda assim tão atual 
-, 

uma reunião

convocada 

pela 
UNESCO, o Banco Interamericano de

Desenvolvimento 

e a OEA 

promoveu 
estudos, em Gijón,

sobre 
esta 

particular 
problemática, 

no contexto da tão

oblíqua 
e inevitável 

globalização. 
Trata-se de editores 

por

vocação 

que 
cultuam seu capital simbólico, não depen-

dem 
de 

grandes 
conglomerados e, 

por 

isso, conseguem

manter 
a autonomia 

de suas decisões editoriais, o 

que,

unida 
a uma certa concepção de 

qualidade, 
lhes 

permite

atingir 
altos níveis de compromisso com a cultura. Sua

independência 

econômica 
- 

mesmo 

que, 

de modo 

geral,

precária, 
já que 

este tipo de edição é o oposto da busca

compulsiva 

pelo 
best-seller 

— 

sua vocação e rigor levam-

nos a resistir à banalização e à 

padronização 
do 

"produ-

to editorial', 
concebido 

pelos grandes grupos 

apenas em

função 
da demanda e da rentabilidade, constituindo o

último 
baluarte do escritor de temas de transcendência,

de análises 

que 

recusam o facilitário e das expressões

culturais 

portadoras 
de enfoques 

pouco 

convencionais.

Sem dúvida, sem uma decisiva 

política 

de incenti-

vo, 

por parte 

dos 

poderes públicos, 
estes editores, 

pron-

tos a oferecer resistência ao 

"comercialmente 

correto",

em 

particular 
no campo da ficção, da 

poesia 

e do ensaio,

podem 
ser considerados 

"os 

últimos dos moicanos",

como 
uma espécie rara em vias de extinção. Se se deseja

evitar 
o risco da monocultura e do 

pensamento 

único, é

necessário 
avaliar, detalhadamente, o 

potencial 

estraté-

gico que 

este movimento editorial alternativo oferece, a

fim de restaurar o equilíbrio entre a importância atribu-

ida ao significado e aquela concedida à comercialização

desse objeto de dupla face 
— 

simbólica e econômica 
- 

que

chamamos livro.

Texto versus 

"zapping": 

o impacto sobre

o intelecto

Mas não 

quero, 
nem 

posso 

encerrar esta reflexão

sem mencionar, embora 

que 

brevemente, o impacto das

novas tecnologias no comportamento do leitor, no 

pro-

cesso cognitivo. Sem 

que 

se 

perceba, 

o 

processo 
da apren-

dizagem está 

passando 
do discurso linear, característico

do texto escrito, 

para 

a 

percepção 
simultânea, 

geralmen-

te adornados com imagens, 

que 

se apresentam numa

tela, 

por 

meio de múltiplas 

janelas. 
Esta nova forma de

apreensão de mensagem é algo mais do 

que 

um método;

é uma nova atitude e novo modo de concatenar o 

pensa-

mento, 

que 

afeta, de mais a mais, os mecanismos da

memória.

Com efeito, a técnica da leitura exige aprendizado

metódico. Não se trata tanto de aprender a decifrar um

código, mas de 

penetrar 
o sentido de um texto, de exer-

citar a memória e a reflexão 

para 

captar todos os seus

matizes. Isto conduz ao desenvolvimento da análise cri-

tica e à exaltação de comparar o 

que 

está escrito com a

própria 

vivência 
(sempre 

digo 

que 

não há nada mais

interativo do 

que 

ler e, contra os 

que 

opinam 

que 

"uma

imagem vale mais 

que 

mil 

palavras", 

sustento 

que 

"uma

palavra 
vale mais 

que 

mil imagens"). Tudo isto é 

possí-

vel 

graças 

à 

paciência gregária 

das 

palavras, que 

se ali-

nham umas atrás das outras, e à fidedignidade à mensa-

gem que, 

embebida no. 

papel, 
se deixa ir e vir, se deixa

folhear, decompor-se e recompor-se, 

gramatical 
e filo-

soficamente.

Ler é uma disciplina relacionada com o tempo,

porque 
requer 

prolongado 
esforço de concentração; 

po-

rém sabemos 

que 

o tempo é, 

precisamente, 
o recurso

mais escasso em nossa sociedade. A tela, 

pelo 

contrário,

qualquer 
tela, serve mais 

para 

mostrar imagens e, no

máximo, textos curtos 

que 

não exigem esforço de com-

preensão, 
mas, simplesmente, reconhecimento e

receptividade. A mensagem na tela apresenta-se como

algo evidente 

que 

não requer fundamento racional nem
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análise dos antecedentes, 

que 

- 

por 

outro lado 
- 

não

dispõe de tempo 

para 

se tornar real. Daí a ruptura entre

o livro e a tela, entre o espírito linear do discurso escrito

e a 

percepção 

"matizada", 

simultânea e rápida da

multimídia 

por 

tela interposta.

A ação simultânea da tela 
(televisão 

e computador

que, 

agem em convergência, na banda larga), a busca do

mínimo esforço e a escassez crônica de tempo 

podem 

fa-

zer estragos na memória e na capacidade de análise das

gerações 
mais 

jovens, 
sobre o 

quê 

é 

preciso 

começar a

refletir. Não se trata, de minha 

parte, 

de satanizar as novas

tecnologias, cujas vantagens aprecio 

profundamente 

e cujos

benefícios aproveito o mais 

que posso. 
Creio, isto sim,

que 
é 

preciso 

começar a ensinar/aprender uma 

gestão

saudável dos recursos informatizados e, desde 

já, 

insistir

na importância fundamental da leitura linear.

Nossos não tão remotos bisavôs só 

podiam 
des-

locar-se 

por 

terra a 

pé 

ou a cavalo, isto antes da invenção

da bicicleta. A 

generalização 

do automóvel, do ônibus,

do trem e do avião é, historicamente, recente. Sem dúvi-

da, o caminhar continua-se 

praticando 
com a finalidade

de cobrir 

pequenas 
distâncias; montar a cavalo é uma

prática 

desportiva cada dia mais apreciada; a bicicleta

voltou à moda 

por 

razões ecológicas e, 

para 
se livrar do

excesso de tráfego, os automóveis são mais 

populares,

mas, às vezes, o ônibus é mais 

prático; 

as vantagens do

trem são cada dia mais evidentes e o avião acabou con-

sagrado como o transporte adequado 

para 

as 

grandes

distâncias. Em nenhum momento, o setor aeronáutico

pretendeu 

substituir todos os outros, até o limite de fa-

zer o ser humano esquecer 

que, 
em dispondo de 

pernas,

é 

para poder 

andar.

Do mesmo modo, superado o 

"efeito 

novidade",

haverá de se aprender a utilizar, de forma racional e com-

binada, os diversos suportes do conhecimento disponí-

vel: livros, 

jornais, 
revistas, televisão, Internet, e-books e o

que 

mais se 

produza, porque 
cada um deles desempenha

um 

papel 

e é necessário 

que 

todos estes suportes coexis-

tam e sobrevivam 

para 

alijar de nossas sociedades o ris-

co da amnésia e da anestesia e dar lugar a um futuro 

que

respeite a diversidade cultural, em 

que 

a liberdade de es-

/ 
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colha e o desenvolvimento do 

pensamento 
crítico, bases

do 

pluralismo 
democrático, 

permaneçam garantidos; po-

rém, sobretudo, 

para 

assegurar a cada um dos indivídu-

os 

que 

compõe nossas sociedades um futuro com me-

mória, entendimento 
e vontade 

que 
são, 

precisamente,

as faculdades da alma.

Milagros Del Corral

Foi subdiretora-geral-adjunta 

para 
a Cultura e

diretora-executiva 
do Fundo Internacional 

para 
a

Promoção da Cultura da UNESCO.

Tradução do original espanhol 
por

Carlos Sepúlveda
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As metamorfoses

do livro 
e 

da leitura

Maurice Aymard

sta reflexão se deve situar na 

junção 

de duas 

grandes 

interrogações: 
o fu-

turo do livro na era eletrônica e o lugar do livro entre a nação e o mundo,

I 

na era da 

globalização. 

A inquietação levantada 

pela primeira 

não deixa de

surpreender. 

Ela afeta, com efeito, as regiões do mundo 

que 

são, ao mesmo tem-

po, 

as mais alfabetizadas, as mais 

profundamente 

marcadas 

pela 

cultura européia,

e as mais tributárias, 
em seu funcionamento 

cotidiano, da escrita sob forma im-

pressa 
e de sua circulação. As mesmas regiões em 

que 

a demanda em matéria de

produção 
e de circulação da informação 

não cessou de estimular a inovação e seus

aperfeiçoamentos 

cada vez mais rápidos.

Esta inovação respondia no começo, em suas

aplicações 
civis e não mais militares, às necessidades de

comunidades 
científicas restritas, em forma de clubes

onde 
todos os membros se conhecem e se cooptam. Ela

se estendeu, 

pouco 
a 

pouco, 

a 

grupos 

cada vez mais am-

pios, 
constituindo 

verdadeiras redes, ignorando frontei-

ras, 
e cuja formação e dinâmica de expansão são com

freqüência 
submetidas a outras 

práticas: 
é 

preciso 

atrair,

incluir 
ou seduzir, 

por 

todos os meios, 

parceiros que 

não

se conhecem 
e não sabem nada um do outro. Ela se limi-

tou, em 

princípio, 
a textos 

que 

se situavam freqüente-

mente no limite entre o oral e o escrito, e iam da mensa-

gem pessoal 
ao texto mais elaborado: a rapidez da circu-

lação repercutia sobre a redação, em 

que 

a 

procura 

de

um estilo mais direto, ignorando ou desviando as regras

da correspondência formal ou do texto acabado, 

pronto

para 
ser impresso. Ela atinge hoje as fronteiras da edição:

ela ameaça colocar em 

questão 

todas as suas estruturas

de 

produção, 
de distribuição e de consumo, assim como,

mais 
profundamente 

ainda, o 

próprio 

estatuto do texto

e a relação entre autor e leitor. Paralelamente, ela se enri-

queceu 

de 

potencialidades 

suplementares 

que 
lhe dão

uma vantagem decisiva sobre o livro tradicional: a 

possi-

bilidade de associar sobre o mesmo suporte, não apenas

o texto e a imagem, mas também o som, e dar a esta

associação um caráter dinâmico e móvel 
(e 

não mais

estático) e interativo 
(o 

"leitor" 

dispondo de uma liber-

dade e de uma margem de iniciativa infinitamente maior

de modos de consulta).

Fundamentalmente, 

portanto, 
a 

"era 

eletrônica"

se situa ao menos tanto sob o signo da continuidade

quanto 
da ruptura com relação à era de Gutenberg. Ela

libera, com efeito, o impresso da maioria das limitações

de 

que 
ele 

permanecia prisioneiro já 
há cinco séculos,
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apesar dos 

progressos 

realizados 
particularmente 

desde

o começo do século XIX, mas se situa na mesma lógica.

Fim dos limites do volume de informação circu-

lando sob forma impressa, ligados à capacidade e aos

custos da composição e da impressão 
por 

empresas

especializadas: toda divisão de trabalho é abolida, 

por-

que 

todo autor 

pode 

compor ele mesmo seu texto e

escolher os destinatários, e todo leitor tem a escolha de

ler no seu monitor ou de imprimir, de conservar, de

transmitir a outrem ou de 

jogar 

fora a informação re-

cebida, e, certamente, de responder, tornando-se 
por

sua vez autor. A escrita de imprensa consegue assim

ocupar 
(o que 

ela vinha apenas ensaiando há um século

com a máquina de escrever) uma larga 

parte 

do campo

reservado até aqui à escrita manuscrita, 
que 

a invenção

da imprensa havia transformado, em contrapartida,

no signo do individual e da intimidade: o instrumento

da correspondência 
pessoal 

e da criação literária, mas

também, através da assinatura 
(que 

havia substituído

o selo-) e da 

grafologia, 

a expressão mais 

profunda 

e a

mais inimitável da 

personalidade. 

E esta vitória da es-

crita impressa atinge também 
países 

como a China ou

o 
Japão, 

onde os ideogramas haviam bloqueado o uso

da máquina de escrever, ao 

passo que 

se entendem 
per-

feitamente bem com o computador.

Fim, doravante, dos limites espaciais ou tempo-

rais à circulação do texto: desprendida de todo suporte

material 
(além 

dos terminais de emissão e de recepção),

a circulação é 

percebida pelo 

usuário como instantânea

(os 
únicos atrasos devendo-se aos 

possíveis 

engarrafa-

mentos das auto-estradas da informação), e indiferente

às distâncias, como se ela fizesse o mundo inteiro viver à

mesma hora. Ela 

permite, 

desta forma, ao impresso de-

sempenhar 
papel 

igual ao do oral, 

que progride 

no mes-

mo ritmo, na medida em 

que 

utiliza o mesmo instru-

mento de transmissão codificada: um telefone 
que 

é, com

freqüência cada vez maior, ele também, digital.

Os limites 

precedentes, 

hoje esquecidos, tendem,

é verdade, a ceder lugar a outros, ligados a 

problemas 

de

saturação. Saturação das memórias dos computadores,

atulhadas, apesar do crescimento de sua capacidade, 
por

causa do fluxo das mensagens 
que 

não ousamos mais

jogar 

fora, como se todo escrito devesse ser conservado.

Saturação da capacidade de leitura dos destinatários e a

dificuldade cada vez maior de mobilizar sua atenção.

Sufocamento dos autores, incapazes de fazer face à de-

manda de textos de 

que 

são alvo, e tentados a construir,

a custa de 

"copiar-colar", 

um 

patchwork 

de fragmentos

de textos redigidos 
por 

eles mesmos ou 

por 

outros, 
que

opõe à 

pluralidade 

das leituras 

possíveis 

a das reutilizações

do mesmo texto. Paralisia das redes, cuja expansão 
por

demais rápida suscita desconfiança ou indiferença, e o

desejo de retornar a círculos mais restritos de comunica-

ção, protegidos 

de todo vírus e de toda indiscrição, logo

de reconstituir hierarquias e espaços reservados ao inte-

rior de um sistema 

julgado, 

doravante, muito aberto 

para

todos. Saturação, enfim, dos acessos às bases de dados,

vítimas de seu 

gigantismo, 

e das expectativas, tanto mais

significativas 
quanto 

em 

parte 

utópicas, 

que 

se alimen-

tam de um saber 
(ou 

de uma simples informação) 

que

seja realmente enciclopédica.

O 

jogo, 

obviamente, 
permanece 

aberto e o balan-

ço que 

se 

pode 

esboçar hoje 
pode 

ser rapidamente 

posto

em 

questão por 

inovações técnicas e modificações 

práti-

cas. A escrita manuscrita 
pode, por 

sua vez, encontrar

seu lugar de 

pleno 

direito nos monitores, e 

pôr 

fim ao

reinado do teclado, de 

que 

o economista Paul David fez,

em artigo célebre, o modelo das escolhas técnicas de lon-

go prazo, 

criadoras de rigidez e de irreversibilidade mais

ou menos longas 
(uma 

duração, neste caso, simples-

mente secular, o 

que 

é 

pouco para 

um historiador for-

mado na escola de Fernand Braudel, cujas 

"prisões 

de

longa duração" tinham ilustrado, vinte anos antes, a

mesma intuição). A mediação de toda escrita 

pessoal 

faz

parte 

do universo de 
possíveis 

visualizados, o computa-

dor, transcrevendo ele mesmo sob forma de texto o som

da voz. O monitor, elemento atualmente insubstituível

da cadeia, esquartejado entre a miniaturização 
(os 

com-

putadores 

de bolso) e, ao contrário, o alargamento 
(que

permite justapor 

vários textos) 
pode 

ceder lugar a su-

portes 

de utilização mais flexível e menos constrangedo-

ra. Da mesma forma, 

podem 

evoluir as 

preferências 

dos

/ 

'
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usuários, 

que 

hesitam ainda_hoje entre a leitura direta ao

monitor e a impressão dos textos 

preparados (para 
uma

correção 
mais atenta) ou recebidos 

(para 
leitura e even-

tual classificação 
mais conforme com seus hábitos ou

com suas necessidades). E 

que preferem 

ainda as biblio-

tecas 

(das 
quais 

consultam ao monitor os catálogos),

como lugar de acesso aos livros, à leitura ao monitor das

obras digitalizadas.

Mas 

quaisquer que 
sejam as mudanças 

possíveis,

elas se inscrevem na 

perspectiva 

de uma 

generalização 

e

de uma multiplicação dos usos do escrito como meio de

comunicação, 
de circulação da informação, de transmis-

são dos conhecimentos 
e de acesso a eles. 

Que 
esta 

gene-

ralização 
e esta multiplicação se refiram ainda hoje ape-

nas a uma minoria dos 

países 

e da 

população 
do 

plane-

ta, e 

que 
somente uma 

parte 

dos alfabetizados tenha aces-

so ao universo 
eletrônico, não há dúvida. O computador

exige, assim como a instalação e a manutenção das re-

des, 

pesados 
investimentos em material e em 

pessoal qua-

lificado, 

que 

contribuem 

para 

cavar novos e duradouros

fossos entre 

"pobres" 

e 

"ricos": 

a lógica da extensão do

mercado, 
à 

procura 
de novos clientes, será suficiente 

para

levar 
as instituições 

públicas 
e 

privadas, 

bem como os

particulares, a fazerem os investimentos necessários, cuja

amortização 
das despesas de 

pesquisa provocaria 

a bai-

xa dos custos? Um otimismo sem reserva seria, sem ne-

nhuma 
dúvida, excessivo. Mas o livro e a carta não se-

guiram 
a mesma rota? Produtos caros, reservados às

elites, 
se 

"democratizaram" 

lentamente. O importante é

ver 

que 
as mudanças atuais constituem nova etapa de

sua história: e-book e e-mail somente existem, desenvol-

veram-se 
e se impuseram em referência a esta história,

mesmo 
se seus efeitos revelarem-se revolucionários a mais

longo 

prazo.

Se o livro 

parece 

hoje 

posto 

em causa é 

que 

ele

havia lentamente conquistado, em nossa cultura, um lu-

gar 
e um estatuto igualmente 

privilegiados. 

Prestígio do

texto, referência simultaneamente religiosa e literária, 

que

se deve reproduzir e transmitir 

para proteger 

contra o

esquecimento, mas também ler 

para 

se apropriar e se

identificar com uma cultura e com um conjunto de sabe-

res 

profissionais (direito, 
medicina, teologia) ou mais

desinteressados 
(filosofia, poesia 

etc). A imprensa não

havia apenas 

permitido 

multiplicar o número de cópias

em circulação e colocar à disposição de uma clientela

mais ampla um número maior de obras 
(crescimento

quantitativo), 

ela havia conduzido ao desenvolvimento

de um conjunto de disciplinas eruditas 

que 

concorreram

para 

recuperar a 

pureza 

do texto original, 

para 

libertá-lo

de todas as adições voluntárias ou não e de todos os erros

dos copistas, 

para 

estabelecer assim uma versão única de

referência 
(mutação qualitativa). 

Mas, em nível dos mo-

dos de apresentação do texto, ela havia retomado a forma

do codex, feito de folhas dobradas e reunidas, de 

que 

a

Idade Média havia confirmado a substituição ao rolo

(volumen) 
da Antigüidade Clássica 

- 
uma mutação 

que

parece poder 

ser datada entre os séculos II e IV de nossa

era, e na 

qual 

a reprodução dos textos do início do cristia-

nismo 

parece 

ter desempenhado 

papel pioneiro.1 

Esta for-

ma servia, 

particularmente 

bem, aos usos religiosos do

texto, associando as leituras das diferentes 
passagens 

das

Escrituras ao ritmo das horas, dos dias e dos meses. Mas

tinha também, entre outras vantagens, a de 

permitir, 

ao

mesmo tempo, a leitura cursiva, a identificação de um

texto 

preciso (graças 
à numeráção das 

páginas 

e ao esta-

belecimento de sumários e índices), e a comparação de

diferentes 

páginas 

da mesma obra ou de diferentes livros.

Se nossos computadores marcam, deste 

ponto

de vista, uma volta ao 

passado, 

visto 

que 

eles rolam o

texto diante de nossos olhos como um volumen antigo,

eles 

procuram 

compensar este defeito com a 

paginação,

a indexação e as 

possibilidades 
de busca, 

por palavra 

ou

frase, e de impressão, sempre 

possível, 
do texto 

que 

nos

restitui a forma familiar do codex. Mas, sobretudo, eles

propõem, graças 

ao hipertexto, um modo de leitura ra-

dicalmente novo, infinitamente mais livre 

que 

o do livro,

ao mesmo tempo 

que 

se situam na mesma lógica, na

medida em 

que 

o hipertexto 

permite generalizar 

ao infi-

nito a comparação, ligando 

potencialmente 

cada 

ponto

do texto com todos os outros, e autorizando, assim, lei-

turas 

por 

encomenda, 

que jogam 

com as estruturas 

pro-

fundas e freqüentemente ocultas do texto.:

Roger 

Chartier. 

"Les 

représentations de 1'écrit", in Cultureécriteetsociété. L'ordre des livres 
((XlVe-XVIIle 

siècle). Paris, Albin Michel, 1996, 
pp. 

33-35.

Umberto 

Eco, 

"De 

internet à Gutenberg", Debats 
(Institucio1 

Alfons el Magnànim, 
primavera/verano 

2000), ns 69, 

"La 

muerte 
(incierta) 

dei libroysu culturf, 
pp. 

66-75.
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Mas os 

próprios 

computadores se encontram

confrontados com o mesmo desafio 

que 

a imprensa

havia encontrado em sua rota: o da língua, ou antes, da

ausência de uma língua comum. E isto, mesmo se as

posições podem parecer, 

em 2000, exatamente opostas

às de 1500. A imprensa havia sido inventada num con-

texto em 

que 

os intelectuais europeus tinham o domí-

nio de uma língua comum, o latim, e ela devia servir

para 

multiplicar edições de referência nesta língua. Ra-

pidamente, 

contudo, as encomendas da clientela e as

exigências dos Estados colocaram-na a serviço da afir-

mação das línguas nacionais, a expensas tanto do la-

tim, língua internacional, 
quanto 

dos dialetos, relega-

dos ao lado da oralidade.

Hoje o inglês 
pode 

dar a impressão, em um 

pri-

meiro momento, de 

que poderia 

servir de língua comum

da era eletrônica, na medida em 

que 

era a língua na 

qual

haviam sido concebidos os computadores, seus 

progra-

mas e as redes sobre as 

quais 

os internautas surfam.

Mas, se os Estados intervém 

pouco, 

ou à margem, 

para

impor seus idiomas a usuários 

preocupados 

em utilizar

todas as novas liberdades 
que 

suas novas máquinas lhe

oferecem, as línguas nacionais se recuperaram rápido e

impuseram 
que 

os computadores e seus 

programas 

fos-

sem adaptados às necessidades dos usuários: mesmo se

um número crescente de usuários lê e escreve em várias

línguas, elas 

permanecem 

línguas da comunicação coti-

diana e majoritária. É 

preciso, portanto, 

adaptar-lhes as

escritas disponíveis no computador 
(alfabetos, 

silabários

ou ideogramas), bem como os 

programas 

de correção

ortográfica e 

gramatical. 

Depois de ter, como meus anti-

gos professores 

na escola, sublinhado com um traço ver-

melho, em sinal de 

protesto 

ou advertência, e-mail e e-

book, mas também 
primavera 

e verano, 

para 

não falar de

la muerte, meu computador acaba de assinalar 
que

patchwork 

é um anglicismo e 

que 

eu deveria 

preferir 

o

termo 

"mosame" 

ou 

"arlequine" 

que propõe 

o Diário

Oficial da República Francesa, do 
qual 

ignorava a exis-

tência, assim como meu dicionário Larousse Lexis, edita-

do, é verdade, em 1982, mas rico em 76.000 

palavras,

cobrindo 
tanto a língua clássica e literária 

quanto 

o vo-

cabulário contemporâneo e os 

"termos 

regionais e dos

países 

francófonos". Mas, 

por 

acaso, o mesmo 
progra-

ma me 

permite 

ignorar estas recomendações...

Observando-se mais de 

perto, 

as línguas nacio-

nais não são as únicas a se saírem bem neste novo con-

texto: as línguas regionais 
ganham 

a 

possibilidade 

e o

direito de retomar o lugar 

que 

a imprensa lhes havia,

durante muitos anos, recusado ou estritamente medido.

A era eletrônica, atuando em favor da flexibilidade con-

tra a 

produção 

em massa, alarga e renova, com efeito, de

maneira espetacular o 

"mundo 

dos 

possíveis"3: 

ela 

per-

mite descentralizar a 

produção, 

a circulação e o consu-

mo, e de tornar rentáveis, na medida em 

que 

os custos

são bancados 
pelos 

autores e leitores, e não 

pelos 

edito-

res, impressores, divulgadores e bibliotecas de séries 

"cur-

tas", criadores e organizadores de novos mercados sobre

os 

quais 

a edição clássica 

poderá 

ulteriormente se im-

plantar, 

se sua rentabilidade 
parecer 

assegurada. A com-

binação do 

global 

e do local 

pode, 

doravante, intervir

mais facilmente em outras esferas, e recolocar em dis-

cussão a fronteira tradicional entre línguas e dialetos,

que passa, precisamente, pela 

existência de uma literatu-

ra escrita e de uma 

gramática.

Podem-se assim 
precisar-se 

três níveis de 

produ-

ção 

e de circulação de textos, em relação à língua utiliza-

da: língua de comunicação internacional 
(o 

inglês e, mais

raramente, o espanhol, francês ou 

português), 

língua

nacional e língua regional. A estes três níveis correspon-

dem tantas definições de 

pertinência que 

ressaltam, como

essencial, a decisão dos indivíduos e das organizações

privadas, 

e 

que 

escapam, 

por 

sua vez, daquelas relativas

aos Estados: estes não têm outra escolha, em seu esforço

por 

manter sua língua nacional, senão como língua cen-

trai em seu sistema de ensino e funcionamento da vida

cotidiana, tanto 

quanto 

facilitar o aprendizado da língua

internacional, nas escolas, 
(indispensável 

em todos os

setores sujeitos a concorrência) e tolerar, 
quando 

elas

não se sustentam, as línguas regionais, utilizada em am-

biente familiar e 

promovida por 

autoridades locais. En-

tre estes níveis, nenhuma outra mediação é 

possível 

se-

não a dos indivíduos sozinhos, obrigados buscar sua

3 

Charles F. Sabe! e Jonathan Zeitlin 
(eds.). 

World of 
possibilities. 

Flexibility and mass 
production 

in western industrialization. Cambridge/Paris: Cambridge University Press/

Maison des Sciences de 1'Homme, 1977.

/
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expressão 
em meio a inúmeros registros lingüísticos, de

modo 

que 
os 

programas 
de tradução automática não

atingiram 
uma 

qualidade 
suficiente a 

ponto 

de 

garantir

sua credibilidade. 
Inúmeros atores são, 

propriamente,

capazes 
de multilingüísmo, esta superposição de níveis

nada tem de rígido, ela assegura uma margem de liber-

dade de escolha e a 

possibilidade 
de redefinir, de acordo

com 
as circunstâncias 

e dos conteúdos de informação,

as redes em fronteiras móveis.

Enfatizar, 
de modo exclusivo, a liberdade dos ato-

res e as novas 

possibilidades que 

oferecem aos atores,

bem 
como aos leitores, a redefinição da cadeia de 

produ-

ção 
e distribuição 

do livro, oferecerá o risco, entretanto,

de falsear 
as 

perspectivas. 
A importância dos investimen-

tos exigidos 

pela 
informatização, a dimensão mundializa-

da do mercado 
da comunicação, 

que 

ultrapassam larga-

mente 
as fronteiras 

do mercado editorial, o contexto 

ju-

rídico 
do direito autoral, a diversidade das formas sob

as 

quais 
o mesmo texto é suscetível de ser apresentado a

diferentes 

públicos (livro 
do CD-Rom, simples ou

multimídia, 
filme ou 

programa 

televisivo etc) tem favo-

recido 
a emergência 

de 

grandes 

empresas operando em

escala 
internacional; 

que 

surgem, hoje, influenciando não

somente, 
em razão de campanhas 

promocionais 

caríssi-

mas, 
a 

produção, 
a distribuição e a venda 

- 

em uma

palavra: fabricação dos best-sellers 
- 

mas também a 

pró-

pria 
criação.4 

Tudo se resume, mais do 

que 

nunca, a um

problema de escala. Entre liberdade total, onde cada um

se tornará 
editor e difusor de seu 

próprio 

texto, selecio-

nando 
os leitores, e a dominação sem limites desses 

gran-

des 

grupos, 
capazes de modelar e orientar os 

gostos 

do

consumidor, 
o 

jogo 

está feito, mais do 

que 

nunca.

Será melhor deixar de lado as fórmulas abusivas

ou inutilmente 
apocalípticas acerca dessas três mortes

associadas: 
morte do livro, morte do autor 

(anunciada,

em 
1968, 

por 

Roland Barthes em um outro contexto, é

verdade, 
uma vez 

que 

o autor houvera sido vítima, não

da máquina, mas da onipotência do leitor), e morte do

leitor. 
Uma coisa, 

porém, 

sobrou disso tudo: a 

galáxia 

de

Gutenberg, 
aquela da 

generalização 

da comunicação es-

crita 
sob uma forma impressa 

(mas 
obrigatoriamente

4 

Roger Chartier. Le livre en révolutions. Paris, LeSeuil, 1977, 
pp. 

146-148.

sob suporte de 

papel), 

está mais viva e sólida do 

que

nunca, contrariamente às 

profecias pessimistas 

de

Marshall Mc Luhan, 

que 

anunciou seu fim, ligado ao

triunfo da imagem; as novas tecnologias foram

recolocadas no centro de um sistema de comunicação

renovada, 

pois 

se abriram à 

participação 

ativa do leitor,

e também ao texto, ao 

qual podem 

estar, doravante, as-

sociadas não apenas a imagem, virtual ou real, estática

ou em movimento, mas igualmente o som. O universo

da Internet é um universo de leitores e de autores. É tam-

bém um universo de livros. E, mesmo assim, se os livros

foram convocados a mudar, 

por 

sua vez, de suporte, de

forma e de conteúdo, e se as definições de 

"autores" 

e de

"leitores" 

concordarem em modificar-se, bem como as

relações 

que 

mantêm entre si e com os livros. Pois atri-

buir a estes três 

"objetos" 

inscritos na história uma esta-

bilidade e uma 

permanência, que jamais 

tiveram, será

um erro fundamental de 

perspectiva.

Esta constatação acerca do universo da Internet

marca, na verdade, o 

primeiro 

e, sem dúvida, o mais 

pro-

fundo limite de nosso debate desses três dias. De 

que 

se

trata, afinal? Trata-se da solitária minoria, expressa em

porcentagem, 

e, além do mais, muito injustamente distri-

buída em escala 

planetária, pára 

a 
qual 

as novidades

tecnológicas foram colocadas na ordem do dia, a fim de

responder a suas necessidades crescentes em matéria de

informação e de comunicação: uma minoria 

que 

tem tam-

bém a vontade e os meios 

para 

fazer os investimentos

necessários? Ou, de outro modo, a totalidade da 

popula-

ção 

do mundo ou mesmo apenas suas elites solitárias?

Entende Madame Gyoretti Kyomuhendo de nos

falar do livro 

que, 

na África subsaariana, talvez seja

percebido pelo 

leitor como excludente, em face da co-

munidade, na medida em 

que 

se tornou objeto de uma

leitura individual, solitária e silenciosa; nunca se 

pode

pensar 

nisso senão em face da história da leitura no

Ocidente europeu, na época medieval e moderna: a lei-

tura individual foi uma longa conquista 
(ou 

o 

produto

de longa evolução, se se 

prefere, para 

evitar a conotação

triunfalista do termo 

"conquista"), 

que 

se consolidou,

no mínimo, ao longo de seis ou sete séculos. Houve,
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antes de tudo, a 

presença 

dos monges, estes 

profissio-

nais da leitura, cujas regras de conduta os fazia, 

preci-

samente, viver desligados do mundo. Durante muito

tempo, isto coexistiu com a 

prática 

da leitura em voz

alta, às vezes individualmente, mas, na maioria dos ca-

sos, coletivamente, como os camponeses franceses no

alvorecer do século XVIII, 

que 

não sabiam ler, ou liam

mal, ou, mesmo sabendo, 

preferiam 

esta forma de re-

cepção e de apropriação do texto àquela 

que 

hoje nos

parece 

superior e óbvia; ora, esta forma 

preenche, pelo

menos, duas necessidades: uma leitura rápida, 

permi-

tindo a cada um assimilar mais rapidamente um fluxo

crescente de informações complexas e matizada 

- 

a lei-

tura oral acaba sendo, desde então, 

percebida 

como

simplificadora-; 

por 

outro lado, a leitura silenciosa foi

também entendida como necessária à compreensão em

profundidade, 

como se o som da voz constituísse um

obstáculo. Significativamente, a leitura de um texto es-

crito em voz alta, lá onde ele 

persiste, 

no fundo, é claro,

das cerimônias religiosas, tende a se disfarçar 

por 

de-

trás da aparência de improvisação, da 

palavra 

falada: o

jornalista 

da televisão faz isto, 

parecendo 

nos olhar nos

olhos, enquanto lê o texto, redigido 

previamente, 

e 

que

se cola no 

"teleprompter" 

(mais 
um anglicismo 

que 

meu

computador sugere substituir 

por 

"teleponto",5 

situado

por 

detrás da câmera. O ensino tende a relegar 

para

segundo 

plano 

esta antiga 

prática 

de leitura de textos

em voz alta, feita 

por 

um 

professor, que 

há muito tem-

po 

vem se chamando 

"leitor", 

ou 

pelo 

aluno.

A história, então, nos convida a 

pensar que 

a eta-

pa 

do livro, e de tudo aquilo 

que 

o acompanha em maté-

ria de relações restritas ou 

generalizadas 

numa sociedade

com uma cultura escrita, fixada e difundida sob forma

manuscrita ou impressa, não 

pode, portanto, 

ser igno-

rada, 

pelo 

menos não inteiramente. Estamos hoje, efeti-

vãmente, numa situação muito diferente da 

que 

foi cria-

da há 

pouco 

mais de cinco séculos: a invenção da im-

prensa 

de tipos móveis, na Europa Ocidental.

Isto interveio nas sociedades em 

que 

ler e ter aces-

so ao livro era, ainda, 

privilégio 

de uma minoria. Permi-

tiu, antes, 

produzir, 

em 

grande quantidade 

e custo me-

5 

0 autor utilizou o termo francês télésouffleur.(Nota dos tradutores).

nor, obras 

para 

o 

público 

habituado ao livro manuscri-

to. Porém, muito depressa, os editores se dedicaram a

diversificar sua 

produção 

e a baixar os custos, a fim de

atingir novos 

públicos, que 

não tinham ou não teriam

nunca acesso ao livro manuscrito. Eles foram beneficia-

dos 

por 

um contexto favorável de 

progresso 

na alfabeti-

zação 

pela 

escola, o 

que 

encorajou, na mesma época e

por 

razões inteiramente diferentes, as Igrejas e os Esta-

dos 
- 

mas também as famílias desejaram e mantiveram

- 

a levantarem financiamentos locais, nos burgos e nas

pequenas 
cidades, 

para pequenas 

escolas, da mesma

maneira como financiavam os estudos de seus filhos em

faculdades e universidades.

Os mesmos editores, 

para 

atingir novos 

públi-

cos, favoreceram notável ampliação no campo da escri-

ta, 

que 

conduziu à formalização de dupla distinção: a

distinção entre o texto, restaurado a sua forma original,

e o comentário ou a 

glosa, que 

a escritura manuscrita

tendia a integrar no 

próprio 
corpo do texto, como se

pode 

fazer, de novo, com o computador; também a dis-

tinção entre o saber acumulado 

por gerações 
e mesmo

civilizações 

precedentes, 

simbolizadas 

pelos 
textos anti-

gos, 

religiosos ou não, e a criação original 
- 

ou 

que pro-

curava ser ou 

parecer 

original 

- 

aplicadas aos 

gêneros

novos ou renovados: a 

poesia 

e a filosofia, a história, o

romance, a novela, o ensaio, 
quer 

dizer: tudo o 

que 
cha-

mamos hoje literatura, cuja afirmação impôs-se ao 

pre-

ço 

de múltiplas 

"renascenças" 

e de não menos da 

querela

dos 

"antigos 

e modernos", 

que 

visam legitimar as ruptu-

ras, daí o direito à inovação, em contrafação com sim-

pies 

respeito à tradição.

Dentre essas renovações no campo da imprensa,

convém fazer exceção à recuperação da tradição oral 

por

parte 

da literatura oficial, 

que precede, 

freqüentemente,

sua circulação 

por 

meio do livro, ilustrado ou não, 

para

um 

público 

mais amplo, 

graças 

a edições resumidas: 

per-

curso 

que 

simboliza os Contos de Perrault.

Deste 

ponto 

de vista, Menocchio não deixa de ser

particularmente 

representativo das transformações 

que

nos 

prendem 

ao século XVI. Sua 

passagem por 

uma es-

cola 

pública 

elementar não 

passa 

de uma hipótese,
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deduzida 

por 

Cario Ginzburg do fato de ele saber 

"ler,

escrever 
e contar", mas 

que 

não se confirma. A dúvida é

reforçada 

pelo 

fato de 

que 

ele não se 

preocupou, 

de modo

algum, em transmitir seu saber a todos os seus filhos,

porque, pelo 
menos um deles, Ziannuto, aquele 

que 

apa-

rece com mais freqüência ao longo do 

processo, 

é analfa-

beto. A dezena de obras 

que 

ele 

parece 

ter lido, a crer-se

nas citações 

que 

faz, são, em sua maioria, textos anterio-

res à imprensa, religiosos 
(a 

Bíblia, a Lenda dourada de

Jacques de Voragine) e não religiosos 
(John 

Mandeville,

Boccacio6). 
E, mesmo 

que 

tenha feito uma leitura indivi-

dual, 
sobretudo não-crítica, apressa-se em 

partilhar 

a

oralidade 
de suas leituras consigo mesmo, como se não

pudesse 
se contentar com um tête-à-tête 

pessoal 

com o

texto e tivesse necessidade, ou demediação, ou de confir-

mação da 

palavra, 
e compartilhar com os outros o con-

teúdo da mensagem ou das idéias 

que 

se lhe inspirava:

será 

preciso 
esperar mais de um século 

pela 

formulação,

por 
Spinoza, do célebre Larvatus 

prodeo. 

A escola, com

todos 
os 

processos 
de aprendizagem e de domesticação

que propicia, 
mas também de hierarquia dos saberes e

da 

perspectiva 
de sua utilização, não 

passou por 

lá. Ora,

o livro de 

que 
falamos hoje está indissoluvelmente ligado

a escola e, de modo mais 

geral, 

a todo um sistema de

ensino 

por 
onde 

passa 

a reprodução organizada de nos-

sos saberes. O lugar 

que 

os verdadeiros autodidatas cons-

truíram, 
no campo da cultura, não cessa de se restringir.

É-nos necessário, então, levar em conta esta

força 
e esta 

presença 

institucionais do livro e não apenas

a leitura, 
em nossas sociedades, 

pelo 

menos naquelas

onde 
está assegurada a alfabetização majoritária ou 

ge-

neralizada. 
Esta força e esta 

presença 

vão muito além do

prazer 
estético 

que 

os intelectuais 

- 

que 

somos 

- 

pode-

mos ter 

quando 

vemos, 

quando 

manipulamos, 
quando

acariciamos 
sua encadernação, 

quando 

sentimos o chei-

ro do 

papel 

e da tinta. Este 

prazer 

estético não será sufi-

ciente 

para 

assegurar a sobrevivência do livro, se este não

estiver 
sido inscrito no mais 

profundo 

de nossos hábitos

mentais, a tal 

ponto que 

a forma do livro 

possa 

ditar a

forma 
de todas as adaptações eletrônicas atuais:

caracteres, formato, 
paginação 

etc. Todos os Softbooks,

Rocketbooks ou Everybooks, 

para 

melhor se 

parecer 

com

livros, são dotados de um dispositivo 

que permite pas-

sar de uma 

página 

a outra.7 Os mais aperfeiçoados apre-

sentam o texto sob forma de uma 

página 

dupla e outros

são até munidos de capa de couro. Será o livro eletrônico

obrigado a se disfarçar ou se esconder 

para 

se afirmar?

O livro dispõe, 

portanto, 

de todas as 

possibili-

dades de viver melhores dias no futuro, não importa o

que 

se diga. Ele se beneficia do 

prestígio 

e de todas as

aquisições de seu 

passado. 

E, em termos de custo, con-

tinua 

perfeitamente 

competitivo, desde 

que 

os núme-

ros das tiragens 

permaneçam 

num certo 

patamar. 

Mes-

mo no caso de um milhar de exemplares, a impressão

propriamente 

dita representa apenas a metade e um

terço dos custos reais 
(incompreensíveis, 

se 

queremos

manter a 

qualidade 

final do texto) de composição e de

preparação 

do 

"pronto 

para 

imprimir", e este 

percentual

diminui rapidamente, 

quando 

a tiragem aumenta. Para

quem 

continua a 

preferir 

a leitura no 

papel, 

a 

partir 

de

um texto recebido 

pela 

Internet, o custo da impressão

(em 
torno de dez ou 

quinze 

cêntimos de franco 
por

página por 

usuário) é definitivamente marginal, em re-

lação ao custo da composição e da impressão de alta

qualidade 

de um texto fornecido em disquete, 

por parte

do autor a seu editor 
(no 

mínimo 80 a 100 francos a

página, 

muitas vezes mais). A verdadeira fragilidade do

livro, como 
produto 

industrial em série, 

que, 

além do

mais, conserva-se, infinitamente melhor e 

por 

mais tem-

po 

do 
que 

todos os suportes eletrônicos existentes, si-

tua-se, de fato, em outro nível: o dos custos de difusão

e de distribuição 
que 

duplicam ou triplicam o 

preço,

quando 

mantidos nos circuitos tradicionais da livraria,

que 

nos 

parece, 

entretanto, essencial salvaguardar. E

percebe-se 

bem 

que 

a 

ganância 

dos 

grandes grupos 

de

comunicação, mesmo 

quando 

eles se apressam em de-

fender os direitos de 
seus autores 

(que 
fundam seu 

pró-

prio 

copyright) consiste em eliminar os intermediários

na difusão e distribuição, 

para 

atender diretamente os

leitores e aumentar mais ainda o rendimento de seus

próprios 

investimentos, 

graças 

ao 

preço 

na transmis-

são do arquivo.

Cario 

Ginzburg. II fromaggio e i vermi. Turin, Einaudi, 1976, 
pp. 

4,10 e 35. 
(Trad 

francesa 
por 

Monique Aymard. Le fromage et les vers. Paris, Flammarion, 1980, 
pp. 

34,40 e 65).

Steve 

Sllberman. 

"Ex 

libris. La satisfacción de 

'enrollarse' 

con un buen dispositivo de lectura digital", in Debats, cit., 
pp. 

94-103.
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A concorrência da edição eletrônica é, então,

convocada a transformar, 
em torno de certo número de

pontos 
essenciais, as condições mesmas da escrita, a

formatação do texto, sua disponibilidade 

para 
o leitor, en-

fim, a leitura 

propriamente 
dita.

Em face da 

proliferação 
da escrita e da 

"impres-

são 
, 

a leitura arrisca-se a tornar-sé ainda mais individual

e solitária, mais rápida e seletiva também, 

porém, 
do mes-

mo modo, mais interativa do 

ponto 

de vista do leitor, 

que

reencontra 
o direito de interferir no texto 

que 
lhe é 

pro-

posto. 
Ele utilizará, também, cada vez com mais freqüên-

cia, os recursos de um hipertexto.

A composição tipográfica 

passará, 
daqui a uns 

quinze

anos, 

pelo 

embargo 

que 

a eletrônica exerce, bem como 

pela

digitalização dos textos, 

que 

tenderão a circular sob uma

pluralidade 
de formas, em 

proporções que 

variam confor-

me os tipos de textos. Hoje, 

parece 

legítimo 

pensar que 

a

disponibilização e circulação dos textos, 

por 

meio de 

proce-

dimentos e com suportes eletrônicos, têm boas 

perspectivas

de serem válidas 

para 

diversas categorias de textos.

A informação cotidiana: 

quanto 
mais a rapidez é

exigida, mais iminentemente o texto é 

perecível; 
a maioria de

nossos 

jornais 
nos 

propõe, já, 

edições on-line.

A informação de tipo enciclopédico 

que poderá, 
des-

se modo, fazer frente às necessidades de capacidade de

armazenamento, de atualização 

permanente 
e de consulta

pontual para 

um número crescente de usuários. Ou, ainda,

sob o mesmo modelo, os manuais escolares, 

propostos 
aos

alunos; estes manuais serão acompanhados de materiais

pedagógicos, 
cada vez mais atraentes e eficazes.

A consulta a distância de livros e revistas, 

por 

meio

da alocação em redes de bibliotecas, e o acesso 

pela 
web a

publicações 
digitalizadas. Não existe aqui o menor 

paradoxo

em relação àqueles 

que, por profissão, 
se apresentam ou se

percebem 
como os maiores defensores do livro, uma vez se

arriscam a ser, também, os 

principais 
usuários desta biblio-

teca universal com a 

qual 

sonham há tanto tempo.

A 

publicação 
e circulação de textos complexos,

especializados ou raros, redigidos em língua de rara difusão,

destinados a um número de leitores muito restrito 

para po-

der 

passar pelos 
circuitos tradicionais de edição e da livraria.

As comunicações internas na República das Letras, 

já

tão amplamente transformadas 

pelo 

uso do telefone, do 

fax,

e da Internet de modo 

que 

as correspondências em suportes

tradicionais têm sido esvaziadas em seu conteúdo essencial.

Pode-se também supor 

que 

a escrita de certos textos,

não necessariamente sua totalidade, tenderá a se transfor-

mar 

para 

levar em conta 

possibilidades 
novas, abertas no

ambiente eletrônico da comunicação. 
A escrita tenderá então

a tornar-se menos individual e mais coletiva, apelando 

para

verdadeiros 

"cenógrafos" 

e especialistas 
de diferentes mídias e

de diferentes técnicas.

Possíveis ou verossímeis, todas estas escolhas, todas

estas evoluções, todos estes compromissos 
ou divisão de ta-

refas confirmam, 

plena 

e integralmente, 
o lugar atual, central,

do livro como instrumento de um diálogo direto e sem inter-

mediário entre um autor e um leitor, através de 

qualquer

coisa 

que 

continuamos a chamar de texto. Um texto 

que 

não

existe senão 

por que 

existe uma forma acabada 

que 

lhe foi

atribuída 

por 

seu autor, seja 

por 

um transcodificador, 
mes-

mo desconhecido, seja 

pela 

tradição editorial. 
E 

porque 
há

leitores é 

que 

cada leitura 
- 

diferenciada, individual 
e livre 

-

torna-se, a cada vez, mais viva.

Tudo nos 

permite pensar que 

esta relação esteja des-

tinada a 

perdurar, 
embora tudo esteja se transformando.

Que 
ela seja 

"eterna"! 

Nenhum historiador deixará de se aven-

turar em dizê-lo, mesmo 

que, 

como é meu caso, aconteça-lhe

de apenas desejar.

Maurice Aymard

Historiador, diretor de estudos da École dês

Hautes Études em Sciences Sociales 
(Paris) 

e secretário-

gerai 
do Conselho Internacional de Filosofia e de Ciências

Humanas da UNESCO.

Traduzido 
do francês 

por

Carlos Sepúlveda
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Leitura 
e escrita

Desafios 

para 

o terceiro 
milênio

Jane Paiva

O

novo século trouxe antecipadamente à tona uma espécie 
de

macroreflexão em todos os cantos do mundo sobre o 

"breve 

século XX",

no dizer de Hobsbawn 

(1998). 
Essa reflexão, necessária a uma vida 

que

não 
mais se restringe aos limites do cotidiano, mas 

planetária 

mesmo, 

pôs 

a nu

muitas 
das fraturas 

que 

se abriram no seio das sociedades, expostas a nossa dis-

cussão, 
apreensão e compreensão.

A desestruturação 
do mundo do trabalho e do

emprego, 
a especulação financeira e os mercados voláteis

não 
confirmaram 

as 

premissas 

históricas de 

que 

a

tecnologia 
aliviaria a humanidade da canseira do traba-

lho, 
como afiançou Galileu Galilei. Ao contrário, acentua-

ram 
o fenômeno 

da exclusão 

que, 

se antes avassalava os

países 
pobres, 

como epidemia espalhou-se 

pelo 

mundo,

trazendo 
de volta temas e 

problemas que 

até então não

atemorizavam 

os 

países 

setentrionais. Em 

grande parte, 

a

lógica 
da riqueza dos 

países 

do norte se sustentou na ex-

ploração dos 

países 

do Sul, 

produzindo 

as condições 

para

continuar 
vivendo o Estado de bem-estar social.

O agravamento da exclusão trouxe mais fome,

miséria, 
desemprego, crise 

profunda 

do trabalho e a

violência 
como conseqüência, mas também o avanço

inexorável 
do analfabetismo, da marginalização da es-

cola, 
do afastamento dos 

pequenos 

da 

possibilidade

da infância, do brincar, do aprender, do ler e do escre-

ver. 
Até a 

possibilidade 

de sonhar vem sendo negada a

quase 
todos.

As tecnologias se amplificaram e eletronicamente

somos desafiados a integrar, interagir, digitar, navegar...

mesmo sem saber ler, escrever, mesmo sem ser leitores. E

seu avanço não nos dá tempo: mal começamos e elas nos

atropelam com novas conquistas, obsolescências,

inventividades. Assustadoramente se anunciam e 

prenun-

ciam nosso atraso, nossa condição ultrapassada, fazem-

nos caricaturas de um outro espaço-tempo, vertiginosa-

mente 

perseguido por 

nós.

O livro, fechado, mudo, assiste... e resiste.

Quantos, 
no entanto, resistem com ele? 

Quantos 
des-

vendam seus mistérios, emudecidos e estarrecidos diante

da 

página 

coberta de códigos, sinais milenares, mas ain-

da incógnitos 

para 

muitos?

O livro 

permanece, 
rasga o tempo adormecen-

do-despertando histórias, memórias, saberes, imagina-

ções, 

informações... tão logo se 

possa 

abri-lo.

Símbolo do saber ler, objeto a ser conhecido 
- 

e

dominado 
- 

por quem 

se alfabetiza. Alimento 

para quem

se fez leitor.
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Na sociedade de complexas redes de informação e

de conhecimento 

que 

uma 

parte 

da humanidade vive hoje,

ser alfabetizado não basta. Não dá conta da multiplicidade

cultural 

que, para 

além das letras, 

para 

além das 

palavras,

se oculta nos textos, 

grávidos 

de sentidos, empapados de

significados, como ensinou Paulo Freire.

A alfabetização, como etapa inicial de um 

proces-

so 

que 

se fará ao longo de toda a vida, implica a leitura e

a escrita tomadas como objetos de conhecimento, os ver-

dadeiros 

"conteúdos" 

da aprendizagem. Diferentemente

do 

que 

se 

pensou por 

largo tempo, não se aprende a ler

porque 

um método ensina, nem 

porque 

uma 

palavra 

é

reconhecida e fragmentada em segmentos. Se aprende a

ler 

porque 

se apreende o objeto de conhecimento 

que 

o

texto encerra 
- 

o sistema de escritura 

- 

exposto à curió-

sidade como todos os demais 

"objetos 

de conhecimento"

que 

a nossa humana natureza torna cognoscentes.

O sujeito cognoscente 

que 

se coloca diante do

objeto de conhecimento 

"texto", 

pela 

ação alfabetizadora,

no entanto, não é, como se costuma 

pensar, 

iletrado, até

que possa 

"saber" 

o texto e desse modo, assim, 

"sabê-lo".

A condição 

pela qual 

chega ao texto é de estranhamento,

mas 

pleno 

de referências, hipóteses e conhecimentos so-

bre o sistema escrito, 

produzidos 

ao longo de sua vida

em uma sociedade 

que 

lê e escreve, 

que gira 

em torno do

escrito, 

que 

se organiza 

por 

ele. A volta, tudo é texto,

tudo é escrito, 

para quem 

sabe, e 

para quem 

não sabe ler.

Independente do sujeito sabê-lo, ele se impregna em seu

estar no mundo, aprisiona-o, integra-o e o faz 

participar

das redes de significação, 

queira 

ou não. Cativeiro, exige

do sujeito táticas e estratégias 
(Certeau, 

1994) 

para 

do-

minar seus limites, dobrar seus não-saberes, vivenciar

suas organizações como se as compreendesse todas. Age

e reage, regido 

pelo 

sistema 

que 

não domina, mas 

que 

o

incorpora, maltratando-o, 

porém 

sem no entanto lhe

dar trégua. E ainda faz com 

que 

acredite 

que 

nada sabe,

e 

que 

o 

que 

sabe nada vale.

Letrado, 

porque produzido 

coletivamente no 

pro-

cesso histórico, em 

que 

o escrito tomou centro e organi-

zou a vida social, independente das condições individu-

ais. Letrado, 

porque 

vivente em sociedade 

grafocêntrica,

da 

qual 

não escapa, enredado 

pelas 

tramas e sentidos

dos textos 

que produz, 

se 

produzem 

coletivamente e, em

definitivo, constituem-no.

Enquanto a alfabetização implica a 

produção 

in-

dividual do sujeito sobre o objeto de conhecimento, o

letramento é 

produção 

social, histórica, negando a 

pos-

sibilidade de alguém ser iletrado em sociedades 

que 

se

organizam 

pelo 

escrito 
(Tfouni, 

1992).

A leitura, como atividade resultante do ato do

conhecimento, 

produz 

o leitor, mais ou menos experien-

te, em função das experiências 

que 

realiza com a diversi-

dade de textos. A escrita, como registro da atribuição de

sentidos 

que 

faz ao mundo 

que pronuncia, 

se

complexifica, à medida 

que 

o autor 

percebe 

o 

jogo 

de

encobrir-desvelar-revelar 

que 

se oculta mais do 

que 

se

mostra, nas linhas 

que 

articula, nas seqüências, argu-

mentos e racionalidades 

que 

constitui.

Reduzidas as duas a atividades mecânicas, decor-

rentes de exercitação, e não de apreensão-reflexão-ação,

distanciam-se das finalidades 

que 

constituem sua essên-

cia: como linguagens 

que 

são, 

pôr-se 

a serviço, como

jogo 

simbólico, das relações de 

poder 

e de sentido 

que

homens e mulheres estabelecem no meio social. E

constituirem, dessa forma, tanto o discurso lógico, 

quan-

to o simbólico, o metafórico, o 

polissêmico, 

o 

polifônico,

o autoritário, o 

polêmico, 

indispensáveis como media-

ção 

nas relações entre sujeitos cognoscentes.

Mas 

quantos podem 

ler e escrever, entendendo

os significados dos textos 

que produzem 

como autores e

co-autores, explorando os sentidos 

que 

encerram, oral e

por 

escrito? 
Quantos, 

mais recentemente, 
podem 

se valer

dos novos códigos trazidos 

pelas 

tecnologias e de novo

apreendê-los curiosamente, 

produzindo 

linguagens e sen-

tidos? Como apreender os novos suportes de textos, ao

mesmo tempo em 

que 

se 

precisam 

apreender os antigos,

pois que 

não há tempo 
para 

hierarquizar uns e outros,

nem 

priorizar 

um, 

julgando 

o outro mais, ou menos

importante.

O tempo é do múltiplo, não do único; do diverso,

não do linear. É do livro e do computador, da tela, do

rolo, da imagem, do som, do toque, do sentido. É da



leitura: da efêmera e da 

permanente, que 

se 

pereniza pelo

texto escrito.

Este é, 

pois, 

o desafio da sociedade 
que 

en-

frenta, 
espetacularmente, o curso do milênio: tomar

o livro e fazer ler e escrever, 

passando 

da condição de

incógnito 
a cognoscível o 

"milagre" 

do texto.

Tarefa de muitos, vontade de 

quantos? 

Em um

país 
em 

que 
13 milhões de 

pessoas 

são ainda analfa-

betas1 
e em 

que, 

mesmo 

garantindo 

o acesso à

escolarização 
a 97% das crianças, muitas nem con-

cluem 
o ensino fundamental nem se formam leito-

ras, e muitas outras não conseguem alcançar sequer

quatro 
anos de escolaridade, incorporando-se ao

conjunto 
de cerca de 33 milhões de brasileiros na

mesma 
situação. Adiciona-sé a isso o fato de 

que

somente 
cerca de 3.500 bibliotecas 

públicas2 

atendem,

sabe-se 
lá com 

que 

acervo, os 

que podem 

ler.

Do direito a ler e a escrever, constitucionais,

ao 

poder 
ler e escrever, é mister fazer-se 

justiça, para

que 
não mais se reforce a ausência do saber ler e

escrever 
como uma condição 

justificadora 

da desi-

gualdade 
entre os sujeitos. Sujeitos interditados do

pleno 
dizer de sua história, 

pelo 

escrito, 

podendo 

com

ela denunciar 
o 

que 

vem 

produzindo 

exclusão de di-

reitos 
iguais, 

para 
todos.

Aos excluídos das redes 

que 

tramam os senti-

dos 
da leitura e da escrita como instrumentos de luta

e de 

poder, 
exige-se 

justiça para, 

com esperança re-

novada, 
superar neste século e milênio recém-inicia-

dos, 
a necessidade de enfrentar, envergonhadamen-

te, o mesmo desafio.

Jane Paiva

Professora 
da Faculdade de Educação da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 

e membro do

Conselho do Programa Nacional de Incentivo à Leitura

(PROLER).

Dado estimativo utilizado, em 2006, em função das ações de alfabetização executadas a 
partir 

de 2003 como 
prioridade 

do Governo Lula. Para a verificação de dados nessa

área, é 
preciso 

consultar variadas fontes, sem 
que 

haja 
precisão 

sobre eles, em função da não-institucionalização de muitas ações de educação de 
jovens 

e adultos 
que

escapam aos censos educacionais e às formas de coleta do 
próprio 

IBGE,

2 

A relação deve ser feita com os 5.565 municípios brasileiros, o 
que 

define a 
grandeza 

da carência, especialmente 
porque 

muitas bibliotecas existentes estão em capitais

como Rio de Janeiro e São Paulo, 
que possuem 

redes mais extensas, o 
que 

deixa a nu a realidade de ainda maior número de municípios.
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A 
leitura 

e a 
escrita nas

comunidades 

populares:

o 

papel 

sociopedagógico 
da

Biblioteca 
Nacional

Jailson de Souza e Silva

Tema deste breve ensaio só recentemente tornou-se alvo de 

preocupações

da direção da Fundação Biblioteca Nacional, instituição reconhecida 
como

centro de excelência no 

que 

diz respeito à 

guarda 

do acervo literário 
nacio-

nal. O texto é uma expressão das transformações institucionais 

pela qual 

vem 

pas-

sando, há algum tempo, a entidade 

que 

reúne o maior acervo bibliográfico 
do 

país.

Com efeito, a entidade, tanto como as universi-

dades 

públicas, 

esteve durante a maior 

parte 

de sua exis-

tência dissociada dos interesses e do cotidiano da maior

parte 

da 

população, 

em especial os 

grupos 

sociais 

popu-

lares. A construção de um 

país 
mais 

justo 
e fraterno,

todavia, exige 

que 

a Biblioteca Nacional, dentre tantas

outras organizações 

públicas, 
torne-se uma instituição

efetivamente republicana e democrática. Para isso, ela

não 

pode 

deixar de lado a missão de atender, de variadas

formas, os mais diversos setores sociais da 

população

carioca e nacional.

A compreensão da direção da instituição des-

se 

papel 
social é recente, mas muito significativa. Para

viabilizá-lo, faz-se necessário 

que 

a FBN se torne,

por 

meio de variadas estratégias, mais acessível à

grande parcela 
da 

população que possui 
menor for-

mação educacional. Por isso, ela vem se tornando,

cada vez mais, além de um fundamental acervo de

obras literárias, em todas as suas formas, um ins-

trumento de estímulo à 

produção 

e difusão da leitu-

ra, da escrita e de obras literárias.

A tarefa 

ganha 

maior relevância 

quando 
se sabe

que 

cerca de trinta milhões de brasileiros são analfabetos

funcionais e cerca de dez milhões não conseguem 
usar a

escrita e a leitura 

para 

se situarem no mundo. Realidade

manifesta de forma dramática nos espaços 

populares,

das mais variadas formas: no fato de não existir um

único livro na imensa maioria das casas; da maioria da

população 
desses espaços só conseguir ver filmes estran-

geiros 

dublados; na ausência dos recursos financeiros

necessários 

para 

lerem até mesmo os 

jornais 
de 

perfil

mais 

popular; 
e, 

para 

não ser exaustivo, o maior limite

decorre do fato de 

grande parte 

da 

população 
dos espa-

ços populares, 
dentre outras, não ter desenvolvido as

disposições adequadas, na 

perspectiva 

afirmada 

por 

Pierre

Bourdieu, 

para 

se tornar leitor/autor.



A realidade acima descrita não é obra do acaso:

uma das expressões maiores da desigualdade social bra-

sileira foi 

pacientemente 

construída durante séculos. E a

maior 

prova 
dessa ação ordenada se revela na inexistência,

em 

geral, 
de equipamentos culturais 

que permitam/esti-

mulem o acesso à leitura e à escrita nos territórios 
popu-

lares, inclusive 
(n)as 

escolas 
públicas.

Sua superação, diante da 

gravidade 

do 

quadro

constituído, 
é uma tarefa de diferentes atores sociais, no

âmbito 
do Estado, da Sociedade Civil e no campo empre-

sarial. Esses atores têm a tarefa, em associação com as

instituições 
e sujeitos dos 

grupos 

sociais 
populares, 

e de

acordo com suas características específicas, de 

garantirem

a construção de equipamentos 
públicos 

voltados 
para 

o

desenvolvimento da leitura e da escrita nos espaços 
popu-

lares; de formarem 

profissionais 

dedicados à 

produção 

de

estratégias inovadoras 

para 

massificar o uso da escrita e o

exercício 
da leitura; de editarem e difundirem obras literá-

rias a 

preços 

acessíveis; assim como estimularem 
que 

no-

vos autores, oriundos desses 
grupos 

sociais, 
possam 

ter

condições de 

publicar 

obras relevantes.

Minha defesa das 

proposições 

até aqui formula-

das não é fruto do acaso: filho de migrantes nordestinos

com escolaridade elementar; morador durante a maior

parte 
de minha vida da 

periferia 

do Rio de 
Janeiro; 

sem ter

um membro de minha rede social e familiar com escolari-

dade de nível superior e/ou exercendo atividades intelectu-

ais no 

processo produtivo, 

consegui ampliar meu tempo e

meu espaço existenciais 

por 

meio, fundamentalmente, 
da

compulsão 

pela 

leitura e, 

posteriormente, pela 

escrita.

O aprendizado 

precoce 

da leitura, minha 
primeira

experiência no campo da 

paixão, permitiu-me 

construir

novas formas de 

pensar 

minha realidade e a realidade soei-

ai; estimulou minha capacidade crítica e minha imaginação;

permitiu-me 
construir novos caminhos de inserção no

mundo social etc. Sou 
produto 

de minhas leituras e da mi-

nha escrita, mais do 
que 

de 

qualquer 

outra coisa. Vários

elementos 

podem 

ter 

provocado 

isso: o autodidatismo de

meu 

pai 

no campo da leitura; o estímulo 
que 

meus 

pais

davam aos seus cinco filhos 
para 

estudarem; o acaso, 

já que

um irmão 

ganhou 

centenas de livros da Editora Civilização

Brasileira em um 

programa 
televisivo de 

perguntas 

sobre

as regras do futebol 
- 

lidos, em sua maior 

parte, 

cabe assi-

nalar, 

pelos 

ratos domésticos 

que 
conosco conviviam...

A 

pluralidade 

de variáveis 

que 

condicionou meu

acesso à leitura e à escrita demostra como é complexo

construir uma visão 

global 

sobre a distância da maioria

da 

população 

e o texto escrito. Por 

que 

uns e não outros?

foi o título 

que 

usei em minha tese de doutorado 

para

expressar o desejo de entender como alguns de nós, de

origem 

popular, 

conseguem chegar à universidade, en-

quanto 

a imensa maioria de nossos companheiros de

origem ficam 

pelo 

caminho em sua trajetória escolar. A

mesma interrogação 
pode 

ser utilizada 

para 

explicar 

por

que 

algumas 

pessoas 

de origem 

popular 

conseguem de-

senvolver a disposição 

para 

a leitura, enquanto tantos

são atemorizados 
pelas produções 

escritas.

Temos de investigar, de forma sistemática e orde-

nada, a importância do acesso à leitura e à escrita 

para 
o

exercício da cidadania e sobre as razões 

que 

o dificultam

para 

a imensa maioria da 

população; 

sempre na 

pers-

pectiva 

de encontrar os caminhos devidos 

para 

ampliar

as 

possibilidades 

desse exercício e, assim, fortalecer as

práticas 

cidadãs.

Nesse sentido, desenvolvo, nas 

páginas que 

seguem,

algumas formulações nessa direção. Trato, inicialmente,

das disputas concernentes ao conceito de cidadania e so-

bre seu exercício no Brasil; no segundo momento do en-

saio, apresento, o conceito de redes sociopedagógicas e sua

potencial 

contribuição 

para 

o desenvolvimento da ativi-

dade literária, em todas as suas dimensões, nos espaços

populares. 

Cabe registrar, à 

guisa 

de conclusão desse item,

que 

as considerações aqui feitas são simplesmente

exploratórias, tendo mais a função de estimular a 

partilha

de 

proposições 

sobre o fenômeno, destacar sua relevância

e acentuar a importância de buscarmos, coletivamente,

caminhos 

para 

sua superação.

Sobre a Cidadania

O termo cidadania 

ganhou 

uma indiscutível im-

portância 

no Brasil nas duas últimas décadas. No campo

educacional, em 

particular, 
tornou-se o objetivo central, em

variados discursos, das 

práticas pedagógicas. 
Para isso, o
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conceito, 

que 

na Grécia designava e valorizava um 

perfil

delimitado de sujeito social 

- 

o homem 

grego, proprietário

e adulto foi 

ganhando 

novos significados históricos, o

que 

continua ocorrendo. E isso é fruto das disputas ideoló-

gicas-políticas-culturais 

sobre a concepção de ser humano

que 

deve orientar as 

práticas 

socioinstitucionais e as ações

individuais.

No 

processo 

de construção do capitalismo mo-

derno, 

por 

exemplo, a cidadania tinha como base a igual-

dade 

jurídica-formal: 

"todos 

são iguais diante da lei". No

processo 

de lutas 

políticas 

do século XIX, na Europa, 
por

sua vez, o conteúdo 
político passou 

a ser incorporado:

"todos 

têm direito de ir e vir; de votar; de se organizar

politicamente 

e no espaço de trabalho etc". No desdo-

bramento da luta dos trabalhadores, 
já 

no início do sé-

culo XX, direitos sociais como educação, saúde, habita-

ção, 

lazer e cultura, dentre outros, 
passaram 

a ser,

gradativamente, 

incorporados ao conceito de cidadania

e a idéia do ser social como sujeito de direitos se difun-

diu. A 

partir 

da segunda metade do século 

passado, 

as

lutas 

pela 

demarcação, reconhecimento e legitimação das

diferenças foi vinculada à 

perspectiva 

de exercício da ci-

dadania 

plena. 

Assim, os direitos dos indígenas; das

mulheres; dos negros; dos homossexuais; dos 

portado-

res de deficiência etc. 

passaram 

a fazer 

parte 

da 

pauta

política 

e do sentido da democracia.

No 

processo, 

foi se consolidando uma visão ampli-

ada do conceito de cidadania, 

que passa 

a ser reconhecida a

partir 

de uma síntese dos direitos civis, 

políticos, 

sociais,

econômicos e culturais. E, 

principalmente, 

estabelece-se uma

luta ampliada, 
que 

agrega a valorização da diferença e da

dignidade humana, em todas as suas dimensões. Nesse sen-

tido, o cidadão é reconhecido, fundamentalmente, como

um ser sujeito de direitos1. Desse modo, a cidadania se tor-

nou, então, um atributo dos seres sociais.

Nesse caso, o ser nasce cidadão. E, 

por 

ser cida-

dão, tem direito à educação, ao trabalho, à habitação, à

renda mínima, à saúde, à cultura etc. Significa dizer, 

por

exemplo, 

que 

a educação não é um 

processo que 

o 

pre-

para para 

a cidadania, mas o contrário: 
por 

ser cidadão,

o sujeito tem direito à educação. Sua função, 

por 

sua vez,

é contribuir 
para 

sua humanização 
plena. 

Portanto, se

vivemos em uma realidade estrutural marcada 

pela 

desi-

gualdade, que 

não oferece as condições devidas 

para 

o

ser social 
(re)produzir 

materialmente sua existência, ele

tem, constitucionalmente inclusive, o direito de ocupar a

terra 

que 

está ociosa 

para 

nela 

produzir; 

ou, diante da

incapacidade da sociedade de 

gerar 

empregos sustentá-

veis, ocupar a rua 

para 

vender 

produtos que possam

permitir 

sua 
(sobre)vivência.

Assim, a ação de 

grupos 

como os Movimentos

dos Sem Terra e dos Sem Teto são expressões objetivas,

legítimas e constitucionais do exercício de cidadania na

sociedade brasileira. Da mesma forma, estão 

garantidos

na Constituição os direitos de 

propriedade 

e de ir e vir;

direitos 

que, para 

muitos, estariam sendo violados 

pelos

movimentos sociais citados. Temos um conflito de direi-

tos, cabendo, então, estabelecer entre eles as devidas hie-

rarquias. São essas definições de hierarquias no campo

dos direitos, inclusive no 

que 

diz respeito aos conflitos

entre os direitos individuais e coletivos, 

que 

sustentam a

luta entre os diversos 

grupos 

sociais e culturais, lato senso2.

O cidadão 
pleno 

é aquele 
que 

consegue exercer, de

forma integral, os direitos inerentes a sua condição. Como

a condição de sujeito não é restrita a um indivíduo ou

grupo, 

o exercício da cidadania não 
pode prescindir 

da

dimensão do reconhecimento do direito coletivo. Da mes-

ma forma, não se 

pode 

ignorar sua condição de fenôme-

no histórico, 

já que 

os direitos e deveres dos seres sociais

não se congelam no tempo e espaço. A cidadania 

plena

passa 

a ser, dessa forma, uma utopia, um 

ponto 

de refe-

rência 

para 

a 

permanente 

humanização do sujeito social.

A 

progressiva 

ampliação do tempo e do espaço soei-

ais do ser torna-se uma ação necessária 
para 

o 

processo 
de

plenificação 

da cidadania. Desse modo acontecimentos ma-

nifestos em outras 

partes 

do mundo 

podem 

ser componen-

tes do dia-a-dia do sujeito, assim como a 

possibilidade 

de se

interessar 

pelo passado 

- 

singular e coletivo 

- 

e de constituir

um 

projeto, 

também 

global 

e 

pessoal 

- 
de futuro.

Na cidade do Rio de 
Janeiro, 

em outras metrópo-

les brasileiras e na realidade mundial, entretanto, a con-

cepção de sujeito universal hegemônica não é o Cidadão

10 

conceito de Direito, nesse caso, envolve tanto os interesses do ser individual como do ser coletivo, o 
que 

é uma das dimensões em construção na realidade brasileira.

Cabe assinalar 
que, 

no Brasil, as crianças e os adolescentes 
passam 

a ser reconhecidos como sujeito de direitos a 
partir 

da 
promulgação 

do Estatuto da Criança e do

Adolescente, em 1991.0 reconhecimento dessa condição 
para 

os indígenas, os doentes mentais e os 
presidiários 

ainda é controverso na realidade institucional brasileira e

comporta diferentes 
posicionamentos 

e conflitos.

2 

Temas como a discriminalização das drogas e do aborto; o direito à união estável de 
pessoas 

do rriesmo sexo; a 
proibição 

do comércio e 
porte 

de armas; a criminalização



Pleno, 
mas o consumidor de bens distintivos, na 

pers-

pectiva 
de assumir uma maior dominante na hierarquia

sociocultural. 
Em função dessa redução da existência ao

consumo 
de bens específicos, a maioria da 

população

vem 
estreitando, 

progressivamente, 

seus tempos e espa-

ços 
existenciais. 

Esse movimento se manifesta 

por 

meio

de dois tipos de 

práticas 

sociais: a 

presentificação 

e a 

par-

ticularização. 
Pode-se entender o 

primeiro 

termo como

uma 

prática 
dominada 

pela 

cotidianidade, 
que 

se mani-

festa 
como um eterno agora. O estreitamento das refe-

rências 
temporais inibe a 

possibilidade 

de trabalhar a

utopia 
como elemento integrante da realidade, em sua

possibilidade. Seja a utopia 

pessoal 

ou a coletiva.

O 

processo, 
evidentemente, não caracteriza ape-

nas os setores 

populares. 

No caso desses, no entanto, a

presentificação contribui 

para 

a construção de estratégi-

as de vivências 
centradas no imediato. A 

prática 

dificulta,

por 
exemplo, 

um investimento de longa duração na

escolarização 
e, no caso das redes sociais marginais, faci-

lita o envolvimento 
em ações criminosas.

O estreitamento das referências temporais se as-

sócia 
ao 

particularismo 
espacial. A vivência em um terri-

tório 
restrito, sem 

parâmetros 

mais abrangentes de in-

serção 
na cidade, contribui 

para que 

o lugar seja o 

ponto

de 

partida 
e de chegada da existência. Morador da co-

munidade 
ou do condomínio, o sujeito não se sente, na

maioria 
das vezes, 

pertencente 

à 

pólis.

Ora, a redução da vida cotidiana ao 

particular 

e

ao imediato 

gera 

a limitação das 

possibilidades 

da

humanização, 
em uma 

perspectiva plena 

e universal. A

democracia 
se fragiliza e torna-se cada vez mais raro o

contato 
com a diversidade, com o outro. Há uma 

pro-

gressiva 
perda, 

então, do sentido da vida coletiva. Seu

corolário 
é o aumento da intolerância, da sensação de

insegurança, 
além da dificuldade em incorporar uma éti-

ca de responsabilidade em relação ao espaço 
público,

espaço 
de ninguém. Essas 

posturas 

se tornam o alimento

de múltiplas formas de violência na cidade: educacio-

nais, culturais, sexuais, econômicas, físicas etc. Violênci-

as 

produzidas/produtoras 

de um esgarçamento social

que 
torna cada vez mais 

precária 

a 

qualidade 
de vida nas

do racismo, do assédio sexual e das variadas formas de 
preconceito 

etc, são expre

diferença.

grandes 

cidades brasileiras.

A ruptura do 

processo 

descrito e a construção de

um círculo virtuoso 

passam pela 

associação entre uma

política pública 

distributiva de renda e ações voltadas 

para

a ampliação da temporalidade e espacialidade sociais. Elas

devem ser vistas como elementos necessários 
-no 

sentido

mais 

profundo 

do termo', aquele algo sem o 

qual 

não se

pode passar 

- 

para 

o combate aos fundamentos econô-

micos, culturais, 

políticos 

e sociais da desigualdade 

que

caracterizam o Brasil, inclusive suas metrópoles. No caso

dos setores 

populares, 

além disso, os meios 

para 

a ampli-

ação das referências sociotemporais e socioespaciais se dão

por 

meio do acesso e elaboração de novos 

produtos 

cul-

turais e educacionais. Esse deve ser o 

papel 

central das

instituições educacionais e culturais, sejam as unidades

escolares, as organizações da sociedade civil e, cada vez

mais, de instituições como a Biblioteca Nacional. Para isso,

essas organizações, em sua multiplicidade e 

pluralidade,

devem atuar de forma ordenada, articuladas em redes 
que

tenham uma dimensão e uma atividade sociopedagógica,

em 

particular 

nos territórios 

populares. 

É dessas redes

que 

tratamos no item a seguir.

As redes sociopedagógicas como instrumentos

para 

o exercício da cidadania 

plena

As unidades educativas, em sua diversidade, são

marcos 

para 

a ampliação do tempo e do espaço existen-

ciais de seus educandos, em especial as crianças, adoles-

centes e 

jovens 

dos espaços 
populares. 

Elas entrelaçam

dimensões sociais e 

pedagógicas 

e são os canais de aces-

so, 

por 

excelência, daqueles ao discurso ao discurso raci-

onal-científico, ao discurso literário e a novos 

grupos

sociais. As instituições só 

podem, 

todavia, cumprirem de

forma mais 

plena 

seu 

papel 

indo além de si mesmas, de

forma constante,resignificando-se de acordo com as 

pro-

gressivas 

exigências colocadas 

pela 

realidade social.

A instituição escolar, em sua estrutura atual, é a

maior evidência da dificuldade das instituições em se

resignificarem. De forma recorrente, ela, em sua ação

cotidiana, assume uma 

perspectiva 
instrucional e tecnicista

que 

desconsidera o estudante como um ser social, em

toda sua corporeidade e complexidade. Assim, sua cons-

> dos conflitos sociais sobre as 
possibilidades 

de reconhecimento e legitimação da
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ciência, desejos, estratégias, fragilidades e certezas, enfim,

sua condição humana, é secundarizada, mesmo

invisibilizada.

A unidade escolar continua em sua inútil missão,

como Sísifo rolando sua 

pedra 

montanha acima, de for-

mar não seres sociais com capacidade de 

pensar 

de ma-

neira autônoma, de compreenderem criticamente o mun-

do social e desenvolverem valores éticos vinculados à ci-

dadania 

plena. 

O 

que 

ela busca, em 

geral, 

ainda é formar

pequenos gramáticos, 

matemáticos, 
químicos, geógrafos,

físicos, historiadores etc. Nesse caso, o conhecimento

veiculado na escola deixa de ser uma forma de mediação

entre os estudantes e o mundo e se torna um fim em si,

dissociado da realidade social. Não é casual, então, 

que 

o

estudante saia da escola capaz, 

quando 

muito, de falar

sobre temas de análise sintática, em 

geral 

regras memo-

rizadas, mas tenha uma imensa dificuldade em 

produzir

ou mesmo ler um texto.

Ora, o fechamento da escola e de tantas outras

organizações educativas sobre si mesmas contribui 

para

a dissonância entre elas e a maioria dos estudantes dos

setores 

populares. 

Na verdade, os 

profissionais 

das ins-

tituições educativas, em 

geral, 

constroem um mundo

paralelo 

ao espaço vivido 

por 

seu 

público. 

Eles não com-

preendem que 

a territorialidade de sua ação 

pedagógica

não se restringe a seus muros e 

que 

ela é, antes de tudo,

social. A dissonância entre as 

práticas 

exercitadas nas

instituições educativas e as 

praticadas pelos grupos 

soei-

ais 

populares, 

em 

particular 

os adolescentes e 

jovens, 

é a

grande 

razão 
para 

a 

perda progressiva 

da capacidade

dessas organizações se legitimarem e serem reconhecidas

como referências significantes 

para 

os estudantes. Com

isso, elas se tornam incapazes de contribuir 
para 

romper

a realidade 
presentificada/particularizada que 

caracteri-

za a realidade dos moradores da cidade, em 

particular 

os

dos espaços 

populares 

- 

no 

que pouco 

diferem, em 

ge-

ral, de seus 

professores.

Com isso, tanto os 

profissionais 

das instituições

pretensamente 

educativas como os moradores dos 

gru-

pos populares 

não ampliam suas 

possibilidades 

existen-

ciais, não dialogam entre si e ficam subsumidos às diver-

sas formas de violência 

que 

dominam o cotidiano social

brasileiro. 
As unidades educativas, em especial a institui-

ção 

escolar, fechadas em seus muros, desenvolvem 
prá-

ticas 

pedagógicas 

nos mesmos termos 

que 

os monges,

há trezentos anos. Vitimizados, incapazes de buscar se

situarem na realidade 
presente, 

ao ritmo de vida e das

questões 

das novas 
gerações, 

os 

profissionais 

terminam

por 

temer a 

juventude, 

em especial a 

pobre, 

e não 

perce-

ber a 

pluralidade 

da violência, inclusive a 

por 

eles

reproduzida. E uma das expressões maiores dessa vio-

lência é a incapacidade 
das unidades educativas forma-

rem os estudantes dos 

grupos 

sociais 

populares 

como

autores/leitores.

Superar esse círculo vicioso é uma necessidade

premente, 

construir novos caminhos educacionais é fun-

damental e uma tarefa necessariamente coletiva. E orga-

nizações como a Biblioteca Nacional são 

partes 

funda-

mentais desse 

processo. 

Nesse contexto, as 

práticas que

vislumbro, no 

plano 

sociocultural, como 

possíveis 

de

serem exercitadas 
pelos 

agentes das instituições educativas

são variadas:

1. Conceber 

- 
e exercitar 

- 
as instituições educati-

vas, seja a unidade escolar ou entidades como a Bibliote-

ca Nacional, como uma rede sociopedagógica singular,

definida 
por 

uma especificidade: funcionar como um es-

paço 

mediador entre os campos sociais locais de seu 

pú-

blico e os espaços sociais externos. Com essa ação, as

unidades educativas 

poderão 

contribuir 
para 

a consti-

tuição de uma ampliação, 

progressiva, 

do espaço e do

tempo dos educando. Nesse caso, a constituição de es-

tratégias de 

permanência 

mais longa na instituição esco-

lar se tornaria mais factível. Isso 

porque 

a conjugação

entre os resultados de longo 

prazo 

e as disposições

centradas no tempo 

presente 

se fariam mais articuladas;

2. Buscar apreender cada estudante como um

agente singular 

- 

que pensa, 

interpreta e age de acordo

com as disposições desenvolvidas em sua socialização e,

em função disso, das estratégias 
que 

constrói e/ou acre-

dita. A 

partir 

dessa 
premissa, 

realizar, de acordo com as

possibilidades 

objetivas, um diagnóstico sociocultural dos

alunos matriculados, analisar suas estratégias básicas 

-



e as de sua família 
- 

no 

que 

concerne às relações com a

instituição 
educativa e, 

quando 

necessário, criar estraté-

gias 
e instrumentos 

que permitam 

o alongamento

gradativo 
da trajetória escolar do aluno, inclusive de or-

dem econômica;

3. Aproximar-se 
- 

como instituição 

- 
e ampliar a

influência 
da rede sociopedagógica sobre as 

práticas 

de-

senvolvidas 

pelos jovens 

nas ruas da comunidade e da

cidade, 
não as ignorando e/ou estigmatizando-as. Nessa

proposição, o estudante e sua família são 

pensados 

como

parte 
constitutiva 

do 

processo pedagógico. 

A criação de

estratégias 
voltadas 

para 

o alongamento de sua 

perma-

nência 
na escola, com 

qualidade 

não 

pode 

ser materiali-

zada 
de forma solitária.

Organizações como a Biblioteca Nacional 

podem

ter um 

papel 
central no apoio às unidades escolares afim

de 

que 
consigam ampliar seu raio de ação e fortalecer o

trabalho, 
no campo da leitura/escrita, dentre outros, de

seus 
estudantes. 

Uma iniciativa 

propícia para 

isso seria a

criação 
e/ou ampliação 

progressiva 

das bibliotecas das

escolas 
e das organizações 

públicas 

comunitárias. Essa

iniciativa, 

já 
desenvolvida 

pela 

Biblioteca Nacional, tem

condições 
de ser ampliada, tornando-se um instrumen-

to 

poderoso 
para 

a articulação de ações integradas no

campo 
da leitura, escrita e sensibilização 

para questões

no âmbito 
dos direitos fundamentais. As bibliotecas es-

timuladas 

pela 

FBN, nesse caso, teriam funções específi-

cas, 
estando a serviço do conjunto da comunidade e sen-

do dinamizada 

pelos 

estudantes. Devem ser 

pensadas

como 
centro 

produtor 

e difusor da Leitura e da Escrita,

sempre 
com a 

perspectiva 

de valorizar a ação criativa,

ampliar 
a imaginação; estimular a 

produção 

escrita e

criar redes sociais dedicadas à ampliação do acesso das

crianças, 
adolescentes e 

jovens 

a novos tempos e espaços,

sendo 
seus lugares de origem o 

ponto 

de 

partida 

e de

chegada 
desse 

processo 

absolutamente humano.

Concluindo o 

presente 

leque de considerações, as

organizações 
educativas brasileiras 

- 
e o reconhecimento

dessa 
condição 

para 

a Fundação Biblioteca Nacional não

é algo consensual 

- 
não 

podem 

mais se eximir de suas

responsabilidades com a afirmação de uma condição 

pie-

na cidadã 

para 

o conjunto da 

população 
brasileira. E esse

desafio só 

poderá 

ser encarado se cada uma delas cumprir

de forma 

plena 

seu 

papel. 

E esse cumprimento só 

pode

ocorrer se elas romperem com a ação fragmentária, com

a 

perspectiva 

reducionista sobre seu 

papel 

social e com a

visão restritiva da condição de sujeito dos membros dos

grupos 

sociais 

populares. 
As ações nesse campo são 

plu-

rais, são específicas e são desafios 

próprios 
de cada orga-

nização; mas 

precisam 

ter metas, abordagens metodoló-

gicas, 

estratégias de funcionamento e instrumentos de ava-

liação comuns. E o 

que 

deve reuni-las, acima de tudo, é o

reconhecimento da imensa dívida do Estado brasileiro e

dos setores socialmente dominantes com as demandas da

maioria da 

população. 

Assim como a compreensão de

que 

a leitura e a escrita são 

passos 

mínimos, mas funda-

mentais, 

para que 

novas formas de organização social

possam 

se tornar hegemônicas no 

país. 

Caso contrário,

as condições de reprodução das diversas formas de vio-

lência continuarão a se fazer 

presentes. 

Esse é nosso desa-

fio como educadores, nossa 

grande 

missão.

Jailson de Souza e Silva

Geógrafo, doutor em Sociologia da Educação 
pela

PUC-RJ e 
professor 

da Universidade Federal Fluminense.
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A lição 
dos leitores

Regina Zilberman

uando o assunto é leitura, manifestam-se tanto os especialistas 

- 

profes-

sores, críticos literários, 

psicólogos 

ou 

pedagogos 

- 

quanto 

os leigos, a

1 

saber, 

pais preocupados 

com a 

preparação 

dos filhos. Às vezes, escritores

também se inquietam e 

posicionam-se 

relativamente à matéria, 

pois 

o

encorpamento do 

público (ou 

a carência dele) afeta o mercado de consumidores e

destinatários 

que 

espera atingir com suas obras.

Leigos, especialistas e interessados compartilham

pelo 

menos um aspecto em comum: todos são adultos,

que 

se 

pronunciam 

sobre um tipo de leitor 

- 
a criança,

de 

preferência já 

em idade escolar, 

que pode 

apresentar

dificuldades de aprendizagem da escrita e da leitura,

problemas que 

os especialistas estudam e 

para 

o 

qual

pesquisam 
soluções; ou 

que, 

em vez de ler, elege outras

diversões: viajar na Internet, 

jogar 

videogame, curtir

um som, dançar, namorar ou até não fazer nada 

parece

melhor do 

que 

chegar 

perto 

de livros, opções 

que, por

razões diversas, mas ambas 

justificadas, 
incomodam,

de um lado, 

pais, 

de outro, escritores.

Logo se 

percebe que 
leitura 

parece 

constituir

assuntos 

"dos 

mais velhos", um daqueles temas de

conversa de 

que 

criança não 

participa, 

embora seja o

objeto de discussão. Nem os adultos se 

questionam

sobre si mesmos enquanto leitores, nem se 

pergunta

aos meninos o 

que pensam 

a respeito. Aceita a 

pre-

missa exposta antes, conclui-se 

que 

leitura é 

proble-

ma da escola, 

porque 

os 

profissionais 
invocados,

embora nem todos relacionados ao universo da edu-

cação, lidam com sujeitos 

já 

inseridos no 

processo

de ensino-aprendizagem em sala de aula.

Escritores 

parecem, 

contudo, não se ajustar

com facilidade ao 

perfil 

do 

grupo: 

se, com seus li-

vros, visam a atingir 

público 

amplo, este não 

precisa

ser formado tão-somente de escolares, embora não

possa 

desprezar o contingente de consumidores for-

necidos anualmente 

pelo 

ensino. Além disso,

ficcionistas e 

poetas 

revelam-se como leitores, ao

relembrarem como ocorreu sua formação literária:

Carlos Drummond recorda a importância 

que 

tive-

ram os 24 volumes da Biblioteca Internacional de

Obras Célebres, 

publicados 

no começo do século XX,

engolindo suas noites de sono e 

provocando 

reações

irritadas da mãe e do irmão:

(...) 
Careço ler tudo.

A mãe se 

queixa: 

Não dorme este menino.

O irmão reclama: Apaga a luz, cretino!

Espermacete cai na cama, 

queima

a 

perna, 

o sono. Olha 

que 

eu tomo e rasgo

essa Biblioteca antes 

que pegue fogo

na casa. Vai dormir menino, antes 

que 

eu 

perca

a 

paciência 

e te dê uma sova. Dorme,

filhinho 

meu, tão doido, tão 

fraquinho.'

1 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Biblioteca Verde. In: . Menino Antigo 
(Boitempo 

- 

II). Rio de Janeiro: Sabiá; José Olympio; Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1983.

p. 
129-130.
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Érico Veríssimo, não no interior de Minas Gerais,

mas 
no do Rio Grande do Sul, ouve da mãe advertências

similares, 
enquanto 

devora as obras de 
Júlio 

Verne:

A noite, na cama, terminei a leitura daquele 

pri-

meiro tomo do romance, sem dar atenção às mui-

tas intervenções 
de D. Bega, 

que 

a intervalos me

gritava 
de seu 

quarto: 

"Apaga 

essa luz e dorme,

menino!".2

Manuel Bandeira, da sua 

parte, 

confessa 

que 

seu

primeiro contato com a 

poesia 

sob a 

forma 

de versos terá

sido 

provavelmente em contos de 

fada, 

em histórias da ca-

rochinha". 

Narrativas lidas na infância anteciparam ima-

gens 
líricas 

que 

assinalaram a 

poética 

do escritor, unindo

as duas 
etapas de sua vida:

Procuro 
me lembrar de outras impressões 

poéticas

da 

primeira 
infância e eis 

que 

me açodem os 

pri-

meiros 
livros de imagens: 

João 
Felpudo, Simplício

olha 

pro 
ar, Viagem à roda do mundo numa

casquinha 
de noz. Sobretudo este último teve in-

fluência 
muito 

forte 
em mim; 

por 

ele adquiri a no-

ção 
de haver uma realidade mais bela, diferente da

realidade 

quotidiana, 
e a 

página 

do macaco tiran-

do cocos 

para 
os meninos despertou o meu 

primei-

ro desejo 
de evasão. No 

fundo, já 

era Pasárgada 

que

se 

prenunciava.4

Drummond, 
Veríssimo e Bandeira 

pertencem

30 

grupo 
dos melhores escritores da literatura brasi-

leira; 
seus depoimentos, 

relembrando a infância vivi-

da 
no começo 

do século XX, referem-se a uma época

em 

que 
não havia televisão, o cinema engatinhava e o

computador 

não freqüentava nem as fantasias mais

alucinadas 

de 
Júlio 

Verne e H. G. Wells, 

profetas 

de

vários 
acontecimentos 

que 

vieram a se concretizar nas

últimas 
décadas 

graças 

ao desenvolvimento tecnoló-

gico. 
Pesa ainda contra o argumento representado 

pe-

Ias recordações 
desses artistas o fato de 

que, 

adultos,

eles 
remetem a fatos de 

que, 

de uma maneira ou de

outra, 
vieram a repercutir em suas respectivas obras;

assim, 
Bandeira, ao traçar o 

"itinerário 

de Pasárgada",

título 
do livro de onde foram retiradas as citações, vai

VERÍSSIMO, 

Érico. Solo de clarineta. Memórias. V. 1. Porto Alegre: Globo, 1974. 
p. 

118.

BANDEIRA, 

Manuel. Itinerário de Pasárgada. Rio de Janeiro: Jornal de Letras, 1954. 
p. 

9.

" 

Id. 
p. 

10.

em busca, no 

passado, 
das 

primeiras 
manifestações

do 

poeta 
em 

que 
se tornou.

Não é certamente o objetivo 

primeiro 
das discus-

sões sobre leitura estimular o eventual talento literário

dos estudantes, 

quando 
se trata de 

pensar 
o 

problema

no contexto da sala de aula. Contudo, os depoimentos

reproduzidos bastam, em um 

primeiro 
momento, 

para

sugerir 

que 

o foco da 

questão precisa 
deslocar-se: ele não

se limita ao 

"contexto 

da sala de aula"; e, envolve-se, 
sim,

a infância, a memória dos escritores indica 

que 

a leitura

não foi importante apenas nesse 

período 
de sua vida,

pelo 

contrário, ela esteve sempre 

presente 
no indivíduo

em 

que 

eles se tornaram.

Eis 

provavelmente 
a utopia da leitura. Se não,

vejamos.

A leitura corresponde a uma 

prática 
adquirida

graças 

à educação formal, embora, no limiar do século

XXI, 

pareça 

uma habilidade natural, como se se tratasse

de uma espécie de sexto sentido nascido com o indiví-

duo, tanto 

quanto 

o olfato, a visão, o 

paladar, 
o tato e a

audição. Ler, de certa maneira, complementa o andar, o

comer, o vestir e os modos de convivência social. Detém,

contudo, uma 

particularidade: 

corresponde a uma rela-

ção 

do ser humano com o mundo mediada 

pelas pala-

vras consignadas em um texto impresso. A maior 

parte

das 

permutas que 

o sujeito estabelece com o real 
(seja 

o

externo, como a natureza, ou interno, como o inconsci-

ente) é direto; mas a cultura fez com 

que 

esses intercâm-

bios se convertessem em 

palavras que 

expressam o sen-

tido das relações vivenciadas imediatamente, 

palavras

que, por 

efeito da tecnologia da escrita, ficam fixadas

num texto. A leitura faculta o acesso a essas 

palavras, 
e

sua ação é tão 

produtiva 
e eficaz, 

que pode 
até substituir

o conhecimento direto do mundo.

Tanto os efeitos da leitura são 

poderosos, 
mas tam-

bém econômicos, 

que 

o vocábulo 

que 
denomina a ação 

-

o lexema ler 
- 

é seguidamente 
empregado 

no sentido de

interpretar. Expressões 
tornadas usuais como 

"leitura 

de

mundo" revelam como se naturalizaram 
suas relações com

a realidade externa, elevando o significado 
de"vivenciar"

ao de decifrar'. Não se espera mais 

que 

o sujeito simples-
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..mente experimente seu ambiente, mas seja capaz de se

manifestar sobre ele 
- 

lê-lo, 

portanto.

Ler transforma-se em sinônimo de viver, não

mais a vida instintiva marcada 

pelo 

contato imediato e

sensorial com as coisas, 

para 

afiançar sobrevivência e

procriação, 

mas a vida intelectiva, constituída, de um

lado, 

pela 

inteligência e 

pela 

razão, de outro, 

pela 

emoção

e a adesão afetiva 
- 

a simpatia 

que 

leva o ser humano a

aderir a causas não necessariamente 

pragmáticas 

ou lu-

crativas. Ler enquanto atividade de decifrar o escrito e

consumir obras supõe, assim, alguns 

passos que 

se es-

tendem além do entendimento do texto e da aquisição de

livros; representa igualmente uma forma de experiência

que 

acompanha o indivíduo ao longo de sua existência.

A utopia da leitura situa-se exatamente nesse 

pon-

to, de certo modo verbalizado 

por 

Manuel Bandeira:

enraizada na infância, ela continua repercutindo no de-

correr da experiência existencial do ser humano, 

presen-

te no criador e artista em 

que 

ele se transformou.

Os escritores exemplificam, 

pois, 

a aspiração con-

tida no ato de ler, de 

que 

eles se tornam 

porta-vozes

tanto 

por 

expressá-la, como 

por produzir 
os textos 

que

suscitam a experiência recordada em suas memórias.

Afinal, ele se referem a um tipo de leitura 
- 

a do texto

literário, representada aqui 

pelas 

histórias e 

poemas que

conheceram na infância. A literatura, conforme as recor-

dações de Drummond, Veríssimo e Bandeira, formou-

os leitores, antes de serem escritores.

Aceito o depoimento, verifica-se 

que 

a leitura deles

precedeu 

a escrita; 

pode 
não ter sido a causa, mas certamen-

te veio antes e escolheu um objeto 
- 

a ficção, 

porque 

estimu-

lava a fantasia, esta 

que prenunciou 
Pasárgada, a Terra do

Nunca na versão de Bandeira. Para 

pais 

e 

professores, 
essa

lição 

pode 

ser útil: não apenas indica 

que 

à família 
(ainda

quando 

reclama 

porque 
a criança fica acordada até tarde

consumindo as obras) compete trazer livros 

para 

casa e

colocá-los ao alcance dos interessados; mostra ainda 

que 

à

escola, 

para 

ser bem sucedida no 

processo 
de formação de

leitores, cabe mimetizar situações individuais de leitura,

como as 

que 

a criança experimenta 

quando 

consome livros

de modo espontâneo e livre de 

pressões.

Talvez 

para 

chegar a esse resultado, 

pais 

e 

profes-

sores 
- 

vale dizer, os adultos 
- 

precisem 
recuperar a ex-

periência 
dos escritores e, também eles, lembrarem-se de

que 

modo se tornaram leitores, verificando, 
se for o caso,

se continuam a ser ou 

por que 

abandonaram 
os livros.

Se ler converteu-se em ato tão natural como há-

bitos de higiene, vestir-se ou caminhar sobre duas 

per-

nas, 

práticas 

adquiridas na infância e nunca abandona-

das, o ato da leitura, 

para 

muitos usuários, afastou-se

do objeto em 

que 

revela suas aptidões de modo mais

completo 

- 

o livro e a ficção. As 

pessoas 
lêem material

publicado 

em 

jornal, 

textos colocados na tela da TV ou

do PC, receitas de médicos, bulas e anúncios, mas estas

são leituras 

que 

lhes caem nas mãos, não sendo 

produto

de uma escolha voluntária. Esse 

gesto pode perder-se,

assim como o de brincar e inventar, 

gerando 
um efeito

paradoxal: 

espera-se 

que 

a escola 

produza 
um resultado

satisfatório no 

que 

se refere à formação de leitores, 
mas

essa terminalidade acaba 

por 

se revelar transitória. 
Uma

vez adultos, não 

procuram 

mais os livros e nem se acredi-

ta 

que 

é 

preciso 

fazê-lo, determinando a separação 
menci-

onada no início: leitura é assunto 

"dos 

mais velhos", 
mas

esses não a 

praticam, 

delegando, contudo, aos escolares a

tarefa de manter viva a habilidade adquirida.

Também sob esse ângulo a lição dos escritores

pode 
servir: adultos, eles rememoram sua formação, 

atan-

do as duas 

pontas 

da vida e verificando, no 

presente, 
a

continuidade do exercício do 

passado. Quando 
foi 

que

você, 

professor 

experiente ou familiar interessado 
no

assunto, fez isto 

pela 

última vez?

Regina Zilberman

Doutora em Letras 
pela 

Universidade de Heidelberg,

Alemanha, 
professora 

titular da PUC 
- 

Rio Grande

do Sul e autora de A formação da leitura no Brasil,

entre outros livros.

/ I



Nos 
territórios 

da escrita

Livrarias 
& 

leitores 
no Rio de Janeiro

Nilma Lacerda

Para a Memória de minha mãe,

Maria dos Anjos Aguieiras Gonçalves

ceitei com alegria o convite 

para 

fazer uma viagem 

pelo 

rio São Francisco,

de Pirapora até a foz, em 1999. Premida 

por 

compromisso 

prévio, 

saltei

da barca em 
Januária, 

segui 

por 

terra até Bom 
Jesus 

da Lapa, onde tive, de

novo, 
os olhos sobre o rio. Aí tomei o avião 

para 

chegar a Campinas e 

participar

do 
Congresso de Leitura do Brasil 

(COLE). 

Narrando, entusiasmada, a viagem,

recebi 
de Emilia Gallego, 

minha companheira de mesa no Congresso, um outro

convite, 

que 

também aceitei: uma viagem 

pela palavra 

escrita na América Latina.

Com o Diário de Navegação da Palavra Escrita

na América Latina, cursei um 

pós-doutorado 

na França,

sob 
a orientação de Roger Chartier. Algum tempo depois

de 
meu regresso ao Brasil, resolvi viajar na escrita de

minha 

própria 

cidade. Com o 

projeto 

Diário de Navega-

ção 
da Palavra Escrita na Cidade do Rio de 

Janeiro, 
obtive

bolsa 
de 

pesquisa 

e 

produção 

do Instituto Municipal de

Arte e Cultura do Rio de 
Janeiro (RioArte) 

em sua 8a

edição, 
de 2003.

Na etapa de execução, o 

projeto ganha 

o título

Rio, Mar de Escrita. Cora Rónai me oferece a epígrafe a

uma de suas 

páginas, que 

ofereço à leitora e ao leitor:

Uma loja como a Amazon 
(ou 

como as suas equi-

valentes de 

pedra 

e cal, as onipresentes megastores)

é, sejamos 

francos, 

um simples depósito de livros,

um entreposto cultural 
que, por 

eficiente 

que 

seja,

não merece o nome de livraria. Uma livraria é mais

do 

que 

um monte de livros 

juntos: 

é um cardume de

idéias, um 

ponto 

de encontro, um ser vivo como

outro 

qualquer, 

com suas idiossincrasias, seu

charme, seu cheiro.

Uma livraria é, sobretudo, um discreto monumen-

to à civilização, um local onde 

podemos 

nos certifi-

car, 

permanentemente, 

de 

que, 

apesar dospesares,

temos 

feito 

algum 

progresso 

como espécie. Coisa 

que,

olhando assim 

pela 

televisão, ninguém diz.

Cora Rónai'

Os nômades têm no imaginário a cidade impôs-

sível, 

procurada 

a cada 

partida. 

Falta a eles a 

persistên-

cia na modificação da 

paisagem, 
e o lugar apenas toca-

do 

pelas 

necessidades mais imediatas do 

grupo 

não ofe-

rece o rosto da cidade almejada, 

que 

continuam a 

pro-

curar. A cidade natal atende à necessidade 

profunda 
do

lugar de 

pertencimento, 
tão enraizada na cultura hu-

mana 

quanto 
os cuidados 

primordiais 
com a criança,

presentes 
na função materna. O nome da mãe, inscrito

1 

Fragmentos de 

"Traição 

a 2.400 kbps, ou 0 triunfo das livrarias". Crônica de estréia de sua segunda coluna em 0 Globo. Segundo Caderno. Quinta-feira, 9 de 
janeiro 

de

2003, 
p. 

10.
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na cidade natal, assinala o duplo 
pertencimento: 

filiação

'da 

carne, elogio da aldeia.

Na Praça Luís de Camões, no bairro da Glória,

está o monumento a São Sebastião, construído como

parte 

das comemorações do 4° Centenário do Rio de

Janeiro: 
o santo tão louvado, e a cidade 

que 

carecia de

uma estátua do 

padroeiro 

onde ancorar um imaginá-

rio de lutas e lendas.

O nome de minha mãe está lá, ao 

pé 

do monumen-

to, como membro da comissão 
que 

tornou 
possível 

essa

homenagem. Ela trabalhou como voluntária, datilografan-

do e revisando textos, em nome da amizade 
pelo professor

Ariosto Berna, membro do Instituto Histórico e Geográfi-

co Brasileiro, e 

principal 

articulador do movimento.

Custou trabalho ter o nome ali, e também eu

colaborei em numerosas revisões, trabalhando 
cansada

e com sono, muitas vezes, como agora, neste outro texto

de 

preito 

à cidade. Mas como recusar ajuda à mãe 

que

escreve o nome na história?

Minha mãe tinha devoção 
pelos 

amigos, e tam-

bém, naturalmente, os 

próprios 

interesses na construção

do monumento. Não sei o 

que 

haveria de 

pensar 

agora,

com o 

portentoso 

Memorial de Vargas ao lado dele. Nun-

ca 

percebi 

nela entusiasmo ou desprezo 
pelo 

"pai 

dos 

po-

bres", desinteressada aparente da história e da 

política.

Não 

pôde 

estudar muito 

- 
e como era inteligente! Mas

não é 

que, 

frente ao monumento 
que 

ajudou a construir,

vejo saltar o nome de minha mãe dessas letras de bronze

para 

dentro de uma outra obra, oportuna e 

pertinente?

Em Leituras de Mulheres no Século XIX, a 

profes-

sora e 

pesquisadora 

da Universidade Federal do Rio Grande

do Norte, Maria Arisnete Câmara de Morais, estuda o

movimento de impressos e a 

produção 

editorial do Rio de

Janeiro 
dos oitocentos, iluminando as 

práticas 

de leitura

feminina vigentes, os regulamentos de leitura, as autoriza-

ções 

devidas, as transgressões e as escritas consumadas.

Tem a 

percepção 

aguda 
para 

considerar o relevo dos

vários objetos impressos na formação de um 

público 

leitor,

público 

diretamente ligado à valorização e ao reconhecimen-

to do 

papel 

social do escritor, de 

que 

a fúndação da Academia

Brasileira de Letras, em 1896, é o dado mais eloqüente.

O 

jornal 

- 

que prolifera 

largamente durante o

século XIX

(,..)grande 
veículo do espírito moderno, o 

"novo 

ani-

mal", nas 

palavras 

de Machado de Assis, se constituía

um importante suporte de leitura eum elemento 
fun-

damental na constituição da leitora. Considerando

esses textos analisados, arrisco a afirmação de 

que 

uma

das 

preocupações 

dos editores e colaboradores de 

jor-

nais era a 

formação 

de um 

público 

leitor 
feminino, 

na

segunda metade do século XIX.2

Em 1870 são trinta livrarias na cidade, contra doze

em 1850 e 

quarenta 

e cinco em 1890. Chegara, 
pois, 

o

momento do livro, segundo comprova Arisnete, alistan-

do algumas das livrarias mais conhecidas 
do Rio 

-

Villeneuve, Garnier, Cremière, Firmint 
Didot, Mongie,

Paula Brito, Laemmert, Briguiet, 
Quaresma, 

Francisco

Alves 

- 
concentradas algumas delas na elegante rua do

Ouvidor. O 
público 

de leitores e de leitoras acorre às

livrarias da moda, em busca do livro e de uma convivên-

cia intelectual estimulante, conforme 
o depoimento de

vários escritores. O século XX encontra 
esse 

público, 

e na

década de 1940 minha mãe freqüenta regularmente a li-

vraria Briguiet.

Ia, na verdade, à livraria todo dia, como funcio-

nária encarregada do caixa. 
Quando 

criança e 

quando

jovem, 

ouvi com alguma freqüência 
o nome de seu

Briguiet 
(um 

filho, ou sobrinho, do 

proprietário 

origi-

nal) como o de um amigo de minha mãe, de cuja livraria

me trazia, com desconto, uma série de livros.

Da livraria Briguiet, minha mãe me trazia ora li-

vros de contos maravilhosos 

- 
como 

presente 

ora um

segundo livro de conteúdo didático, 
alternativo ao da

escola, 

"para 

que 

eu fizesse mais exercícios".

Filha de imigrantes 
portugueses, 

a mãe, costurei-

ra, o 

pai, 

dono de modesto restaurante; 
tendo estudado

apenas até a terceira série 
primária, 

vivendo em uma casa

sem livros, 

quem 

deu a ela o valor dos contos de fadas,

das histórias maravilhosas, das aventuras 
que 

impres-

sionam os 

pequenos?

Muito mais 
que 

a 

primeira professora primária,

foi minha mãe 

que 

me ensinou a ler. Sendo insubordina-

2M0RAIS, 

Maria Arisnete Câmara de. Leituras de mulheres no século XIX. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
p. 

55; 
pp. 

36-6.



da, ensinou-me a importância dos limites de um texto,

e me deu, ao mesmo tempo, como fardo e 

presente, 

a

possibilidade 
da transgressão. Assustou-se, 

quando 

me

viu escrevendo literatura, mas usufruía de meu talento,

pedindo-me 
que 

escrevesse alguns textos de circunstân-

cia. Tinha consciência do 

próprio papel 

no desenvolvi-

mento de minha competência, sustentou com vigor o

projeto 
de me 

possibilitar 

escrever o 

que 

a ela não 

per-

mitiram 

pensar. 

Desejava 

para 

si o lugar 

que 

vislum-

brou 

para 
mim; teve clareza 

para 

confessá-lo, 
generosi-

dade 

para 

mantê-lo desejável. Por 

que 

caminhos teria

ido 

para 
alcançá-lo se não fosse a Livraria Briguiet? Sem-

pre 
impossível saber, fica a certeza 

- 
além dos 

papéis já 

a

ela consignados na história da leitura no Brasil 

- 
do

relevo 
desta Casa em minha formação. Como tantas ou-

tras livrarias no Rio a Briguiet foi 

parte 

da cidade alme-

jada, 
a urbs 

plena, 

onde a escrita 

possibilita 

o exercício da

cidadania. 
Sem 

que 

eu nunca tivesse 

posto 

os 

pés 

lá, veio

de lá a leitora menina, como veio a 

professora 

futura e, a

seu tempo, a 

pesquisadora 

e escritora 
presente.

Uma livraria: 

que 

lugar é esse3? Se este texto não

tivesse 
começado 

pela 

resposta da 

jornalista 

e escritora

Cora Rónai, eu diria o 

que já 

disse acima: 

parte 

da cidade

plena, 
em 

que 

o comércio da 

palavra 

escrita assegura-

nos a humanidade, uma livraria é encontro e silêncio, é

passado 
e bulha, é a ágora e o 

gabinete. 

Possibilidade da

construção, 
miúda, 

programática, 

da biblioteca 

parti-

cular, 
o objeto de seu comércio é o desejo do universal,

alimentado, 
em meio a livros, 

por 

livreiros e livreiras.

Não conheci seu Briguiet, mas conheci seu Carlos, da

Livraria 
Padrão, conheço seu Alberto, também da Li-

vraria 
Padrão, conheço dona Vanna, da Leonardo da

Vinci, 
conheci Aluísio, da Livraria Timbre, conheço Kiki,

a Christiana Machado, também da Timbre, conheço 
Jaci,

da Malasartes, Tânia, da Espaço Aberto, 
que 

não sei se

ainda 
continua aberta numa 

galeria 

da Visconde de

Pirajá. 
São todas 

pessoas 

inscritas em meu afeto, em

meu respeito e admiração, 
pelo 

trabalho de civilidade

prestado 
a esta cidade. Cada um desses espaços traz uma

geografia 
do 

possível, 

uma cena do imaginário e da cons-

ciência, como rota do desejo e da utopia 

pregados 

neste

material entre suas mãos, leitora; debaixo dos seus olhos,

leitor. Tão 

perecível, 
um livro, e 

podem 
ser transitórias

as livrarias, mas algo de 

permanente 
fica desses lugares

em 

que 

se trama o humano, um tempo da cidade 

que 

a

literatura não 

pode 

mais representar, e 

que 

o desejo hu-

mano 

pode 

reinventar.

Entre Garnier & Briguiet e a menina 

que 
seria

viajante 

por 

territórios da escrita, uma leitora hábil na

escrita do futuro fez construir a 

ponte. 

Não é 

por 

acaso

que 

o nome dela está aos 

pés 

do monumento ao 

padro-

eiro da cidade.

Nilma Lacerda

Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense,

colaboradora do PROLER, e autora de Cartas do São

Francisco: conversas com Rilke à beira do rio e Pena de

Ganso, entre outras obras.

3 

No endereço tLttpy^wwwLJivrariaargumento.com.br/revisla/artigo/RkLpdí 
(n 

7 da revista) há 
primoroso 

depoimento sobre esses espaços na entrevista concedida 
por

Alberto Abreu, um dos fundadores da livraria Padrão.
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Leitura, 
mídia,

educação e cidadania

Domício Proença Filho

ão flagrante e avassaladora, no cotidiano da comunicação contemporânea, 
as

presenças 

da televisão e da Internet. Múltiplas são as modalidades 
de lazer 

que

í; 
oferecem e 

que, 

ao lado de outras, ameaçam o lugar da leitura. 
Na 

grade

curricular do ensino fundamental e médio, encontra-se drasticamente reduzido 
o es-

paço 

destinado à literatura. Diante de tais circunstâncias, três indagações 

ganham

pertinência 

e constituem o 

ponto 

de 

partida para 

as considerações 

que 

integram o

presente 

texto.

Qual 
o lugar da leitura, nesses tempos de amplo

espaço da imagem na comunicação?A avassaladora 

pre-

sença do computador eliminará o texto impresso no

papel?Será 

ainda a leitura importante 

para 

a educação,

para 

a formação do cidadão brasileiro? As respostas con-

duzem, de início, a dois espaços da abrangência do ato

de ler: a leitura meramente informativa e a leitura do

texto literário.

A informação exerce, em nossa contemporanei-

dade, notável influência sobre a visão de mundo dos in-

divíduos. O comportamento humano 

passou 

a ser

heterodirigido. Na direção, 

precisamente 
os meios de

comunicação de massa.

Em decorrência, a automação, a estetização dos

produtos patrocinados pela 

mídia. Desenvolve-se uma

indústria do signo. Valoriza-se o simulacro, 

que 

apaga a

distinção entre o real e o imaginário. Compramos a ima-

gem 

e não o 

produto. 

E a máquina 

por 

excelência da

simulação é a televisão 
Que 

"reduplica 

infindavelmente o

mundo". Nas 

palavras 

de Pierre Bourdieu: 

"televisão 

tor-

na-se o árbitro do acesso à existência social e 

política".1

Existe uma 
parcela 

extremamente relevante da

população 

brasileira 
que 

não lê 

qualquer periódico, 
seja

jornal 

ou revista. Reverencia de olhos e alma a televisão

como fonte única de informação. Condicionadora. 
E em

paralelo, 
em 

proporção 

não irrelevante, em determina-

das camadas, a informação radiofônica.

E ainda Bourdieu 

quem 

explicita: 

" 

A televisão

exerce uma espécie de monopólio de fato sobre a forma-

ção 

dos cérebros de uma 

parte 

muito importante 
da

população".2

E ver as campanhas eleitorais, orientadas 

pelos 
es-

pecialistas 

em marketing. E ver a sedução da 

publicidade.

Anestesia-se a sensibilidade das 

pessoas, 

como atesta a

banalização no cotidiano da inserção tribal da violência.

Paralelamente, ao expandir-se da dimensão

utilitarista do 

processo 

de modernização, amplia-se o

processo 

de desumanização. O ser humano contempo-

râneo 

parece 

ter-se frustrado. Não alimenta mais a espe-

rança de um futuro 

promissor. 

Assumiu o conformis-

mo. Alguns, saudosistas, tentam compensar-se com a

busca nostálgica do 

passado, 
outros, mais numerosos,

'Nooriginal: 

LatéiévisiondevientI'arbitredeI'accésàI'existencesociaieetpolitique.(BORDIEU,Pierre.Suriatélévisionsuimdei'emprise 
du 

journatisme. 
17.ed.Paris:

Raisons d'Agir Editions, 1998. 
p.21.)

2 

No orignal: La télévision a une sorte de monopole de fait surta formation des cerveauxd'une 
partie 

três importantde Ia 
population. 

id. Ib. 
p. 

17.



com 
a assunção 

dos signos ideologizados 

pela 

telinha e

com 
a realidade 

virtual da rede. Vive-se o 

presente, 

à luz

de um subjetivismo 
relativizador. A verdade 

parece 

ter

perdido o centro.

É diante desses fatos 

que 

a leitura, sempre im-

portante, assume ainda maior significação. No caso da

mídia 
impressa 

ou da informação televisiva, associada

necessariamente 

à reflexão, 

que 

se estende ao 

que 
se vê

e ao 

que 
se ouve. Há 

que 

evitar o condicionamento. A

leitura 
reflexiva 

conduz ao 

questionamento 

das impo-

sições 
da comunicação massiva.

Esse 

procedimento 
deve obviamente estender-se

ao livro 
informativo. 

Trata-se de um repositório de co-

nhecimentos 

posto 
à disposição do leitor. Nesse sentido,

o livro 
é um lugar 

privilegiado 
de resistência. Um bom

texto 
sobre 

guerra, por 

exemplo, 

possibilita 

a reflexão

sobre 
fatos e interpretações 

extremamente mobilizadores

que, 
por 

meio da tevê, 

por 

exemplo, invadem, sem 

pedir

licença, 
a 

privacidade 
de nossas casas. Selecionados em

decorrência 
dos mais variados fatores, de ordem 

políti-

ca, econômica, 
ideológica.

A ação da informática é também relevante, mas

em 
outra dimensão e, no Brasil, ainda em menor escala.

A tela 
do monitor é mais um suporte 

que 

substitui a

página impressa no 

papel. 

Verdade 

que 

também

condiciona 
e, em alguns casos, converte-se em hábito,

quase 
em vício. Mas, mesmo valendo-se da imagem,

como 
acontece com o cinema, ainda 

privilegia 

a manifes-

tação 
verbal e, freqüentemente, o texto. E este exige a

descodificação, 
a leitura. Na superfície e, sobretudo, no

silêncio 
das 

palavras.

O desenvolvimento da cultura de massa em 

que

se inserem 
a nova comunicação e suas tecnologias, en-

contra-se 
acelerado 

pelo processo 

de 

globalização. 

Dian-

te dele, evidenciam-se 

"duas 

imagens da cultura: a 

pri-

meira imagem 

pressupõe 

a extensão de uma determina-

da cultura até seu limite, o 

globo 
(...) 

A segunda imagem

aponta 

para 

a compressão de culturas" antes separa-

das.3 
Simultaneamente, emergem, até com violência, con-

flitos resultantes do reacender de manifestações cultu-

rais fortemente definidoras de etnias e comunidades, e

3 

FEATHERSTONE, Mike. 0 desmanche da Cultura. Globalização, Pósmodernismo e ide

Studio Nobel: SESC, 1997.p.21.

conflitos de nações. Essas observações conduzem de

imediato à importância da cidadania, na medida em 

que

esta se associa à nacionalidade.

Esclareço 

que 

estou entendendo 
cidadania muito

dicionariamente, como 

qualidade 
ou estado de cidadão,

este em sua tríplice significação: como indivíduo no 

gozo

dos direitos civis e 

políticos 
de um Estado, ou no desem-

penho 

de seus deveres 

para 
com este; como habitante da

cidade; como ser humano, como sujeito.

A leitura, nessa direção, 

passa 
a ser altamente re-

levante. O texto 

permite 

um nível de informação de alta

eficiência e adequada digestão do 

que 
é informado.

E com um aspecto 

que 
me 

parece 
fundamental: 

a

leitura liberta. 
Quem 

cultiva o hábito de ler reflexiva-

mente tem total liberdade de escolha. Não se submete

passivamente 

à avassaladora sedução da mídia. Escapa

da armadilha massageadora dos meios de comunicação

de massa. E do eventual dirigismo 

pedagógico. 
E se nem

todos lêem, 

quem 

lê se converte em voz ativa na forma-

ção 

da opinião 

pública. 

Faz 

parte 

do 

jogo 
social.

E 

quanto 

ao texto literário?

Diante dele, a leitura assume ainda maior impor-

tância.

A literatura é uma arte 

que, 

é certo, vem lutando

para garantir 

lugar de centro como 

produto 
cultural.

Mas 

que, por 

sua relevância, 

permanece 

viva e ativa, na

concorrência com as inúmeras formas de lazer 

que pro-

liferam na civilização contemporânea.

O texto de literatura realmente significativo ultra-

passa 

os limites individuais do codificador, 

para 

nos atingir,

por 

força do mistério da criação artística, com mensagens

capazes de revelar fundamente muito da condição humana.

Caracteriza um mergulho na direção do ser individual, 
do

ser social, do ser humano. Considerada em função de tais

aspectos, a vinculação entre a literatura e a cidadania sem-

pre 

está 

presente, 
com maior ou menor 

profundidade.

O 

que 

se espera do ser comunitário? 

Que 
assu-

ma sua condição de cidadão. Ora, a cidadania 
está

visceralmente 
vinculada ao imaginário de 

que 
se nutre

a construção da comunidade. 
O espaço comunitário

amplia-se em dimensões de identidade nacional. 
A li-

dade.[Undoing Culture, Globalization,, Postmodernism andIdentitylSão Paulo:
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teratura converte-se em 

poderoso 

nutriente do ima-

ginário 

nacional.

Dom Casmurro, romance de Machado de Assis, é,

nessas direções, 

para 

destacar um exemplo, uma obra-

marco. Por força do 

que 

nele se revela e do modo de rea-

lização 

que 

nele se configura, abrem-se em sua 

polissemia,

a inúmeras e variadas leituras. 
Que 

nos 

permitem

depreender, entre vários, aspectos individuais

metonimizados nos 

personagens, 

multiplicidade de temas:

o ciúme, o adultério, a dúvida, o ressentimento, a fratura

do resgate, a fatalidade da infelicidade humana, a ambi-

güidade, 

o fazer do romance, a dissimulação do erotismo

feminino, o desvendamento da 

prática jurídica; 

envolve 

pro-

jeções 

do social, também metonimizados no microcosmo

familiar dos Santiago e dos Pádua; visões de mundo; visão

do Rio de 
Janeiro 

do Segundo Reinado e, sobretudo, configu-

rações da complexidade da vida humana.

A condição de habitante de uma cidade 

presenti-

fica-se exemplarmente nas Memórias de um sargento de

milícias, de Manuel Antônio de Almeida, 

que 

nos leva ao

Rio de 
Janeiro 

do tempo do rei, e o rei era d. 
João 

VI.

Pode ser ainda lida em Feliz ano novo, livro de contos de

Rubem Fonseca, feito de metonímias hiper-reais da vio-

lência urbana na cidade maravilhosa.

A cidadania associa-se à nacionalidade na síntese

magistral 

que 

é Macunaíma, de Mário de Andrade,

centrada nas andanças de um anti-herói feito da fúsão

de traços do brasileiro, seus defeitos e virtudes, suas as-

pirações 

e suas frustrações, em uma crítica da concepção

da 

própria 

cultura nacional.

Mesmo 

quando 

se trata de literatura-espelho, ou de

idealizações, a vinculação está 

presente. 
No 

primeiro 

caso, os

romances de 
Jorge 

Amado, a 

partir 

de Gabriela, cravo e cane-

la, comprovam a tese: são romances carregados de baianidade

e de brasilidade. E de substância humana. A ficção de 
José 

de

Alencar, seja Iracema, síntese do 

processo 

civilizatório da

América, seja O Guarani, leite materno do imaginário nado-

nal, sejam os 

perfis 

de Diva, Senhora, A viuvinha, ou A 

pata

da 

gazela, 

deixam ver a dimensão cidadã idealizada. E 

que

dizer dos 

poemas 

de Carlos Drummond de Andrade 

que

vão dos espaços da cidade às dimensões sociais e existenciais

do ser humano? A lista e, felizmente, rica e vasta. E o 

propó-

sito e as circunstâncias do 

presente 

texto não 

permitem 

tra-

tar do Graciliano Ramos de Vidas secas e de São Bernardo,

que 

associam dimensões 

psicológicas 

e dimensões regionais,

ou dos nordestes de Rachel de 
Queiroz 

e de 
João 

Cabral de

Melo Neto, ou ainda dos 

personagens 

urbanos dilacerados

de Clarice Lispector, nem de Riobaldo e Diadorim e seus com-

panheiros, 

convivas de territórios individuais, sociais, religi-

osos, universais e míticos nos espaços cidadãos do Grande

sertão: veredas, de Guimarães Rosa. E não nos esqueçamos

das obras da literatura universal.

A literatura ajuda o comum das 

gentes, 
como assina-

la Edward T. Hall, a organizar seu universo cultural. Vale

dizer, contribui, de fato, 

para 

a assunção do ser comunitário

como cidadão. Lembre-nos 
que 

o escritor fala 

pela 
cidade.

Dá testemunho de seu tempo e de sua 

gente. 
E, freqüente-

mente, dá voz aos 
que 

não a têm. E cumpre insistir à exaustão,

em uma verdade 
que permanece: 

a literatura é um dos meios

mais eficazes de 
que 

se vale o ser humano 

para 
conhecer a

realidade. E mais: traduz o 

grau 

cultural de uma sociedade.

Além de contribuir 
para 

a afirmação de identidades culturais.

Claro está 

que 

a natureza do compromisso entre a

literatura e a cidadania reveste-se de dimensões ideológicas.

Alguns textos, 

por 

sua vez, situam-se muito 

próximos 
da

acepção de cidadania centrada nos direitos civis e 

políticos,

enquanto outros 

privilegiam 

espaços do indivíduo como ser

social, como ser humano. Mas a reflexão 
que propiciam 

abre-

se ao necessário 

questionamento. 

O oxigênio da literatura 
é a

liberdade. E isto vale tanto 

para 

o escritor, como 

para 
o leitor.

A convivência com o texto literário contribui efetiva-

mente, entre outras funções, 
para 

o autoconhecimento, o

conhecimento do mundo, o conhecimento 
do outro, o co-

nhecimento da relação como outro e com o mundo, o co-

nhecimento da comunidade e do 
país. 

E, em decorrência,

ajuda o indivíduo a conscientizar-se dos deveres e direitos, de

sua condição de cidadão, de ser comunitário 
em sua cidade e

em seu 

país, 

de ser no mundo. E 
proporciona 

simultanea-

mente, um tipo especial de 

prazer.

Nossos costumes, nossa realidade 
regional ou

urbana, nossa 

psicologia, 

nossas 

peculiaridades 

como

povo, 

nossa sensibilidade, muitos dos nossos 
proble-



mas, as 

pedras 

do nosso caminho especificam-se,

internalizados, 
nos textos dos escritores. Do 

passado 

e do

presente.

Se a leitura do texto, literário ou não literário,

reveste-se de tal importância, televisão, cinema, Internet,

não devem ser, entretanto, em termos de educação, tra-

tadas como adversários. São 
parceiros 

concorrentes: não

se convertem em anjos exterminadores.

E tratar de educação, em tempo de cultura de mas-

sa, em tempos de civilização de consumo, conduz, de imedi-

ato, a uma agência cultural 
que pode, 

mais 
que qualquer

outra, assegurar a 

permanência 

do hábito da leitura: a esco-

la. 
Desde 

que 

entendida dialeticamente e simultaneamente

em sua dupla dimensão conservadora e transformadora.

Ela assegura, de um lado, a 

permanência 

de determinados

valores 

que 

a comunidade considera culturalmente 
rele-

vantes 

para 

sua 

preservação, 

à luz da ideologia dominante

em sincronia sociocultural dada. E de outro, em sua di-

mensão transformadora, objetiva o desenvolvimento 
da

capacidade de crítica, fundamental 
como contraponto do

condicionamento. É nela 
que 

se desenvolve 
o hábito da lei-

tura. Nesse espaço, desponta o material 
de apoio 

pedagógi-

co, notadamente o livro didático, na medida em 

que possi-

bilita trabalhar sistematicamente 
a múltipla 

aliança entre

mídia e educação. Ganha relevância 
também a biblioteca

escolar, aberta à livre escolha dos alunos, 
possibilitada 

e

eficiente motivação 

por parte 

dos docentes. Estimulada a

atividade crítica, função básica da ação 
pedagógica.

Outra agência asseguradora 
da divulgação do livro

e do estímulo à leitura é a biblioteca 
pública, 

fixa ou volante,

nas esferas municipal, estadual e federal. Felizmente 
presen-

te em vários sítios do 

país, 

mas 
que pode 

ter ampliada a

eficiência de sua atuação 
por 

meio de 

projetos 

de incentivo

ao ato de ler e 

pela 

agilização da efetiva integração no bus-

cado sistema nacional. A aproximação 
de autores de livros

e de leitores, nos espaços das bibliotecas, 
tem-se mostrado,

neste sentido, eficaz. Sobretudo 
quando 

associada à 

prepa-

ração 

prévia que 

envolve a co-participação 
das escolas 

pró-

ximas, com atividades mobilizadoras, 
como leituras e 

pes-

quisas 

sobre autores e obras.

Feiras e seminários também vêm contribuindo

para 

a 

garantia 

da 

presença 

do livro como 

produto 

cul-

tural relevante, sobretudo na medida em 

que 

mobilizam

grandes 

massas de 

público 

e conferem às obras e aos

autores foros de celebridade, condição extremamente va-

lorizada, na atualidade.

Fundamental, em todas as circunstâncias, facili-

tar o acesso aos livros, a 

partir 

de 

preços 

compatíveis

com o 

poder 

aquisitivo da maioria dos brasileiros. É

importante, nesse espaço, estimular as 

parcerias públi-

cas e 

particulares. 

Com o objetivo imediato de baratear

custos e 

possibilitar preços 

acessíveis 

que, 

associados ao

incentivo à leitura, 

poderão 

conduzir à semeadura dese-

jável 

de livros a mãos cheias, como bendizia Castro Alves,

que 

levam o 

povo 

a 

pensar.

Encontros e feiras internacionais 

que 

divulgam o

livro brasileiro no exterior 

possibilitam 
ampliação de

mercado e testemunho da cultura brasileira em comuni-

dades estrangeiras, sobre estimularem o necessário in-

tercâmbio cultural. O 

que 

é bom 

para 

o livro, 

para 

o

autor, 

para 

o leitor, 

para 

o 

país.

Dimensão especial assumem as 

premiações. 

Se-

jam 

as estimuladoras dos escritores iniciantes, daqueles

com obra em 

processo, 
sejam as 

que 

representam o re-

conhecimento 

pela 

obra realizada ao longo da vida 

pelos

artistas da 

palavra. 

Em tal área, a ação das empresas, no

cumprimento da função social 

que 

se atribuem na con-

temporaneidade, é de fundamental importância 

para 

a

ampliação dos espaços de 

presença 

do livro.

Importa assegurar o cumprimento da lei da 

política

nacional do livro, 

que garante 

ao cidadão o 

pleno 

exercício

do direito de acesso ao livro e a seu uso. Concretamente.

Ler é uma forma de ampliar conhecimento, de

iluminar-se e de assumir a 

plenitude 

da condição cidadã

e da condição de ser humano.

Domício Proença Filho

Professor Emérito da Universidade Federal

Fluminense e membro da Academia Brasileira de

Filologia, do PEN Clube do Brasil e da Academia

Brasileira de Letras.
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O 

papel 

da 
leitura 

e da

literatura 
no século XXI

Francisco Aurélio Ribeiro

A criação não 

pode 

completar-se sem a

leitura, 

já que 

o artista deve confiar ao outro

a tarefa de terminar o começado; um autor

só 

pode perceber-se 

essencial à sua obra

através da consciência do leitor.

J. 
P. Sartre

p 

IÉ 
século XX nos trouxe as marcas de um tempo e de uma cultura 

que 

se esvaem.

É Um século 

que 

apresentou, em sua 

primeira 

metade, 
uma crença na utopia,

no triunfo da técnica e da ciência, na modernização 
da sociedade, no fim do

colonialismo. Tal crença foi-se diluindo com as sucessivas 
guerras, 

culminando com

a 2a Guerra Mundial e a morte dos 

principais 

modernistas: 
Proust, 

Joyce, 
Virgínia

Woolf, Mário de Andrade, entre nós. A Pós-Modernidade, 
com seus rituais de ruptura,

experimentação e transgressão, coloca em cena a crise 
da modernidade, 

o

descompasso entre a modernização social e a modernização 

estética, o fim dos

grandes 

relatos 
(ciência, 

filosofia, moral, religião, 

política, 

história).

A 

partir 

de 1880, Max Weber começa a advogar o

resgate dos impulsos utópicos do Iluminismo 
para 

com-

pletar 

o 

projeto 

inacabado da modernidade. Segundo

ele, esta ter-se-ia malogrado 
por 

a cultura artística mo-

derna ter-se separado da vida, mostrando-se incapaz de

sair de sua 

"lógica 

interna" 
para 

alcançar os 

problemas

comuns da existência humana.

Ao retomar as idéias de Max Weber, busco em

sua crítica à modernidade uma resposta 

para 

a seguinte

pergunta: 
Que 

tipo de leitura e de literatura deveremos

esperar 

para 

o 

próximo 

milênio? Mais especificamente,

como deverá ser o leitor e escritor do 

próximo 
século?

Em 

primeiro 

lugar, tenho de retomar alguns conceitos

inseridos no tema, dentre 
eles, o de leitor 

, 
leitura, 

"es-

critor", 

"literatura".

Iniciemos 
pelo 

dicionário: 
Leitor 

— 

[Do 
lat.

lectore.) Adj. 1. 
Que 

lê; ledor.2.S.m.Aquelequelê,ledor.

Leitura 
= 

[Do 
lat. medieval lectura] 

s.f. 1. Ato ou efeito de

ler. 2. Arte de ler. 3. Hábito de ler. 4. Aquilo 
que 

se lê. 5.

Que 
se lê, considerado em conjunto. 

6. Arte de decifrar 
e

fixar um texto de autor, segundo determinado 
critério.

(Dicionário 
do Aurélio, 

p. 

829). Pode-se 
observar, nos

0



dois conceitos, tanto de leitor 

quanto 

de leitura, a idéia

de ação, continuidade, hábito, formação. Tanto o sufixo

"or" 

do substantivo e do adjetivo 

"ledor/leitor" 

quanto

o sufixo 

"ura" 

indicam, em língua 

portuguesa, 

um agente

e uma ação. Portanto, estamos falando de um 

"leitor

ideal", aquele 

que, 

segundo W. Iser, 

"deveria 

ter o mesmo

código 

que 

o autor" ou aquele 

que 

"deveria 

ser capaz de

realizar na leitura todo o 

potencial 

de sentido do texto

ficcional" 
(ISER, 

W. O ato da leitura. Uma teoria do efeito

estético. Vol. 1. São Paulo: Ed. 34,1996, 
p. 

65).

No entanto, a história da recepção dos

textos nos revela 

que 

a recepção do texto escrito, verbal

ou visual, literário ou não, atualiza-se de maneiras mui-

to diferentes. Não é 

possível, 

em um só momento, 

pro-

duzir-se toda a diversidade das 

possíveis 

significações de

um texto, 

já que 

os sentidos de um texto 

podem 

ser rea-

lizados sucessivamente, em diferentes leituras e em dife-

rentes momentos do 

processo 

de formação de um leitor.

Na relação tradicional autor/texto/leitor, o autor

projetava 
uma imagem de si 

próprio 

e a duplicava no

leitor. Este tornava-se o 

"alter 

ego" do emissor textual, a

partir 

de sinais retóricos 

que 

orientavam a reconstrução

do texto conforme o desejo ou intenção do autor ou de

sua ideologia. Uma leitura, ou recepção, bem sucedida

previa 

consenso entre duas instâncias, a de 

produção 
e a

de recepção do texto literário. Esse tipo de figura de leitor

supunha um sentido independente, exemplar, 

pré-con-

cebido da obra literária e uma atitude contemplativa,

receptiva, alienada, 

passiva 

do leitor em relação ao senti-

do formulado 

pelo 

texto.

Também o conceito de 

"escritor" 

ou 

"autor" 

tem

sofrido diferentes variações, no tempo e no espaço. Do

antigo 

"escriba", 

doutor da lei, entre os 

judeus 

a funcio-

nário do faraó, entre os egípcios; ao 

"copista" 

dos textos

manuscritos, na Idade Média; do 

"autor 

oral", da Idade

Média, ao 

"autor 

moderno", surgido com a edição im-

pressa, 

do conceito de 

"direito 

autoral", consagrado a

partir 
do século XIX, a figura do 

"escritor 

profissional",

liberal, ao conceito atual, 

pós-moderno, 

de 

"morte 

do

autor", 

posto que 

não existe o 

"sujeito", 

segundo Foucault,

muitos caminhos foram trilhados.

Até a Idade Média, 

predominou 
o conceito 

"divi-

no" de escrita baseada na inspiração. O escritor era o

escriba de uma 

"Palavra" 

que 
não era dele, 

pois 

vinha de

outro lugar. Da Idade Média à Moderna criou-se o con-

ceito de originalidade, em 

que 

"escritores" 

são os 

que

compõem uma obra,, original, fruto de seu trabalho e de

sua criação. O inglês faz a distinção entre writer, o 

que

escreve alguma coisa, e author, aquele cujo nome 

pró-

prio 

dá identidade e autoridade ao texto. Também o fran-

cês distingue o écrivain do auter, diferenciando 
o 

que

escreveu um texto 

que permanece 

manuscrito, sem cir-

culação, do 

que publicou 

obras impressas.

Com a Pós-Modernidade, difundiu-se o conceito

de 

"morte 

do autor" e a ascensão, ou a revitalização, do

conceito de 

"leitor". 

Sabe-se, hoje, 

que 

a leitura é sempre

apropriação, invenção, 

produção 

de significados.

Segundo Michel de Certeau, 

"o 

leitor é um caça-

dor 

que percorre 

terras alheias". Apreendido 

pela 

leitura,

o texto, esse tecido de significados, não tem, exclusiva-

mente, o sentido 

que 

lhe atribui seu autor, seu editor ou

seus analistas ou apresentadores. O conceito de leitura

atual supõe, em 

princípio, 

a liberdade do leitor 

que 

des-

loca e subverte a leitura, ou o sentido, 

que 

o livro lhe

pretende 

impor. Só 

que 

a liberdade leitora não é 

jamais

absoluta. Ela é cercada 
por 

limitações derivadas das ca-

pacidades, 

convenções, hábitos, 
(de)formações 

que 

ca-

racterizam, em suas diferenças, as 

práticas 

de leitura.

Chegamos ao final do século XX e nunca se leu

tanto 

quanto 

na época atual, mesmo no Brasil. É cada vez

maior o número de leitores de 

jornais 
e revistas 

(Veja 
e

IstoÉ, em suas últimas edições, divulgaram ter ultrapas-

sado um milhão de assinaturas), autores infanto-juvenis

como Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado e mui-

tos outros também 

já 

ultrapassaram, 
há muito, a marca

de milhões de livros vendidos; mas 

penso, 
sobretudo, no

leitor do futuro, ou melhor, o 

jovem que, 

cada vez mais,

navega na internete e constrói o seu texto de 

prazer 

ou de

informação. Esse 

jovem 

"navegante" 

tem, hoje, o mesmo

sentido de Ulisses, o herói mítico de Homero, 

personagem

símbolo do texto literário e 

que, 

agora, 

pode 

ser retomado

para 

ressignificar o leitor dos tempos 

pós-modernos.
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Em 

primeiro 

lugar, não temamos o fim do livro

oü da leitura. Vivemos em época de crise, sim, mas a

crise 
que 

vivemos, neste final de século, não é muito dife-

rente da crise vivida no final da antigüidade clássica e no

advento da Idade Média; na crise anterior à Ilustração, à

Revolução Francesa e à Revolução Industrial, anteceden-

tes históricos do 

que 

se chamou Modernidade. 
Bárbara

Tuchman, em Um espelho distante, chega a comparar a

época em 

que 

vivemos, ao final da Idade Média, sobretu-

do o século XIV, época de 

guerras, 

fome e 

peste. 

Estes

flagelos, 

que 

assombram todo o século XX, e 

que 

recru-

descem, neste final de século e milênio, com as 

guerras

tribais na África, Cáucaso e Bálcãs; as 

guerras 

sociais nas

ruas de São Paulo, Bogotá e 
Johanesbrug; 

a fome 
que

assola mais de um terço da humanidade e as doenças

antigas 
que 

retomaram sua força, como o cólera, a tu-

berculose e as novas, como a Aids, trazem-nos a certeza

de 

que 

a Modernidade é um sonho ou um 

projeto 

hu-

mano ainda não concretizado.

Hoje, a biblioteca virtual, eletrônica, digital está à

disposição de cada leitor, sem sair de casa, mas ela não

substituirá a biblioteca tradicional e nem o livro individu-

ai. Nas sociedades tecnologicamente mais avançadas 

que

a nossa 
(EUA, 

Canadá, Europa) é o 

que 

ocorre. A

informatização não substituiu a imprensa, ou o texto es-

crito, 

para 

o registro e a disseminação do livro, assim como

a televisão não eliminou o cinema e nem este o teatro.

A televisão, o computador os 

jogos 

eletrônicos, o

cinema, livros, 
jornais 

e revistas são tanto instrumentos

de informação, lazer ou alienação. Por isso, a 

pergunta

que 

se faz, agora, é: como deve ser a atitude do 

professor

desses 

jovens que 

têm ou terão tantos recursos de infor-

mação/formação/lazer à sua disposição, em 

quantidade

muito maior 
que 

teve?

É um desafio muito 
grande, 

mas acredito 

que 

a

chave esteja na redescoberta do humanismo ou da

humanização. De 

que 

adianta o computador e todos os

seus recursos, ou os cinemas e a televisão, com seus fil-

mes e 

programas que 

estimulam a violência, o sexo 

pelo

sexo ou o materialismo? Há 30 anos sou um 

professor

de Literatura/Leitura e, 

por 

isso, acredito no 

papel per-

manente da Literatura 

para 

tornar os seres humanos

mais humanos.

A Literatura, segundo Antônio Cândido, são 

"as

criações de toque 

poético, 

ficcional ou dramático em to-

dos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de

cultura, desde o 

que 

chamamos folclore, lenda, chiste,

até as formas mais complexas e difíceis da 

produção 

es-

crita das 

grandes 

civilizações". Nesse aspecto, a literatu-

ra, em seu sentido amplo, é uma manifestação universal

de todos os homens, em todas as épocas.

Antônio Cândido compara a Literatura ao so-

nho e ao devaneio, necessidades vitais do homem, e afir-

me ser a literatura 

"o 

sonho acordado das civilizações".

Por isso, assim como não é 

possível 

haver equilíbrio 

psí-

quico 

sem o sonho, também não há equilíbrio social sem

a literatura. Mais ainda, destaca o mestre 

que 

a Literatu-

ra é fator indispensável 
de humanização e confirma o

homem na sua humanidade.

ítalo Calvino, 
em uma de suas obras magistrais,

Seis 
propostas 

para 

o 
próximo 

milênio, advoga 

para 
a

imortalidade 
das artes e mais especificamente, da litera-

tura as seguintes 
características: 

leveza, rapidez, visibili-

dade, exatidão, 
multiplicidade 

e consistência. A elas, eu

incluiria 

"Humanização". 

Sartre, em seu clássico, 

Que 
é

Literatura?, afirma 
que 

"Um 

dos 

principais 

motivos da

criação artística é certamente 
a necessidade de nos sentir-

mos essenciais em relação 
ao mundo . Por isso, ela é, ao

mesmo tempo, uma manifestação 
individual e social de

humanidade.

Morto o século XX, o 

que 

sobreviverá? Provável-

mente, um novo Iluminismo, 
uma volta ao racional e ao

Humanismo. Após este século 
que 

se extingue com a

coisficação do homem, e caberia 
citar, aqui, Drummond,

com seu 

poema 

"Eu-etiqueta", 

deverá o homem retomar,

para 

sobreviver, os 

princípios 

renascentistas 
em sua bus-

ca do Humanismo. Se o século 
XX foi, sobretudo em sua

2a metade, um retroceder à Idade 
Média (Tuchman) 

ou a

um Neobarroco 
(Severo 

Sarduy 
ou Omar Calabrese),

deverá iniciar o XXI, era de Aquarius, 
com a conciliação

da racionalização 
progressiva 

da vida e os valores

humanísticos. Uma nova utopia? Provavelmente.



Suponho até 

que 

esse 

processo já 

se encontra na

literatura destes últimos anos. Vejo, 

por 

exemplo, no diá-

logo da Literatura com a História, sobretudo a 

partir

dos anos oitenta, uma ficção 

que 

ilumina a História,

parodiando-a, 
confirmando o 

que 

Walter Benjamin nos

propusera, 
em seu texto clássico: 

"A 

história é objeto de

uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e

vazio, mas um tempo saturado de agoras". Autores como

João 
Ubaldo Ribeiro em Viva o 

povo 

brasileiro; Nélida

Pinon, em A República dos sonhos; 
José 

Roberto Torero,

em Chalaça, Terra 

papagalis 

ou Truco, xadrez e outras

guerras 

e os capixabas Guilherme Santos Neves, em Cha-

mas na missa, A nau decapitada, O templo e a 

forca, 

e,

Renato Pacheco, em A oferta e o altar, Fuga de Canaã,

Reino não conquistado, Bernadette Lyra, com A 

paneli-

nha de breu, através do ficcional, estabelecem um olhar

crítico e 

questionador 

do tempo histórico, usando o tex-

to literário 

para 

iluminá-lo.

Outro aspecto 

que 

vejo como antecedente de um

provável 
Humanismo futuro, 

já presente 

em dias atuais,

é a 

questão 

do multiculturalismo, cujo enfoque central

são os conceitos de hibridismo e alteridade, 

que 

obrigam

a repensar a história literária, nos últimos vinte anos.

Com a organização das mulheres e dos 

grupos 
chama-

dos minoritários, negros, homossexuais e de outras mi-

norias marginalizadas, o enfoque falocrata, branco e cris-

tão, 

predominante 

até o século XX, é obrigado a ceder

lugar às outras vozes até então discriminadas. Não se

pode 
mais, 

por 

exemplo, estudar a historiografia literá-

ria, sem analisar a 

participação 
das mulheres no Ro-

mantismo, e Nísia Floresta 

jamais poderá 
ser esquecida

na luta 

pela 

liberação feminina; na campanha

abolicionista, se impõem os nomes de Maria Firmina no

Maranhão e Narcisa Amália, no Rio de 
Janeiro; 

na luta

pelo 

sufragismo, na 1J metade do século XX e na literatu-

ra homoerótica, nos últimos 20 anos. Em Dialética da

colonização, Alfredo Bosi é taxativo: 

"Pode-se 

passar 

da

raça 

para 

a nação, e da nação 

para 

a classe social 
(cultura

do rico, cultura do 

pobre, 
cultura burguesa, cultura ope-

rária), mas de 

qualquer 
modo, o reconhecimento do 

plu-

ral é essencial".

Em obra escrita há 30 anos, Por 

que 

Literatura,

L. Costa Lima nos 

propõe 
uma resposta ao título de sua

obra, 

que gostaria, 
agora, de estender ao título desta

mesa: Por 

que 
ensinar Literatura no 

próximo 
século?".

Cito-o: 

"A 

arte e a literatura se 

justificam por 
expressa-

rem, a 

partir 
do locus semântico do 

polissêmico (Delia

Volpe), uma visão articulada do tempo. Visão 

que 

ao

leitor ou ao espectador conseqüente não 

pode 
ser ape-

nas motivo de contemplação, elemento de desfrute, 

pra-

zer dos sentidos, 

porém 
mais do 

que 

isso, condição 

para

o entendimento crítico da realidade. E 

quando 
dizemos

crítico 

pensamos 

em um ato 

que 
não se encerra em com-

preender, 
mas em atuar a 

partir 
desta compreensão."

A 

partir 

desta citação de L. C. Lima, 

poderíamos,

então, 

perguntar: 

mas 

que 

literatura é essa 

que propicia

o entendimento crítico da realidade? Certamente não é o

tipo Sabrina ou a de Paulo Coelho e Lair Ribeiro. Esta é

uma literatura de massa, de consumo imediato e 

que

muito 

pouco 

favorece uma 

"leitura 

crítica da realidade".

Estamos falando de uma obra literária 

que 

é, segundo

A. Cândido, 

"uma 

construção de objetos autônomos

como estrutura e siginificado; uma forma de expressão,

pois 
manifesta emoções e a visão do mundo dos indiví-

duos e dos 

grupos; 

uma forma de conhecimento, inclu-

sive como corporação difusa e consciente".

Como objeto construído, a obra literária apre-

senta, em sua estrutura, um modelo de coerência, 

gerado

pela 

força da 

palavra 

organizada. Ao tirar as 

palavras 
de

sua experiência de mundo, do inconsciente e do conheci-

mento da realidade, o escritor estabelece com o leitor o

poder 

humanizador dessa construção. 
Daí, o indispensá-

vel 

papel 

do leitor, evidenciado 

pela 
teoria da estética e da

recepção, 

para 

atribuir significado ao texto. Por exemplo,

a crítica engajada dos anos 50/60 chamou a literatura

de Machado de Assis de alienada, 

por 

não ter sido

panfletária', 
denunciando 

o escravismo, 
no século 

pas-

sado. Hoje, a crítica contemporânea 
olha, com outros

olhos, a obra machadiana e sua ironia e crítica não só da

escravidão, 
mas de toda uma classe social, a burguesia, e

das injustas estruturas sócio-político-econômicas 
em

que 
se formam. Mudou a obra de Machado de Assis?
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Não, o 

que 

mudou foi o leitor e a leitura 

que 

faz de sua

obra, hoje.

Machado morreu, na 

primeira 

década deste sé-

culo. Sua repercussão, no entanto, é tamanha 

que 

foi

recentemente escolhidos 

pelos 

leitores de Isto É como

o escritor do século XX. Outros como Mário de

Andrade, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, Clarice

Lispector e, 

por 

último, 
João 

Cabral de Melo Neto, se

lhe seguiram, em importância como seres de ação e,

sobretudo, 

pela 

literatura 

que 

deixaram. Altas litera-

turas, 

parafraseando 

Leyla Perrone-Moisés, e 

que 

dig-

nificam a literatura de língua 

portuguesa 

feita no Bra-

sil e, 

por 

si só, 

justificam 

seu ensino ad aeternum. É

hora de repensarmos os conceitos 

pós-modernos 

de

"desconstrução" 

(Derrida), 

"esquizofrenia 

lingüística"

(Jameson), 

"fim 

da história" 
(Fukyama), 

"morte 

do

autor" 
(Foucault), 

"desreferencialização" 

e 

"deslegiti-

mação dos 

grandes 

relatos" 
(Lyotard). 

Sobre eles, cons-

truam-se outros.

Assim como a invenção da imprensa não ma-

tou a literatura 

popular 

e o conto folclórico, no final

da Idade Média, mas os massificaram; assim como a

invenção do cinema não acabou com a literatura, no

final do século XIX, mas a revitalizou; assim como a

televisão não acabou com o cinema; o computador

não eliminou a televisão e a internet não substituiu

os correios e os filatelistas, a literatura não morreu,

neste final de século, e 

permanecerá 

viva enquanto

elemento essencial 

para 

a humanização, este 

proces-

so 

que, 

de acordo com A. Cândido, confirma no ho-

mem traços essenciais como 

"o 

exercício de reflexão,

a aquisição do saber, a boa disposição 

para 

com o

próximo, 

o afinamento das emoções, a capacidade

de 

penetrar 

nos 

problemas 

da vida, o senso de bele-

za, a 

percepção 

da complexidade do mundo e dos

seres, o cultivo do humor". Encerro este texto, citan-

do, novamente o mestre: 

"A 

literatura desenvolve em

nós a 

quota 

de humanidade na medida em 

que 

nos

torna compreensivos e abertos 

para 

a natureza, a

sociedade e o semelhante". Por tudo isso, ela conti-

nuará sendo ensinada no 

próximo 

século, e 

por que

não, no 

próximo 

milênio. Voltamos aos clássicos,

pois. Que 
eles nos ensinem o sentido do 

"humano"

que perdemos, 

neste final de século, e a recuperar o

"tempo 

da delicadeza", de 

que 

nos fala Chico

Buarque, em 

"Todo 

sentimento".

Francisco Aurélio Ribeiro

Escritor, doutor em Letras e membro da Academia

Espírito-Santense de Letras.



Preço 
único do livro

Solução 
frágil 

para 

um 

problema 
grave

Fábio Sá-Earp e George Kornis

Um 

galo 

sozinho não tece uma manhã:

ele 

precisará 

sempre de outros 

gaios.

João 
Cabral de Melo Neto

"Tecendo 

a manhã"

pano 

de fundo do 

presente 

texto é a atualidade secular de tema da liberda-

# 
de dos agentes econômicos 

- 

produtos, 

comerciantes e consumidor final

- 

e, também, a importância dos acordos reguladores de condutas no inte-

rior das diversas cadeias 

produtivas 

integrantes de uma economia capitalista

estruturada e dinâmica. Nessa 

perspectiva, 

a diversidade dos agentes econômicos

apresenta, 

por 

um lado, um conjunto de interesses divergentes e, 

por 

outro, apon-

ta uma demanda 

por procedimentos 

capazes de converter 

potenciais 

conflitos em

cooperação benéfica ao conjunto dos agentes.

No caso da cadeia 
produtiva 

do livro temos a

contraposição entre, 

por 

um lado, os defensores da liber-

dade de editores e livreiros fixarem 
preços 

e a liberdade do

consumidor em ter acesso a livros com descontos de 

quem

os 

quiser 

conceder; e, 

por 

outro, aqueles 

que 

alegam 

que

os 

grandes 

varejistas 

praticam 

descontos 

que 

levam à fa-

léncia dos 

pequenos, portanto 

à eliminação da liberdade

de atuação destes últimos. Além disso, dizem os defenso-

res do 

preço 

único, a redução do número de livrarias con-

duziria à redução da variedade dos livros apresentados ao

público, 

à redução do número de editoras e, finalmente,

ao aumento dos 

preços 

em um mercado 

que 

se tornaria

menos competitivo, trazendo 

prejuízos para 

o consumi-

dor; tudo isso exigiria a intervenção de alguma instância

reguladora da concorrência 
- 

o 

que 

inclui também a 

pro-

teção do consumidor.

Este debate, tal como está colocado, não leva a

solução alguma 
— 

cada uma das 

partes 

mantém suas

posições 

sem se convencer e nem muito menos conven-

cer o rival. É claro 

que 
isto reflete interesses econômicos

de cada um dos 

grupos 

envolvidos, mas espelha igual-

mente o fato de 

que 
o 

problema 

da fixação ou não do

preço 
único está mal colocado. Isto 

porque 

sua formu-

lação não aborda todos os componentes do 

preço pro-

duto. O interesse do consumidor é 

que 

o 

preço 

diminua

e a variedade aumente. Para se reduzir o 

preço 

de 

qual-
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quer produto 

é 

preciso 

de fato atuar sobre cada um de

seus componentes.

No caso do livro, estamos falando de seu custo de

produção 

e mais um conjunto de margens de

comercialização 

praticadas pelos 

editores, 

pelos 

distri-

buidores e 

pelos 

livreiros. O debate tradicionalmente se

ocupa apenas da distribuição das margens de

comercialização; no entanto, se estamos de fato interes-

sados em reduzir 

preços 

em beneficio do consumidor,

precisaríamos 

atentar igualmente 

para 

as 

possibilidades

de redução do custo de 

produção, que, 

se bem sucedida,

poderia permitir que 

os livros fossem oferecidos 

por

menores 

preços 

sem 

prejudicar 

os 

pequenos 

varejistas.

Vejamos em linhas 

gerais 

como se deu este deba-

te. Ele teve início em 1890, 

quando 

a editora britânica

Macmillan lançou o 

primeiro 

manual moderno de eco-

nomia em língua inglesa, os Principies ofEconomics, de

autoria do 

professor 

de Cambridge Alfred Marshall.

Conta-se 
que 

a editora decidiu não 

permitir 

a concessão

de descontos dos livreiros ao 

público, 

o 

que provocou 

a

revolta do autor, ardente defensor do livre movimento

das forças de mercado. Afinal, 

para 

a maior 

parte 

dos

economistas, ainda hoje, nada 

justifica que 

o consumi-

dor seja obrigado a 

pagar pelo 

livro um 

preço 

maior do

que 

aquele 

que 

o livreiro livremente se 

propõe 

a receber.

Por 

que 

então alguém se oporia a esta verdade elementar?

Marshall 

provavelmente 

não sabia 

que 

se trata-

va de um ácido debate sobre esta 

questão 

há mais de

seis décadas, 

quando 

a Dinamarca adotou o sistema do

preço 

fixo através de um acordo firmado entre a Asso-

ciação dos Editores de a Associação dos Livreiros atu-

antes naquele 

país. 

O mesmo se repetiu 

pouco 

mais

tarde nos 

países 

de língua alemã. A razão 

para 

esta 

prá-

tica é o fato de 

que 

alguns livreiros, 

geralmente 

de maior

porte 

e 

proprietários 

de cadeias de lojas, ofereciam aos

clientes descontos em algumas obras, 

principalmente

bestsellers. Estes descontos 

poderiam 

se originar em uma

redução de suas margens, mas em 

geral 

refletiam uma

redução dos 

preços pagos 

aos editores. Como a maior

parte 

das livrarias tinha 

- 

como ainda tem 
- 

suas recei-

tas concentradas em bestsellers, aquelas 

que 

não 

podi-

am oferecer os mesmos descontos acabavam 

por 

não

resistir e fechavam suas 

portas. 

Como isto diminuía a

concorrência e as livrarias sobreviventes aumentavam

seu market share do mercado, após o 

que poderiam 

vir a

deixar de oferecer aquele tipo de descontos. Em conse-

qüência: 

"... 

os editores iriam sendo 

progressivamente

submetidos à vontade do oligopsônio de 

grandes 

vare-

jistas, 

inclusive com a redução da importância das livra-

rias frente aos supermercados e lojas de departamentos.

Com isso os vendedores seriam levados a concentrar

seus estoques nos livros de 

grande 

vendagem, com con-

seqüentes deseconomias de escopo, 
que por 

sua vez 

pro-

duziriam uma forte concorrência entre editores 

pelo

espaço reduzido 

para 

expor suas obras. Além disso, ha-

veria uma redução da imagem da maioria dos livros,

resultando em deseconomias de escala e, conseqüente-

mente, 

preços 

mais elevados 
para 

uma oferta de títulos

mais diversificada. O resultado final seria a falência de

editoras e a concentração da 

propriedade 

no setor, o 

que

se constitui numa falha de mercado 
que 

deve ser impedida

por 

uma 

política pública." 
(Sá-Earp 

e Kornis, 2005:95).

Marshall 

- 
um brilhante economista do século

XIX 

- 
não acataria esta 

proposição 
posto que 

em seu

mundo as empresas eram 

pequenas, 

atomisadas e desti-

tuídas de 

poder 

de mercado, não lhes restando alternati-

va 

que 

não aquela de operar em regime de concorrência

perfeita. 

Foi, 

portanto, preciso 

esperar até os anos de

1930 

paras que 

os discípulos de seus discípulos formu-

lassem as 

primeiras 

teorias de concorrência 
imperfeita,

tentando dar conta de um regime de competição no 

qual

a 

grande 

empresa concentra capacidade 
de controle so-

bre 

parcelas 

expressivas dos diversos 
segmentos da eco-

nomia capitalista e é capaz de se impor aos concorrentes.

Nesse sentido vale notar 
que 

a análise marshalliana

centrada no regime de concorrência 
perfeita 

é um 

pro-

duto do século XIX dado 
que, 

a 
partir 

do desenvolvi-

mento capitalista do século XX, a 

prioridade 

analítica foi

conferida ao exame do regime de concorrência imperfei-

ta. Este último, ao reclamar a 

presença 

ativa de 

proces-

sos de regulação, 

gerou 

a universalização 
dos órgãos de

defesa da concorrência e do consumidor 
enquanto ins-
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trumentos aptos a convencer 

potenciais 

conflitos em co-

operação benéfica ao conjiTnto dos agentes econômicos.

Ao longo de todo o século XX defensores e

opositores da tese da fixação ou não de um 

preço 
único

para 

o livro se digladiaram em diversos 

países 

da Europa.1

O 

primeiro país 

a adotar o 

preço 

único foi a Dinamarca,

como 

já 

visto, em 1837; o sistema foi reexaminado nos

últimos anos, considerado bem sucedido e mantido com

uma 

pequena 

alteração, ficando a 

prática 

restrita aos dois

anos seguintes ao lançamento.2 De uma maneira 

geral

pode-se 

dizer 

que 

até meados do século XX os 

países que

adotaram o sistema o fizeram 

por 

acordos entre entida-

des empresariais; tratava-se de 

países 

do centro e do norte

da Europa em 

que 

a regulação dos mercados 

pelas 

antigas

corporações 

profissionais 

é uma tradição 

que 

remonta à

Idade Média. 
Já 

nos 

países 

do sul da Europa onde existe o

sistema de fixação de um 

preço 

único 

para 

o livro sua

implantação foi feita através de lei, a mais importante é

aquela adotada na França a 

partir 

de 1981.

A lei francesa mostra claramente sua 

preocupa-

ção 

em compatibilizar a defesa do consumidor com a

da concorrência, tendo como objetivos declarados 

pro-

mover:a igualdade dos cidadãos diante do livro, 

que

será vendido 

pelo 

mesmo 
preço 

em todo o território

nacional; 
- 

a manutenção de uma rede descentralizada

muito densa de distribuição, sobretudo nas zonas me-

nos favorecidas; 
- 

a sustentação do 

pluralismo 
na cria-

ção 

e na edição, 

principalmente para 

as obras difíceis."

(France, 
2003:4)

Com este objetivo a lei determina 

que 

os descon-

tos concedidos 

pelos 

livreiros sobre o 

preço 
fixado 

pelo

editor 
(ou 

importador) não devem ultrapassar 5%. Tanto

livreiros tradicionais 

quanto 

vendedores virtuais 

que 

atu-

am 

pela 

Internet devem obedecer a esta disposição, ha-

vendo exceções 

para 

casos especiais.3

Assim temos na Europa 

países que 

adotaram

desde o século XIX a fixação de um 

preço 
único 

para 

o

livro com base em um acordo corporativo 
- 

destacan-

do-se nesse 

grupo 

a Dinamarca e a Alemanha 
- 

bem

como 

países, 

como França e Espanha, 

que 

adotaram

tardiamente a fixação de um 

preço 

único 

para 

o livro

com base em uma imposição legal. Temos também expe-

riências, como a britânica, de adoção e de 

posterior 

rejei-

ção 

- 
fundada na crítica de sua ineficiência na defesa da

concorrência e na redução dos 

preços praticados 

- 

de

uma fixação de um 

preço 

único 

para 

o livro. A diversida-

de dessas experiências históricas recomenda um exame

de fôlego dos dados existentes em seus respectivos 

qua-

dros institucionais, considerando também as experiên-

cias 

japonesas 

e norte-americanas. Este esforço não 

po-

derá ser feito nos estreitos deste artigo, mas é de impor-

tância crucial 

para que 

o debate 

possa 

adquirir a neces-

sária robustez econômica.

O 

que 

faremos aqui é apenas um 

pequeno 

esfor-

ço 

nessa direção. Do nosso 

ponto 

de vista, uma hipótese

central 

para 

ampliar e adensar o debate em torno da

fixação ou não do 

preço 

único 

para 

o livro é 

que 

seja

tomado como uma 

política 

de defesa da concorrência

que 

integra uma forma de regulação do mercado 

que

precisa 

contemplar tanto uma 

proteção 

ao 

pequeno

empresário como ao consumidor. A liberdade do consu-

midor não 

pode 

ser sacrificada em nome de uma defesa

da concorrência 

que 

supostamente deveria 

garantir 

a li-

berdade e sobrevivência do livreiro independente.

Tampouco é tolerável o contrário, com o consumidor se

beneficiando de descontos 

que 

resultem na eliminação

do 

pequeno 

empresário. Como superar esta dificuldade

é o 

grande 

desafio, 

que já 

começa 

pela 

constatação de

que 

os termos do debate não refletem as experiências

que 

conseguimos mensurar, como veremos em seguida.

O mercado e os 

preços: 

breve análise estatísti-

ca do varejo

Testar a hipótese central do debate reclama, 

por-

tanto, o estudo de três 

pontos 

fundamentais: 
(i) 

se a

quantidade 

de títulos e a variedade de temas aumentou

ou diminuiu; 
(ii) 

se houve, num determinado intervalo

de tempo, mudanças nas fatias do mercado controladas

por 

livrarias independentes 
e 

por grandes 

superfícies; 
(iii)

se os 

preços 

variaram e em 

que 

intensidade e sentido. O

estudo do 

primeiro ponto, 

a saber, a 

quantidade 

de títu-

los e a variedade de temas, exige a disponibilidade de

informações 

que 

estão além dos limites deste trabalho.

Para 

uma visão sucinta destas experiências ver Sá-Earp e Kornis 
(2005).

A 

experiência de liberalização do Reino Unido foi examinada e conclui-se 
que 

o resultado era indesejável, 
pois 

naquele 
país 

a concorrência entre as livrarias diminuiu e o

preço 
aumentou.

Assim 

estão isentos da lei os livros adquiridos 
pelo 

livreiro há mais de seis meses e 
que 

tenham sido lançados há mais de dois anos; associações de estudantes e de 
pais

*UU&Ím octan K-oninc n-j ioi nc
Imfoiía.ha
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Dessa forma, as consignações a seguir referem-se ape-

nas aos outros dois tópicos acima relacionados.

Passemos ao exame dos dados sobre divisão do

mercado entre livrarias independentes e 

grandes 

super-

ficies bem como sobre evolução dos 

preços 

dos livros

para 

uma dezena de 

países, 

metade dos 

quais 

adota cada

um dos sistemas 

- 

preço 

único e 

preço 

livre 
- 

paras 

os

anos de 1998 a 2002. Sabemos 
que 

séries de cinco anos

podem 

ser demasiado limitadas, mas ao menos nos for-

necem uma base mais concreta 

para 

uma discussão 
que

pode 

facilmente descambar 

para 

um desinteressante de-

bate de caráter 

puramente 

doutrinário.

Vejamos o 

que 

nos dizem estes dados. Na tabela

1 

podemos 

observar 

que 

as vendas de livros realizadas

pelas grandes 

superfícies avançaram entre 1998 e 2002

no conjunto dos 

países que 

adotam o 

preço 

único. A

exceção foi a Espanha, único 

país 

a conhecer uma ex-

pansão 

das vendas realizadas 

por 

livrarias independen-

tes no 

período 

considerado. Considerando agora a ta-

bela 2, 

podemos 

observar 

que 

as vendas realizadas 

pelas

grandes 

superfícies também cresceram, no 

período 

em

pauta, para 

o conjunto de 

países que 

não adotaram o

preço 

único. A exceção aqui foi o 
Japão 

que 

experimentou

uma discreta redução no 

percentual 

de vendas realizadas

em 

grandes 

superfícies redução essa 

que 

também se apre-

sentou nas vendas realizadas 

por 

livrarias independentes.

TABELA 1

Comparando as tabelas 1 e 2 abaixo 

podemos

observar 
que 

as vendas realizadas 

pelas grandes 

su-

perfícies 

cresceram tanto em 

países 

onde existe como

naqueles onde inexiste a 

prática 

do 

preço 

único. No

entanto, nestes últimos as 

grandes 

empresas varejis-

tas 

possuem 

uma fatia muito maior do mercado

(51%) 
do 

que 

os 31% de market share das 

grandes

empresas varejistas nos 

países 

onde se 

pratica 

o 

preço

único. Vale chamar a atenção 
para 

o fato de 

que 

nos

países praticantes 

do 

preço 

único a 

queda 

na fatia das

vendas das livrarias independentes foi mais acentua-

da do 

que 

naqueles 
que 

não adotam a fixação de um

preço 

único,4 e a expansão das 
grandes 

superfícies tam-

bém tenha sido maior.5

Nos 

países 

com 
preço 

único a expressão do

market share das 

grandes 

superfícies foi de 24% em 1998

para 

31% em 2002, 

portanto 

um crescimento de 29%.

Ao mesmo tempo, nos 

países que 

não adotam a regra,

as 

grandes 

superfícies elevaram sua fatia de mercado de

49% 

para 

51%, 

portanto 

uma alta de 4%.

Estes resultados sugerem 
que 

o 

preço 

único não

seria um antídoto eficaz contra a concentração do vare-

jo, precisando 

ser associado a outras formas de 

prote-

ção para 

as livrarias independentes. 
Nessa 

perspectiva,

políticas 

de âmbito local e aptas 
para 

concentrar as com-

pras públicas 

nas livrarias regionais 
poderiam 

ser alta-

TABELA 2

DISTRIBUIÇÃO % DAS VENDAS

EM PAÍSES COM PREÇO ÚNICO

Países COM

preço 
único

Vendas feitas

por 
livrarias

independentes

Vendas feitas

por grandes

superfícies

1998 2002 1998 2002

Alemanha 54 45 20 27

Áustria 46 42 30 34

Holanda 39 37 33 37

Espanha 33 39 24 20

França 24 22 30 34

MÉDIA 39 27 24 31

DISTRIBUIÇÃO % DAS VENDAS

EM PAÍSES SEM PREÇO ÚNICO

Vendas feitas
Vendas feitas

Países SEM

por
livrarias por grandes

preço 
único

independentes
superfícies

1998
2002 1998 2002

Bélgica 33
29 38 43

EUA 32
26 46 48

Itália 13
11 44 47

Japão 25
23 56 55

Reino Unido 16
12 59 63

MÉDIA 24
20 49 51

Fonte: dados Euromonitor 
(2003), 

nossa elaboração. Fonte: dados Euromonitor 
(2003), 

nossa elaboração.

de alunos, bibliotecas, comitês de empresa e estabelecimento de ensino. Os clubes do livro 
podem 

conceder descontos apenas sobre as obras 
que 

reeditarem e 
pelo 

menos

nove meses após o lançamento

* 

Nos 
países que praticam 

o 
preço 

único as independentes tinham 39% das vendas em 1998, enquanto em 202 estavam reduzidas a 27% das mesmas; isto representa uma

perda 
de 12% de market share, ou seja, uma 

queda 
de 31% sobre as vendas 

praticadas 
em 1998. Já nos 

países que 
não têm regias de 

preço 
único as independentes tinham

24% das vendas em 1998 e caíram 
para 

aproximadamente 20% em 2002, 
perdei/do (arredondando) 

4% do market share, ou seja, 17% do 
que 

tinham. Ou seja, as



mente eficazes. As soluções ainda não são óbvias, mas

estudos seqüenciados e a criatividade dos interessados

poderiam proporcionar 

alternativas neste sentido.

E o 

que 

aconteceu com os 

preços 

dos livros nos

dois 

grupos 

de 

países? 

As tabelas 3 e 4 apresentam estes

dados. Podemos observar 

que 

houve 

queda 

de 

preços

em 

quatro 

dos cinco 

países que praticam 

o 

preço 
único.

A exceção foi novamente a Espanha, onde os 

preços 
fica-

ram estáveis. 
Já 

nos 

países que 

têm 

preços 

liberados houve

resultados opostos: houve 

queda 

nos 

preços 
médios dos

livros na Bélgica e no Reino Unido e aumento nos Esta-

dos Unidos, Itália e 
Japão. 

Na média, nos 

países que 

não

praticam 
o 

preço 

fixo houve um 

pequeno 

aumento de

preços 

na ordem de 1%, enquanto no outro 

grupo 
hou-

ve uma 

queda 

de 10%.

Tomando 

por 

base estes dados haveria razão 

para

se levantar a hipótese de 

que 

a implantação do 

preço

TABELA 3

PREÇOS MÉDIOS DOS LIVROS

EM PAÍSES COM PREÇO ÚNICO

Países 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002

Alemanha 19,1 18,2 16,9 15,0
16,5

- 
13

Áustria 15,7 16,1 14,3 14,1 15,4
- 

2

Holanda 16,1 15,3 13,3 13,9 13,6
- 

15

Espanha 10,5 11,4 10,5 10,2
10,6 0

França 7,1 6,8 6,0 5,7 5,4
- 

24

MEDIA 13,7 13,6 12,0 11,7
12,3

- 
10

Fonte: dados Euromonitor 
(2003). 

nossa elaboração.

TABELA 4

PREÇOS MÉDIOS DOS LIVROS

EM PAÍSES SEM PREÇO 
ÚNICO

Países 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002

Bélgica 18,4 18,0 15,9 15,8 15,8
- 

7

EUA 12,0 12,1 12,9 13,3 13,7 14

Itália 12,2 13,1 11,2 11,6 12,7 4

Japão 7,5 8,7 9,1 8,1 7,8 4

Reino Unido 12,2 11,8 11,2 10,8 11,5
- 

6

MEDIA 12,5 12,7 12,1 11,9 12,6
1

Fonte: dados Euromonitor 
(2003), 

nossa elaboração.

único contribuiria 

para 

a redução do 

preço 

do livro.

Cuidado. Nossos dados não 

permitem 
concluir

açodadamente 

que 
esta hipótese é verdadeira. Estes da-

dos 

permitem 

apenas concluir 

que 

a 

questão 

merece ser

melhor estudada. E o 

que 

significa estudar melhor uma

questão 

econômica complexa? Obviamente, 

partir 

de um

levantamento do comportamento de cada mercado na-

cional, no mínimo na última década, e analisar o mono

através do 

qual 

diversas 

políticas podem 

ter influencia-

do a variação do 

preço 

do 

produto.

À 

guisa 

de conclusão

Nosso 

ponto 

de vista é 

que 

a fixação do 

preço

único do livro 

pode 

- 
ou não 

- 

resultar em uma coope-

ração benéfica entre os agentes econômicos. No entanto,

é 

preciso 

ter claro 

que 

embora 

possa 
ser necessária, a

fixação não é 

per 

se suficiente 

para promover 

essa coope-

ração virtuosa entre os agentes econômicos. Neste senti-

do a fixação do 

preço 

único 

pode—ou

não 

- 

vir a ser 

parte 

de um amplo

conjunto de medidas orientadas 

para

construção de novos horizontes 

para

o livro.

Enquanto no século XIX de-

senvolveu-se a teoria da concorrência

perfeita, que proclamava 

superiorida-

de dos mercados livres, e no século

XX desenvolveu-se a da concorrência

imperfeita, 

que justificava 
a regulação

do tipo da fixação de 

preços, 
o início

do novo século nos coloca a tarefa de

atualizar as leituras econômicas sobre

o livro 

para 

fazer frente à nova reali-

dade. Estamos entrando em um mun-

do em 

que 

a difusão e o barateamen-

to das tecnologias de informação 

per-

mite a divisão do trabalho não mate-

rial em escala internacional.6 Isto sig-

nifica 

possibilidade 
de brutal baratea-

mento dos custos de 

produção 

e de

distribuição, em 

paralelo 

com apare-

cimento de novos 

produtos, 

tal como

independentes 
perderam 

mais nos 
países que praticam preço 

único.

J 

Nos 
países 

com 
preço 

único a expressão do marketshare das 
grandes 

superfícies toi de 24% em 1998 
para 

31 % em 2002, 
portanto 

um crescimento de 29%. Ao mesmo

tempo, nos 
países que 

não adotam a regra, as 
grandes 

superfícies elevaram sua fatia de mercado de 49% 
para 

51 %, 
portanto 

uma alta de 4%.

6 

A 
principal 

obra a este respeito é Friedman 
(2005).
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o e-book cujas 

perspectivas 

econômicas ainda são objeto

de especulação. Desde 

já, porém, 

se sabe 

que 

as novas

gerações, 

acostumadas desde a infância à leitura em

monitores, terão muito mais facilidade 

que 

seus 

pais 

a

recorrerem a 

portais 

de obras literárias digitalizadas. Em

paralelo 

tornou-se muito mais fácil comprar livros 

pela

Internet, dispensando o consumidor de deslocar-se até a

livraria. Além disso, as novas formas de sociabilidade

fazem com 

que 

as livrarias tenham deixado de ser um

mero centro de comércio de livros e 

passado 

a ser um

ponto 

de encontros e de consumo de 

produtos que 

vão

da música eletrônica à alimentação.

Isto significa 

que 

nem os livros, nem as empresas,

muito menos os consumidores são exatamente os mesmos

no 

presente 

século. Devemos ter a humildade de reconhecer

que 

nossas teses antigas não contemplam este novo mun-

do, e movidos 

por 

esta 

postura, 

é mais do 

que 

imperativo

começar a estudar cuidadosamente o 

que 

está acontecendo,

país por país. 

E aí talvez em uma década tenhamos massa

crítica suficiente 
para 

aportar algo novo e substancial.

Fábio Sá-Earp e George Komis

Economistas e integram o Grupo de Pesquisas em

Economia do Entretenimento da Universidade Federal do

Rio de Janeiro 
(UFRJ)
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O 

preço 

fixo

Uma estratégia em 

prol 

das livrarias

Richard Uribe

ma estratégia 

que 

favorece o mercado do livro é a instauração de um 

preço

fixo. Isto implica 

que 

os vendedores varejistas ofereçam uma 

grande

| 

variedade de títulos dentro de uma dinâmica de uma concorrência limpa.

Se somente as 

grandes 

lojas de departamentos, como as 

grandes 

superfícies ou os

grandes 

supermercados tiverem 

preços 

baixos com os títulos de maior acolhida,

as 

pequenas 

livrarias com os títulos mais especializados e de novos autores, serão

vistas como estabelecimentos 

que 

vendem livros caros, desestimulando sua venda.

A indústria editorial 

produz 

bens comerciais 

que,

ao mesmo tempo, são bens culturais, educativos, cientí-

ficos ou técnicos, sendo cada título único e diferente dos

demais. O mercado do livro, como toda mercadoria,

enfrenta circuitos ou diversos canais 

para 

sua

comercialização. Em um supermercado ou em lojas de

departamentos como o Carrefour se vendem livros como

qualquer 

tipo de 

produtos 

de consumo 
— 

por 

isto os

livros 

que 

se vendem são aqueles 

que 

circulam rápido

nas 

prateleiras 

e 

que 

não 

precisam 
de 

pessoas que 

orien-

tem sua venda.

Adquirem-se, 

pois, por 

impulso, 

porque 

se escu-

tou 

que 

é um bestseller, 

pelo 

impacto 

produzido por 

sua

capa, da mesma maneira como se seleciona o resto de

mercadorias 

que 

ali se vendem. Nunca se encontrará um

livro especializado 

pela 

simples razão de 

que 

durará muito

tempo na 

prateleira 

até 

que 

apareça um consumidor ao

qual 

o título lhe 

pareça 

interessante. Como não é de rápi-

da rotação, as lojas de departamentos não terão esse

título em exibição, 

pois 

estaria tirando espaço de um 

que

verdadeiramente circula rápido e até aí, chega à lógica da

venda de um livro como mercadoria. Em uma livraria, o

leitor encontrará todo tipo de títulos: os 

que 

circulam

rapidamente e os 

que 

requerem mais tempo até 

que 

um

leitor os adquira 

por 

seu valor cultural, científico,

educativo ou técnico. O termo 

"livraria" 

é sinônimo de

diversidade de títulos e, 

portanto, 

de diversidade cultu-

ral. Em termos de Rafael Martínez Alés, significa o res-

peito 

da identidade, do equilíbrio nos intercâmbios e da

rejeição de toda hegemonia.

Nos últimos anos, numerosos 

países 
da Europa

acolheram a lei do 

preço 
fixo como 

política 

nacional,

graças 

aos acordos benéficos 

para 

todos. Estas leis facul-

tam aos leitores estabelecer livremente os 

preços 
dos tí-

tulos 

que produzem, 
em uma lista ou um catálogo. Este

preço 

não 

poderá 
ser modificado em nenhum estabele-

cimento varejista 

por 

um 

período 

de tempo determina-

do. Assim, manejam também certos 

padrões 

com os

grandes 
distribuidores e facilitam os 

pagamentos 
aos

autores, 

pois 

se conhece, a 

priori, 

os 

ganhos 

de cada
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título segundo o número de exemplares vendidos. Desde

o 

ponto 

de vista do autor, existem 

ganhos 

maiores, 

pois

não está exposto a títulos com os mesmos custos de

edição, 

porém, 

a um menor 

preço 

no momento da ven-

da ao comprador.

No livro Como 

proteger 

o livro, de Markus Gerlach,

enumeram-se os benefícios do 

preço 

fixo:

1. Permite uma maior cobertura de livrarias a nível

rural e urbano e impede 

que 

umas 

poucas 

redes de super-

mercados monopolizem as vendas de livros nas cidades.

2. Protege os long sellers, os 

quais 

têm uma

rotatividade mais lenta e de menor tiragem. Gerlach lem-

bra 

que 

estes títulos representam 95% do total de mate-

rial editado a cada ano.

3. Garante a sobrevivência das editoras centradas

na 

produção 

de títulos mais elaborados e não imersos

em dinâmicas de redução de custos e de best sellers nu-

merosos com um curto surgimento no mercado. Como

modo de exemplo, recorda 

que 

"Muitos 

de nossos clás-

sicos 
— 

somente com citar Kafka e Proust 

— 

não

poderiam 

ter sucesso se não fosse 

pelo 

trabalho 

— 

a

longo 

prazo 

— 
de seus editores e 

por 

uma 

presença 

du-

radoura nas livrarias 
(76)".

4. Favorece mecanismos 

personalizados 

e

especializados no momento da venda, como a assesso-

ria direta de vendedores 

preparados, 

como o 

pedido 

de

títulos em 24 horas 
(como 

ocorre na Alemanha) e como

a difusão de novidades de curtas tiragens.

5. Aumenta a variedade de títulos estrangeiros,

pois 

manter 

preços 

fixe

articulações do mecani:

da a venda de best sellers

serão menos atraentes

senta um risco editá-los,

porcentagem 

do orçan

tradução. Gerlach afirn

uma 

grande quantidade

geira 
(...) poderia 

ser ui

liberdade de 

preços (77

Com a consolida

ram-se 

profundamente 

i

tores e livreiros, o 

qual 

avivou discussões em torno do

preço 

fixo do livro. Poucos 

países 

desmoronaram e a

maioria ratificou e incorporou a suas leis. Os 

países 

da

Comunidade 

- 
onde rege o 

preço 

fixo 

- 

são: Itália,

Holanda, França, Áustria, Espanha, Grécia, Portugal,

Alemanha, Eslovênia, Dinamarca e Suíça.

No debate, alguns defendem 

que 

o fato de 

que 

as

grandes 

redes de supermercados vendam livros com des-

contos 

permanentes 

deriva em uma maior difusão dos

livros e em um 

grande 

estímulo à leitura. O Cerlalc 

quis

se aprofundar na 

política 

de 

preço 

fixo e, 

por 

isto, convi-

dou a conhecedores, com trajetória no mundo dos li-

vros, 

para 

expressar suas opiniões, algumas delas reco-

lhidas no 

presente 

artigo, 
preparado pela 

subdireção do

Livro e Desenvolvimento do Cerlalc.

Ana Maria Cabanellas, 
presidente 

da União Inter-

nacional de Editores, ressalta os benefícios de um 

preço 

fixo

por 

título... 

"Nos 

países 

em 

que 

se aplica eficientemente,

permitiu 

manter a 

qualidade 

dos livros, tanto no 

que 

se

refere ao seu conteúdo como em sua apresentação e 

quali-

dade de materiais. Se não existisse o 

preço 

fixo, os best-

sellers chegariam ao mercado com um 

preço 

muito baixo

em comparação com outros livros, o 

que 

se deriva em um

aumento 

geral 

dos 

preços 

devido à baixa demanda".

O artigo 

"Perguntas 

e respostas sobre o 

preço

fixo", estrutura, de maneira, clara os benefícios de 

que

na Espanha haja uma uniformidade 
de 

preços 

nos dife-

rentes 

pontos-de-venda. 

Fala-se de uma maior difusão

dos livros científicos e técnicos, em função do mono-

aejar os best sellers a 

pre-

ds textos concorrem em

dirige a uma concorrên-

s. Assim, como ninguém

íúmero de uma revista a

is, seria injusto 

permitir

i 

quebrem 

os 

preços, 
en-

rias e editoras lutem 

por

é desigual e, a única for-

ícando os 

preços 
dos li-

stará cada vez mais dos

los 

pelas 

liquidações 

per-

Porcentagem de

Porcentagem de 

Vendag fe|tas

Vendas feitas 

des

por 
livrarias 

superfícies

1998 2002 1998 2002

Países 

com

preço 

único

Alemanha

Áustria

Holanda

Espanha

França

54 45

46 42

39 39

33 39

24 22

20 27

30 34

33 37

24 20

30 34

MÉDIA 39 39 27 31

Países 

sem

preço 

único

Bélgica

EUA

Itália

Reino Unido

33 29

32 26

13 11

16 12

38 43

46 48

44 47

59 63

MÉDIA 24 20 49 51

Fonte: A economia da Cadeia Produtiva do Livro, BNDES, 2005, Euromonitor

2003. Elaboração de Fábio Sà-Earp e George Kornis.



manentes de textos 

que 

não alcançam uma 

qualidade

literária interessante.

Mesmo 

que 

o consumidor ache 

que 

está se bene-

ficiando com os descontos das 

grandes 

redes de super-

mercados, a longo 

prazo, 

verá o desaparecimento das

pequenas 

livrarias e o crescimento astronômico dos 

pre-

ços, 

devido à necessidade de compensar as 

perdas pela

concorrência

desleal.

Thierry

Sebastià afirma

que 

não instaurar

um 

preço 

fixo,

atentaria 
- 

como

já 

acontece em

países 

onde esta lei

não existe 
- 

contra

gêneros 

de 

poesia

e de ensaio 

por

debaixo dos

gêneros que 

foram

comercializados

de maneira

desigual como a

novela. Sebastià

recorda a impor-

tância de incluir a 

polêmica 

às 

políticas 

antipirataria, as

quais 

devem ser ativadas com a mesma 

pertinência 
do

que 

a instauração do 

preço 

fixo. Somente se o mercado

editorial for 

protegido 

nesses setores, será 

possível pre-

servar a maior 

quantidade 
de títulos e autores 

possíveis.

De outro modo, não serviria de nada instaurar o 

preço

fixo se as vendas massivas a baixos 

preços 

nos sinais de

trânsito 

permanecerem.

Segundo 
Jordi 

Nadai, a heterogeneidade de 

preços

designados a um mesmo título, deriva em 

que predomina

quem proporciona 

maiores descontos e os demais vende-

dores ficam eliminados da concorrência 

por 

óbvias ra-

zões. Pergunta em seu artigo 

"O 

preço 

fixo ou o bombar-

deio desde 10 mil metros de altitude": 

"Sabem 

o 

que 

acon-

tece 

quando 

não há 

preço 

fixo? 
Quem 

manda é aquele 

que

pode 
oferecer um desconto maior. E sabem o 

que 

acontece

quando 

você tem 

que 

dar um desconto imenso a um 

gran-

de comprador? Pois acontece o 

que 
ocorreu no Reino Uni-

do desde a caída do 

preço 

fixo: 

que 

o editor tem 

que 

inchar

os 

preços, para poder 
manter a margem".

As livrarias devem se centrar em depurar certa

quantidade 

de títulos 

que 

lhes 

permitam 
sobressair no

mercado, não atrair

os compradores

caindo no exercício

duvidoso de 

quebrar

os 

preços.

Por sua 

parte,

Marcelo Uribe, de

Ediciones Era,

comenta 

que 

"Se 

fosse

instaurado 
(o 

sistema

de 

preço 

único),

continuaria uma

tarefa e um caminho

imenso 

para 
os

livreiros: 

'a 

indústria

editorial deve estar

consciente disto, deve

apoiar-se no

necessário

surgimento de novas livrarias e colaborar em tudo 

para

que 

a observação desse sistema renda seus frutos".

Um estudo realizado 

pelo 

Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social do Brasil, com estatís-

ticas de Euromonitor, fornece cifras de 

países que 

acolhe-

ram ou não o 

preço 
fixo. Os resultados são eloqüentes:

Pablo Arango, de Libélula Libros, livraria colom-

biana, destaca a necessidade de cortar uma dinâmica de

concorrência desleal, na 

qual 

algumas editoras e lojas de

departamentos 

quebram preços: 

"Uma 

maneira efetiva

de impedir então 

que 

isto continue acontecendo 
(...) 

se-

ria a imposição de um 

preço 

único de venda 

para 

os

livros; mas isto só seria 

possível quando 

reconheçamos

nossa importância no mesmo".

Afirma Arcila 

que 

"A 

Lei do 

preço 

fixo regula e

VARIAÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS EM DÓLARES

(1998-2002)

1998 1999 2000 2001 2002

F
O

Alemanha 19,09 18,22 16,17 15,61 16,52

O

o

'c

Áustria 15,67 16,05 14,25 14,05 15,39

CO

CD o

Holanda 16,05 15,32 13,33 13,94 13,59

VCC

CD Espanha 10,51 11,37 10,51 10,16 10,55

LL Q_

França 7,13 6,78 5,95 5,69 5,43

MÉDIA 13,69 13,55 12,04 11,69 12,30

E

CD

O

O
Bélgica 18,4 17,95 15,89 15,83 17,07

0) EUA 12,02 12,08 12,94 13,31 13,69

CO o

CD

Itália 12,23 13,09 11,24 11,58 12,67

CL Q_
Reino Unido 12,21 11,75 11,17 10,81 11,51

MÉDIA 14 14 13 13 13,74

Fonte: A economia da Cadeia Produtiva do Livro, BNDES, 2005, Euromonitor2003.

Elaboração de Fábio Sà-Earp e George Kornis.
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incentiva o bom desenvolvimento das 

pequenas 

e médi-

as Hvrarias no 

país, 

beneficiando a todos os setores

partícipes 

na cadeia do livro. Para esse número infinito

de livros 

que 

constituem a oferta editorial, nos tempos

de hoje, o editor deveria fixar o 

preço 

ao 

público, 

limi-

tando o desconto a um máximo de 5%".

William Estrada faz um chamado, também, 

para

defender a livraria como última e vital articulação da

cadeia de venda do livro:"... imaginem uma cidade sem

livrarias, simplesmente com centros de venda de livros

baratos, 

grandes 

superfícies e centros comerciais... o 

que

acontecerá com os leitores das novas 

gerações, 

o 

que

será de um 

país que 

se move 

por 

critérios dos 

preços

baixos e dos 

grandes 

descontos no campo cultural, sem

a liberdade de mercado".

Em função do visto anteriormente, os autores

poderiam 

se beneficiar da instauração do 

preço 

fixo. O

denominador comum é chamado à 

preservação 

das li-

vrarias, ao fortalecimento do labor do livreiro 
- 

tão dife-

rente do trabalho de um vendedor de supermercado 
—,

à diversificação dos títulos e à multiplicidade autoral sem

permitir 

o monopólio de uns 

poucos.

Existe a necessidade de 

que 

o desenvolvimento

democrático de um 

país 

favoreça o acesso ao livro, 

pois

só assim 

poderão 

difundir-se os textos amplamente. A

estratégia 

para 

o fortalecimento das livrarias e da

bibliodiversidade coincidem com as disposições expôs-

tas em uma normatividade do 

preço 
fixo. Governos e

legisladores atenderão às solicitudes e reflexões de livrei-

ros e de editores, os 

quais 
devem conseguir consensos e

assumir o debate de acordo com as realidades 

partícula-

res de cada 

país.

Richard 
Uribe

Subdiretor da Divisão do Livro e do Desenvolvimento 
do

Centro Regional 
para 

o Fomento do Livro na América

Latina e Caribe 
(CERLALC).
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A racionalização 

do

trabalho na indústria

editorial brasileira

Mariza Russo

Eliana Taborda G.Santos

Ricardo de Queiroz Lobato

escrevem-se os movimentos relativos à racionalização do trabalho na in-

dústria editorial brasileira, focalizando 
as transformações 

que 

se 

passa-

ram neste setor, no final do séc. XX e início do séc. XXL Ressalta-se 

que 

a

indústria apresenta uma situação mais fluida de trabalho, na 

qual 

a flexibilidade se

faz 

presente, 

estando, 

portanto, 

a mesma se inserindo na 4a 

geração 

de racionaliza-

ção 

do trabalho, onde todos se deparam 
com situações menos rotineiras, reque-

rendo trabalhadores mais 

qualificados 

e mais competentes.

Este documento tem a finalidade de descrever ções: desde a fase da divisão do trabalho rotineiro até a

analisar os movimentos da racionalização do trabalho da flexibilização do trabalho, como se vê nos tempos

sua aplicação na indústria editorial brasileira. atuais, 
com a edição dos livros 

por 
meios eletrônicos e

A escolha deste setor se deve ao seu realce no cená- sob demanda,

rio industrial brasileiro, na medida em 

que 

o investimen- A 

primeira 

seção do texto aborda os aspectos da

to nos seus sub-setores 

poderá 

levar o 

país 
a 

patamares racionalização 
do trabalho, descrevendo suas diferentes

similares aos dos 

países 

desenvolvidos. gerações na Modernidade, focalizando o Mundo da Pro-

Outros fatores apontaram 
para 

este segmento, duçãoe o Mundo da Vida, assim como as conseqüências

tais como: 
(i) 

a relevância do 

papel 

da indústria editorial das influências de um espaço em outro,

no desenvolvimento do Estado-nação moderno; 

(ii) 
a A segunda seção trata da Modernidade e de sua

importância do mesmo no 
panorama 

industrial, 
visto atuação no caráter dos trabalhadores, no compromisso

que 

no começo do séc. XXI, a 

grafomania 

universal 

pro- mútuo 

e nas relações 

que 

estes têm uns com os outros,

duz um milhão de títulos 

por 

ano, com tiragens de mi- nas dimensões do tempo e do espaço,

lhares de cópias. 
(ZAID, 

2004); 
(iii) 

este é um setor em A terceira seção busca retratar a indústria editori-

que podem 
ser identificados, claramente, os movimen- al, apresentando 

sua história, 

principais 

características e

tos de racionalização do trabalho, em todas as suas 

gera- alguns 

dados relevantes. Focaliza, também, a cadeia 

pro-
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dutiva do livro, a 

partir 

da visão de 

que 

este é o mais

importante 

produto 

do setor.

A 

quarta 

seção registra uma análise do trabalho

na indústria editorial brasileira, enfocando os conceitos

de colonização e contracolonização, e a exemplificação

de atores da indústria nos eixos do conhecimento e da

logística, conforme o entendimento de Valle 
(2005).

Por fim, na 

quinta 

seção, se apresentam algumas

conclusões sobre as 

questões 

abordadas na trajetória do

trabalho na indústria editorial brasileira.

Racionalização do trabalho1

Com base no entendimento de 

que 

os conceitos

de racionalização e de modernização caminham 

juntos,

na sociedade moderna, autores clássicos da área de Ad-

ministração começam a observar os movimentos das

pessoas, passam 

a estudar suas formas de trabalho e a

definir novas maneiras de trabalhar, 

para 

então ensinar

essas descobertas aos trabalhadores.

Max Weber 
(1864-1920), 

no final do séc. XIX e

início do séc. XX, retoma a discussão da modernização

iniciada 

por 

Emanuel Kant 
(1688-1772), 

a 

partir 

do eixo

da racionalização. Para ele, a racionalidade do ser huma-

no o leva a tomar 

quatro 

tipos de ações: 1. Racional

segundo os fins 
(ação 

estratégica) 
- 

que 

significa agir de

acordo com um objetivo 

previamente 

estabelecido. 2.

Racional segundo as tradições 
— 

a 

pessoa 

agiria de acor-

do com costumes e tradições de sua comunidade. 3.

Afetiva ou sentimental 
- 

uma ação mais baseada no es-

tado emocional do 

que 

nos fins racionais. 4. Racional

segundo os valores 
- 

nesse caso, o ser humano agiria

segundo seus valores. Esse tipo de ação engloba os três

primeiros 

tipos de ações, mas inclui também a moral, a

ética, a religião, a filosofia e outros valores 

que 

não fo-

ram racionalmente escolhidos. Para Weber, o empresá-

rio calvinista foi 

quem 

fomentou o surgimento do capi-

talismo. Segundo a ética 

protestante, 

a sua salvação de-

penderia 

da sua maneira de agir, trabalhando ao máxi-

mo e 

gastando 

o mínimo.

J. 
Habermas 

propõe 

um novo conceito de racio-

nalidade 
- 

o da racionalidade comunicativa 
- 

a ser utili-

zado exclusivamente 

para 

o 

processo 

de modernização

1 

Esta seção foi elaborada, a 
partir 

do material usado na disciplina Racionalização

Engenharia da Produção 
(COPPE/UFRJ).

do Mundo da Vida, uma vez 

que 

no Sistema 
(mundo

material), o conceito de racionalidade era o mais simples

(segundo 
òs fins). Esse novo modelo apóia-se na Teoria

do Agir Comunicativo, cuja instância de mediação é a

linguagem. O 

grande 

objetivo dessa teoria seria superar

o 

paradigma 

da subjetividade, visando atingir o entendi-

mento entre os homens 

por 

meio da comunicação clara

e 

precisa. 

Os critérios de Habermas, contudo, são criti-

cados em muitos aspectos, 

principalmente, questionan-

do-se a definição de verdade: 

"ora, 

como definir o 

que 

é

verdadeiro universalmente?" Entretanto, apesar das cri-

ticas, a Teoria da Ação Comunicativa 
propõe 

um retor-

no ao diálogo construtivo, capaz de alcançar um conheci-

mento mais 

profundo 

do 

que 

o alcançado 

pela 
relação

entre o 

"sujeito 

cognocente e o objeto cognoscível", 

por 

ser

resultado da relação, em última análise, entre dois sujeitos

cognocentes. Dessa maneira, a 

prática 

da Ação Comuni-

cativa não se limita apenas à busca do consenso da demo-

cracia, mas também é instrumento 
para 

Pedagogia, Filo-

sofia e muitos outros campos da ação humana.

No séc. XX, o conceito de racionalidade foi se al-

terando; novos valores vão surgindo 

- 

ligados à moral e

à ética 

- 

resultando nas vertentes da racionalidade mo-

derna, baseada na argumentação, e da racionalidade 

pós-

moderna, baseada na intuição.

Hoje, vive-se a modernidade contemporânea,

planetária, 

cujo entorno é mais complexo 
(sistêmico),

no 

qual 

os 

problemas 

são menos estruturados, as de-

cisões são menos 

programadas 

e as competências, não

apenas cognitivas, mas também interativas e lingüísti-

cas, são indispensáveis buscando a racionalização 
do

conhecimento e a ação comunicativa. 
Esse movimen-

to é chamado hoje 

pela 

teoria administrativa de 

ges-

tão do conhecimento.

O aumento da complexidade 
das decisões 

no

mundo atual seria, segundo Valle 
(2005), 

um dos ei-

xos da modernização. O segundo eixo seria o eixo do

tempo e espaço 
(eixo 

logístico). Nos tempos de Ford

se viu uma 

grande 

verticalização e a criação de 

gran-

des conglomerados industriais. Com a saturação 
dos

mercados e a necessidade de uma maior flexibilidade

Trabalho, ministrada 
pelo 

Prof. Rogério Valle, do Programa de Pós-graduação 
em
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ocorreu o movimento de desverticalização. Hoje, o de-

safio é a 

gestão 

centralizada da cadeia de suprimento.

Tendo como 

pano 

de fundo essa trajetória, será

apresentada a seguir, uma descrição das reestruturações

do Mundo da Produção, no séc. XX, causadas 
pelo pro-

gresso 

técnico ou, como se diz mais recentemente, 

pelas

novas regras de competitividade. Algumas conseqüências

desses movimentos sobre o mundo subjetivo e sobre as

condições de trabalho, também serão objeto de reflexão.

Primeira Geração: Taylor e Ford

A 

primeira geração 

de reestruturação da 

produ-

ção 

foi lançada 
pelos 

clássicos da Engenharia de Produ-

cão, 

que queriam 

substituir o modelo 

gerencial 

então

existente 
por 

um outro 

- 
mecanicista 

- 

que julgavam

mais adequado.

Taylor 
(1856-1915): 

Lançou o conceito de Gerên-

cia Cientifica 
(ou 

racionalização do trabalho). Propôs

que 

a Gerência reunisse todos os conhecimentos sobre a

produção, 

os 

quais 

estavam em 

poder 

dos mestres 
(tra-

balhadores 

qualificados) 

e dividisse em tarefas 

padroni-

zadas e elementares, 
que poderiam 

ser executadas 

por

trabalhadores menos 
qualificados 

(gorilas 
amestrados).

Taylor reestruturou as oficinas do começo do século,

iniciando uma abordagem cientifica da administração

da 

produção. 

Propôs, também, uma racionalização so-

ciai; acreditava 

que 

a única motivação 
para 

o trabalha-

dor era o salário. Criou, então, incentivos monetários ao

trabalhador, 

proporcionais 

à 

produção.

Ford 
(1863-1947): 

Criou alinha de montagem,

que 

significou a maior expressão 
da racionalização do

trabalho 

proposta por 

Taylor. Ford também acreditava

que 

o 

pagamento 

de bons salários levaria a um ciclo

virtuoso, onde 

produção 

em massa como bons salários

levariam ao consumo em massa, coincidindo com a 

po-

lítica americana da época 
(NewDeal).

Conseqüências

O trabalho de Taylor retirou o controle da 

pro-

dução dos trabalhadores mais 
qualificados, 

enxugando

ao máximo as microdecisões (operários precisavam 

re-

fletir e optar). Isso causou um reflexo 

positivo, 

visto 

que

proporcionou 

a entrada de trabalhadores menos 

quali-

ficados, reduzindo o desemprego e 

permitindo 

uma ra-

zoável ascensão social a imigrantes e a trabalhadores

oriundos do meio rural. Por outro lado, o ritmo de tra-

balho arruinava a saúde física e 

psíquica 

do trabalhador,

cujo ambiente de trabalho era, também, insalubre. Apa-

recem, então, os 

primeiros 

movimentos sindicais e as

condições 
propícias para 

o surgimento da segunda 

gera-

ção 

da racionalização do trabalho.

Segunda Geração: Escola das

Relações Humanas

A segunda 
geração 

ressaltou a importância cen-

trai das relações entre empregadores e empregados e a

necessidade de tratá-las segundo o enfoque da Psicolo-

gia. 

Nessa ocasião, a Psicologia começava a tomar vulto,

nos EUA, e vislumbrou-se a 

possibilidade 

de se ter acesso

a uma área desconhecida do ser humano 

- 
o inconscien-

te. Nascia, assim, a Escola das Relações Humanas. Sua

origem se deu no célebre experimento na fábrica de com-

ponentes 

elétricos Western Electrics. Pensava-se 
que 

a

melhoria das condições de trabalho traria maior 
produ-

tividade, o 
que 

não ocorreu. A empresa recorreu, então,

a uma equipe de 

psicólogos 
(o grupo 

de Harvard) 
que,

sob influência do behaviorismo, sugeriu 
que 

os 

gerentes

utilizassem a Psicologia. Segundo Mary Parker Follet

(1868-1933), qualquer gerência 

teria 
que 

compreender

as 

pessoas, 

os 

grupos 

e a comunidade onde está situada

a empresa. Essa 

gerência 

deveria 
propiciar 

a integração

das 

pessoas 

e coordenar suas atividades. Essa nova teo-

ria trocou a argumentação 
racional de Taylor 

pelo 

uso

de motivações inconscientes dos trabalhadores, resul-

tando na troca do 

poder 

sobre 

pelo poder 

com.

Conseqüências

Analisando as duas 

primeiras gerações, 

verifica-

se um nítido crescimento da 

preocupação gerencial 

com

os aspectos subjetivos do trabalho. A evolução linear dessa

idéia seria a Escola Sociotécnica, 

que propunha 

a substi-

tuição da linha de montagem 

por 

um 

grupo 

de trabalho

semi-autônomo e 

pela 

organização matricial. Esta esco-

la representaria uma ruptura com as 

gerações 

anterio-

res. Ela aceitava 

que 

o trabalho 

pudesse 

ser agradável,

trazendo a supervisão 

para 

um 

papel 

de simples apoio
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técnico. Entretanto, a terceira 

geração 

foi na verdade uma

alternativa menos radical: métodos 

japoneses 

de con-

trole de 

qualidade.

Terceira Geração: Modelo 
Japonês

Esta 

geração 

é caracterizada 

pela preocupação 

com

o controle da 

qualidade.

Na 

primeira geração, 

esse controle realizado 

pelas

empresas estava mais voltado 

para 

a 

qualidade 

do traba-

lho dos empregados do 

que para 

a 

qualidade 

de seus 

pró-

prios produtos. 

Dava-se ênfase ao controle dos resulta-

dos 

quantitativos 

dos sistemas 

produtivos, 

a 

partir 

da

capacidade das 

pessoas 

em atender aos 

padrões 

de traba-

lho estabelecidos. O método 

japonês 

acreditava 

que 

a rigi-

dez disciplinar inibia a identificação das causas de variação

dos 

processos, 

do 

ponto 

de vista de 

quem 

executa a tarefa.

Outra diferença em relação à Ia 

geração 

é 

que 

um item só

é 

produzido quando 

há demanda definida, se contrapon-

do com a 

produção 

em massa.

Entretanto, a 3a Geração não representou um

rompimento com a Ia 

geração, 

como 

propunha 

a Escola

Sociotécnica. O método 

japonês 

não é incompatível com

o modelo em linha.

Segundo Valle 
(2005), 

o objetivo de uma empresa

competitiva é o suprimento de 

produtos 

e serviços de 

qua-

lidade 
- 

desde o desenho do 

projeto, 

à 

produção, 

ao

marketing até a manutenção 
- 

para que possa produzir 

a

satisfação 

plena 

do cliente, dentro do menor custo 

possível.

Conseqüências

Com relação às áreas administrativas, os 

japone-

ses deram o adequado tratamento às relações

interpessoais e à educação 

para 
a 

qualidade, 

além de in-

corporarem mais conceitos da teoria comportamental,

desenvolverem técnicas 

para 

realizar o desdobramento

da função 

qualidade 

e valorizarem o trabalho em equi-

pe. 
O modelo 

japonês 

aceitava sugestões de trabalhado-

res e 

pregava 

o aperfeiçoamento contínuo, o 

que 

não era

considerado no modelo taylorista.

O aperfeiçoamento contínuo e a formação 

pro-

fissional interna dependem da estabilidade dos traba-

lhadores, 

porque 

significam acumulação de conhecimen-

tos específicos à empresa.

Na década de 1980, surgem novas demandas

externas 

para 

os 

gerentes 

de 

produção 

diante de um

mercado saturado: a exigência, 

pelos 

consumidores,

de novos 

padrões 

de 

qualidade 

e a incorporação de

um mínimo cuidado com a 

preservação 

do meio

ambiente, 

por 

influência do movimento social em 

prol

da Ecologia 
(condições 

de trabalho X 

qualidade 

X

meio ambiente). O mundo da 

produção 
está se tor-

nando mais complexo, com maior 

participação 
de

todas as 

partes 

interessadas 
(fornecedores, 

comuni-

dade, clientes, empregados, imprensa, acionistas) cri-

ando espaço 

para 

o surgimento de uma 4a 

geração 

do

racionalismo no trabalho.

Quarta 
Geração: Especialização Flexível

As 

grandes 

transformações ocorridas no Mun-

do da Produção tiveram origem fora das fábricas,

foram 

provenientes 

do universo social, ou seja, do

Mundo da Vida.

Os espaços do trabalho, da economia, da ad-

ministração etc. fazem 

parte 

do Sistema, no 

qual 
o

dinheiro e o 

poder 

são os 

principais 

elementos. 
O

Mundo da Vida é representado 
pelo 

espaço da cultu-

ra, das artes, da educação, da família etc., onde as

ações dos sujeitos são coordenadas 
pela 

linguagem.

Segundo Valle 
(2005,p. 

69), 

"a 

diversificação

das relações sociais no Mundo da Produção é cada

vez maior e, conseqüentemente, o aumento da com-

plexidade 
da tomada de decisão nas empresas. Cada

vez mais, os tomadores de decisão não se restringem

apenas aos 

proprietários 

e aos 

gestores. 

Clientes, for-

necedores, órgãos técnicos etc. demonstram um 

peso

crescente nas decisões no Mundo da Produção 
e as

empresas vêm sendo 

pressionadas 

a demonstrar 
seu

comprometimento com o meio ambiente, com a éti-

ca e com o desenvolvimento social".

Dentro dessa 

perspectiva, 

as empresas 
têm

buscado uma cadeia de 

produção 

mais flexível, 

que

possa 

se adaptar rapidamente às mudanças

tecnológicas, de mercado etc, assim como trabalha-

dores mais 

qualificados 

e capazes de tomar

microdecisões. O desenvolvimento de competências,
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nesse sentido, é fundamental 
para 

o compartilhamen-

to de conhecimentos.

Conseqüências

O tipo de trabalho das 

primeiras gerações 

- 

visto

como rotineiro 
- 

era linear, 

previsível; 

a estrutura buro-

crática veio 

para 

racionalizar o uso do tempo. Na

Modernidade, o tempo do trabalho torna-se flexível,

aberto a mudanças e sujeito a correr riscos. Estes levam

os trabalhadores a buscar trabalhar de acordo com con-

tratos, 

que 

devem estabelecer exatamente aquilo 

que 

se

tem 

que 

fazer. O mercado 

globalizado 

e o uso de novas

tecnologias são as características 

que 

distinguem o capi-

talismo de nossa época. Outras mudanças fundamen-

tais ocorreram durante este 

período 

como, 

por 

exemplo,

as novas maneiras de organizar o tempo, sobretudo o

tempo de trabalho. Não há mais longo 

prazo, 
o 

que 

vem

alterando o 

próprio 

sentido do trabalho.

Uma alteração na moderna estrutura

institucional acompanhou o trabalho em curto 

pra-

zo, 

por 

contrato ou episódico. As empresas busca-

ram eliminar camadas de burocracia, tornando-se

organizações mais 

planas 

e flexíveis.

Em vez das organizações tipo 

pirâmide, 
agora as

organizações se estruturam em redes. As redes redefinem,

constantemente, essa estrutura e, nesse sentido, o com-

putador 

foi a chave 

para 

substituir as lentas e emperradas

comunicações 

que 

se fazem nas tradicionais cadeias de

comando. O mundo atual é caracterizado 

pela 
flexibili-

dade e 

pelo 

fluxo em curto 
prazo, 

no 

qual 

as empresas se

dividem e se fundem, empresas surgem e desaparecem,

como fatos sem ligações. Os trabalhadores desta nova

era tém 

que 

usar sua força de vontade como a essência

do seu caráter ético. Surge, então, um conflito entre cará-

ter e experiência.

Modernidade e o caráter do trabalhador2

Nos meados do séc. XVIII, o trabalho repetitivo

era interpretado de duas maneiras: 
(i) 

positivamente,

defendida 

por 

Diderot 
(1713-1784)3, 

na 

qual 

a rotina

significava uma forma de aprendizagem 

por 

repetição;

(ii) 
negativamente, descrita 

por 

Adam Smith 
(1723-

1790)4, apontando 
que 

a rotina embotava o espírito, tor-

nando-se autodestrutiva, 

porque podia 

levar os seres

humanos a 

perder 
o controle de seus 

próprios 

atos. Esta

apreensão de Adam Smith, mais tarde reafirmada 

por

Karl Marx 
(1818-1883)5, 

se fez materializar no fordismo,

regime no 

qual 

eram empregados trabalhadores de 

quem

se exigia 

pouco pensamento 
ou 

julgamento. 
Taylor tam-

bém comungava destas idéias, 

pois 

considerava 

que 

a ma-

quinaria 

e o 

projeto 

industrial 

podiam 
ser bastante compli-

cados, em uma 

grande 

empresa, mas os trabalhadores não

precisavam 

entender essa complexidade; 

quanto 

menos

fossem 

"distraídos", 

mas eficientes seriam seus serviços.

A rotina, considerada fonte de ignorância men-

tal, tornou-se o fio condutor no tempo, 

que 

aproximava

Ford, Adam Smith, Taylor e Marx.

A Modernidade constitui-se, então, na linha divi-

sória do impasse sobre rotina, na medida em 

que 

se co-

meça a falar uma nova linguagem 

- 
a da flexibilidade 

- 

e

a rotina vai morrendo nos setores mais dinâmicos da

economia. No entanto, ainda se constata 

que grande parte

da mão-de-obra 

permanece 

inscrita no círculo do

Fordismo, 

principalmente 

atuando em tarefas de rotina,

como a entrada de dados nos sistemas de computador".

A sociedade, hoje, busca meios de destruir os males

da rotina com a criação de instituições mais flexíveis. As

práticas 

da flexibilidade, 

porém, 

concentram-se mais nas

forças 

que 

tornam as 

pessoas 

adaptáveis a circunstânci-

as variáveis. Este tipo de flexibilidade foi associado a vir-

tudes empresariais. Após Adam Smith, economistas 

po-

líticos do séc. XIX opuseram a agilidade do empresário à

morosidade do trabalhador industrial.

Para 
John 

Stuart Mill 
(1806-1873), 

o comporta-

mento flexível 

gera 

liberdade 

pessoal. 
O estar aberto à

mudança, ser adaptável, são 

qualidades 

de caráter ne-

cessárias 

para 
a livre ação. A mudança flexível, 

que 

ataca

a rotina burocrática, busca reinventar decisiva e

irrevogavelmente 
as instituições, 

para que 

o 

presente 

se

torne descontínuo com o 

passado.

A 

prática 
administrativa moderna acredita 

que

as redes elásticas são mais abertas à reinvenção decisiva

que 

as hierarquias 

piramidais, 

como as 

que governavam

a era fordista. A especialização flexível da 

produção 

- 

um

Esta 

seção se fundamentou na obra de Sennett 
(2005)

Na 

sua Enciclopédia, 
publicada 

de 1751 a 1772.

Em 
"A 

Riqueza das Nações", 
publicada 

em 1776.

51910 - 
Fábrica de Highiand Park.

6 

Dados, de 1995, do Departamento de Censo dos EUA mostram 
que 

2/3 da mão-de-obra exercem tarelas rotineiras.
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dos elementos dessa nova era 

- 

tenta 

pôr, 

cada vez mais

rápido, 

produtos 
mais variados no mercado. Como in-

gredientes 

necessários 

para 

a especialização flexível, 

po-

dem ser apontados: os computadores; a celeridade das

modernas comunicações; as rápidas tomadas de deci-

sões e a disposição de deixar 

que 

as demandas do mun-

do externo, 

que 

estão sempre em mutação, determinem

a estrutura interna das instituições.

O regime flexível se caracteriza 

pela 

organização

do tempo no local de trabalho, denominada de flexitempo,

em 

que 

ao invés de turnos fixos, 

pessoas 

trabalham em

horários diferentes, mais individualizados.

Segundo a analista administrativa Lotte Bailyn, a

programação 

flexível do tempo é mais um beneficio con-

cedido a trabalhadores favorecidos, do 

que 

um direito

trabalhista. Um trabalhador em flexitempo controla o

local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre

o 

processo 

de trabalho em si. Ele troca uma forma de

submissão ao 

poder 

- 

cara a cara 

- 

por 

outra, eletrôni-

ca; 

podendo-se 

concluir 

que 

na revolta contra a rotina, a

aparência de nova liberdade é enganosa.

A ausência de apego temporal está ligada a outro

traço de flexibilidade 
- 

a tolerância com a fragmentação.

Verdadeiros vencedores, como Bill Gates, não sofrem

com a fragmentação; ao contrário, são estimulados 

por

trabalhar em muitas frentes ao mesmo tempo. São 

pes-

soas 

que 

defendem as 

grandes 

mudanças 

que 

assinalam

a nossa época 

- 

novas tecnologias, ataque às burocraci-

as rígidas e economia transnacional. O mundo atual é

um reino de conquistadores, 

que 

devem muitas de suas

conquistas à 

prática 

da flexibilidade. Entretanto, esses

elementos do sistema de 

poder 

flexível corroem o caráter

de empregados mais comuns, 

que 

tentam 

jogar 

segundo

as mesmas regras.

A visão marxista de caráter 

pessoal 

era baseada

no 

processo 

de trabalho: agir com honra, trabalhando

cooperativa e honestamente, com outros trabalhadores

que pertenciam 

à mesma comunidade.

Nas empresas de hoje, 

que 

funcionam segundo

princípios 

de organização flexível 
- 

com máquinas sofis-

ticadas e intrincada rede de horários de trabalho de meio

período 

- 

os operários se sentem degradados: operaci-

onalmente, tudo é claro; 

porém, 

emocionalmente, tudo

é ilegível. Os trabalhadores têm 

plena 

consciência de

que 

executam tarefas simples e broncas, fazendo me-

nos do 

que 

sabem.

As instituições modernas são, 

portanto, 

mais flui-

das 

- 

mais adaptáveis e mais descontraídas. Tudo é faci-

litado, 

porém 

os trabalhadores se sentem fracos, o com-

promisso 

com o trabalho é superficial.

No regime flexível, as dificuldades 
cristalizam-se

num determinado ato 

— 

o ato de correr riscos.

Correr riscos 

pode 

ser, em muitas circunstânci-

as diferentes, um teste de alta carga do caráter. A dispo-

sição de arriscar não deve ser domínio apenas de capi-

talistas de risco ou indivíduos extremamente 
aventu-

reiros. O risco vai se tornar uma necessidade diária en-

frentada 

pelas 

massas. A 

própria 

instabilidade das or-

ganizações 

flexíveis impõe aos trabalhadores a necessi-

dade de correr riscos com o seu trabalho. As 

pessoas

têm sempre 

que 

estar começando de novo, se 

provar

todos os dias. Estar continuamente exposto ao risco

pode, 

assim, corroer o nosso senso de caráter. Risco é

uma 

questão 

de 

passar 

de uma 
posição para 

outra. As

novas condições de mercado obrigam 

grandes 
núme-

ros de 

pessoas 

a assumirem riscos, mesmo sabendo

que 

as 

possibilidades 

de retorno são tênues.

O excesso de 

qualificação 

das 

pessoas 
é um sinal

da 

polarização, que 

caracteriza o novo regime 
- 

elevam-

se os salários das 

pessoas qualificadas 

e baixam-se 
os

dos não 

qualificados. 

Robert Frank e Philip Cook 
- 

cha-

mam de 

"mercado 

em 

que 

o vencedor leva tudo", ou seja,

nessa 

paisagem 

competitiva, os bem-sucedidos levam a

mesa toda, enquanto a massa dos 

perdedores 
fica com

migalhas 

para 

dividirem entre si. A flexibilidade é um

elemento-chave 

para permitir 

a formação desse merca-

do. Acentua a desigualdade 
pelo 

mercado em 

que 
o ven-

cedor leva tudo.

A velha ética do trabalho baseava-se no uso

autodisciplinado de nosso tempo, mais do 

que 
na sim-

pies 

submissão a horários ou rotinas, onde a disciplina

era auto-imposta.



A ética moderna do trabalho concentra-se no

trabalho em equipe, o 

qüal 

exige aptidões delicadas,

como ser bom ouvinte, cooperativo; enfatiza a adapta-

bilidade às circunstâncias.

Relatório SCANS7, 
que 

se 

propunha 

a ser um

relatório sobre as 

qualificações que 

as 

pessoas preci-

sam ter em uma economia flexível, apontava 

que 

o

trabalhador devia apresentar aptidões verbais e mate-

máticas, saber lidar com tecnologia, saber ouvir e aju-

dar aos outros, saber se distanciar de relacionamentos

estabelecidos 

- 

julgar 

suas mudanças 

- 

e imaginar a

tarefa imediata. Essas aptidões são 

portáteis para 

os

trabalhadores dessa nova economia, 

que 

enfatiza o

desempenho imediato, o curto 

prazo 

e os resultados

do saldo final. A antigüidade conta, cada vez menos,

no moderno local de trabalho.

Por outro lado, as relações de 

poder 

contidas na

equipe de trabalho 

- 

poder 

exercido sem reivindicações

de autoridade 

- 
estão muito distantes da ética de res-

ponsabilidade própria, que 

caracterizava a velha ética

do trabalho, de uma seriedade mortal.

Esta dualidade configura-se num 

problema

atual: Como enfrentar o futuro? A segurança do

passado, 

em sua 

perspectiva 

claustrofóbica, seus ter-

mos de auto-organização rígidos, se constituem em

uma receita de autodestruição frente aos atuais mer-

cados e redes flexíveis.

Nas modernas transações comerciais 
- 

caracte-

rizadas 

pela 

incerteza da flexibilidade, 
pela 

ausência de

confiança e de compromisso 
com raízes fundas, 

pela

superficialidade do trabalho em equipe 
- 

está 

presente 
a

postura 

de colaboração, em virtude da necessidade da

troca. O lado negativo é 

que 

essa dependência 
corrói a

confiança e o compromisso 
mútuos. A ausência desses

laços ameaça o funcionamento 
de 

qualquer 
empreendi-

mento coletivo.

O regime flexível inspira uma comunidade cheia

de conflitos; as rupturas no tempo e a desorganização

social levam as 

pessoas 

à articulação e negociação de

suas diferenças, mais do 

que provocam 

a cooperatividade

superficial do trabalho em equipe.

Resta a dúvida: um regime 

político que 

não ofe-

rece às 

pessoas 

motivos 

para 

se ligarem uns aos outros

não 

pode preservar 
sua legitimidade 

por 

muito tempo.

Industria Editorial8

A 

partir 

do séc. XIX, o mundo moderno 

permitiu

que 

as nações alcançassem 

progressos 
científicos e eco-

nômicos, 

que podem 

ser constatados 

pela 

forma eficaz

de organização das sociedades, 

pela 

divisão dos traba-

lhos e 

pela 

otimização dos resultados econômicos.

Esse desenvolvimento tem como uma de suas

manifestações o fortalecimento dos símbolos nacionais

dos 

povos, 

como instrumentos de identificação dos ha-

bitantes de determinado espaço 

geográfico, por 

meio da

valorização de suas culturas.

Considerado como 

"um 

dos 

pilares 

na constru-

ção 

da civilização humana"9, o livro 
- 

após a invenção de

Gutenberg 
- 

transformou-se no 

primeiro 

objeto cultu-

ral 

globalizado, 

visto 

que 

sua difusão foi fundamental

para 

encurtar as barreiras entre os 

povos, possibilitando

a 

propagação 

das informações de um 

ponto 

a outro do

Planeta, com velocidades cada vez mais espantosas.

No caso do Brasil, nação 
que 

se orgulha em 

pos-

suir uma cultura rica e variada, a formação dessa nacio-

nalidade 

pode 

ser analisada sobre o 

prisma 

de sua in-

dústria editorial.

Com 

grandes 

oscilações, ao longo de sua história,

a indústria editorial brasileira chega 

- 
no início do séc. XXI

- 

como a sétima do mundo em volume de 

produção10,

sendo 

que 

nenhum 
país 

do Terceiro Mundo 

possui 

uma

indústria editorial tão 

grande, 

em uma única língua.

O mercado editorial brasileiro movimenta, na

ponta 

das editoras, cerca de R$2 bilhões 

por 

ano, tendo

sido o seu faturamento 
- 

no ano de 2002 

- 

de

R$2.181.000,00 correspondentes à venda de 320.600.000

exemplares".

No entanto, o acesso a esses bens culturais, 

por

parte 

da 

população, 
encontra sérios entraves, na medida

em 

que 

existe um 

grande 

descompasso entre a sua oferta

e a demanda limitada da sociedade.

Uma visão da história da indústria editorial 

po-

derá trazer alguma luz sobre essa 

questão.

Relatório 

produzido, 
em 1992, 

pela 
Comissão de Obtenção de Qualificações Necessárias da Secretaria 

(SCANS 
em inglês).

Esta 

seção tomou como base as informações contidas nas obras de Lindoso 
(2004) 

e Zaid 
(2004)

Frase 

do então ministro da França, ao receber a delegação de editores brasileiros, no Salão do Livro de Paris, em 1998.

10 Dados 

Euromonitor, 2003.

11 Dados 

da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL).
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Histórico da Indústria

* 
Só em 1808, o Brasil teve sua 

primeira 

imprensa,

com a vinda da Família Real de Portugal 
- 

a Imprensa

Régia 
- 

que 

era utilizada, 

principalmente, para 

imprimir

documentos oficiais. As outras impressoras 

que 

aqui se

instalaram imprimiam 

jornais 
e folhetos.

A impressão de livros, comercialmente, só come-

çou 

bem mais tarde e, até o final do séc. XIX, a maior

parte 
dos livros editados no Brasil eram impressos em

Portugal ou na França. O atraso tecnológico na 

produ-

ção 

de 

papel 
e as tarifas alfandegárias desestimulavam a

impressão local.

Durante o 

período 
colonial, a atividade editorial

estava concentrada no Rio de 
Janeiro. 

No final do séc.

XIX, duas editoras monopolizavam a edição de livros,

nesta cidade: eram as 

"casas" 

dirigidas 

por 

Eduard

Laemmert e Baptiste Louis Garnier. Essas editoras 

pu-

blicaram os livros mais importantes na época, assim

como foram 

pioneiras 

na 

produção 

de livros de infor-

mação e escolares.

Baden Eduard Laemmert, de origem alemã, che-

gou 

ao Brasil como representante de uma livraria francesa;

em 1820, abriu a Typografia Universal. Começou a 

publicar

uma 

"Folhinha" 

- 

calendário anual 
- 

que,eml844,se 
trans-

formou no conhecido Almanaque Laemmert12.

Vindo de uma família renomada de livreiros e

editores franceses, Baptiste Louis Garnier constituiu-se

no mais importante editor brasileiro do séc. XIX. Trans-

feriu-se 

para 

o Brasil, em 1844, e até 1852 operava com a

chancela familiar 
(Garnier 

Frères), 

passando 
então a fir-

ma a se nomear B.L. Garnier.

Garnier foi 

pioneiro 

em várias áreas, destacan-

do-se como 

primeiro 
editor a compreender a divisão

de tarefas entre a edição e a impressão. Formou o 

pri-

meiro corpo de 

profissionais 
da edição brasileira, com

empregados fixos cuidando da revisão de livros; intro-

duziu o formato francês dos livros 
- 

brochuras de

16,6cm X 10,5cm e o 

preço 

fixo de capa. Destacou-se na

produção 
de livros escolares.

Além desses dois editores, um 

jovem português 

—

Francisco Alves 

- 

destacou-se no cenário editorial. Foi o

primeiro 
editor brasileiro a fazer dos livros escolares a

base fundamental de seu negócio, instalando filiais em

cidades em 

que 

o sistema educacional 

progredia.

Em 1893, abriu sua 

primeira 
filial em São Paulo;

em 1906, em Belo Horizonte, desenvolvendo uma 

política

de 

preços 

baixos e compra de títulos dos concorrentes.

Na virada do séc. XIX 

para 
o séc. XX 

pode 
ser

percebida 

uma estreita relação entre o desenvolvimento

da indústria editorial e o crescimento da rede de escolas e

do número de estudantes, 

que 

começou a formar o mer-

cado 

para 

os livros.

Com o crescimento econômico de São Paulo, no

final do séc. XIX, a indústria editorial 

passou 
a se instalar

no estado. A Garnier abriu uma filial, em São Paulo, em

1860, 

que 

se tornou independente, em 1865, sob o nome

de Casa Garraux, tendo sido considerada a melhor li-

vraria do Brasil, no final do séc. XIX e início do séc. XX.

Como um importante centro da vida cultural e 

política

da cidade, formou 

personagens 

importantes da área li-

vreira, como 
José 

Olympio e 
Jacinto 

Silva.

Outras livrarias surgiram em São Paulo como:

§ 
Grande Livraria Paulista

Mais tarde denominada Livraria Teixeira, 

que 
se

transformou em editora. O destaque dessa livraria foi a

instituição das tardes de autógrafos.

§ 
Livraria Acadêmica

Fundada 

por 
Joaquim 

Inácio da Fonseca Sarai-

va, 

português que pelo 

hábito de orientar estudantes 
nas

suas leituras ficou conhecido como 

"Conselheiro". 

Trans-

formou-se em 

grande 

editora, famosa 

pela publicação

da Coleção Saraiva, 

que 

foi editada até a década de 1960."

Um outro 

personagem, 

responsável 

por grandes

transformações na indústria editorial brasileira 
foi

Monteiro Lobato. Em 1917, esse 
paulista 

editou 
- 

às

suas 

próprias 
custas 

- 
uma 

pesquisa 

sobre o 

persona-

gem 

folclórico 

"Saci 

Pererê"; no ano seguinte, 

publicou

seu 

primeiro 

livro de contos 

- 

Urupês 

-, 

que 

se consti-

tuiu em 

grande 

sucesso comercial14.

Monteiro Lobato se destacou no ramo, ainda,

por 

ter contribuído 

para 

o aumento do número de 

pon-

tos de vendas de livros no 
país: 

em 1918, havia cerca 
de

12 

Quando deixou de ser editado, em 1909, totalizava uma 
produção 

de 1.440 trabalhos de autores brasileiros e cerca de 400 traduções 
(inglês, 

trances, alemão, italiano).

"Tendo 

publicado 
287 títulos e alguns milhares de exemplares.

14 

Na 1a edição, foram vendidos 1.000 exemplares, em um mês; nos cinco anos seguintes, as vendas alcançaram 30.000 exemplares.

-



30 livrarias, distribuídas 

pelas principais 

capitais brasi-

leiras. Por meio de uma carta, enviada a bancas de 

jor-

nal, 

papelarias, 
farmácias e armazéns, Monteiro Lobato

incitava os comerciantes a entrarem no negócio de ven-

da de livros, 

que por 

se tratar de venda em consignação

não traria 

prejuízos 

aos vendedores. Com essa estraté-

gia, 

o número de locais de venda aumentou 

para 

2.000.

Monteiro Lobato foi, também, o fundador da mo-

derna editoração no Brasil, sua empresa, a Monteiro

Lobato & Cia. estava equipada com aparelhamento 

gráfi-

co de última linha. Começou a importar 

papel 

e, em 1920,

vendia em média 4.000 livros novos 

por 

mês, além de 

pro-

duzir uma edição nova 

por 

semana. Foi responsável 

pela

realização de um 

"inquérito" 

para 

elaborar um levanta-

mento sobre as editoras brasileiras, 

que 

apresentou um

resultado 

que 

lista 15 editoras, com 209 títulos 

publicados.

O 
Quadro 

1 apresenta as 

primeiras 

editoras do

país, 

em 1920, segundo este levantamento.

Quadro 1

SETE MAIORES EDITORAS DO BRASIL

(1920)

Ord.
Editoras N5 Títulos N2 Exemplares

1 Cia. Melhoramentos
35 144.700

2 Paulo de Azevedo e Cia. 
(Francisco 

Alves) 32 113.000

3 Augusto Siqueira e Cia.
26 156.000

4 Livraria Magalhães
13 100.000

5 D. Silva
11 60.000

6 Empresa Editora 

"Chácaras 

e Quintais" 8 80.000

7 Monteiro Lobato & Cia.
15 56.000

Fonte: 
LINDOSO 

(2004)

O ano de 1920 foi o último ano de 

prosperidade

depois da Ia Guerra e várias editoras entraram em 

pro-

cesso de decadência, 

porém 
a Monteiro Lobato & Cia.

continuava em 

pleno 
crescimento. Foi sucedida 

pela

Companhia Editora Nacional, em 1925, 

permanecen-

do como uma das maiores editoras do Brasil, até a

década de 1970.

A Companhia Editora Nacional foi responsável

pela 
edição da Coleção Brasiliana, de 

grande 
valor his-

tórico e ensaístico sobre o Brasil, em 400 volumes.

Outra 

grande 
editora, fundada no final do séc.

XIX 
(1890), 

foi a Companhia Melhoramentos, de São

Paulo. Seus 

proprietários 

— 

três irmãos alemães de Ham-

burgo1 
— 

instalaram uma oficina de encadernação de

livros, 

que 

logo 

ganhou 
uma tipografia. Em 1920, com-

praram 

uma antiga fábrica de 

papel 
e unificaram as duas

empresas. Foi a 

primeira 
iniciativa de integração vertical

no setor, na medida em 

que produziam 
papel, 

editavam,

imprimiam, encadernavam e tinham uma rede de livrá-

rias, tendo toda a cadeia 

produtiva 
sob seu controle. Seu

slogan era: 

"Do 

pinheiro 
ao livro".

Atualmente, a Melhoramentos tem uma forte

presença 

na 

produção 
de livros infantis; a 

gráfica 
foi ven-

dida 

para 

a multinacional 
Quebecor; 

não 

produz 
mais

papel, 
mas 

prossegue 
na 

produção 
de celulose. Consiste

no 

grupo 
familiar mais antigo no ramo editorial.

Em 1926, a ocorrência de dois fatos 

provocou

conseqüências no mercado editorial:

(i) o 
estabelecimento de impostos

para 

importação de livros; só a cota 

para

impressão de 

jornais 

e revistas era isenta

de tarifas, mas a 

que 

incidia sobre o 

papel

para 

livros era muito 

pesada;

(ii) educadores, 
como Anísio

Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço

Filho etc. começaram a desenvolver uma

nova mentalidade sobre a escola, movi-

mento conhecido como 

"Escola 

Nova", 

que

motivou a 

primeira grande 
reforma do

ensino, no 

período getulista, por 
Gustavo

Capanema.

Este último fato 

provocou 
um 

progresso 
no mer-

cado editorial, advindo do crescimento no consumo de

livros escolares, 

principalmente, 
com a aquisição direta

pelo 
Governo.

Em 1943, duas cisões, ocorridas na Cia. Editora

Nacional, também 

provocaram 
agitação no mercado

editorial: a 

primeira, por 

conta da saída de seis 

professo-

res, funcionários 
da área de 

produção, que 

se uniram

para 
montar a Editora do Brasil, 

que 

se tornou forte na

área de livros escolares. A segunda foi a saída de Arthur

- 

Os Irmãos Weiszflog 
publicaram, 

em 1915, uma versão do 

"Patinho 

Feio", 
primeiro 

livro impresso em 
quatro 

cores, no Brasil.
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Neves, 

que 

se associou a Caio Prado 
Júnior 

e a Maria

JoséTXipré, 
e fundaram a Editora Brasiliense16. Esta não

se limitou à edição de coleções; nas décadas de 1960 e

1970, transformou-se em uma das mais importantes

editoras de obras 

gerais.

O 

processo 

de edição, no estado do Rio de 
Janei-

ro, não acompanhou a dinâmica do estado de São Pau-

lo, haja vista 

que quase 

toda a 

produção 

dos modernis-

tas foi 

publicada 

às custas dos 

próprios 

autores, sendo

as editoras usadas apenas 

para 

imprimir seus selos.

Depois da Revolução de 1930, no entanto, houve

uma movimentação no ramo editorial, no estado do Rio

de 
Janeiro. 

Surge a figura de Augusto Frederico Schmidt,

primeiro 

editor moderno. Sua editora, 

primeiramente,

chamada de Livraria Católica, foi depois denominada

Livraria Schmidt Editora; editava livros de cunho 

políti-

co e de ficção. Schmidt descobriu o autor Graciliano Ra-

mos, mas vendeu a editora em 1937.

Outro nome de 

peso, 

no setor, foi o de 
José

Olympio, 

que 

começou sua carreira 

profissional 
como

livreiro, na Garraux, em São Paulo. Em 1931, iniciou sua

atividade editorial com a compra da biblioteca de Alfredo

Pujol; no ano seguinte, lançou seu 

primeiro 

livro. Em

1934, mudou a sede 

para 

o Rio de 
Janeiro 

e se firmou

como a 

principal 
editora de literatura do Brasil.

A 
José 

Olympio se destacou 

pelo 

tratamento 

grá-

fico dos livros 

que publicava. 

Estes apresentavam um

acabamento de 

primeira, 

com capas bem elaboradas;

traziam indicações bibliográficas e técnicas corretas 

para

a identificação da edição.

Em 1937, a instalação da censura levou ao fecha-

mento de muitas editoras, mas a 
José 

Olympio conse-

guiu passar pelas 

dificuldades; 

porém, 
no final dos anos

1960, foi absorvida 

pelo 

Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico 
(BNDE). 

Com a crise do 

petróleo, 

na

década de 1970, sua situação se complicou e acabou sen-

do vendida 

para 

um investidor 

privado. 
Recentemente,

foi adquirida 

pela 

Record.

A indústria editorial brasileira era mais concen-

trada no eixo Rio-SP. Hoje, se reunidos Rio, São Paulo,

Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte, estes respondem

por 

mais de 90% das vendas de livros no 

país. 
O estado

do Rio Grande do Sul se tornou o 3fl 

pólo 

editorial do

Brasil. Neste cenário, se destacou a:

§ 
Livraria Globo

Fundada 

por 

volta de 1880, 

por 

um imigrante

português, que passou 
a 

propriedade, 
em 1919 

para José

Bertaso e começou a 

publicar 
livros de autores locais,

como Erico Veríssimo. Lançou a Revista do Globo e 

pro-

moveu traduções de Thomas Mann, Kafka, Platão,

Shakespeare, Balzac etc. Depois de 1970, foi vendida 

para

a holding da Rede Globo, 

que 

incorporou 
à empresa sua

operação de livros 

- 

a Rio Gráfica e Editora. Sua sede

atual situa-se no estado de São Paulo.

Com a fundação da Universidade de São Paulo,

em 1934, e com a criação do Departamento 
de Cultura

da Prefeitura Municipal deu-se uma renovação 
no 

pano-

rama intelectual e cultural do 

país. 

Mais uma livraria se

destaca, no setor:

§Livraria 
Martins

José 
de Barros Martins abriu sua livraria, em

1937, com estoque reduzido; importava livros de luxo e

comprava saldos de estoque da França. Em 1940, mon-

tou seu departamento editorial. Os livros de 
Jorge Ama-

do foram a base de seu sucesso. A crise de 1973, 

que

liquidou a 
José 

Olympio, fez o mesmo com essa editora.

Apesar dos dados estatísticos 

para 
esse 

período

(1940-1950) 
serem 

precários, 

consta 

que 

dos 1.100 títu-

los 

publicados pela 

Martins, nos seus 

quase 
30 anos de

existência, somaram aproximadamente 5 milhões de

exemplares.17

No Rio de 
Janeiro, 

contrapondo-se à Livraria

Martins estava a:

§ 
Editora Civilização 

Brasileira

Iniciou como subsidiária 
da Cia. Editora Nacio-

nal, editando 

parte 

dos livros não-didáticos. Sua linha

editorial dava ênfase 
para 

as 

publicações 

de Sociologia,

Economia e Política, com forte tendência esquerdista.

Durante o 

golpe 

de 1964, foi destruída 
por 

um incêndio

misterioso. Na década de 1990, foi vendida 
(assim como

seu selo) 

para 

a Record.

,6 

Essa empreitada contou com o apoio de Monteiro Lobato; 
por 

isso, a Editora Brasiliense é considerada como o 39 filho de Lobato.

17 

Compare-se a isso as vendas anuais da Cia. Editora Nacional, nesse mesmo montante.

¦ 

i
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Na década de 1960, outros atores foram surgin-

do na edição de obras 

gerais, que 

continuam ativos, no

setor editorial brasileiro:

Record

Iniciou como distribuidora e agente de direitos

autorais de 

jornais 

americanos; fez muito sucesso com a

publicação 

de traduções de best-sellers americanos. Atu-

almente, agrupa ao seu selo os da Civilização Brasileira e

da 
José 

Olympio. Pode ser considerado como o maior

grupo 

editorial de obras 

gerais 

do Brasil.

Nova 

Fronteira

Fundada na década de 1960, 
por 

Carlos Lacerda,

constituiu-se no celeiro de autores nacionais e de tra-

duções literárias de 

qualidade. 

Teve na 

publicação 

do

dicionário Aurélio o seu 

grande 

negócio. Atualmente, é

dirigida 

pelo 

neto Carlos Augusto Lacerda.

Paulo 

Rocco

Lançou, na década de 1970, uma editora híbrida,

publicando 

os best-sellers da Record e a alta literatura da

Nova Fronteira.

O crescimento da rede de ensino e do número de

estudantes também fez surgir outras editoras no cená-

rio editorial:

Editora 
Ática 

- 
tornou-se a maior empresa no

setor de livros didáticos.

Editora 
Moderna 

- 
especializada em livros 

para

o ensino médio

Editora 

Saraiva 

- 

teve um crescimento exponencial

Cia. 

Ed. Nacional

mantiveram-se em boa 

posição

Editora 

do Brasil

Companhia 

das Letras 

- 

área de obras 
gerais

Objetiva - 
com um bom trabalho de

marketing

Um dos acontecimentos mais recentes no merca-

do editorial brasileiro é a volta das empresas internacio-

nais, como a McGraw-Hill, da Prentice Hall, 

presentes

nas décadas de 1960 e 1970; a Oxford, a Cambridge, a

Longman se instalaram no 

país para 

editar obras de

ensino de inglês.

No final do séc. XX e início do séc. XXI, o 

proces-

so de concentração empresarial e a 

participação 

das em-

presas 

estrangeiras se fizeram cada vez mais 

presentes.

Grupo 
Printemps, 

que 

controla a rede de livra-

rias FNAC, 

penetrou 

no Brasil em 1998

Grupo 

Havas 

- 

que 

depois se transformou em

Vivendi 

- 
em associação com a Editora Abril, adquiriu

as editoras Ática e Scipione

¦ 

Grupo Record 

- 
comprou a Civilização Brasi-

leira, a Bertrand Brasil e, 

posteriormente, 

a 
José 

Olympio

Ediouro - 
no final dos anos 1990 comprou a Agir

Grupo 
Santillana 

- 
comprou as editoras Mo-

derna e Salamandra

Saraiva - 
ampliou sua 

participação 

no mercado

de didáticos com a compra da Atual e, recentemente,

adquiriu a Formato, crescendo na linha infantil e 

juvenil.

Summus - 
diversificou, adquirindo vários selos

(GLS, 
Selo Negro, Plexus, MC)

Thompson - 
comprou a Pioneira, na área de

livros técnico-científicos 
e a IOB, na área de informação

empresarial

Dois outros fenômenos relevantes movimenta-

ram o setor, nos últimos anos: a organização de micro e

pequenas 

editoras em uma associação 
que 

desenvolve

estratégias de marketing comuns 

- 
Liga Brasileira de

Editoras 
(LIBRE); 

o aparecimento 
dos 

"sistemas", 

que 

se

constituem em 

grupos 

empresariais 
que 

desenvolvem

projetos 

integrais de metodologia, treinamento e forne-

cimento de materiais didáticos 
para 

escolas 

particulares,

promovendo 

uma integração vertical no 

processo

educativo 

- 
as escolas 

produzem 

os livros 

que 

usam nas

atividades 
pedagógicas18. 

Como exemplo, 

pode 

ser cita-

do o Grupo Positivo, 

que 

conseguiu tirar os direitos ex-

clusivos da Nova Fronteira sobre o dicionário Aurélio.

Organização das Editoras no Brasil

A maioria das editoras e livrarias do Brasil é de

pequeno 

e médio 

porte 

e de administração familiar. As

grandes 

empresas se concentram no setor de livros esco-

lares, respondendo 

por 

mais da metade do número de

exemplares 

produzidos 

e do faturamento1'; considera-

se como razão 

para 

este resultado a sua capacidade ad-

18 Em 

2002, 
produziram 

cerca de 12 milhões de exemplares, dentro do universo de 172 milhões 
produzidos pelo 

sub-setor de livros didáticos.

19 Os 

livros didáticos representam 59% dos exemplares vendidos, o 
que 

significa 
que 

estes são lidos 

"por 

obrigação". 
(MARANHÃO, 

2005)
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Quadro 3

ministrativa e a 

questão 

de disporem de ca-

pitai 

operacional 

para 

a manutenção de suas

atividades. Entretanto, nenhum outro se-

tor industrial lança mais de 15 mil 

produ-

tos novos 

por 

ano, só o editorial.

É trabalho das editoras conseguir

o direito do autor, 

preparar 

a edição do

livro, além de encaminhá-los aos 

pon-

tos de venda, não necessitando de invés-

timentos em ativos 

permanentes, 

como

imóveis e 

gráficas. 

Segundo Gorini e Castello Branco

(2000, 
p.7), 

"o 

principal 

ativo de uma editora é o seu

catálogo de títulos e autores, a capacidade de seu cor-

po 

editor em selecionar o 

que 

deve ser ofertado e a

contratação de serviços de terceiros, tais como tra-

dução, 

gráfica, 

trabalhos de artes, dentre outros". De

acordo com os mesmos autores, muitas das editoras

brasileiras financiam, com recursos 

próprios, 

todo o

processo produtivo 

até 

que 

o livro chegue às livrari-

as, o 

que 

demora, em média, de seis a oito meses. No

caso de livros técnico-científicos e obras de referên-

cia, como dicionários etc., estes têm um ciclo de 

pro-

dução mais longo e demandam maiores investimen-

tos 

que 

as demais obras.

Dados da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL)

apresentam a situação da indústria editorial, no 

pe-

ríodo de 1988 a 2002, 

que 

demonstram uma 

queda

de cerca de 30% no faturamento do setor, assim como

de cerca de 20% no número de exemplares vendidos.

Quadro 2

Exemplares Vendidos

(em 
milhares)

1998 1999 2000 2001 2002

Mercado 296.334 225.519 200.712 182.900 158.400

Governo 114.000 64.160 133.522 116.500 162.200

TOTAL 410.334 289.679 334.234 299.400 320.600

Fonte: LINDOSO 
(2004)

FATURAMENTO DE LIVROS

(em 

milhões)

Editora de livros 1998 1999 2000 2001 2002

Didáticos 869 645 611 608 571

Obras 

gerais
444 356 353 373 341

Religiosos 162 139 131 140 134

Científicos, T écnicos e Profissionais 436 347 351 351 278

Vendas ao Governo 378 231 351 367 281

TOTAL 2.289 1.718 1.797 1.839 1.605

Os 
Quadros 

2 e 3, a seguir, apresentam estes

resultados.

Analisando-se essa trajetória do setor editori-

al, no Brasil, 

pode-se 

inferir 

que 

apesar da venda de

320 milhões de exemplares, em 2002, o índice de livros

vendidos, 

per 

capita, no ano é de aproximadamente 
2

exemplares, 

por 

habitante, considerando-se 
a 

popu-

lação brasileira, no ano, de 170 milhões de habitantes.

Considera-se esse número deficiente 

para 
um

país que 

enfrenta os desafios da 

globalização, 
da ne-

cessidade de erradicar a taxa de analfabetismo 
e de

treinar trabalhadores 
para 

serem inseridos em um

mercado de trabalho cada vez mais exigente.

Apesar dos resultados decrescentes, nas 

pes-

quisas 

realizadas no setor, 

pode-se 

dizer 

que 

a indús-

tria editorial brasileira, nos últimos anos, esteja em

uma situação mais 

privilegiada 

do 

que 

em 1900, mas

também se 

pode 

afirmar 
que 

enfrenta 

problemas

muito mais sérios 
que 

antes.

Em reunião de cúpula, 21 che-

fes de estado ibero-americanos 
deci-

diram 
que 

o ano de 2005 seria voltado

para 

a 

promoção 

de 

políticas públicas

de incentivo à leitura nos 

países que

fazem 
parte 

desta região20. Nesse sen-

tido, o Presidente Luís Inácio Lula da

Silva, assinou, ainda no final de 2004,

lei favorecendo as empresas do ramo

livreiro 
quanto 

à isenção do 

pagamen-

to do PIS e Cofins, 
que 

corresponde 
a

9,25% sobre seu faturamento.

(MARANHÃO, 
2005)

Fonte: LINDOSO 
(2004)

20 

No Brasil, a Lei n° 10753, de 31/10/2003, instituiu a Política Nacional do Livro, tendo sido alterada 
pela 

Lei n810833,29/10/2003.



Figura Cadeia 
Produtiva do Livro

Fornecedor 

*

Papel Grafica Leitor

Distribuifao Varejo

Autor Editora Sebos

Cadeia Produtiva do Livro

A cadeia 

produtiva 

do livro é demonstrada em

duas linhas, conforme aparece na Figura 1. Na 

primeira

linha, encontra-se a 

parte 

industrial da 

produção 

do li-

vro 

que 

envolve as 

gráficas, que 

compram 

papel 

e 

pro-

duzem os livros atendendo às encomendas das editoras.

Na linha de baixo, focaliza-se o mercado editorial, no

qual 

as editoras obtêm os direitos dos autores 

para 

lan-

çar 

um novo livro no mercado. A 

parte 

da frente da

cadeia de suprimentos do livro se assemelha a uma ca-

deia típica verticalizada, com distribuição e varejo. A ca-

deia tem também um mercado 

que 

compra e vende li-

vros usados 

- 

os sebos.

Elos da Cadeia Produtiva

Alguns elos da cadeia 

produtiva 

do livro serão

comentados, a seguir:

§ 
Fornecedores de Papel

Existe toda uma cadeia 

produtiva para que 

o 

pa-

pel 

chegue às 

gráficas para 

a 

produção 
dos livros. O

papel 

é fabricado a 

partir 

da celulose extraída dos

eucaliptos, 

que produz 

o maior volume de madeira 
por

unidade de superfície, em ciclo curto. A celulose de

eucalipto transformou o Brasil de importador a expor-

tador do 

produto. 

Hoje, o 

país 

é o maior 

produtor

mundial de celulose de eucalipto, sendo a maior empre-

sa deste setor a Aracruz Celulose. A compra do 

papel

pelas gráficas 

é feita 

por 

meio da intermediação das

empresas distribuidoras de 

papel.

21 

Fonte: http://www.andipa.com.br

^Consolidado 

por 
meio da Lei do Direito Autoral, ne 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

No Brasil, a 

produção 

e a comercialização do li-

vro são isentas de impostos. O 

papel 

utilizado 

para pro-

dução de livros e 

jornais 

é chamado de 

papel 

imune;

como o nome diz, esse 
papel 

é imune a impostos. Obvi-

amente, existem dificuldades em 

garantir que 

todo 

papel

imune se transforme realmente em livros, não sendo des-

viado 

para 

outros fins.

Embora muitos tenham 

previsto que 

os compu-

tadores reduziriam o uso do 

papel, 

o mundo nunca con-

sumiu tanto este insumo. No Brasil, foram 

produzidas

7,9 milhões de toneladas, em 2003, dentre as cerca de

330 milhões de toneladas no mundo, com crescimento

médio anual de 3%21. A indústria do 

papel, 

consumido-

ra voraz de celulose, energia e água, exige 

planejamento

para 

diminuir cada vez mais os danos 

que 

seus 

proces-

sos de 

produção 

causam ao meio ambiente. Uma das

alternativas é a utilização crescente do 

papel 

reciclado

que, 

nacionalmente, 

já 

representa três milhões de tone-

ladas 

por 

ano. O 

papel 

sintético 

promete 

ser uma alter-

nativa à celulose como matéria-prima, mas ainda é

pouco 

utilizado no Brasil.

§ 
Autor

Os autores, de um modo 

geral, 

de obras científi-

cas, artísticas ou literárias, 

preparam 

suas obras e as

submetem aos editores 

para 

avaliação de interesse 

para

publicação. 
Ao longo dos anos, foi criado o mecanismo

de direitos autorais22, 

que 

é utilizado 

para proteger 

os

autores 

quanto 

ao domínio de sua obra. Esse mecanis-

Autor

Fornecedor

de Papel

Grafica

Varejo

Sebos

Leitor
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mo serve, também, 

para garantir 

a remuneração 

para 

a

criação intelectual; após 70 anos da morte do autor, a

obra cai em domínio 

público.

§ 
Editora

A editora 
- 

pessoa 
física ou 

jurídica 

- 
é a respon-

sável 

pela produção 
e distribuição de uma obra e o dever

de 

julgá-la 
nos limites 

previstos 
do contrato da edição".

(ABPDEA, 
s.d.)

Para os autores 

já 

consagrados, as editoras cos-

tumam efetuar um adiantamento 
— 

na 

prática 
corres-

pondente 
a 10% do 

preço 

de capa23 
- 

no momento da

assinatura do contrato de cessão dos direitos autorais.

As demais etapas do 

processo 
de edição incluem:

tradução, copidesque, composição, revisões, fotolitos, cri-

ação da capa e revisão técnica.

Um dos ativos mais importantes das editoras é

ter um corpo editorial capacitado 

para 

selecionar e con-

tratar serviços terceirizados de 

qualidade.

§ 
Gráfica

As 

gráficas 
são responsáveis 

pela 
impressão do

miolo e da capa dos livros, a 

pedido 
das editoras. São

poucas 

as editoras 

que 

imprimem seus 

próprios 

livros;

70% dos exemplares 

produzidos 
no Brasil são impres-

sos em 

gráficas 

independentes.

Segundo Earp e Kornis 
(2005b), 

apenas 25% do

faturamento do setor 

gráfico 

é 

proveniente 
de vendas a

editoras, o 

que 

inclui livros, revistas e 

jornais. 
Os outros

responsáveis 

pela 

receita das 

gráficas 
são: embalagens

(20%), 
formulários 

(16%), 
material 

promocional (11%),

de 

papelaria (10%) 
e outros 

(18%).

A 

partir 

de 1980, a indústria 

gráfica 

deu um salto

de 

qualidade 
com a articulação entre a editora Cia. das

Letras e a Hamburg Gráfica Editora. Após o Plano Real,

com a valorização da moeda brasileira, algumas edito-

ras 

passaram 
a imprimir seus livros em 

gráficas 
no exte-

rior. Devido ao avanço da concorrência externa e à redu-

Ção 

do custo de importação, foram feitas aquisições

maciças de novas máquinas 
- 

entre 1994 e 1996 
- 

ano em

que 

houve uma desvalorização do Real. A 

partir 

de 2001,

com a recessão econômica, 14 empresas 

gráficas 

expres-

sivas fecharam, 

gerando 

um 

processo 

de fusões, abrindo

23 

Em relação ao 
preço 

da capa, em média 10% referem-se ao 
pagamento 

de direito ái

editora. 
(G0RINI; 

CASTELL0 BRANCO, 2000)

caminho 

para 

entrada do capital estrangeiro. Como

exemplo desse investimento estrangeiro 

pode 
ser citada

a compra da Hamburg 

pela 

Donelly, dos EUA.

O movimento foi seguido 

por 

outras empresas

paulistas, 

fazendo com 

que 

o Rio de 
Janeiro 

perdesse 
a

hegemonia no 

parque gráfico. 

Hoje existe um movimento

de descentralização das 

gráficas 

em São Paulo, com o cres-

cimento de outras importantes no Rio Grande do Sul,

Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Rio de 
Janeiro.

As máquinas mecânicas, 

produzidas 
até 1970, ti-

nham uma durabilidade 

que permitiam 
seu uso até os

dias de hoje. 
Já 

as máquinas 

que 

incorporam 
compo-

nentes eletrônicos, em condições competitivas, 
duram

em média sete anos. As impressoras 

planas 
apresentam

menor robustez e melhor 

qualidade gráfica, 
enquanto 

as

impressoras rotativas representam um diferencial 
de

competitividade devido a sua aptidão de 

produção 
em

larga escala e muita velocidade.

§ 
Distribuição

O elo da distribuição de livros é considerado, 

por

muitos, como o mais 

problemático, 

apesar do crescimento

exponencial do sistema escolar, 

que 

fez surgir muitas livrarias

e de não se contar com muitas 
pesquisas 

sobre o mesmo.

Um dos 

grandes 

entraves dessa atividade 
é em

relação à logística de distribuição, em virtude do tama-

nho do Brasil e da 

precariedade 

dos transportes, 
o 

que

faz encarecer e complicar a tarefa.

As editoras têm encetado esforços 

para 
vender

diretamente a 

grandes 

clientes e às 

principais 
livrarias 

do

Rio e de São Paulo.

A Internet fez surgir uma solução 

parcial 
para 

o

problema; 
segundo dados da CBL, no ano de 2002, cerca de

2% dos compradores de livros o fizeram eletronicamente.

A colocação do livro 
junto 

ao varejista 

pode 
ser

feita 

por 

diversas maneiras: diretamente 

pelo 
departa-

mento comercial das editoras; 
por 

um representante 
co-

mercial ou vendedor 

pracista 

independente 

(difere do

distribuidor 

porque 

a nota fiscal é emitida 

pela 
editora);

por 
uma distribuidora integrada à livraria 

(Grupo Vo-

zes, Loyola e Martins Fontes); 

por 

um atacadista 
de li-

vros ou 

por 

uma distribuidora independente.

ai, 10% ficam com o distribuidor, 40% com a livraria e os 40% restantes 
com a



§ 
Varejo

Os 

principais 

canais de comercialização no 

país

são os tradicionais 
- 

livrarias e 

papelarias 

- 

e o Governo,

que juntos 

representam uma 

parcela 

de 86% do volume

de livros vendidos. O varejo informal consiste nas ven-

das 

porta-a-porta, 

em feiras, supermercados, lojas de

departamentos etc.

No 

que 

diz respeito aos canais formais, 

"dos 

5.700

municípios brasileiros, apenas 600 têm livrarias regula-

res, ou seja, 

quase 

90% deles não 

possuem 

sequer uma

livraria instalada. Somente 

quatro grupos 

têm atuação

mais abrangente em nível nacional: as livrarias Nobel

(presente 
em 29 municípios), Siciliano 

(24), 
Saraiva

(nove) 
e Sodiler 

(quatro)." (GORINI; 
CASTELLO

BRANCO, 2000, 

p. 

15)

Apesar das iniciativas de várias entidades como o

Centro Regional 

para 

o Fomento do Livro na América

Latina e no Caribe 
(CERLALC), 

a Câmara Brasileira do

Livro 
(CBL) 

e a Associação Nacional de Livrarias 
(ANL)

não se 

pode 

determinar o número de 

pontos 

de vendas

de livros no 

país. 
Um levantamento recente aponta a

existência de cerca de 1.500 livrarias no Brasil, das 

quais 
2/

3 se localizam na região sudeste. Os compradores 

prefe-

renciais das livrarias são os 

professores, que 

se beneficiam

com descontos, 

que 

variam de 10 a 20%; esta concessão

advém do fato de 

que 

eles são considerados

multiplicadores da demanda dos livros 

para 
seus alunos.

No 

que 

diz respeito ao varejo informal, as ven-

das 

porta-a-porta 
se constituem em um 

grande gerador

de empregos; 

"enquanto 

todo o setor editorial emprega

pouco 

mais de 20 mil 

pessoas, 

os vendedores 

porta-a-

porta 

são no mínimo 30.000,.." 
(EARP; 

KORNIS, 2005b,

p. 

50). O 

público-alvo 

desses vendedores são as 

pessoas

de baixa renda, integrantes das classes D e E.24

Aspectos Relevantes da Cadeia Produtiva

Como 

já 

mencionado, anteriormente, 
o ciclo

de 

produção 

de um livro é longo, variando de seis a

oito meses, desde os 

primeiros 

contatos com o au-

tor até a entrega à livraria. Sua comercialização va-

ria entre três e vinte e 

quatro 

meses, com as vendas

se concentrando nos 

primeiros 

três meses do ano.

Em 

geral, 

as editoras no Brasil financiam, com

recursos 

próprios, 
todo o 

processo produtivo 
até

que 

o livro chegue às livrarias, inclusive concedendo

prazo 

de noventa dias 

para 
o 

pagamento 
e mesmo

consignação aos clientes.

Pode-se dizer 

que 

um dos maiores 

problemas

que 

afetam a cadeia 

produtiva 
do livro consiste na

redução das margens de lucro, em função da

competitividade no setor, dos descontos oferecidos,

do impacto das vendas 

pela 

Internet e, ainda, das

vendas no varejo informal. Esses 

problemas 
acabam

fazendo com 

que 

ocorram 

processos 

de fusões e in-

corporações, ou mesmo levam ao desaparecimento

de alguns integrantes do setor, 

por 

falência.

Em síntese, o 

papel 

do editor é fundamental

para 

otimização de todo o 

processo produtivo: pro-

curando identificar o 

gosto 

do consumidor e seleci-

onando o 

que 

vai ser aceito 

pelo 

mercado; adequan-

do a tiragem, formato, acabamento e 

preço, para

encontrar, enfim, o marketing mais eficaz 

para 

cada

obra. 
(LINDOSO, 

2004)

Análise do Trabalho na Industria Editorial

A 

produção pós-fordista 

surge no cenário do

mundo do trabalho vista com uma nova forma de raci-

onalização do trabalho, em consonância com o apareci-

mento de novas formas de racionalização social.

A Sociologia Industrial, na Alemanha e nos EUA, ou

Sociologia do Trabalho, termo usado na França, constitui-

se na 1a corrente de racionalização 
- 

dentro e fora das fábri-

cas 

- 
a 

partir 

das mudanças tecnológicas, onde a influência

da técnica sobre a organização do trabalho se fez 

presente.

A 2a corrente surge a 

partir 

da década de 1970,

salientando os efeitos do mercado de trabalho e de suas

relações sobre a organização do trabalho e, 

por 

exten-

são, sobre a evolução técnica.

A corrente atual apresenta as relações de merca-

do ditando a evolução tecnológica e ambos definindo

rumos da racionalização social.

Três 

grandes 

áreas de conflitp e negociação se

destacam no cenário do Mundo da Produção:

24 

Os livros mais vendidos, nesse tipo de varejo, são os infantis, a Bíblia, os livros de culinária, os livros 
para pesquisa 

escolar, nessa ordem de importância.



100

REVISTA DO LIVRO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, Rio de Janeiro, n° 47

§ 
As relações do trabalho 

— 
cujos conflitos come-

çaram 

a ser racionalizados ainda no séc. XIX, mas estão

continuamente se renovando;

§ 
As relações de 

propriedade 

- 
cuja racionaliza-

ção 
(pela 

separação entre 

propriedade 

e 

gestão) 

ainda é

bastante 

problemática;

§ 
As relações com os atores externos 

- 

cuja im-

portância 

explodiu devido, sobretudo, às 

questões

ambientais, ao amadurecimento dos mercados 
(exigên-

cias dos clientes) e à evolução de sua estrutura 
(relações

com os fornecedores).

A 

primeira geração 

de racionalização da 

produ-

ção 

tratou apenas da 

primeira 

destas 

grandes 

áreas, 

que

chamou de industrial relations 
(relações 

de trabalho);

A segunda área configura-se na Governança

Corporativa 

- 

termo cunhado 

por 

decisores-proprietá-

rios americanos e ingleses 

para 

exprimir o controle dos

proprietários 

sobre os administradores, 

para garantir

os interesses financeiros dos acionistas.

A Governança Corporativa se fez necessária 

para

que 

os acionistas tivessem o controle sobre os adminis-

tradores contratados 

para gerenciarem 

as empresas das

quais 

têm ações. Contratos só não bastam, é 

preciso

produzir 

relatórios, de forma a dar transparência à 

ges-

tão. Os contratos têm um custo, entretanto, as incerte-

zas são enormes.

A terceira área de conflito aparece nos discursos

da Gestão Ambiental da Produção da 
Qualidade, 

orien-

tada 

para 

a satisfação do cliente e 

para 

a Gestão da Ca-

deia de Suprimentos.

Em se tratando da Governança Corporativa, duas

situações se distinguem: 
(i) 

aquela em 

que 

as 

partes 

inte-

ressadas têm real 

poder 

de controle sobre as decisões

dos 

gestores 

e 
(ii) 

aquela em 

que 

os atores externos inter-

ferem na condução da 

gestão 

das organizações 

por 

meio

de recursos institucionais, 

jurídicos 
e 

políticos. 

Como

resultado dessas 

pressões, 

surge o discurso das empre-

sas, conhecido como Responsabilidade Social, 

que 

con-

siste em ações 

que 

vão além das obrigações impostas

por 

lei, e 

que 

resultam em objetos de intensa divulgação,

levando a formar uma imagem 

positiva 

da empresa.

Sente-se, então, a necessidade de um novo con-

ceito 

que 

englobe as três áreas, 

que pode 

ser chamado de

"Relações 

Sociais no Mundo da Produção".

Dentre as normas 

que 

vieram estruturar as no-

vas formas de relações sociais no Mundo da Produção,

destaca-se a AA 1000 
— 

que 

se define como um 

padrão 

de

processo para 

a 

gestão 

da contabilidade, 

para 

auditoria

e 

para 

relato da responsabilidade social corporativa25.

A norma baseia-se no conceito de AccountAbility,

que 

consiste em explicar ou 

justificar 
os atos, omissões,

riscos e dependências 

pelos quais 

se é responsável, em

relação às 

partes 

interessadas. Exige-se transparência, 

pró-

atividade e conformidade.

O 

principal 

benefício declarado é a melhoria do

desempenho social, traduzido em maior confiança, 
com-

prometimento, 

lealdade e 

produtividade.

Neste início de século, novas relações 
sociais no

Mundo da Produção tornaram as coisas bem mais com-

plexas. 

Os contratos não bastam mais 

para 
o nivelamento

das informações entre as 

partes 

envolvidas 
numa tran-

sação e a transparência nas transações comerciais 
e tra-

balhistas depende de novas leis e novos 

padrões

normatizados.

Valle 
(2003) 

aponta 
que 

o aumento da complexi-

dade no ambiente social das organizações 
- 

mercado,

tecnologia, sociedade civil, ambiente 

político 

— 

induziu 
a

uma maior complexidade 
no 

próprio 
sistema

organizacional, alterando 
profundamente 

a tomada 
de

decisão dentro dele.

Colonização e Contracolonização

Estudos realizados 
no campo da Sociologia 

do

Trabalho têm realçado sobre a importância 

que 
os fato-

res culturais advindos do Mundo da Vida têm influenci-

ado o Sistema 

— 
Mundo da Produção 

— 

e vice-versa. 
Re-

lacionar racionalização 
do trabalho e racionalização 

so-

ciai sempre foi o eixo metodológico 
da Sociologia 

do

Trabalho.

Como 

já 

se viu, 

por 

um lado, há o Sistema, 
com

sua ênfase no 

poder 

e no dinheiro, 
que garantem 

a re-

produção 

do mundo material, representado 
pelo 

espaço

do trabalho, da técnica, da economia, da administração,

25 

Documento desenvolvido 
pelo 

Institute ot Social and Ethical AccountAbiliIy(\SíA) e 
publicado 

em 1999, em sua versão 
preliminar.
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dentre outros. Por outro lado, o Mundo da Vida, repre-

sentado 

pelas 

relações da cultura, da educação, da famí-

lia etc., cujas ações dos sujeitos são coordenadas, 

princi-

palmente, pela 

linguagem.

Para Habermas, o Mundo da Vida funciona como

um reservatório de saber; entretanto, a única forma de

relação entre esses dois mundos diz respeito à coloniza-

ção 

do Mundo da Vida 

pelo 

Sistema, 
quando 

se refere a

uma atividade inerente à coordenação 

pela 

linguagem

(p.ex. 
a educação), 

que 

se vê regulada 
por 

meio do di-

nheiro e do 

poder.

Segundo Valle 
(2005, p.33),"uma 

teoria 

para 

a 

qual

a sociedade moderna é composta 

por 

um sistema econô-

mico-administrativo e 

por 

um Mundo da Vida não tem

como evitar o reconhecimento de uma dialética entre co-

lonização e contracolonização e, 

por 

conseguinte, entre

eficiência técnica e intercompreensão 

pela 

linguagem".

Neste começo de século, importantes mudan-

ças 

nas relações sociais no Mundo da Produção 
(raci-

onalizadas 

por 

meio da Governança Corporativa, da

Responsabilidade Social e Ambiental) obrigam os su-

jeitos 

a redescobrir, teórica e 

praticamente, 

o 

papel

desempenhado 

pelas 

mediações institucionais e cultu-

rais 

que 

ocorrem no seio das organizações 

produti-

vas. Cabe lembrar 

que 

essas mediações são sempre

específicas a cada sociedade, ficando demonstrada,

assim, empiricamente, a contracolonização do Siste-

ma 

pelo 

Mundo da Vida.

Eixo do Conhecimento e Eixo Logístico

Segundo Valle 
{Id.), 

a 

pergunta-chave 

da

Modernidade Contemporânea é 

"em 

que 

medida a

contracolonização afeta as ações no Mundo da Produ-

ção?" {Id., p. 

73)

Esta 

questão 

foi abordada 

por 

dois autores: 
(i) 

H.

Kitschelt, 

que 

chama a atenção 

para 

uma semelhança entre

a Teoria dos Custos de Transação 
(TCT), 

de Williamson, e

(ii) 
Charles Perrow, 

que 

estuda a análise organizacional.

Para estes autores, uma estrutura organizacional eficiente

deve variar, 

gradualmente, 

entre burocracias com controle

centralizado, de um lado, e redes descentralizadas de atores

em trocas de mercado, de outro.

Kitschelt construiu um diagrama com um eixo ho-

rizontal e outro vertical, nos 

quais 

situou os diversos seto-

res industriais, definindo-os como sistemas tecnológicos

inseridos em segmentos de mercado 

particulares.

No eixo horizontal, Kitschelt associa a maior ou

menor especificidade dos ativos 
(Williamson) 

a uma dis-

tinção 
(fundamental 

para 
Perrow), entre sistemas de 

pro-

dução, cujas etapas ou componentes 

permanecem pró-

ximos entre si, espacial e temporalmente 
- 

favorecendo a

burocracia da organização 
- 

e sistemas de 

produção 
em

que 

cada etapa ou componente está distanciado, no tem-

po 

e no espaço, da etapa ou do componente seguinte 
-

favorecendo estruturas descentralizadas.

No eixo vertical, Kitschelt associa o terceiro

dos fatores de custos de transação de Williamson 
- 

a

maior ou menor incerteza 

- 

a outra distinção 
(tam-

bém fundamental 

para 

Perrow): de um lado, sistemas

de 

produção 

nos 

quais 

a etapa ou componente A cau-

sa 

grande 

impacto na etapa ou componente B, mas

esta não causa nenhum impacto em A; de outro lado,

sistemas nos 

quais 

todas as etapas e componentes in-

fluenciam-se mutuamente.

A análise de Kitschelt revela a influência das ca-

racterísticas nacionais ou regionais na racionalização do

Mundo da Produção. Em cada setor industrial, as estru-

turas de 

governança 
(relações 

contratuais entre os ato-

res) e as estratégias de inovação se deixam moldar tanto

pelas 

características da tecnologia, 

quanto pelas

especificidades do 

país.

É importante observar, no entanto, 

que 

nem os

contratos são tão eficientes na coordenação de ações es-

tratégicas, nem tampouco a linguagem 

produz 

tão fácil-

mente consensos em 

questões 
científicas, morais e legais.

Valle 
{Id.) 

observa 

que 

a Modernidade Contem-

porânea precisa 
de um modelo 

que 

ressalte a influência

dos costumes e das estruturas sociais sobre o Mundo da

Produção; 

que 

faça sobressair a contracolonização.

O modelo 

proposto pelo 

autor consiste em ver

as organizações 
imersas num sistema social cada vez

mais complexo, composto 

por 

três subsistemas: mer-

cados, fontes de inovação tecnológica e estruturas
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pol|ticas 

e 

jurídicas. 

Nos três, o dinheiro e o 

poder

dão as regras 

para 

as ações sociais, mas essas regras

estão sempre sujeitas a uma reconstrução comunica-

tiva: a cada crise da regulação sistêmica, a 

palavra

ressurge 

para 

repensar as regras.

Tendo o sistema se tornado muito mais comple-

xo do 

que 

nos tempos da fase áurea do fordismo, em

cada um de seus subsistemas há agora, também, um

grande 

número de interações, diversas e independentes,

entre as instituições, organizações e associações 

que 

os

constituem. Essas interações envolvem mais riscos na

tomada de decisões e maior interconexão nas conseqü-

ências das decisões.

Percebe-se 

que quando 

é relativamente 

pequena

a 

quantidade 

de interações diversas e independentes com

o ambiente externo, o trabalho se defronta com 

proble-

mas estruturados, 

problemas 

nos 

quais 

as ações e suas

conseqüências são conhecidas, rotineiras e repetitivas e,

portanto, programáveis. 

Nesse caso, a 

qualificação 

do

trabalhador 

pode 

ser a menor 

possível, pois 

a compe-

tência se resume à capacidade individual de seguir o 

que

foi 

"prescrito".

Quando, 
no entanto, 

"o 

trabalho se defronta com

um 

grande 

número de interações específicas e não

correlacionadas, os 

problemas 

assumem uma forma

semi-estruturada: apesar das conseqüências da decisão

serem, em si, bem conhecidas, elas 

precisam 

ser associa-

das a um 

grau 

de 

probabilidade, 

às vezes muito difícil de

avaliar". 
(VALLE, 

2003, 

p. 

60)

Pode-se dizer 

que 

neste novo ambiente as rotinas

não desaparecem, 

"mas 

precisam 

ser complementadas

com 

qualificações 

mais amplas, 

pois 

a competência 

passa

a ser a capacidade tanto de seguir rotinas, 

quanto 

de

tomar microdecisões correspondentes à 

parte 

não

estruturada do 

processo". 
(Id., p. 

60)

Hoje em dia, o crescimento e a sobrevivência das

empresas 

passou 

a depender, também, dos outros cinco

grandes 

critérios de desempenho: a 

qualidade, 

a flexibi-

lidade, a inovação tecnológica, a logística e a 

gestão

ambiental. A mudança organizacional acompanha ou

tenta antecipar as transformações 

que 

acontecem na so-

ciedade como um todo. Para compreender o 

que 

ocorre

26 

Entre 1.000 e 1.500 exemplares

nas organizações, é 

preciso 

antes compreender o 

que 

ocor-

re no todo social.

Transformações na Indústria Editorial no

Ambiente 21

A Industria Editorial vem sofrendo 

profundas

transformações na virada do século. Nessa seção serão

descritas algumas dessas mudanças e as implicações 

que

ocorreram no contexto técnico e no contexto social. Será

analisada, também, a 

questão 

de como essas mudanças

estão levando a industria editorial 

para 
um deslocamen-

to nos eixos do conhecimento e logístico.

Mudanças no Contexto Técnico

§ 
Texto Eletrônico

O trabalho na indústria editorial 

passou por gran-

des modificações ao longo de sua história.

"Em 

meados da década de 1450, só era 

possível 
re-

produzir 

um texto copiando-o à mão e, de repente uma

nova técnica, baseada nos tipos móveis e na 

prensa 
transfi-

gurou 

a relação com a cultura escrita." 
(CHARTIER, 

1999)

O custo do livro diminui, em função do aumento

da tiragem, ainda muito modesta26, mas o tempo de re-

produção 

é reduzido consideravelmente, 
graças 

ao

surgimento das oficinas tipográficas.

No entanto, as mudanças entre a 

produção 
an-

tes e logo após a invenção 
da imprensa não são tão

substanciais, na medida em 
que 

o 

processo pode 
ser

considerado ainda artesanal: os livros são compostos

de folhas dobradas em certo número de vezes, 

para

definir seu formato e a 

quantidade 

de cadernos; estes

cadernos são montados, costurados uns aos outros e,

depois, encadernados.

Como se vê, há uma ligação forte entre a cultura

do manuscrito e a cultura do impresso; 
perpetua-se 

uma

relação de desconfiança com essa nova forma de 

produ-

ção que poderia 

vir a romper com a cumplicidade entre

o autor e o leitor, colocando 
o livro em mãos mecânicas

e nas 

práticas 

do comércio.

Explicar as transformações 
que 

se 

passaram 
com

o livro desde o séc. XV até o séc. XXI seria o mesmo 

que

efetuar um corte abrupto na história: hoje, o livro não é

apenas um objeto; encontra-se dentro de um objeto 
- 

a

/



tela do computador 
- 

na 

qual 

o texto eletrônico é lido. A

inscrição do texto na tela cria uma estruturação 

que 

não

se assemelha àquela com 

que 

se defrontava o leitor do

livro em rolo da Antigüidade, ou o leitor moderno e o

contemporâneo, do livro manuscrito ou impresso.

O fato de 

que 

o fluxo seqüencial do texto na tela é

dado 

pelo 

leitor, e de 

que 

suas fronteiras não são mais

tão radicalmente visíveis, indica 

que 

a revolução do livro

passa por 

uma revolução em sua estrutura, em seu su-

porte, 

assim como nas maneiras de ler dos leitores.

Outra ruptura é em relação ao 

possível 

desapa-

recimento de algumas 

profissões: 

afora a dos tipógrafos

que 

já 

desapareceu ao longo do tempo 
- 

atores do

setor, como editores, distribuidores e livreiros estão ame-

açados de não mais 

participar 

da cadeia, tão ativamente,

neste ambiente 21.

Essa revolução, fundamentada na ruptura da conti-

nuidade, vai exigir aprendizagens radicalmente novas e, 

por-

tanto, 

prevê 

um distanciamento em relação aos ofícios 

prece-

dentes. Novas 

profissões 
hão de surgir, ou mesmo novas

maneiras de atuar nos elos da cadeia vão se fazer necessárias.

§ 
Impressão sob Demanda

Outra 

grande 

mudança no setor foi a introdução

da inovação dos sistemas sob demanda.

Uma vantagem desse tipo de 

processo 
foi a neces-

sidade de não se fazer 

grandes 

tiragens e, 

portanto, 
de

não se manter estoques, visto 

que 

atualmente o 

proble-

ma de espaço é crucial 

para 

as empresas.

Em vez de 

produzir 
mil exemplares, de cada títu-

lo, fotocopiando mil vezes uma única 

página, 

depois a

página 

seguinte, 

para 

depois reuni-las e dobrar, encader-

nar todos esses volumes, como as 

gráficas 

tradicionais o

fazem, as novas máquinas 
- 

tal como os velhos copistas

podem 
fotocopiar um único exemplar completo, da

primeira 

à última 

página.

Com esse novo método, a 

produção poderá 

aten-

der às demandas específicas de cada editor e, ainda, fazer

com 

que 

o 

preço 

de uma 

quantidade pequena 

seja o

mesmo em 

proporção 

a 

grandes quantidades, prática

que 

não é utilizada 

pelas gráficas 
tradicionais. O 

proces-

so de impressão sob demanda 

poderá, 
facilmente, 

pro-

duzir cinqüenta cópias de um título, como apenas uma

única cópia.

Uma outra vantagem desse 

processo 

é a 

possibi-

lidade de aumentar o tempo de vida de títulos, cuja

reimpressão, em larga escala, não seja rentável.

Com esse sistema, o editor 

passa 
a não 

precisar

manter 

grandes 

estoques em suas instalações, evitando

também a 

perda 

- 

por 

encalhe 
- 

de títulos cuja 

grande

tiragem não foi absorvida 

pelos 
leitores.

Essas novas máquinas 

podem 
ser colocadas em

vários 

pontos 

da cadeia: com o impressor, com o editor,

com o distribuidor, com o livreiro ou em um serviço

especializado de impressão sob demanda.

A impressão digital tem como 

principal 
caracte-

rística 

"a 

possibilidade 

de 

produzir 

as 

quantidades

requeridas 

just-in-time, 

mediante a obtenção do texto a

ser impresso 

por 

meio de escaneamento ou arquivo digi-

tal e 

procedendo 

automaticamente até a conclusão do

trabalho." 
(EARP; 

KORNIS, 2005b, 

p. 

158)

Iniciativas desse tipo de 

processo 

— 

que 

estão 

que-

brando toda a lógica do mercado 
- 

já 

existem e, no Bra-

sil, o Armazém Digital 
- 

no Rio de 

janeiro 

- 

lançou, em

2004, um novo modelo de negócio, baseado na reprodu-

ção 

sob demanda. Seja um livro ou uma música, o usu-

ário chega até a livraria, consulta um terminal e faz seu

pedido, que 

será 

produzido 

e entregue lá mesmo- .

Esse 

processo 

aumenta, também, a eficiência do

setor, na medida em 

que 

ocorre uma relação equilibrada

entre demanda e oferta de 

produtos 
editoriais. 

"Trata-se

de fato do elo 

que 

faltava 

para que 

a 

produção 
editorial

e a distribuição de livros 

possam 
migrar, embora radi-

calmente transformadas, 

para 
o espaço do mercado ele-

trônico, 

passando 
a oferecer sempre e em 

qualquer 
situ-

ação um 

produto 
acabado em um formato, como o

impresso 

que, 
contrariamente ao formato e-book, tem

uma demanda certa e de 

proporções 
economicamente

relevantes 
bem além do mercado embrionário do livro

eletrônico." 

(Id., 
p. 

157)

§ 
Mercado Virtual

A compra de livros 

pela 

Internet criou um mode-

lo de negócio radicalmente diferente do de uma livraria

210 

leitor escolhe o título e a capa de sua 
preferência 

e, em apenas duas horas, o livro é impresso e entregue ao cliente, 
que paga 

todos os direitos envolvidos no 
processo.
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convencional, o 

qual 

vem trazendo mudanças significa-

tivas, tanto no varejo de livros 

quanto 

na sua distribui-

ção. 

Autores como Gorini e Castello Branco 
(2000, p.l 

1;

22) também concordam 

que 

um dos 

grandes 

entraves

dessa indústria é relativo à distribuição, fase intermediá-

ria entre a editora e os diversos 

pontos 

de vendas. Se-

gundo 

os mesmos autores, 

"a 

informatização e a ligação

via Internet entre usuários, editoras e lojas virtuais deve-

rão contribuir 

para 

a diminuição da intermediação 
(...)

proporcionando 

redução de 

preços 

e 

permitindo que 

o

livro chegue mais facilmente ao consumidor".

Há mais de dez anos, havia a opção de comprar

na Bookstacks, com acesso via Telnet, 

que 

atendia no

endereço books.com. A web 

gráfica 

chegou 

por 

volta da

década de 1990 e, 

junto 

com ela, os 

primeiros 

browsers 

-

Explorer e Netscape. É nessa ocasião, 

que 

começaram a

surgir os 

primeiros 

sites de livrarias virtuais, como 

por

exemplo, a Amazon.com., com a vantagem de 

possuir

um acervo de livros 

que 

nenhuma livraria 

poderia, 

fisi-

camente, comportar.

Segundo dados dos autores supra citados, o co-

mércio eletrônico de livros ainda não chega a 1% do

faturamento 

global 

deste segmento, mas 

já 

fez com 

que

grandes 

livrarias norte-americanas e européias tomas-

sem novos 

posicionamentos 

com relação a seus concor-

rentes, acreditando no 

potencial 

desse mercado28.

Segundo a Internet Business, citada 

por 

Gorini e

Castello Branco 
(Id.) 

há a 

possibilidade 

de 

que 

a Internet

aumente a eficiência de comercialização entre editoras e

livrarias 

por 

meio do 

"desenvolvimento 

de uma Intranet

que 

conecte editoras a livrarias, 

possibilitando 

a atuali-

zação instantânea de bancos de dados com lançamentos,

pedidos 

de compras e outros itens".

A literatura ressalta, ainda, alguns aspectos, com

relação a compras via Internet:

§ 
a 

quantidade/variedade 

de títulos disponíveis,

principalmente para 

aqueles 

que 

dominam outros idio-

mas além do 

português;

§ 
muitas 

pessoas preferem 

comprar livros em sites

de livrarias norte-americanas ou européias 

para 

se bene-

ficiarem da leitura do texto original, em função da má

28 

Em 2002, a CBL 
já 

registrou o alcance de 2% nesse tipo de vendas, 
(cf. p. 

16)

qualidade 

das traduções dos mesmos 

para 

o 

português.

Entretanto, na visão de alguns autores, compra-se no

exterior aquilo 

que 

não está disponível no Brasil;

§ 
o 

prazer 

de encontrar um livro 

que 

se 

procura

há algum tempo e não se encontra no Brasil;

§ 
a compra de livros disponíveis em sebos, atra-

vés do site da Amazon.com, 

por 

exemplo, tem sido mui-

to efetuada nos últimos tempos. Livros em excelente es-

tado e 

preços 

melhores 

que 
os do Brasil;

§ 
muitas 

pessoas 
ainda têm resistência de forne-

cer o número de seu cartão de crédito 

para 

compras via

Internet, 

ponderando 

riscos e vantagens antes de optar

pela 

compra on-line;

§ 
o 

prazo 

de entrega é, às vezes, longo.

Mudanças no Contexto Social

§ 
Direitos Autorais

Em se tratando do direito autoral, 

já 
no Séc.

XVIII, uma vez 

que 

o autor 

justificasse 
a 

posse 
dos

frutos de seu trabalho, ele era reconhecido como de-

tentor da 

propriedade 

de sua obra. O caminho estava

aberto, assim, 
para 

a legislação atual, 

que protege 
as

obras em todas as formas 
(escritas, 

visuais, sonoras).

Desde o surgimento das copiadoras, o 

problema

do direito autoral 
gerou 

um dilema 

que 

ainda não che-

gou 

ao fim. A cópia de livros, mesmo 

que parcial, 
é ilegal,

pois 

essa reprodução 
não cumpre o definido 

pela 

lei de

propriedade 

intelectual. 
Assim, até hoje a única forma

legal é a compra do livro ou o empréstimo na biblioteca.

Porém são soluções 
que parecem 

não satisfazer o consu-

midor, 

principalmente 

os estudantes universitários.

Hoje, com as novas 
possibilidades 

oferecidas 

pelo

texto eletrônico, sempre flexível e aberto a escrituras e

reescrituras múltiplas, 
a 

questão 

da apropriação indivi-

dual vem sendo cada vez mais discutida. Entretanto, 
se

por 

um lado houve uma evolução na 

questão 
dos direitos

autorais, a evolução tecnológica tem facilitado a 

pirataria.

§ 
Papel reciclado e 

papel 

sintético

A fabricação do 

papel, 

além de destruir arvores, 
é

grande poluidora. 

Com o aumento da consciência

ambiental iniciou-se a utilização de 

papel 

reciclado 
e 

pa-

pel 

sintético 
para 

a 

produção 

de livros.



Figura 2

A Indústria Editorial no Eixo do Conhecimento e no Eixo Logístico
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livreiro nos eixos do conhecimento 
e eixo logístico.

No 

primeiro quadrante 

encontram-se as 

peque-

nas e médias editoras. Muitas dessas editoras sobrevi-

vem mais 
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ideologia dos seus donos do 

que por 
as-

pectos 
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de 

que 

o Mundo da Vida influencia o Mundo da Produ-
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Essas editoras trabalham com tiragens 

pequenas,
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maior números de títulos.

No segundo 

quadrante, 
encontram-se as 

gran-
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on demand 

que 

apresentam características da terceira

geração 

como a 

produção 

sob demanda. Essas editoras

lidam com 

grande 

variedade de títulos, mas utilizam for-

matos de capas e 

paginação padronizados, 

como o caso

do Armazém Digital.

No terceiro 

quadrante, 

são identificados os 

gran-

des conglomerados da informação 
(Ex: 

Warner, Globo

etc.), 

que 

apresentam características da 

primeira geração

como 
alta verticalização, 

portanto 

cadeias bem rígidas

mas 
estão dentro de um sistema bem mais complexo

do 

que 

as 

grandes 

editoras.

Finalmente, no 

quarto quadrante 

ocorre o rom-

pimento 

definitivo com o livro. O formato eletrônico

permite 

total flexibilidade ao autor 

para publicar 

e dis-

tribuir seus livros. Essa facilidade é uma 

grande 

oportu-

nidade 

para que 

autores menos conhecidos e sem acesso

a 

grandes 

editoras 

possam publicar. 

Entretanto, o for-

mato digital está aumentando a complexidade do siste-

ma devido ao acúmulo de informação 
(information 

over

load). Isto está criando espaço 

para 

ferramentas de

indexação avançada, como o 

google 

e a amazon, 

que 

man-

têm 

projetos para 

indexar não somente o conteúdo digi-

tal, mas também todo o texto 

publicado 

em livros.

Conclusão

Uma nova realidade mundial, nacional, empre-

sarial e 

profissional 

está sendo construída na era da eco-

nomia em rede, e a empresa de sucesso do séc. XXI é

aquela 

que 

assume riscos, busca autonomia e resulta-

dos. Trata-se de um mundo empresarial 

pouco 

tranqüi-

lo, mas criativo e transformador.

As mudanças econômicas, técnicas e sociais 

que

vêm ocorrendo no mundo contemporâneo, estão fazen-

do com 

que 

as empresas se vejam obrigadas a criar am-

bientes mais flexíveis e, 

portanto, propícios 

à inovação,

além de maneiras diferentes de fazer negócio. O conhe-

cimento, neste novo cenário, tornou-se o 

principal 

fator

de 

produção 

do sistema de criação de riqueza, trazendo

vantagem competitiva 

para 

as empresas.

"O 

impacto 

que 

as tecnologias 
(digitais) 

tiveram

sobre a organização e 

gerenciamento 

das empresas liga-

das ao mercado editorial, e mais especificamente, ao li-

/

vro, deve ser levado em conta 

quando 

se discute a 

ques-

tão das relações entre as novas tecnologias e o livro como

produto 

de uma cadeia industrial específica. Vale a 

pena

mencionar o arcabouço regulatório em 

que 

esse 

proces-

so se deu, sem o 

qual 

ele não 

poderia 

se desenvolver

plenamente, gerando 

custos de transação 

que 

inibiriam

tanto empresas, 

quanto 

consumidores em adotar de

modo 

pleno 

as novas tecnologias e formas de negócio

que propiciaram 

a natureza e o ritmo com 

que 

a infra-

estrutura necessária à disseminação do e-business ama-

dureceu." 
(EARP; 

KORNIS, 2005b, 

p. 

131)

As transformações 

que 

se 

passaram 
no setor edi-

torial brasileiro mostram 

que 

no séc. XXI a indústria

apresenta uma situação mais fluida de trabalho, onde a

flexibilidade se faz 

presente, 

estando, 

portanto, 
a mesma

se inserindo na 4a 

geração preconizada por 

Valle 
(2005),

na 

qual 

todos se deparam com situações menos rotinei-

ras, requerendo trabalhadores mais 

qualificados 
e mais

competentes.

Resta saber se os atores envolvidos na indústria

estão à altura destas mudanças: 

preparados para 

enfren-

tar os riscos e desafios cada vez mais constantes, 

para

atuar neste contexto competitivo, com a competência e a

dignidade 

que 

a sociedade contemporânea requer. Daí a

importância de os 

profissionais 

se 

preocuparem 
em rece-

ber, continuamente, novas informações e 

participarem 
de

treinamentos, 

para 

se tornarem cada vez mais eficazes.

Sem essa 

perspectiva 

audaciosa, 

profissionais 
e

empresas estarão caminhando 
juntos 

- 
como cegos 

—

em um mundo competitivo 

globalizado, 

no 

qual 

a 

pros-

peridade 
não é o sol 

que 

brilha 
para 

todos.
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O 

papel 

da biblioteca

pública 

na 
sociedade 

da

informação

Emir José Suaiden

istoricamente, no Brasil as bibliotecas 

públicas 

têm sido implantadas 

por

decisões 

governamentais. 

Não se 

parte 

do conhecimento das necessida-

des informacionais, e tampouco do 

perfil 

socioeconômico e cultural das

comunidades onde são inseridas. Pressupunha-se 

que 

implantando as bibliotecas

nos centros urbanos a 

população 

teria acesso à informação e ao conhecimento. No

entanto, a avaliação comprovou 

que, 

na maioria dos casos, essas bibliotecas 
se

transformam em depósitos de livros ou apenas em locais 

para 

estudantes realiza-

rem seus trabalhos escolares. Não havia um 

público 

leitor nem motivação espon-

tânea na comunidade 

para 

a utilização dos serviços bibliotecários

Com o advento da revolução tecnológica, o aces-

so e a disponibilização das coleções se tornaram mais

democráticos, no entanto 

passaram 

a exigir, da comuni-

dade, um comportamento e infra-estrutura adequada

para 

a utilização racional dos equipamentos 

que 

as no-

vas tecnologias ofereciam. Em uma sociedade intensiva

em informação, em 

que 

o cidadão interage com 

pessoas

e máquinas em um constante intercâmbio de dados e de

informações, deve-se destacar o 

papel 

do bibliotecário

na dimensão humana desse 

processo. 

E isso 

principal-

mente 

porque 

o novo usuário se defronta com uma ex-

plosão 

informacional 

que 

ainda não fazia 

parte 

da sua

cultura. Essa realidade 

gera problemas, 
especialmente

aqueles relacionados à identificação, à busca e seleção de

informação, de conteúdos e de fontes adequadas.

A 

globalização 

sintetiza um dos fenômenos mais

importantes do nosso tempo 
que, por 

suas múltiplas

dimensões e 

graves 

implicações 
políticas, 

econômicas,

sociais e culturais, têm transformado as sociedades. 
Há

uma atenção especial com o lugar do conhecimento nes-

ta sociedade 

globalizada 

e em crescente complexidade.

Os indivíduos devem ser capacitados 

para 

enfrentar a

revolução tecnológica e as contínuas mudanças no 

pro-

cesso 

produtivo, 

bem como seus desdobramentos 
de

ordem 

política, 

social e ética. O 

grande 

desenvolvimento

da tecnologia acentuou o temor da desumanização do



mundo e 
provavelmente 

nesse século esse fenômeno irá

adquirir mais amplitude.

O novo cenário mundial, marcado 

por 

mudan-

ças 

aceleradas, demanda novas concepções e um outro

olhar sobre a função educativa da biblioteca 

pública, 

na

construção social do leitor, do usuário. Dada a impor-

tância destacada à formação das novas 

gerações 
e a in-

certeza 

quanto 

ao futuro, é crescente a busca de métodos

e 

procedimentos que 

eduquem 

para 

a tolerância, a

criatividade, a flexibilidade, a curiosidade intelectual, a

ética, a ecologia e o conhecimento acumulado.

Nas formas de organização social 

que 

estão sur-

gindo 

na atualidade, a informação e o conhecimento co-

meçam a tomar uma dimensão, e a desempenhar um

papel, que 

vai além daquele 

quehistoricamente 

tem cum-

prido. 

Nas sociedades 

que 

tecem o terceiro milênio, a

posição 

de cada 

pessoa 

no contexto social é, cada vez

mais, o 

produto 

do conhecimento 

que 

conseguiu desen-

volver ou construir.

A sociedade da informação se consolida como

uma sociedade na 

qual 

cada indivíduo e cada organiza-

ção 
constrói sua 

própria 

capacidade de ação, e 

portanto,

sua 

posição 

na sociedade, através de um 

processo 
de

aquisição e desenvolvimento de conhecimento, e da con-

solidação de sua capacidade 

para gerar 

novos saberes.

Desta forma o conhecimento se transforma não só em

instrumento 

para 

explicar e compreender a realidade,

mas também em motor de desenvolvimento e fator

dinamizador das mudanças sociais.

Nesse cenário o 

papel 

da biblioteca 

pública 
deve

ser definido 

por 

sua capacidade de disseminar informa-

ção 

e 

preparar 
o usuário 

para 

o uso ativo, consciente 
e

crítico dos meios 

que 

acumulam a informação 
e o co-

nhecimento. O acervo de documentos só se transforma

em informacional 

quando 

o usuário interage 
com um

ou com vários documentos, e os interpreta 
como 

passí-

veis de satisfazer sua necessidade: só nesse momento a

informação se concretiza.

A essas habilidades terão 

que 
se somar outras,

tais como o saber navegar 

por 

fontes infinitas de infor-

mação; o saber utilizar os sistemas de informação; o sa-

ber identificar a 

qualidade 
da fonte; o saber determinar

sua confiabilidade; o saber dominar a sobrecarga

informacional; o saber aplicar a informação a 

proble-

mas reais; o saber comunicar a informação encontrada a

outros, e, mais 

que 

outra coisa: o saber utilizar o tempo

- 

o verdadeiro recurso escasso na sociedade do conheci-

mento-para aprender constantemente 

(Cornellá, 
1999).

Os cientistas, bibliotecários ou 

profissionais 
da

informação 

podem 

ser considerados mediadores, edu-

cadores e facilitadores do 

processo 
de acesso e dissemi-

nação da informação o 

que provoca 
mudanças na or-

dem social 
(FRÕEHLICH, 

1989, 

p.308). 
Toda 

grande 
re-

volução, traz no seu bojo a 

questão 

da exclusão. 
Quan-

do Gutemberg inventou a imprensa, automaticamente

criou os iletrados e os analfabetos. A revolução

tecnológica, apesar dos inquestionáveis benefícios, criou

os excluídos digitalmente. Pesquisas importantes detec-

taram 

que 

os 

países 

com as menores taxas de exclusão,

são 

países que 

contam com forte indústria editorial e

com 

público 

leitor definido são, 

portanto 

os 

países 

de-

senvolvidos. Por exemplo, a expressão 

promoção 

da lei-

tura é muito utilizada nos 

países 

em desenvolvimento

onde o 

grande 

desafio é a construção do leitor. No en-

tanto a referida expressão não tem sentido no Reino

Unido ou nos 

paises 

baixos onde existe, há muito tempo,

uma 

política 

de leitura.

O direito à informação e a 

garantia 

de acesso a ela

são fundamentais nesse contexto, como também inau-

guram 

uma nova época 

para 

bibliotecas reais e virtuais,

como fontes de conhecimento, além do acervo imenso e

inesgotável da inteligência coletiva disponível a todos 

por

meio da Internet, desde 

que 

estejam conectados. Para

tanto é necessário 

que 
a biblioteca ofereça as condições

básicas 

para 

a ampliação da sociedade da informação no

Brasil, 

por 

meio da alfabetização em informação, da

mediação, da disseminação da informação e do com-

partilhamento 
do conhecimento.

A Biblioteca Pública na Sociedade da Infor-

mação

No final das décadas 1960 e 1970, 

principalmente

na América Latina, a 

população 

exigia o fim dos regimes
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autoritários com a implementação da democracia. O

slogan dos novos democratas era: todo 

poder 

emana do

povo. 

No entanto, 

já 

na década de 1980 com o advento

da sociedade da informação se comprovava cada vez

mais 

que 

o 

poder podia 

emanar do 

povo 

desde 

que 

a

sociedade como um todo tivesse acesso á informação.

Ficava, cada vez mais claro 

que países 

com melhores

estruturas de informação, identificados 

por 

bibliotecas

infantis, 

públicas 

e escolares, eram os 

países produtores

das novas tecnologias. Os outros, apesar do regime de-

mocrático, continuavam dependentes de sistemas de in-

formação e das novas tecnologias. È fácil concluir 

que 

o

desenvolvimento tecnológico e industrial 

que geram 

ri-

quezas 

é conseqüência do nível cultural e educacional do

povo que 
constitui aquela sociedade.

Ciência e Tecnologia 

permeiam 

todo desenvolvi-

mento humano e são elementos decisivos na organização

da sociedade, na medida em 

que 

são 

propulsores 

do desen-

volvimento social. No momento em 

que 

o avanço tecnoló-

gico 

impõe ao mundo a 

globalização 

e 

promove 

a Socieda-

de da Informação, é fundamental 

que 

as nações se insiram

nesse contexto, ampliando sua capacidade tecnológica e

fortalecendo sua identidade cultural. É necessário 

priorizar

a 

pesquisa 

e reconhecer o fato de 

que 

a 

principal 

ferramenta

desse novo milênio não é mais o computador, e sim o 

pró-

prio 

conhecimento, modelado 

pelas 

estratégias cognitivas

que 

facilitam a tomada de decisão e a solução de 

proble-

mas. Nessa 

perspectiva 
é fundamental entender 

que 

a má-

quina 

é um instrumento 

que 

deve ser utilizado como recur-

so. A capacidade de identificar, 

para 

cada situação, a me-

lhor solução, não virá das ferramentas e sim da capacidade

dos 

gestores 

e mediadores do conhecimento de realizarem

com sucesso suas tarefas.

O acelerado avanço da informática, das telecomuni-

cações, das redes eletrônicas e das tecnologias de multimídia

teve um forte impacto em todas as atividades humanas e, de

maneira especial, na biblioteconomia, na ciência da informa-

ção 

nas 

quais 

surgiram novas estratégias 

para 

o 

processo 

de

coleta, armazenamento, disseminação da informação e com-

partilhamento 
de conhecimento, causando, assim, uma mu-

dança no 

paradigma 

do 

processo 

bibliotecário.

O acesso fácil e rápido a fontes de informação

vem a ser um dos 

grandes 
dilemas vividos 

pela 

humani-

dade na atualidade, 

pois, 

informação 

por 

si só não re-

presenta 

necessariamente conhecimento. Apenas reter

informações não é adquirir conhecimento, 

para 

isso é

necessário avançar, desvendando o novo, refletindo e sin-

tetizando, agregando valores à informação 

para geração

de novos conhecimentos.

As tecnologias da informação e da comunicação

(TICs) 
lançam a humanidade em um novo desafio e as

bibliotecas uma nova missão: capacitar indivíduos e

empresas a adquirir habilidades diferentes das até aqui

exigidas. Não basta ler, escrever e 

possuir 
diploma. É

preciso 

ser um 

"alfabetizado" 

informacionalmente, 
ope-

rando computadores em rede, buscando informações,

trocando conhecimentos e tornando este saber útil e

transformador.

Precisamos transformar a 

própria 
tecnologia da

informação e da comunicação na ferramenta 

que 
vai

nos 

permitir 

resgatar, do atraso, da miséria e da igno-

rância, a maioria da nossa 

população. 

Não se trata ape-

nas de transformar a biblioteca, mas de criar um novo

paradigma 

educacional em 

que 

se 

promovam 
a apren-

dizagem e a reflexão contínuas como maneiras de assi-

milar e construir continuamente o conhecimento. Não

basta distribuir renda, é 

preciso permitir 
o acesso às

informações 

para que qualquer 

cidadão 

possa 

decidir

em igualdade de condições o 

que 

é melhor 

para 
si, 

para

a sociedade e 

para 

o 

planeta. 

É 

preciso permitir 
o seu

acesso a esta nova dimensão de cidadania 

que 
o 

quali-

fica 

para 

uma atuação social diferenciada e mais

participativa, por 

meio de blogs e comunidades em rede.

A inclusão digital, como 

parte 

da alfabetização em in-

formação, torna-se, assim, 

parceira 

da cidadania 
, 

da

inclusão social e favorece a busca de soluções no trato

com o ambiente. Entendida como uma 

política que 

vai

além do acesso ao computador, a inclusão digital é uma

aliada do desenvolvimento 

por possibilitar 

autonomia

e capacidade de escolher a melhor maneira de utilizar a

informação e o conhecimento 

para 

segmentos crescen-

tes da 

população.
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Assim sendo a biblioteca 
pública 

no contexto da

sociedade da informação deve se tornar um centro de

integração educacional, social e tecnológica, 

possibilitando

a todos os cidadãos as condições 
para 

se tornarem apren-

dizes ao longo da vida, 

partícipes 

da sociedade 

globalizada.

A Ciência da Informação e a construção

social do leitor

A mudança no 

processo 

de criação, aquisição,

processamento 

e difusão da informação é importante 

para

romper alguns 

paradigmas 

da cultura informacional exis-

tente no Brasil. Basicamente a informação 
que predomina

na maioria das localidades brasileiras é a informação oral

que geralmente 

é obtida na Igreja e na escola, favorecendo

o 

processo 

de desinformação ou manipulação da infor-

mação. Essa realidade é associada ao 

processo, 

chamado

de 

pesquisa 

no ensino fundamental e médio, onde a 

prá-

tica comum é copiar dicionários e enciclopédias, o 

que 

leva

à formação de uma 

geração 

despreparada e totalmente

dependente, 
que 

não teve a oportunidade de ser inserida

na sociedade da informação.

Nesse sentido se 

justifica 

uma ação voltada 

para

a ampliação da sociedade da informação no Brasil, 

pois

as estatísticas demonstram 
que 

a 

grande 

maioria da 

po-

pulação 

brasileira esta excluída da sociedade da

globalizada. 
Já 

temos muitos exemplos de 

países 

o.u regi-

ões 

que 

se aproveitaram da revolução tecnológica 

para

promoverem 

o desenvolvimento 
sustentável. Em nosso

país, 

onde ainda 

predomina 

um alto índice de analfa-

betismo e de 

problemas 

como a desnutrição infantil e o

letramento é de 

grande 

importância a elaboração de di-

agnóstico sobre as necessidades informacionais das co-

munidades e metodologias apropriadas de alfabetização

em informação, assim como de indicadores de impacto

social com relação ao uso/utilização da informação.

A biblioteca deveria ser o 

grande 

instrumento da

educação especialmente no 

que 

diz respeito à dimensão

social do conhecimento, 
a construção social do leitor.

Tradicionalmente as bibliotecas são criadas 

por 

decretos

e absolutamente desassociadas da realidade da comuni-

dade onde estão inseridas, como 
já 

vimos antes, elas não

são visíveis 

para 

aqueles cidadãos. Alem da invisibilidade,

não 

provocam 

nenhum impacto social nas organiza-

ções que 

teoricamente teriam 

que 

atuar como

propagadores 

e multiplicadores de uma 

política 

educa-

cional, cultural e social como o sistema educacional, a

maior 
prova 

disso é a constante falta de orçamento nas

atividades de disseminação da informação.

Como fazer 

para 

mudar essa realidade, 

que 

ain-

da é 

predominante 

no território nacional. Para as 

po-

pulações 

marginalizadas do 

processo 

social, educacio-

nal e econômico a compreensão da informação é muito

mais importante do 

que 

o acesso. Portanto no 

processo

de divulgação da informação cientifica e tecnológica a

disseminação da informação em todos os níveis é ele-

mento fundamental 
para 

mudar a essa realidade. Nesse

contexto a biblioteca 
pública, 

utilizando-se dos funda-

mentos da ciência da informação e de metodologias de

mediação deve ser o elo 

perdido 

da sociedade da infor-

mação 

para 

o Brasil.

A interdisciplinaridade1 da ciência da informação

é um tema recorrente na literatura da área. É intimamen-

te relacionada com a tecnologia, a biblioteconomia, a ci-

bernética e a lingüística. As duas relações interdisciplinares

mais fortes da ciência da informação são com a

Biblioteconomia e com a ciência da computação. De for-

ma simplista, a distinção no tratamento da informação

entre estas duas últimas disciplinas reside em 

que 

a com-

putação 

trata dos algoritmos relacionados à informação

e a biblioteconomia da natureza da informação e de seu

uso. Em outras 

palavras 

a ciência da computação estuda

banco de dados e engenharia de software. A ciência da

informação foca a aplicação da informação em organi-

zações, seu uso e estuda as interações entre as 

pessoas,

organização e sistemas de informação.

No campo da ciência da informação, o conceito

"informação" 

é utilizado no sentido de conhecimento

comunicado2. Esta 

perspectiva 

inclui conceitos de novi-

dade e relevância, e refere-se ao 

processo 

de transfor-

mação do conhecimento, e 

particularmente 

à sua sele-

ção 

e interpretação num contexto específico. Nesta área,

aparece óbvia a superposição e complementaridade de

significado entre informação e conhecimento 
(Aput.

Interdisciplinaridade 

permite 
a transferência de métodos de uma disciplina 

para 
outra, 

podendo gerar 
apenas uma contribuição epistemológica, o surgimento de uma nova

aplicação, e até mesmo de uma nova disciplina científica.

Este 

entendimento desenvolveu-se após a Segunda Guerra Mundial,
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Tarapanoff, Kira 
, 
Informaçao, Inteligência e Conheci-

mento, 2006. CAPURRO & HJÕRLAND, 2003, 

p.3)3.

No contexto da ciência da informação e na 

prática

bibliotecária, o conceito e o uso da alfabetização em infor-

mação, são instrumentos valiosos 

para 

a importante ta-

refa de mediador do conhecimento 

que 

o 

profissional 

da

informação necessita 

para 

a formação social do leitor.

Alfabetização em informação é uma capacidade de

compreender e um conjunto de habilidades 

que 

capaci-

tam os indivíduos 

para 

reconhecer 

quando 

se necessita de

informação e ter a capacidade de localizar, avaliar e utilizar

eficazmente a informação requerida." Uma 

pessoa 

com

habilidade 
para 

acessar e usar a informação é capaz de:

reconhecer 
uma necessidade de informação;

determinar 

o alcance da informação requerida;

acessá-la 
com eficiência;

avaliar 

a informação e suas fontes;

incorporar 
a informação selecionada a sua 

pró-

pria 

base de conhecimentos;

¦ 

utilizar a informação de maneira eficaz 

para 

re-

alizar tarefas específicas;

compreender 
a 

problemática 

econômica, legal e

social 

que 

fazem o contexto da informação;

utilizar 

a informação de forma ética e legal;

classificar, 

armazenar, manipular e reelaborar a

informação reunida ou 

gerada;

reconhecer 
a alfabetização em informação como

pré-requisito para 

a aprendizagem ao longo da vida.

A alfabetização em informação tem, implícitos

em seu conceito, varias formas de alfabetização, como a

visual, a informática e a instrumentação básica. A alfa-

betização em informática é uma 

parte 

importante da al-

fabetização em informação, mas o estudante 

que 

sabe

utilizar softwares diversos tais como 

processadores 

de

texto, bases de dados, navegadores 

para 

acesso a rede,

pode 

não ser considerado um alfabetizado em informa-

ção. 

Tal alfabetização vai muito além de saber manejar

computadores. Trata-se, ao contrário, de torná-los um

meio 

para 

aprender ao longo da vida.

A alfabetização em informação é um 

pré-requisi-

to 

para 

aprendizagem ao longo da vida e 

perpassa 

todas

3 
htlp7/www.capnrrn.de/infoconcept.html

as disciplinas, todo entorno do 

processo 

ensino apren-

dizagem e a todos os níveis educacionais. Capacita a 

quem

aprende a enfrentar criticamente os conteúdos e ampliar

suas 

pesquisas, para 

tornar-se mais auto-suficiente e

assumir um maior controle sobre seu 

próprio processo

de aprendizagem.

Segundo Shapiro 
(1996), pensar 

e raciocinar são

o núcleo da alfabetização em informação, 

que, por 

sua

grande 

amplitude, deveria ser concebida como uma 

"nova

arte liberal". Englobaria desde o saber lidar com compu-

tadores e o saber acessar a informação até a reflexão

crítica sobre a natureza da informação, sua infra-estru-

tura, seu impacto nos contextos social e cultural. Seria

tão essencial ao sistema mental dos cidadãos educados

na era da informação como as artes clássicas 
(gramáti-

ca, lógica e retórica) o eram 

para 

uma 

pessoa 

educada na

Idade Média.

A alfabetização em informação é muito mais 

que

um 

passo 

lógico na evolução da instrução no uso de

biblioteca ou da bibliografia. O objetivo dela é criar apren-

dizes ao longo da vida, 

pessoas 

capazes de encontrar, de

avaliar e de usar a informação 
para 

resolver 

problemas

ou tomar decisões. 
Quer 

a informação venha de um com-

putador, 

de um livro, de um filme, de uma conversa ou

de 

qualquer 

outra fonte, é inerente ao seu conceito a ca-

pacidade 

de examinar e de compreender o conteúdo. Al-

fabetizar em informação é ensinar os estudantes a classi-

ficar, a discriminar, a selecionar e a analisar a coleção de

mensagens 
que 

se lhes apresentam 
(Lenox,1992).

Mesmo com as dificuldades 
que 

o sistema esco-

lar brasileiro tem, especialmente a rede 

pública 

de ensino,

e a dissociação do mesmo com os serviços bibliotecários

é necessário começar a 

pensar 

e introduzir conceitos afe-

tos a esse tipo de educação e de alfabetização. A simples

distribuição de computadores nas escolas e em telecentros

não 

garante 

a inclusão digital. É necessário uma mudan-

ça 

na mentalidade dos estudantes, dos cidadãos 

para

que 

a tecnologia 
possa 

assumir o seu 

papel 

de meio, e

não de fim em si mesma. E a biblioteca 
pública 

é fun-

damental nesse 

processo, 

desde de 

que 

esteja alinhada com

a nova realidade social 

que 

vivemos. Sua contribuição na
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formação de leitores críticos e com maior autonomia inte-

lectual é imprescindível 

para que possamos 

avançar na in-

clusão de todos os brasileiros na sociedade da informação.

É 

preciso 

começar tal empreitada com um 

pro-

grama 

de atualização dos bibliotecários e 

professores,

disponibilizando, 
para 

tanto, equipamentos, e depois

estendendo essa 

prática 

aos usuários e alunos. Se os 

pro-

fissionais da educação e da informação desconhecem as

tecnologias e os conceitos 

que 

elas 

geraram, 

fica impôs-

sível transmiti-las a outros, fica também difícil 

que 

con-

tribuam 

para 

a mudança de mentalidade 
que 

a socieda-

de da informação exige. Precisamos nos nivelar com os

centros educativos e bibliotecários mais avançados, 

que

já praticam 

uma nova forma de atuação, 
para que 

nos-

sos usuários desfrutem dos avanços tecnológicos e, as-

sim, o fosso existente entre aqueles 
que 

estão 

globalizados

e os marginalizados diminua de extensão 
(Monereo 

e

Castellól997,p. 137).

Conclusões:

Nesse 

processo 

de construção social do leitor, o

governo 

tem uma 

grande 

responsabilidade 
que 

não é 

pura

e simplesmente demonstrar 
que 

o livro faz 

parte 

da agen-

da 

governamental. 

Deve consolidar uma 

política 

de leitura

utilizando metodologias de mediação da leitura, alfabeti-

zação informacional e competências 
informacionais. Deve

investir mais no livro de literatura infantil e 

juvenil 

e não

privilegiar 

somente o livro didático. Para isso também é

necessário incluir o livro e as bibliotecas como unidades

orçamentárias. Esta é a melhor e mais equilibrada forma

de inclusão da 

grande 

massa da 

população 

brasileira na

sociedade da informação.

A outra 

grande 

responsabilidade é do 

profissio-

nal da informação, hoje, é 

perceber que 

o 

paradigma 

da

compreensão é muito mais importante 
que 

o de acesso.

A introdução do 

processo 

de leitura, acoplada às novas

tecnologias, tem 

que 

ser realizado com uma linguagem e

comunicação acessíveis a 

grande 

massa da 

população

que 

tem 

que 

compreender 
que 

o livro e a informação

estão disponíveis 
para 

todos e não são, de maneira ne-

nhuma, instrumentos elitizados. Nesse 

processo 

é de fun-

damental importância a utilização da alfabetização

informacional, da hora do conto, do encontro com os

escritores, etc. O exemplo é sempre importante, a cidade

de Guadalajara é considerada a cidade espanhola com

maior número de leitores, 

graças 

ao trabalho desenvol-

vido na biblioteca 

pública 

da cidade. A Colômbia 

que

viveu um 

grande período 

de 

guerra 

civil está atualmente

fazendo um 

grande 

investimento na construção de bibli-

otecas 

públicas 

nas áreas onde o conflito é maior, 

pois 

os

Colombianos acreditam 

que 

a biblioteca 

pública 

é o ins-

trumento mais importante 

para 

combater a violência.

Numa sociedade 

que 

valoriza o aprender a apren-

der é cada vez mais importante 

que 

o 

profissional 

da

informação dê 

prioridade para 

a 

política 

de 

propagação

da leitura. Portanto o maior indicador da eficiência do

sistema bibliotecário é a formação do 

público 

leitor e

para 

isso a utilização de indicadores de impacto social.

Já 
está cientificamente comprovado 

que 

o livro é

o maior instrumento de inclusão social 

que 

a humanida-

de conheceu. No entanto, 

quando 

se fala em inclusão

social, há uma tendência de achar 

que 

todos os excluídos

são iguais e cabem dentro de um 

pacote 

social. Ledo en-

gano, pois 

Cingapura conseguiu eliminar as desigualda-

des e hoje 

praticamente 

não existe 

pobre 

no 

país 

se apro-

veitando da revolução tecnológica. Nos Estados Unidos

da América do Norte e em algumas regiões da Europa é

comum ver os mendigos lendo. Na Escócia foram 

publi-

cados artigos comprovando 
que 

a inclusão digital não

origina a inclusão social, 
pois 

os 

pobres 

da Escócia 

pos-

suem celular, lap top e livros, mas não são incluídos so-

cialmente. Na sua obra: a conturbada história das bibli-

otecas, Mattlew Battles 
(2003) 

afirma 

que: 

O leitor do

gueto 

é 

psicologicamente 

aleijado. Seu maior desejo é es-

capar. Todas as suas inquietações foram reduzidas a um

mínimo 

- 

sobreviver. Apenas duas coisas são 

possíveis:

ler 

para 

se embriagar, e 

parar 

de 

pensar, 

ou, 

pelo 

contrá-

rio, ler 

para 

meditar, tomando interesse 

por 

destinos se-

melhantes, fazendo analogias e tirando conclusões. Com

freqüência, o leitor 

gosta 

de usar o livro como um espe-

lho, no 

qual 

vê refletida sua situação e as condições

circundantes . Analogias: observei 

que 

uma 

pessoa 

fa-

minta lê vorazmente a respeito da fome, enquanto uma
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pessoa 

alimentada não suporta esse tipo de assunto. Aqui,

nas condições do 

gueto, 

em certo extrato da intelectuali-

dade socialmente madura a leitura de L.N. Tokstói 
(em

todas as línguas disponíveis) 

- 
e em especial de sua obra

monumental Guerra e 

paz 

- 
ocupa o 

primeiro 

lugar nas

preferências.

Finalmente o 

que podemos 

concluir é 

que 

a bibli-

oteca 

pública 

na sociedade da informação tem um 

papel

fundamental, especialmente no 

que 

diz respeito a cons-

trução social do leitor. Desse leitor crítico, com autono-

mia intelectual, capaz de realizar uma 

pesquisa, 

de mane-

jar 

ferramentas tecnológicas e acima de tudo, de se tor-

nar um aprendiz ao longo da vida.

Emir Suaiden

Bacharel em Biblioteconomia doutorado 
pela

Falculdad de Ciência de Ia Información de Ia

Universidad Complutense, 
presidente 

de Apoio à

Pesquisa do Distrito Federal 
(FAP%DF) 

e 
professor 

da

Universidade de Brasília.
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O caos 
é 

indecidível

Francisco Antonio Dória

Infact Costa-Doria 

prove just 

that, chãos is undecidable.

S. Smale, Mathematical Problems for the Next Century, em

V. Arnold et ai, Mathematics, Frontiers and Perspectives,

IMU 
(2000).

I 
4; 

ue é 

que 

vocês acham? Considerem a seguinte situação: vocês têm duas

partículas, 

idênticas e obedecendo às mesmas leis da física, separadas 

por 

uma

hj 

' 

distância muito 

pequena. 

Durante muito tempo supôs-se o seguinte: se séus

pontos 

de 

partida 

fossem 

próximos, 

as duas 

partículas 

iam sempre se mover 

juntas,

desde 

que 

suas trajetórias 
fossem, usando-se a linguagem dos matemáticos, trajetórias

"lisas," 

isto é, sem bicos, sem ziguezagues. Trajetórias bem comportadas, digamos assim.

Parece intuitivo: o 

que 

começa andando 
perto 

fica

eternamente 
perto. 

Mas, contra nossas expectativas e

nossas intuições, não é assim 
que 

os sistemas da nature-

za 
— 

de acordo com suas descrições 
matemáticas 

— 

se

comportam. Em 1962 Edward Lorenz descobriu o fenô-

meno do caos determinístico. 
Vale recontar em detalhe o

que 

Lorenz fez. Lorenz é meteorologista 

— 

professor

emérito do MIT, tem 

quase 

noventa anos 
(nasceu 

em

1917), e continua ativo intelectualmente. 
Lorenz traba-

lhava então com modelos matemáticos 
para 

a atmosfe-

ra, e os utilizava 
para 

fazer 
previsões. 

A atmosfera é um

fluido, e há muito usamos as equações da mecânica dos

fluidos 

para 

descrevê-la. Lorenz 
pegou 

tais equações, sim-

plificou-as, 

e chegou a um sistema com três equações

diferenciais ordinárias, o sistema 
que 

hoje conhecemos

como 

"equações 

de Lorenz." 
Procurou resolvê-las 

por

meio do cálculo numérico. 
Usando um dos computado-

res de então 
(um 

mainframe 
enorme 

que 

ocupava um

quarto 

inteiro, e 

que 

seria humilhado 
por 

este 

pequeno

notebook onde agora componho este texto), simulou,

dadas certas condições iniciais 

— 
o 

ponto 

de 

partida 

do

sistema 

— 
a evolução da atmosfera idealizada, aquela des-

crita 

pelas 

suas equações, durante dias e dias seguidos.

Interrompe, num determinado 
ponto, 

os cálcu-

los. No dia seguinte volta, e recomeça a calculeira de um

ponto 

anterior. E, surpresa!, descobre 
que 

os resultados

obtidos afastam-se enormemente dos 

já previamente

calculados antes da interrupção da contaria. Como é

possível? 

Percebe 
que 

havia cometido um 

pequeno 

erro

de aproximação nos valores atingidos no 

ponto 

em 

que

recomeça os cálculos 
(foi 

um erro 
pela 

4a. casa decimal,

décimos de milésimos). Esse erro mínimo se 

propaga 

de

modo tão rápido 

que, 

em 

pouco, 

as trajetórias do siste-

ma, segundo os novos cálculos, são totalmente diversas

das trajetórias inicialmente calculadas. Como se uma

nada tivesse a ver com a outra.

Acabou aqui o mito do 

"começou 

junto, 

vai an-

dar sempre 

junto," 

ao menos 
para 

os sistemas físicos

possuindo 

descrições matemáticas. A realidade é: come-

ça junto, já já 

vai cada um numa direção diversa.

0
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Este é o 

primeiro 

exemplo conhecido 

para 

o fe-

nômeno do caos determinístico. A este seguiram-se logo

"diversos 
outros exemplos, dados 

pelos 

sistemas de Hénon

(que 
foram inspirados na mecânica celeste), de Rõssler

(inspirado 
por processos químicos), 

de Metropolis e de

Feigenbaum 
(que 

usam modelos baseados nas teorias

do crescimento 

populacional). 
De repente 

pareceu que

toda a natureza, ou ao menos nossa modelagem mate-

mática 

para 

a natureza, era formada 

por 

sistemas

determinístico e caóticos. Determinismo e caos deixaram

de ser conceitos opostos, e 

processos 
caóticos 

passaram

a ser vistos como sendo o caso típico dos sistemas físi-

cos, se não lineares.

Nos dez anos 

que 

se seguem à descoberta surpre-

endente de Lorenz, estudam-se muitos exemplos de sis-

temas 

que 

exibem, 

quando 
os simulamos, comporta-

mentos caóticos. Tais exemplos se acumulam, e aos 

pou-

cos crescendo a necessidade da resposta a uma 

pergunta

central: como dizer se um sistema vai exibir um compor-

tamento caótico? Dado um sistema arbitrário, 

poderá

ele de repente se comportar como um sistema aleatório,

imprevisível, como o exemplo de Lorenz e os 

que 

se se-

guiram? 
A 

pergunta 
não tem só interesse teórico; estru-

turas 

grandes, 
em engenharia 

— 

grandes pontes, 
edifíci-

os muito altos 
— 

oscilam com os ventos, e 

já 

se viram

pontes 
se espatifarem 

porque, 
impulsionadas 

pelo 

ven-

to, exibem oscilações cada vez mais irregulares até atingi-

rem o limite da sua resistência física. Sabemos descrever

matematicamente seu comportamente diante de ventos

fortes, e se temos as equações 

que 

descrevem o compor-

tamento da 

ponte 

ou do 

prédio 
em tais circunstâncias, é

interessante vermos 

quais 

os limites da sua resistência,

ou identificarmos se teremos 

problemas 
na construção

feita. Para tanto, 

precisamos 
saber se ou 

quando 
as osci-

lações suaves 

que 

exibem a ventos moderados se trans-

formam em impulsos aleatórios e extremos. Como fazer

tal cálculo? Como testar a 

possibilidade 
de algum com-

portamento 
caótico nalguma estrutura, descrita de acordo

com as modelagens matemáticas usuais?

A 

questão permanece 
de início em aberto, algo

perdida, 
como 

parte 

de alguma consciência dolorosa, de

algum um fato recalcado, durante outros dez anos, até

que, 

em 1983, Morris Hirsch, um matemático de Berkeley,

formula-a explicitamente. Numa 

paráfrase 
do 

que 

Hirsch

pergunta, 
dadas as equações de um sistema, 

podemos 
dizer

a 

priori 

se este sistema vai exibir um comportamento caó-

tico? Ou 

quando 
este sistema exibirá tal comportamento?

Há alguma receita 

que 

nos 

permita 

sempre responder a

tais 

perguntas?

A resposta foi dada 

por 

dois brasileiros, Newton

da Costa e o autor deste texto, Francisco Antonio Doria,

em 

julho 

de 1990, e 

publicada 

em setembro de 1991, com

um anúncio feito em artigo de Ian Stewart na revista

Nature, em agosto de 1991: não, não existe nenhuma

receita 

para 

identificarmos se um sistema será caótico ou

não, 

qualquer que 

seja o conceito não-trivial utilizado 

para

caos. 
(Aqui 

entendemos como receita um 

"procedimento

algorítmico," sobre o 

qual já 

falaremos.)

Newton da Costa é o mais importante lógico bra-

sileiro. Especialista em lógicas não-clássicas, Newton

(como 
todos o chamam) sempre se interessou 

pelas 

cha-

madas 

"matemáticas 

alternativas." Não, nada a ver com

terapias alternativas, ou com tratamentos esotéricos; o

uso do termo, aqui, tem um significado 

preciso. 
Recue-

mos ao século XIX. E' 

quando 

Riemann, de um lado, e

Lobatchevsky, do outro, descobrem a existência das 

"ge-

ometrias alternativas." Nestas 

geometrias 
não vale o Prin-

cípio das Paralelas 
— 

num 

plano, por 

um 

ponto 

de fora

de uma reta, 

passa 

uma e apenas uma 

paralela 
àquela

reta. Na 

geometria 
de Riemann não 

passa, por 
um tal

ponto, 

nenhuma 

paralela; 

na de Lobatchevsky, 

passam

infinitas 

paralelas.

Em 1931, o matemático austríaco Kurt Gõdel des-

cobre um fenômeno semelhante dentro da aritmética.

Suponhamos 

que 

se descreva a aritmética, a teoria da

soma e 

produto 
de números inteiros, a teoria 

que 

embasa

toda a matemática, através dos chamados 

"axiomas 

de

Peano," 

que 

formam um sistema 

padrão, 

consensual-

mente aceito 

para 

descrever nossas manipulações dos

números inteiros. Gõdel mostra 

que, 

se os axiomas da

aritmética de Peano são consistentes, então existe uma sen-

tença na linguagem 

formal 

da teoria 

que 

não 

pode 

ser 

pro-
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vada ou desprovada dentro de tal teoria. Pior: 

podemos,

verificar facilmente 
que 

uma das alternativas é verdadei-

ra, no chamado 

"modelo 

padrão" para 

a aritmética, ou

seja, na semântica feita a 

partir 

de nossas intuições sobre

os números inteiros. 
(Admito que 

é difícil entender isso;

pode-se proceder 

da seguinte maneira 
— 

construímos

uma teoria chamada T, ou 

"aritmética 

verdadeira," onde

tudo 

que 

se demonstra em Peano também se demonstra,

nessa teoria T. Na 
qual 

uma das alternativas 
para 

a sen-

tença de Gõdel é facilmente demonstrável também. O 

pro-

blema é 

que 

T usa regras ditas 

"infinitárias," 

inaceitáveis

para 

a matemática usual.)

Gõdel 

provou 

mais. Provou também 
que, 

se a

aritmética de Peano é consistente, então a sentença 

formal

que 

descreve sua consistência não 
pode 

ser demonstrada a

partir 

dos axiomas de Peano. Aqui nascem as matemáti-

cas alternativas. Nesse caso, a nomenclatura usada é, as

aritméticas não-standard. Explico: 
pois 

a teoria 
que junta

aos axiomas de Peano a sentença 
(formalizada 

adequa-

damente) 

"a 

aritmética de Peano não é consistente" é uma

teoria consistente! Como é isso 
possível?

Vamos aqui de abstração em abstração. Primei-

ro, mostramos 

que 

existem os chamados 

"inteiros 

não-

standard." Por exemplo, 
pegamos 

os axiomas de Peano e

juntamos 

à sua linguagem formal um símbolo novo, N.

Este será um número inteiro, mas N>0, N>1, N>2,..., e

assim indefinidamente. E' simples 
provar que 

se os axio-

mas de Peano são consistentes, 
esta teoria aumentada

também o é.

A segunda etapa é um 

pouco 

mais complicada.

Como exprimir a sentença 

"A 

teoria X é consistente" numa

linguagem formal? Toda demonstração matemática é

uma seqüência de símbolos 
no 

papel. 

Podemos conside-

rar 

que 

cada letra utilizada, e até os espaços em branco, é

um algarismo num sistema de contagem adequado. As-

sim, cada demonstração 
diferente é dada 

por 

um núme-

ro único. 
(Há 

muitas maneiras de se descrever com nú-

meros as demonstrações, 
acrescento; esta é a mais intui-

tiva.) A sentença 
que 

diz 

"X 

é consistente" é uma versão

formal de: 

"não 

existe nenhum número inteiro 

que 

codi-

fique, na teoria X, uma demonstração 

para 

0=1." Ou

seja: não se 

prova 

uma sentença obviamente falsa, e há

uma sentença, 
pelo 

menos, 

que 

não é demonstrável em

X. Isso 

porque, 

se a teoria tem contradições, e se baseia

na lógica clássica, tudo 

pode 

ser nela demonstrado.

A teoria aritmética de Peano + a sentença 

"a 

arit-

mética de Peano é inconsistente" terá um teorema 

que

diz: existe um número inteiro K tal 

que 

este número codi-

fica uma 
prova para 

0=1." Só 

que 

este número K será

não standard, e assim nunca saberemos decodificá-lo

para 

encontrar a 

prova 

da sentença absurda, 0=1. Tal

teoria só terá modelos não-standard.

Há outros exemplos de matemáticas alternativas

neste sentido, sobre os 

quais 

logo falaremos. Mas vale a

pena 

discutirmos, brevemente, uma 

questão: 

Gõdel lan-

çou 

dúvidas sobre a consistência da aritmética, em 1931.

Será 

que 

a aritmética é inconsistente? Em 1936 Gerhard

Gentzen mostra, usando um raciocínio dito infinitário,

que 

não; a aritmética é consistente. A 

prova 

de Gentzen,

muito complexa, 
já 

foi bastante simplificada; uma das

versões mais simples e transparentes foi dada há cerca de

dez anos 

por 

Kenneth Kunen, e é indubitável.

Em 1939, no artigo 

que 

reproduz sua tese de dou-

torado, Alan Turing, 

pai 

da teoria da computação de

hoje, esboça o 

que 

hoje conhecemos como 

"hierarquias

de Turing-Fefermann," uma família infinita de teorias

dentro das 

quais podemos 

demonstrar todas as verda-

des da aritmética. Tais hierarquias envolvem 

princípios

infinitários, e 

portanto 

não se assemelham a teorias como

a aritmética de Peano, ou a teoria axiomática dos con-

juntos 

de Zermelo-Fraenkel 
(teoria 

ZF), sobre a 

qual

agora falamos. Pois esta teoria contem 

praticamente 

toda

a matemática utilizada no dia-a-dia do trabalho do ma-

temático 

profissional.

Newton da Costa se havia interessado 
por 

uma

certa matemática alternativa, a chamada 

"matemática 

de

Solovay," desde os começos dos anos 70 do século findo.

Em tal matemática, a mecânica 

quântica 

apresenta, 
pelo

que 

sabemos, resultados diversos dos da mecânica

quântica 

usual, e tais resulados 

poderiam 

ser testados,

em 

princípio, permitindo-nos 

talvez escolher, como base

para 

as teorias 

quânticas, 

uma teoria matemática diver-
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sa da usual, embora igualmente consistente e rigorosa.

Foi 

quando 

me aproximei de Newton com uma 

questão

,análoga: 

será 

que 

os resultados de Gõdel têm importân-

cia e relevância 

para 

a física?

Havíamos sido apresentados 

por 

meu orientador

de doutorado, Leopoldo Nachbin, em fins de 1984. Logo

começamos uma troca intensa de cartas 

— 

era o 

período

pré-internet. 

Em 1985 sou convidado 

para 

um simpósio

no Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp, no

qual 

faço uma 

palestra, 

e em 1987 dou um curso no

Instituto de Estudos Avançados da USP sobre 

forcing 

em

teoria dos conjuntos, a convite do Newton 
(segundo 

ele,

foi meu 

"qualifying 

exam" em lógica; exigiu de mim 

que

fizesse todas as demonstrações, detalhe a detalhe, evitan-

do os argumentos tipo 

"mãos 

abanando" 

que 

são co-

muns nos seminários de matemática). Neste mesmo ano,

pediu-me que 

fizesse um seminário sobre 

questões 

em

física e nas demais ciências ligadas à matemática aplica-

da, nas 

quais 

minha intuição dizia 

que 

encontraríamos o

fenômeno da incompletude de Gõdel. Listei sete 

ques-

tões, entre as 

quais:

Problemas 
em relatividade 

geral.

O 

problema 

de decisão 

para 

sistemas caóticos

(o 
problema 

enunciado 

por 

Morris Hirsch, e 

já 

mencio-

nado).

Problemas 
em economia matemática 

(teoria

dos mercados em equilíbrio) e em ecologia 
(espécies 

em

competição).

O 
chamado 

"Problema 

P vs. NP" em teoria da

computação.

Obtivemos resultados em todas essas áreas.

Em meados de 1989 fui 

para 

Stanford, trabalhar

durante um ano no laboratório de Pat Suppes. Levei co-

migo a lista de 1987, e resolvi me dedicar ao menos ao

problema 

de decisão 

para 

sistemas caóticos, 

que já 

havia

discutido bastante com Newton. Em resumo, o 

que 

se

perguntava 

era: 

pode-se 

construir um 

programa 

de com-

putador 
(a"receita 

algorítmica") onde, recebendo como

dados de entrada as equações do movimento de um cer-

to sistema, nos diga se tal sistema vai exibir ou não um

comportamento caótico? Nos 

parecia 

totalmente impôs-

sível 

que 

um tal 

programa 

de computador existisse, mas

não tínhamos, àquele momento, nenhuma idéia de como

comprovar tal fato.

Vimos como seria a solução do 

problema 

em

maio de 1990. Tinha acabado de receber a carta de aceita-

ção 

do 

primeiro 

artigo 

que 

escrevera em Stanford, e

Suppes me 

pediu que 

fizesse um seminário a respeito.

No seminário disse 

que 

estava à 

procura 

de fenômenos

indecidíveis algoritmicamente 
(questões 

insolúveis com

a ajuda de 

programas 

de computador) em física, e Suppes

me referiu ao artigo de Daniel Richardson, de 1968, no

qual 

se estudam limites computacionais à manipulação

de expressões algébricas. E acrescentou, ao me 

passar 

a

referência do artigo de Richardson: 

"você 

talvez encontre

coisas relacionadas à mecânica 

quântica, pois 

ele usa nos

exemplos dele expressões com senos e cosenos." Fui cor-

rendo à biblioteca do departamento de matemática, lo-

calizei o artigo de Richardson 

— 

coisa 

que 

me tomou

tempo, algumas horas, e 

que 

faria em segundos hoje

procurando-o 

no 
JSTOR 

— 
e 

quando 

o encontrei 

já 

era

noite. Li rapidamente o artigo, é um texto curto, e na

volta 

para 

o laboratório de Suppes, cruzei com este, 

que

ia buscar o carro no estacionamento. Disse-lhe, meio de

sopetão,"Pat, chãos is undecidable!" Lembro 

que 
Suppes

riu e respondeu, 

"good, 

good."

Na verdade, tinha 

queimado 

algumas etapas nesta

afirmativa, feita a 

partir 

da impressão 

que 

tive depois de

uma leitura em diagonal do artigo de Richardson; os

detalhes tomariam, a Newton a a mim, umas seis sema-

nas de trabalho, até meados de 

julho 

de 1990.

Já 
nos comunicávamos via internet, com a ajuda

de Demi Getschko, do nó Fapesp da rede no Brasil, e

usávamos muito o telefone internacional 
(mas 

este 

já 

era

bem barato nos EUA àquela época).

Equações diofantinas são equações 

polinomiais

com coeficientes inteiros, 

para 

as 

quais 

buscamos solu-

ções 

inteiras também. São notável e notoriamente difí-

ceis de serem resolvidas, e em 1900 David Hilbert, na sua

famosa lista de 

problemas 

de matemática 
para 

o século

XX, 

pergunta-se 
(é 

o Décimo Problema) sobre um mé-

todo 

geral 

— 

algorítmico, também, embora então o con-
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ceito não existisse 

— 

para 

sua solução. Em 1970 Yuri

Matyasevich, completando trabalhos de Martin Davis,

Julia 
Robinson, entre outros, mostra 

que 

não há este

método algorítmico 

geral. 

O resultado de Matyasevich é

mais abrangente: Matyasevich mostra 

que, 

num sentido

muito 

preciso, 

resolver uma equação diofantina é fazer

um cálculo com um 

programa 

de computador. E a cada

instância de um 

programa que, 

na 

gíria 

dos 

programa-

dores, 

"dá 

pau," 

entra num loop infinito, corresponde

uma equação diofantina sem solução alguma.

Assim como a impossibilidade de solução do 

"pro-

blema da 

parada" 
{haltingproblem) 

em computação nos

impede de saber todos os casos em 

que 

o computador

entra em loop, assim também há equações diofantinas

sem solução mas 

que 

não 
podemos 

identificar

algoritmicamente. O 

que 

Newton e eu fizemos, 

para

mostrar 

que 

o caos é indecidível, foi codificar, dentro da

teoria dos sistemas dinâmicos 

— 
sistemas 

que 

evoluem

ao longo do tempo 

— 

o Problema da Parada. E usamos

para 

tanto o resultado de Matyasevich-Davis-Robinson

para 

o Décimo Problema de Hilbert, 
junto 

com os resul-

tados de Richrdson.

A idéia central foi um resultado inesperado 

para

nós: a construção de uma expressão algébrica, explícita,

para 

a 

"função 

parada," 

a função 
que 

nos diz se um com-

putador 

vai entrar em loop ou não. Tal expressão baseia-

se no 

"polinômio 

diofantino universal," outro dos resul-

tados 

que 

se seguem ao trabalho de Matyasevich, e nas

suas 

primeiras 

formulações, 
pois 

há infinitas formula-

ções possíveis para 

ela, 

parece-se 

inclusive com muitas

expressões correntes em física. Com a ajuda dessa ex-

pressão para 

a função 

parada, 

codificamos todos os fe-

nômenos de indecidibilidade 
e incompletude da teoria

das equações diofantinas, e da teoria das máquinas de

Turing, dentro da teoria dos sistemas dinâmicos.

Aqui ocorreu um incidente ilustrativo de como

era 

pantanoso 

o terreno onde começávamos a nos mo-

ver. Tinha repassado a Suppes uma das versões 

prelimi-

nares do artigo 

que 

estávamos escrevendo, e num sába-

do em 

que 

fora à universidade adiantar algo 
(só possuía

conexão à internet da universidade, era 1990, lembro),

Suppes entra de repente no meu office com o rascunho

do trabalho e diz, 

"cuidado, 

indecidibilidade está ok, mas

incompletude de Gõdel é coisa delicada." Indecidibilidade,

lembro, significa inexistência de um algoritmo 

geral para

separar sistemas caóticos de não-caóticos. Incompletude

é, no 

quadro 

de um sistema formal, a existência de uma

sentença do tipo 

"A 

é um sistema caótico," 

que 

não se

pode 

demonstrar nem à sua negação, 

"A 

é um sistema

não-caótico." Para termos um teorema de incompletude,

fomos obrigados a axiomatizar toda a teoria dos siste-

mas dinâmicos, o 

que 

na 

prática 

exigia respondermos a

outro dos 

problemas 

de Hilbert, o Sexto Problema (já

várias respostas haviam sido dadas; a nossa era apenas

uma técnica de axiomatização 
que 

convinha a nossos

objetivos, e 

que partia 

de idéias de Newton com um ma-

temático chileno, Rolando Chuaqui, 
por 

um lado, e de

observações 

que 

eu havia colhido num físico matemáti-

co 

polonês, 

Andrzej Trautmann).

Passamos duas semanas checando, via telefone e

internet, linha a linha o trabalho, até nos convencermos

de 

que 

a coisa estava correta. Enviei-o a Morris Hirsch,

que 
tinha formulado a 

questão, 

e a alguns outros mate-

máticos, entre os 

quais 

Ian Stewart, titular de uma colu-

na sobre matemática em Nature. O trabalho chegou à

revista International 
Journal 

ofTheoretical Physics em 2

de Outubro de 1990, e foi aceito 
para publicação, 

sem

mudanças, em março de 1991. Foi 

publicado 

em come-

ços 

de setembro de 1991 
(com 

data de agosto); duas

semanas antes, Nature, através da coluna de Ian Stewart,

anunciava nosso resultado: a teoria do caos é indecidível

e incompleta. Estava concluída a solução do 

problema.

Na verdade, vimos 

que 

nossa 

prova 

baseava-se

num teorema muito 

geral que 

havíamos 

provado quase

en 

passant, 

cujo enunciado agora esboço: dado um obje-

to arbitrário, x, na linguagem de uma teoria 

que 

conte-

nha a aritmética, e dada uma 

propriedade 

P, não há ne-

nhum algoritmo 

que 

nos 

permita 

dizer se x tem ou não

a 

propriedade 
P. 

Quaisquer que 

sejam x ou P. Tal teorema

é surpreendente, 

porque 

diz na essência 

que 

a

indecidibilidade afeta 

qualquer propriedade 

matemáti-

ca, mesmo as mais simples. Trata-se da 

generalização
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para 

toda a matemática de um resultado muito conheci-

do em teoria da computação, o teorema de Rice, 

prova-

'do 

em 1952: informalmente, não existe algoritmo 
que

nos diga se um 

programa 

x tem uma dada 

propriedade

P, 

para quaisquer 

x e P. 
(Desde que 

P não seja trivial, isto

é, não sirva 
para 

todos os 

programas, 

ou 

para 

nenhum.)

Vimos depois também 

que 

os resultados de

Richardson não são essenciais à 

prova que 

fizemos, em-

bora 
permitam-nos 

fazê-la de modo elegante e simples.

O alcance de tais construções transcendeu a física: fize-

mos aplicações à economia, à ecologia matemática. Re-

solvemos também outro 
problema 

de notoriedade, o

Problema de Arnold 
para 

Sistemas Dinâmicos em equi-

líbrio: se tais sistemas são descritos 
por 

meio de equa-

ções 

diferenciais autônomas 
polinomiais, podemos 

sa-

ber se seus equilíbrios são estáveis ou instáveis? A respos-

ta, novamente, é negativa, e foi dada em 1994. Foi co-

mentada, entre outros, 
pelo 

físico inglês 
John 

Barrow no

seu livro de 1998, Impossibility: the Limits of Science and

the Science of Limits.

Pois limito-me aqui a contar uma história de como

dois brasileiros resolveram um 

problema 

interessante.

Haveria muito mais a se comentar: o fato deste resulta-

do 

que 

descrevemos ser bastante citado, 
por 

autores de

nomeada, como Prigogine, Prêmio Nobel; Steve Smale,

Medalha Fields; Georg Kreisel, um dos maiores lógicos

vivos, entre muitos outros 

— 
e o silêncio brasileiro a

respeito. Numa outra 

perspectiva, 

teríamos 
que 

exami-

nar o 

que 

nos diz tal resultado, e suas conseqüências,

para 

teorias esotéricas como a filosofia e os fundamen-

tos da matemática. Mas isso vai ficar 

para 

depois.

Aqui, desejei apenas contar uma história.

Francisco Dória

Professor emérito e doutor 
pela 

Universidade Federal do

Rio de Janeiro, UFRJ, e especialista em métodos

matemáticos e em engenharia 
química.



A 
biblioteca 

de

"bibliotecários 

imperfeitos"

Ana Virgínia Pinheiro

O universo 
(que 

outros chamam a Biblioteca) constitui-se de

um número indefinido, e 

quiçá 

infinito, de 

galerias

hexagonais, com vastos 

poços 

de ventilação no centro,

cercados 

por 

varandas baixíssimas. De 

qualquer 

hexágono

vêem-se os 

pisos 

inferiores e superiores: interminavelmente.

[...] 

Afirmo 

que 

a Biblioteca é interminável. 
[...] 

A Biblioteca

existe ab aeterno 
[desde 

sempre].

Jorge 
Luis Borges

IP 
11 autor destas 

palavras 

era argentino, 

poeta, 

contista e ensaísta, viveu

fisicamente entre 1899 e 1986 e 

permanece 

no universo de seus leitores

j 

como um dos mais importantes escritores da América espanhola. Deve

sua fama internacional 
e a reverência às suas idéias à erudição e ao aspecto fantástico

de textos, em 

que 

desenvolveu teses sobre o caráter cíclico do tempo, expresso, no

espaço, 

pelo 

labirinto 
(BORGES, 

1973, v. 3, 

p. 

982).

Quando publicou 

a 

primeira 

edição de Ficções

(.Ficciones, 
1944), Borges apresentou ao mundo uma reu-

nião de contos extraordinários, 
em 

que 

se destaca 

"A 

Bi-

blioteca de Babel", cujo enredo imita um 

jogo 

infindável de

signos e símbolos; um 
jogo que 

expressa a 

perícia 

de um

construtor de labirintos'. Cada 
palavra, 

nesse 

jogo, 

é des-

tituída de inocência e acolhe ricos e múltiplos significados.

O labirinto2 de Borges é o universo3, sintetizado na

Biblioteca 

- 
um edifício 

prodigioso 

e alegórico, com 

gale-

rias hexagonais, 
que 

se emaranham umas nas outras, com

livros sobre 

"tudo 

que 

é dado expressar: em todos os idi-

omas". Essa biblioteca babélica e labiríntica tem uma lei

fundamental: embora todos os livros 

possuam 

elemen-

tos iguais 

- 
o espaço, o 

ponto, 

a vírgula e as letras do

alfabeto, 

"não 

há, na vasta Biblioteca, dois livros idênti-

cos" 

por 

diversos 

que 

sejam 
(BORGES, 

1995, 
p. 

84-87).

A Biblioteca babélica e labiríntica de Borges está

alicerçada numa teoria 

geral: quase 

todos os livros têm

natureza informe e caótica 
- 

nessa biblioteca, cada livro

é também uma babel e um labirinto.

Se a biblioteca é um labirinto, na concepção de Borges,

o livro também o é 
- 

como uma estrutura hierarquizada,

do 

geral para 

o mais específico, todas as 

partes 

do labirinto

são, também,labirintos 
(PINHEIRO, 

2006).

1A 

metáfora do labirinto (oi utilizada 
por 

Borges, 
pela primeira 

vez, em seu EIJardin de senderos 
que 

se bifurcan(0 
jardim 

das aléias 
que 

se bifurcam), uma coletânea de oito

contos, 
publicada 

em 1941, 
que 

incluía 

"A 

Biblioteca de Babel".

0 

mito evoca a 
prova 

imposta a Teseu, na escolha entre diversos caminhos 
para 

chegar até ao Minotauro, matá-lo e sair do labirinto, construído 
por 

Dédalo. Na ida e na

volta, o fio mágico de Ariádne indica o único 
percurso 

e a coroa concedida 
por 

Dioniso ilumina todo o caminho

0 

primeiro 
uso explícito da 

palavra 
labirinto como imagem do mundo, em espanhol, ocorreu em EllaberintodeFortuna(1444), de Juan de Mena 

(PEYRONIE. 
199/, 

p. 
561).
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Em Borges, o labirinto é óptico e tem segmentos

regulares. Cada segmento tem a forma de um hexágono

' 

- 

figura 

geométrica que 

tem seis ângulos e seis lados iguais.

A Biblioteca de Borges é formada 

pelo 

conjunto

desses 

pequenos 
compartimentos de seis lados, com

poços 

de ventilação no meio, 

que permitem 

ver o 

piso

inferior e superior de outros hexágonos, associados uns

aos outros, em número infinito e invariável.

Todos os lados de cada hexágono são cobertos

por 

estantes, exceto dois 

- 

um 

que 

desemboca em outra

galeria, 

através de um saguão estreito, 

que 

oferece: dois

sanitários minúsculos, à esquerda e à direita 
(para 

dor-

mir em 

pé 

e 

para 

as necessidades fecais); uma escada

espiral, 

que 

se abisma e 

que 

se eleva; e um espelho 

que

duplica as aparências, representando e 

prometendo 

o

infinito. Cada um dos lados cobertos oferece 20 estantes

em cinco longas 

prateleiras. 
Cada 

prateleira 

tem 32

livros4,de formato uniforme. Cada livro tem 410 

pági-

nas. Cada 

página 

tem 40 linhas. Cada linha tem 80 letras

pretas (BORGES, 
1995, 

p. 

84).

Nesse universo, há o Hexágono Carmesim5 
-

uma exceção, com livros de formato menor, onipoten-

tes, ilustrados e mágicos 
(BORGES, 

1995, 

p. 

89).

Além disso, em alguma estante de um hexágono

secreto, existe um livro 

que 

compendia 

perfeitamente

todos os demais. Esse livro foi, um dia, lido 

por 

um

bibliotecário 

que, por 

isso, assemelhou-se a um deus.

Esse 

"Homem 

do Livro" 

permanece 
tão cultuado, 

que

motiva continuamente 

peregrinações 
em sua busca.

Cada elemento no hexágono tem sentidos e ra-

zões. A simbólica do seis remete ao número das dimen-

sões do espaço 
(CIRLOT, 

1984, 

p. 

413), 

"uma 

região

intermediária entre o cosmo e o caos", convertido numa

construção lógica 
(CIRLOT, 

1984, 

p. 

233). O espelho

tem efeito multiplicador e desvela o terror 

que 

implica o

conhecimento de si6.

Não é 

possível 

ler 

"A 

Biblioteca de Babel" sem dei-

xar-se enredar 

pelo jogo 
simbólico do labirinto, onde o

engenho de Borges desafia a argúcia do mais atento leitor.

Não se trata, então, de implementar cálculos, 

que

levariam a 160 livros 

por 

estante, 3.200 

por 

cada lado,

12.800 

por 

hexágono, 

perfazendo 
um total de 5 milhões

e 248 mil 

páginas, 
com 209 milhões e 920 mil linhas, com

mais de 16 bilhões de letras7.

Na Biblioteca de Borges 
- 

de 

prateleiras 
elegan-

tes, tomos enigmáticos e escadas infatigáveis 
- 

cada ho-

mem, como um 

"bibliotecário 

imperfeito", vagueia 

por

suas 

galerias 

em busca do 

"livro-total" 

que 

responderá

ao 

que 

busca decifrar. As imperfeições de cada bibliote-

cário decorrem de sua condição humana, em busca da

completude divina 

que 

a biblioteca 

permitiria 

alcançar.

Nessa Biblioteca, basta acreditar 

que 

um livro é

possível para que 

ele exista! Basta acreditar 

que 

o 

pre-

sente contém toda a realidade. Basta celebrar cada livro

como o registro de um 

"eterno 

hoje", 

que 
concentra o

tempo, revelando e acolhendo o 

passado 
e o futuro, 

jun-

tos, comemorando 

"incessantemente 

o instante criador"

(NIETZSCHE 
apud LEÃO, 2003, 

p. 

81).

"Quando 

se 

proclamou que 
a biblioteca abarca-

va todos os livros, a 

primeira 

impressão foi de 
extrava-

gante 

felicidade" 
(BORGES, 

1995, 

p. 

88).

Os 

"bibliotecários 

imperfeitos" sentiram-se, en-

tão, donos do tesouro 

que 

a Biblioteca representa; apro-

priaram-se 
avidamente do conhecimento 

que 

registra;

tentaram explicar a origem da Biblioteca e do tempo e

assimilar seus segredos; 

por 

esse 

poder, 
sufocaram espí-

ritos, mataram a carne, e enlouqueceram.

Outros, investigadores oficiais, buscaram nos li-

vros a 

palavra 

considerada infame, 

para proibi-la,

censurá-la, destruí-la. Misturaram as letras e símbolos e

deram-lhes acepções diversas da original, estabelecendo

uma desordem reiterada.

Outros, ainda, crentes na eliminação de obras

inúteis, com furor higiênico e místico condenaram 

pra-

teleiras inteiras, fazendo desaparecer milhões de livros.

Se cada conhecimento, materializado em um re-

gistro, 

é a 

justaposição 
de um número infinito de 

pia-

nos, 

que 

dependem do talento de seu leitor 

para 
serem

vistos, então, um número infinito de milhões de livros

desapareceu 

para 

sempre.

Nesse contexto, há uma verdade divinal: não há

na Biblioteca um só disparate absoluto. Não há livro

A 

tradução de Carlos Nejar indica inicialmente 32 livros 
por prateleira, para, 

mais adiante, retificar a informação ou confundir o leitor, apontando o número de 30 livros 
(Cf

BORGES, 1995, 
p, 

91).

Carmesim: 

vermelho muito vivo, 
palpitante, 

designando a 
paixão, 

o 
princípio 

vivificador 
(BORBA, 

2004, 
p. 

242; CIRLOT, 1984, 
p. 

173,175).

Esse 

aspecto numioso 
(inspirado pelas qualidades 

transcendentes da divindade) do espelho é caracterizado 
pela 

lenda de origem 
persa que 

"diz 

que 
Deus criou o Espírito

sob a forma de 
pavão 

e lhe mostrou sua 
própria 

imagem no espelho da Essência divina. 0 
pavão 

foi tomado de um temor respeitoso e deixou cair algumas 
gotas 

de suor, do



que 

a divina Biblioteca não tenha 

previsto 

e 

que, 

no âm-

bito de seus segredos, não contenha um terrível ou ma-

ravilhoso 
propósito,- 

tudo está escrito. E é esta certeza

que 

dá consciência, a cada 

"bibliotecário 

imperfeito", de

sua finitude e da infinitude da Biblioteca.

A Biblioteca 
(ou 

o Universo) de Borges é 

pão 

ou

pirâmide, 

isto é, representa a 

"presença 

simbólica de Deus"

(CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1998, 

p. 

682) ou a 

"tota-

lidade da obra criadora" 
(CIRLOT, 

1984, 

p. 

462).

A Biblioteca é ubíqua e 

perdurável 

- 

está em toda

parte, 

ao mesmo tempo e de modo 
permanente; 

e é ilimi-

tada e 

periódica 

- 

porque 

é imensa e se organiza em

intervalos regulares. Sua reiterada desordem é uma Or-

dem; e é essa simultaneidade, 
que 

lhe confere um 

"eterno

presente", que 

enche de esperança a todos 

que 

aspiram e

buscam, seduzidos, consumindo seus anos, 

pelo 

"livro-

total". É o encontro desse 

"livro-total" 

pelo 

seu leitor 
-

porque 

todo livro tem o seu leitor e todo leitor tem o seu

livro 
(Cf. 

RANGANATHAN 
apud PINHEIRO, 2006), é o

seu exame e a sua leitura 
que permitirão 

ao limitado

universo humano 
justificar 

a enorme Biblioteca.

Justificar 
a Biblioteca é transformar a 

potência

racional em magia. A mesma magia 
que permitirá 

ao

leitor, o 

"bibliotecário 

imperfeito" 
que 

existe em 

qualquer

um de nós e 

que 

se deixou seduzir 
pela 

Biblioteca, 

que 

ao

encontrar o 

"livro-total" 

se iguale ao 

"Homem 

do Livro"

- 

não mais 

por 

semelhança, 
porque 

ambos dominarão

o mistério do cosmo, o universo como um todo organi-

zado e harmonioso em suas três camadas 

- 

o mundo, o

tempo e o corpo humano (MANGUEL, 

1997, 

p. 

21).

Este é o enigma do labirinto a ser desvelado 
-

aquele 

que provavelmente 
justificou, 

um dia, a constru-

ção 

da torre 

quimérica 

e 

piramidal que 

levaria ao Céu

todos os descendentes de Noé.

Ana Virgínia Pinheiro

Bibliotecária 
e chefe da Divisão de Obras

Raras da FBN
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7 

A consideração de 30 livros 
por prateleira 

levaria a contagem de 150 livros 
por 

estante, 3.000 
por, 

cada lado, 12.000 
por 

hexágono, 
perfazendo 

um total de 4 milhões

novecentos e vinte mil 
páginas, 

196 milhões e 800 mil linhas, e 
quase 

16 bilhões de letras.
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Referência 
identificadora

(ISBN) 

e 
Fundação

Biblioteca 
Nacional

Célia Portella

rocurando otimizar a sua atividade 

profissional, 

em 1965, W.H. Smith 

(o

| 

maior varejista de livros na Grã-Bretanha), anunciou seus 

planos 

de se

I 

mudar 

para 

armazém computadorizado 
em 1967, e 

quis 

um sistema de

numeração 

que 

fosse 

padrão para 

todos os livros 

que 

ele levasse. O comitê de

distribuição e métodos da associação britânica dos editores contratou consultores

para 

trabalhar em seu interesse. Planejaram 
então o 

padrão 

de numeração do livro

(SBN 

- 

standart book numering) em 1966, e iniciado em 1967.

Ao mesmo tempo, o Comitê da ISO

(International 
Organization 

for 

Standardization)

criou um 

grupo 

de trabalho 

para 

analisar a 

possibi-

lidade de adaptar o SBN britânico 

para 

uso interna-

cional. Uma reunião foi constituída em Londres, em

1968, com representantes da Alemanha, Dinamarca,

Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Noruega,

Reino Unido e um observador da Unesco. Outros

países 

contribuíram escrevendo sugestões e expres-

sando interesse. Um relatório dessa reunião circulou

por 

todos os 

países 

membros da ISO. Os comentári-

os deste relatório e 

propostas 

subseqüentes foram

considerados em reuniões 
posteriores 

do 

grupo 

de

trabalho, em Berlim e Estocolmo, em 1969. O resul-

tado de todas essas iniciativas foi 

que 

o ISBN foi apro-

vado como um 

padrão 

ISSO, em 1970, se tornando a

ISO 2108.

O 

padrão 

original foi revidado 

quando 

os livros

e afins começaram a aparecer em suportes diferentes,

mas a estrutura básica do ISBN 

que 

foi definida no 

pa-

drão, manteve-se até os dias de hoje, em 

quase 

150 

paises.

Hoje, O ISBN 
(International 

Standard Book

Number) é üm número de 10 dígitos Mas, em Io de

janeiro 

de 2007, todos os livros e afins em todo o

mundo deverão ter 13 dígitos, e a totalidade dos li-

vros de 10 dígitos não esgotados e 

já 

existentes deve-

rão ser convertidos 

para 

13 dígitos, acrescentando

aos números 978 como 

prefixo.

O ISBN sendo um identificador único de li-

vros e afins têm como 

propósito 

identificar única-

mente um título ou a edição de um título de uma

editora específica, 

permitindo 

uma melhor interação

entre livreiros, editores, bibliotecários, alunos e ins-

tituições de ensino.
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Como 

fazer

O ISBN 
{International 

Standard BookNumber),

' 

ou número internacional 

padronizado 

do livro, iden-

tifica de modo unívoco uma monografia ou originais

qualquer que 

seja o suporte de 

publicação.

Atualmente, e até 31 de dezembro de 2006, o

número ISBN é composto de 10 números, divididos

em 4 segmentos:

a. o 

primeiro 

segmento identifica o agrupa-

mento, nacional, 

geográfico, 

lingüístico ou de 

qual-

quer 

natureza, nos limites do 

qual 

opera uma ou mais

agência de ISBN 
(o 

agrupamento francófono, 

por

exemplo, é identificado 

pelo 

número 2);

b. o segundo segmento identifica o editor no

interior desse agrupamento;

c. o terceiro segmento identifica a monografia

no interior da 

produção 

desse editor;

d. e 

quarto 

dele é a chave de controle 

que 

vali-

da o ISBN.

O ISBN é atribuído a cada original antes da

sua 

publicação. 

Conforme os despachos ministeri-

ais de 12 de 

janeiro 

de 1995 fixando as menções obri-

gatórias que 

devem figurar nos documentos subme-

tidos ao depósito legal, 

publicados 

no DOU, e à nor-

malização em vigor 
(norma 

ISSO 2108), o ISBN deve

ser mencionado:

1. no verso da 

página 

de título, embaixo da

última 

página 

de capa e embaixo da última 

página 

de

dentro da capa dos livros;

2. na etiqueta dos documentos eletrônicos e

programas 
(disquetes, 

cassetes ou outros), assim

como na última 

página 

de capa do manual do

utilizador e da embalagem 
(caixa 

ou outro);

3. na última 

página 

de capa das caixas e das

caixinhas dos cassetes não musicais e das fitas de vídeo.

Uma série 

prevista 

em um número limitado

de unidades ou uma obra 

publicada 

em diversos vo-

lumes em 

que 

cada um 

pode 

ser vendido separada-

mente recebem um ISBN 

para 

o conjunto da 

publi-

cação e um ISBN 

para 

cada uma das unidades 

que

compõem o conjunto.

Uma coleção editorial não recebe ISBN. Ela é

identificada 

por 

um outro número internacional, o

ISSN 
(Interational 

Standard Serial Number), ou nú-

mero internacional 

padronizado 

das 

publicações 

em

série, atribuído 

por 

um Centro ISSN.

Há cerca de 160 agências de ISBN espalhadas

pelo 

mundo, e cada uma delas responsável 

pela 

distri-

buição dos números em seu 

país 

ou área 

geográfica.

Um número deve ser atribuído a todo e 

qualquer

título de livro ou afim, independentemente do suporte

deste, seja um e-book, vídeo-livro, um livro falado em cd

ou K-7, todos receberão um número de ISBN mas vão

receber um número diferente se o suporte for diferente.

A importância do ISBN

O fundamento do sistema é identificar numeri-

camente um livro e sua edição segundo o título, o autor,

o 

país 
(ou 

código de idioma) e a editora. Uma vez fixada

a identificação, ela só se aplica àquela obra e edição, não

se repetindo 

jamais 

em outra. Utilizado também 

para

identificar software, seu sistema numérico é convertido

em código de barras, o 

que 

elimina barreiras lingüísticas

e facilita a sua circulação e comercialização. A versatilida-

de deste sistema de registro facilita a interconexão de

arquivos e a recuperação e transmissão de dados em

sistemas automatizados, razão 

pela qual 

é adotado in-

ternacionalmente. O ISBN simplifica a busca e a atuali-

zação bibliográfica, concorrendo 

para 

a integração cul-

tural entre os 

povos.

Controle

O sistema é controlado 

pela 

Agência Internacional

do ISBN, sediada em Berlim, na Alemanha, 

que 

orienta,

coordena e delega 

poderes 

às Agências Nacionais designa-

das em cada 

país. 

A Agência Brasileira, com a função de

atribuir o número de identificação aos livros editados no

país, 

é, desde 1978, a Fundação Biblioteca Nacional, a re-

presentante 

oficial no Brasil, 

que 

obedece às normas inter-

nacionais, mas tem independência de ações.

A FBN se sente 

particularmente 

honrada em aco-

Iher a agência do ISBN, Reconhece-se na FBN uma refe-

rência identificadora e sistematizadora do trabalho do

livro no mundo.



Os avanços tecnológicos verificados nas últimas dé-

cadas 

possibilitaram 

o desenvolvimento de um esforço

universalizador. Agora-, esperamos, ficarão cada vez mais

difíceis as aventuras editoriais., as incorreções de todo tipo,

porque 

o controle e a racionalização vão se multiplicando

em vários sentidos.. E a Fundação Biblioteca Nacional, os

seus técnicos competentes, o Centro de Processamento Téc-

nico, onde a Agência ficou subordinada na 

gestão pós 

1994,

todos estamos convencidos de 

que 

essa 

parceria 

nos

instrumentaliza 

para 

um sistema de cooperação

globalizante. 

Temos esperanças de 

que 

haverá, cada vez

menos, edições clandestinas, formas estranhas de 

pirata-

ria, em 

prejuízo 

do autor, do editor e do livreiro. Até mes-

mo das bibliotecas. Formaremos cada vez mais um núcleo

coeso capaz de assistir e 

proteger 

a comunidade do livro.

Podem estar certos de 

que 

a FBN vem cumprindo a sua

parte 

nesse empreendimento de alta relevância.

Célia Portella

Pedagoga, mestra em Educação, doutora em

Comunicação e Cultura 
pela 

Universidade Federal do Rio

de Janeiro e diretora-executiva da Fundação Biblioteca

Nacional.

Dúvidas freqüentes do usuário

1 Por 

que 

devo usar ISBN? Deverá ter um ISBN 

para 

cada volume e outro 

para

Porque, 

primeiro, 

agora é Lei. Segundo, 
porque para

a coleção.

editores e livreiros é importante à identificação do 7 Estou assumindo o controle de uma editora, 

que

livro e a sua comercialização.

já 

tem o seu identificador 
(prefixo 

editorial no

2 Um novo título exige um novo ISBN ? ISBN). Futuramente, todos os livros serão 

publi-

Sim. cados sob meu nome. Eu 

posso 

renumerar todos

3 Estou revisando um livro. Isto requer um novo os títulos da outra editora?

ISBN? Não. Deverá editá-los somente 

quando 

eles estive-

Toda alteração exige um outro número de ISBN. Se rem impressos sob a marca da sua editora.

houver revisões, é necessário 

que 

na folha de rosto 8 Tenho uma homepage na Internet. Precisa de

ou no verso dela conste 

que 

se trata de uma edição ISBN?

revisada. Não.

4 Uma reimpressão sem mudança do texto ou da enca- 9 Editor-autor(físico) 

poderá 

ter nome fantasia ?

dernação requer um novo ISBN? Não.

Não. Deve constar o número original, desde 

que 

o 10 Gráficas, distribuidoras, sociedades, empresas,

editor 

permaneça 

o mesmo.
poderão 

se cadastrar na Agência?

5 Estou reimprimindo um livro e o 

preço 

vai mudar. Não. Apenas serão cadastradas aquelas 

que possu-

Precisa de outro ISBN?
irem no seu contrato ou estatuto cláusula explícita

Não. Uma mudança de 

preço 

não requer outro

que pode 

editar livros.

ISBN.
11 Como 

proceder 

se a editora 

possuir 
outro selo,

6 Obras com vários volumes, como será atribuído com o mesmo CNPJ?

o ISBN? Terá 

que 

cadastrar o novo selo.

Com a colaboração 

precisa 

do

Centro de Processamento Técnico, através do seu setor ISBN,

pôde 

a FBN didatizar algumas informações básicas, 

que passamos 

a explicitar.
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ISBN 13 DÍGITOS: comunicado importante ao editor

O 
Que 

vai mudar?

A 

partir 

de 01/01/2007 o ISBN 

passará 

a ter 13 dígitos.

A nova numeração será 

precedida pelo 

número 978,

que 

irá identificar o 

produto 

livro e o número de

controle será recalculado.

Prefixos editoriais

Continuarão os mesmos.

Como ficará a nova numeração ?

ISBN 978 

- 

85 

- 

333 
- 

0398 

- 

X

O 

que 

fazer ?

Converter o ISBN de 10 dígitos 

para 

o formato 13

dígitos até dezembro de 2006 
(incluindo 

os 

publicados

no ano de 2006).Todos os livros 

publicados 

a 

partir

de 01/01/2007 

já 

sairão com os 13 dígitos.

Por 

que 

será alterado ?

Para aumentar a capacidade do sistema, devido ao

crescente número de 

publicações, 

com suas edições e

formatos.

Que 
implicação terá a mudança 

para 

o ISBN 
-13 

?

Ela afetará todas as entidades 

que 

utilizam o ISBN:

editores, livreiros, bibliotecas, distribuidores...

Por 

que 

esta Solução ?

Ela foi adotada 

porque 

nos livros 

já 

aparecem o isbn

de 10 dígitos, e o seu equivalente de 13 dígitos no

código de barras. 
Quando 

o 

"prefixo 

978" se esgotar,

será adotado o 

"prefixo 

979", ocasião em 

que 

ocorrerá

nova mudança de 

prefixo 

editorial 

para 

os editores.

Os novos ISBNs terão de ser atribuídos a 

publicações

já 

editadas?

Não. Nos livros, o ISBN e o código de barras deverão

ser alterados apenas 

quando 

houver uma reedição.

Poderão os editores reutilizar ISBN de 10 dígitos 

para

novas 

publicações 
adicionando o 

"Prefixo 

978" ?

Não. Ao ser adicionado o 

"prefixo 

978" a um ISBN

anteriormente utilizado, não se obtém um novo isbn,

pois, 

o dígito verificador muda.

A Partir De 01 De 
Janeiro 

De 2007, Será Possível A

Utilização Comercial Utilizando ISBN De 10 Dígitos ?

A 

partir 

de 01/01/2007 o isbn terá 

que 

ter 13 dígitos,

todos os sistemas automatizados terão de estar

adaptados ao novo sistema.

A 

parte 

comercial não trabalhará mais com os 10

dígitos.

No 

período 

de transição, ou seja, entre 01 de 

janeiro

de 2006 até 31 de dezembro de 2006, 

poderá 

trabalhar

com os 10 dígitos e também com o de 13 dígitos.

O 
Que 

Acontecerão Com Os ISBN 
Já 

Atribuídos, E

Que 
Ainda Não Foram Utilizados ?

Os editores deverão continuar a usar estes ISBNS até

acabarem, mas, deverão convertê-los 

para 

o formato

13 dígitos, antes de 01 de 

janeiro 

de 2007.

As Publicações Poderão Ser Impressas Com ISBN 10

Dígitos E ISBN 13 Dígitos ?

a) Nas 

publicações que 

serão editadas a 

partir 

de 01

de 

janeiro 
de 2007, deverá ser impresso somente o

ISBN 13 dígitos;

b) No 

processo 

de transição, o editor 

poderá 

editar a

publicação 

com:

ISBN 

10 dígitos e com ISBN 13 dígitos;

no 

verso da folha de rosto, de modo 

que 

nas futuras

reimpressões, a 

partir 

de 01/01/2007, o ISBN de 10

dígitos não deverá ser mais utilizado.

Ex:

ISBN 

978 

- 
85 

- 
333 

- 
0398 

- 
0 

(13 
dígitos)

ISBN 

85 
- 

333 
- 

0398 

- 

0 
(10 

dígitos)

Como Será Atribuído ISBN Para Livros Eletrônicos ?

O ISBN 13 dígitos é atribuído a 

qualquer 

formato de

publicação, 

dentro das normas 

para 

atribuição de

ISBN.

Obs.: 
Qualquer 

dúvida a esse respeito, 

procurar 
a

agência do ISBN da Fundação Biblioteca Nacional,

no Rio De 
Janeiro.

A 

partir 

de 

janeiro 

de 2007 o sistema de ISBN da

Fundação Biblioteca Nacional 

passará 

a ser

totalmente automatizado.



OS NÚMEROS DO ISBN

Idiomas Traduzidos

2003 2004 2005

Russo 3 1 8

Alemão 1 1 163

Dinamarquês 0 0 1

Esperanto 16 13 21

Espanhol 3 0 352

Finlandês 0 0 0

Francês 36 23 269

Inglês 165 77 1748

Italiano 54 5 83

Japonês 0 2 33

Latim 3 0 16

Indígena 0 0 0

Grego 0 0 12

Editoras Cadastradas

2003 2004 2005

Editor Autor 930 956 961

Editor 60 100 634

Outros 665 700 215

Ano 2003

Do Para Total %

Alemão Português 1 0,2933

Aleute Português 9 2,639

Braj Francês 1 0,2933

Castelhano

use Português 3 0,8798

Espanhol

Cigano Português 1 0,2933

Esperanto Português 16 4,692

Francês Português 36 10,56

Gala Português
1 0,2933

Hebraico Português
1 0,2933

Inglês Esperanto
1 0,2933

Inglês Francês
1 0,2933

Inglês Português
165 48,39

Italiano Português
54 15,84

Latim Português 3 0,8798

Português Esperanto
10 2,933

Português Inglês 15 4,399

Português Italiano 1 0,2933

Português Japonês 1 0,2933

(línguas 
e dialetos)

Português Português 18 5,279

Russo Português 3 0,8798

Total 341 100%

Registro 
por 

Categorias

Categorias 2003 2004 2005

Literatura 5587 4169 4179

Religiosos e Esotéricos 2260 1893 1933

Didáticos 2431 2983 3635

Ciências Sociais e Humanas 7886 5860 7021

Lingüística e Língua Estrangeira 588 447 555

Ciências e Tecnologia 415 2322 3246

Arte e Lazer 1019 903 1156

Obras de Referência 770 606 604

Outro/Sem assunto determinado 4624 5771 4522

Editoras Cadastradas 
por 

Prefixo Editorial

Prefixo 2003 2004 2005

2 0 0 0

3 1 1 6

4 41 36 59

5 697 794 801

6 916 925 944

Obras registradas em Português

2003 2004 2005

28596 26816 30820

Ano 2004

Do Para Total

o/

/o

Alemão Português 1 0,5848

Aleute Esperanto 2 1,17

Aleute Português 5 2,924

Árabe, Arábico Português 1 0,5848

Esperanto Português 13 7,602

Francês Português 23 13,45

Inglês Português 77 45,03

Italiano Português 5 2,924

Japonês Português 2 1,17

(línguas 
e dialetos)

Polonês Português 1 0,5848

Português Esperanto 8 4,678

Português Francês 1 0,5848

Português Inglês 12 7,018

Português Português 19 11,11

Russo Português 1 0,5848

Total 171 100%
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Ano 2005

Do Para Total % .

Albanês Português 1 0,03273

Alemão Castelhano use Espanhol 5 0,1637

Alemão Francês 1 0,03273

Alemão Português 163 5,336

Aleute Português 4 0,1309

Árabe, Arábico Português 5 0,1637

Búlgaro Português 1 0,03273

Castelhano useEspanhol Holandês Médio 1 0,03273

Castelhano use Espanhol Maitaili 1 0,03273

Castelhano use Espanhol Português 86 2,815

Chinês Português 8 0,2619

Coreano 
(línguas 

e dialetos) Português 8 0,2619

Dinarmaquês Português 1 0,03273

Esloveno Português 1 0,03273

Espanhol Efique 1 0,03273

Espanhol Polonês 1 0,03273

Espanhol Português 266 8,707

Esperanto Português 21 0,6874

Francês Castelhano use Espanhol 1 0,03273

Francês Espanhol 1 0,03273

Francês Inglês 1 0,03273

Francês Português 269 8,805

Francês Pracrito 1 0,03273

Grego Antigo use Grego Clássico Português 11 0,3601

Grego Moderno Português 1 0,03273

Hebraico Português 57 1,866

Holandês Médio Português 20 0,6547

Húngaro Português 4 0,1309

Inglês Castelhano use Espanhol 1 0,03273

Inglês Chinês 1 0,03273

Inglês Espanhol 3 0,0982

Inglês lao 1 0,03273

Inglês Português 1748 57,22

Italiano Português 83 2,717

Japonês 
(línguas 

e dialetos) Português 33 1,08

Judeu-Espanhol use Ladino Português 1 0,03273

Latim Português 16 0,5237

Não informado Não informado 9 0,2946

Norueguês Português 1 0,03273

Polonês Português 1 0,03273

Português Alemão 2 0,06547

Português Castelhano use Espanhol 23 0,7529

Português Chinês 2 0,06547

Português Espanhol 31 1,015

Português Esperanto 9 0,2946

Português Finlandês 1 0,03273

Português Francês 12 0,3928

Português Inglês 119 3,895

Português Italiano 4 0,1309

Português outros 1 0,03273

Português Português 2 0,06547

Pracrito Inglês 1 0,03273

Russo Português 8 0,2619

Sueco Português 1 0,03273

Total 3055 100%



Entrevista/Ira Maria Maciel

Produção literária

para 

neoleitores

Experiências 
e desafios

çi 
V Ministério da Educação 

— 

MEC, 

por 

meio da Secretaria de Educação

Continuada, Alfabetização e Diversidade/SECAD 

promoveu 

o Concurso

Literatura Para Todos, 

que premiou 

obras inéditas específicas 

para

neoleitores 

jovens 

e adultos 

procedentes 

do Programa Brasil Alfabetizado. O concurso

constitui uma ação inovadora/fundadora 

que 

inaugura uma 

produção 

de textos

específicos de literatura 

para 

neoleitores 

jovens 

e adultos. Para informar sobre esta

iniciativa, a diretora-executiva da Fundação 
Biblioteca Nacional, Célia Portella,

entrevistou a 

professora 

e 

pesquisadora 

Ira Maria Maciel, consultora do 

projeto.

Qual 
foi 

a demanda do Concurso Literatura

para 

Todos?

Estudos e 

pesquisas 

relacionados à educação de

jovens 

e adultos estão há décadas sinalizando 

que 

é ne-

cessário investir em 

projetos que 

tenham como objetivo

a formação de uma comunidade de leitores. Problemas

estruturais 

que 

ultrapassam o educacional e o cultural

vêm atuando e impedindo uma distribuição eqüitativa

do bem simbólico da leitura. A 

pesquisa 

Retrato da Lei-

tura do Brasil revelou 

que 

16% da 

população 

alfabetiza-

da concentra 73% dos exemplares comprados, o 

que 

leva

o relatório a afirmar 

que 

a 

posse 

de livros no Brasil apre-

senta dinâmica idêntica à distribuição de renda no 

país,

em 

que poucos 

têm muito e muitos têm muito 

pouco.

Os 

poucos 

livros 
produzidos para 

o 

período pós-

alfabetização não são adequados 

para 

atender ao 

perfil

sociocultural deste 
público. 

Foi observado 

que 

muitos

recém-alfabetizados 
não continuam seus estudos na EJA,

ficando à margem do 

processo 
de escolarização, 

perden-

do as habilidades de escrita e leitura ao longo do tempo,

apesar de a articulação entre a alfabetização e a continui-

dade na educação de 

jovens 
e adultos ser amplamente

reconhecida como necessária ao 

processo 
de letramento.

Ainda existe muito trabalho a ser realizado 

para

que 

seja superada a situação de desigualdade de acesso

ao livro e à informação. É fato 

que 

existe uma demanda

de obras literárias específicas 

para 

os neoleitores.

Quais 
são os desafios implícitos 

para 

a

formação 
de uma comunidade de neoleitores

jovens 

e adultos?

A criação de uma comunidade leitora, não de-

pende 

apenas da criação de textos literários específicos

para jovens 
e adultos. A simples distribuição de livros

também não é suficiente 

para 
mudar o 

quadro 

atual da
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formação de leitores no 

país. 

Para assegurar os objetivos

pretendidos, 

se faz necessária a formação continuada de

àlfabetizadores/educadores integrantes do Programa fira-

sil Alfabetizado, como dinamizadores de leitura. A cons-

trução de conhecimento 
gerada 

nos 

processos 

de media-

ção, 

acompanhamento e avaliação com certeza levarão

os neoleitores a um novo exercício da cidadania. Por outro

lado é necessário articular e discutir as ações em favor da

leitura e da escrita 
para 

aprofundar as 

questões 

e acom-

panhar 

os 

programas 

e 

projetos 

em andamento.

Outro desafio importante é o de estimular auto-

res e editores a voltar-se 

para 

um segmento 
potencial-

mente leitor, formando e ampliando o 

público que 

acessa

a leitura no 

país.

Qual 

é o diferencial do Concurso Literatura

para 

Todos?

A especificidade do Concurso é de disponibilizar

obras de caráter literário 
para 

neoleitores 
jovens 

e adul-

tos. A consolidação do 

processo 

de alfabetização e o es-

tímulo à 

prática 

da leitura serão assim fomentados a

partir 

da leitura literária, e não 
por 

textos didáticos ou

materiais 
pedagógicos. 

Neste 

projeto, 

o texto literário

não será 

"pré-texto" 

aos ensinamentos da leitura e da

escrita. A literatura será a ferramenta catalisadora do

processo 

de leitura e contribuirá 
para 

a criação de um

vínculo afetivo do leitor com a obra literária. Acredita-se

que, 

com o auxílio da literatura, os 

processos 

de leitura

serão internalizados com maior facilidade, 
pois 

haverá

um envolvimento maior dos neoleitores com as obras

oferecidas e lidas. As obras selecionadas terão o objetivo

de dar continuidade à formação de leitores críticos e cri-

ativos, capazes de expressar sua 

presença 

individual e

coletiva no mundo. 
Jane 

Paiva, membro da Comissão

Julgadora, 
vem advertindo 

para 

o fato de 

que para 

as

classes dominantes ler é sinônimo de literatura, e 

que,

entretanto, as classes 

populares 

são 

privadas 

do acesso a

este bem simbólico.

Quais foram 

aos critérios de escolha das

obras?

Os critérios 
para 

seleção das obras foram os es-

pecifxcados 

no Edital do Concurso, todos exaustivamen-

te debatidos e discutidos em rede. Participaram desta

construção o Coordenador Institucional 
(Timothy

Ireland); o Coordenador Geral 
(Tancredo 

Maia Filho), a

Consultora, Pesquisadora e Coordenadora Pedagógica

(Ira 
Maria Maciel) e as Comissões Julgadoras.

A Comissão de Pré-seleção foi integrada 
por

Cristiane Costa, Heitor Ferraz, 
Júlio 

Diniz e Maria de

Luz Cristho, todos 

profissionais 

com vasta experiência

nas áreas de ensino, 

pesquisa 

e/ou análise de textos lite-

rários. Fizeram 
parte 

da Comissão 
Julgadora 

os escrito-

res Antônio Torres; Marcelino Freire; Moacyr Scliar, Mil-

ton Hatoum; Rubens Figueiredo; a editora Heloísa 
Jahn

e as 

professoras 

e 

pesquisadoras 
Jane 

Paiva, Ligia

Cademartori, Magda Soares. A 

pluralidade 

da Comis-

são e sua competência 
profissional produziram 

um 

per-

manente 

processo 

de construção de conhecimento.

O critério fundamental foi a 

presença 

da

literariedade. Foram selecionadas as obras 

que 

aponta-

ram 

para 

um domínio técnico narrativo. O texto 

preci-

sava ter 

preocupação 

com a constituição de uma lingua-

gem 

literária, ou seja, uma linguagem elaborada artisti-

camente, com o objetivo de cativar o leitor e manter seu

interesse 

pela 

leitura. Foram muito observadas a

comunicabilidade dos textos e a 

possibilidade 

de sentir

prazer 

com a leitura. O investimento na textualidade

(construção 
de linguagem); a adequação ao destinatário

(condições 
de recepção 

pelo 

neoleitor); a originalidade e

pertinência 

temática 
(particularidade 

e relevância do tema)

foram critérios observados.

Foram descartados textos didáticos, textos com

fórmulas simplistas 
(receitas 

de bolo); textos ideológi-

cos sectários; 
proselitismo 

religioso; textos com erros

gramaticais graves; 

textos de auto-ajuda explícitos, com

linguagem 

"infantilizada" 

ou 

"facilitada".

Foram considerados os textos 
que 

tinham 

po-

tencial 

para 

incorporar-se à experiência do neoleitor

como estudante e como alguém 

que 

carrega em si uma

grande 

experiência de vida. Foi consenso 
que, 

além de

critérios de avaliação, o 

próximo 

Concurso introduza

uma fase em 

que 

seja realizada, com as obras 

pré-

selecionadas, um Teste de Recepção com neoleitores e
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que, 

a 

partir 
de um diálogo com as suas observações, os

critérios de avaliação 

passem 

a ser reafirmados/

revistos.Teve bastante impacto a conclusão da 

poeta 

e

editora Heloisa Yahn, membro da Comissão 
Julgadora:

"escrever 

para 

neoleitor não é tarefa 

para 

neo-escritor".

Como 

foi 

caracterizado o 

perfil 

desse 

público

neoleitor? 

Quantos 

são os neoleitores

beneficiários do Concurso Literatura 

para

Todos?

Esta 

questão 

mobilizou todos os envolvidos no

Concurso Literatura 

para 

Todos. Inicialmente foi conside-

rado, como 

público 

do Concurso, 

jovens 

e adultos 

proce-

dentes de camadas 

pobres 

da 

população 

e, em especial,

dos seguintes segmentos sociais: trabalhadores sem 

quali-

ficação específica, 
populações 

indígenas, bilíngües,

fronteiriças ou não; 

populações 

do campo 
- 

agricultores

familiares, assalariados, assentados, ribeirinhos, caiçaras,

extrativistas e remanescentes de 

quilombos; pescadores

artesanais e trabalhadores da 

pesca; população 

carcerária

e 

jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas.

Levou-se em consideração, 

para 

discutir o 

perfil

dos neoleitores virtuais, os dados do Censo 2000 
(e 

das

PNADs subseqüentes) 

que 

falam de 62 milhões de 

jovens

e adultos 

que 

não completaram o ensino fundamental de

oito séries, dos 

quais 
30 milhões não concluíram o 

primei-

ro segmento. O 

que 
ficou claro 

para 

todos é 

que 
os

neoleitores em 

questão 

estão excluídos do direito à educa-

ção, 

e de muitos outros direitos, como se 

pode 

imaginar,

observando os índices de 

pobreza, 
renda e IDH.

Os dados fornecidos 

pela 
Coordenação de Alfa-

betização da Secretaria de Educação Continuada, Alfa-

betização e Diversidade 
(SECAD) 

quanto 
aos alunos do

Programa Brasil Alfabetizado também serviram de refe-

rência. Os dados informaram 
que, 

dos atendidos, 50% é

integrado 

por pessoas 

acima de 40 anos; 10% constitui

público 

na faixa de 15 a 20 anos de idade; e deste total,

cerca de 58% é formado 
por 

mulheres e cerca de 60% de

pessoas 

residentes no Norte e Nordeste do 

país.

Para orientar o trabalho, conceituamos o neoleitor

como aquele 

que já 

vivenciou o 

processo 

de alfabetiza-

ção, 

e 

para quem 

a 

prática 

da leitura começa a fazer 

parte

do cotidiano. Estes 

jovens 

e adultos recém-alfabetizados

passam 

a 

poder 

utilizar, 

pela 

leitura, 

práticas 

da cultura

escrita até então afastadas do dia-a-dia, estando em 

proces-

so de construção uma nova relação com a cultura escrita.

Contribuiu bastante 

para 

uma 

primeira 

defini-

ção 

do 

perfil 

do neoleitor o diálogo estabelecido na Co-

missão 
Julgadora 

em torno dos textos construídos 

para

definir 

questões 

teórico-práticas do Concurso. A 

partir

de um texto-convite 
— 

O contexto do Concurso Literatu-

ra 

para 

Todos: notas de Ira Maria Maciel 
— 

foram 

pro-

duzidos 

por 

Ligia Cademartori: Conversa sobre novos lei-

tores; 

por 

Magda Soares: Livros 

que 

conquistam

neoleitores, e 
Jane 

Paiva continuou o diálogo com o tex-

to: 
Quem 

são estes a 

quem 

chamamos neoleitores? Todos

os textos relatavam situações de observação, 

pesquisa 

e

encarnavam os neoleitores.

Com base na 

produção 

encaminhada 

para 

o

Concurso fomos discutindo a adequação dos textos a

uma imagem do neoleitor construída coletivamente 

pela

Comissão 
Julgadora. 

Chegamos à conclusão 

que 

estarí-

amos atingindo apenas uma 

parte 

do contingente de

neoleitores e 

que, 

anterior a 

qualquer produção 

de tex-

tos específicos 

para 

neoleitores 

jovens 

e adultos, está a

necessidade de continuar a realização de consultas aos

próprios 

educandos sobre seus temas de interesse, livros

a 

que 

tiveram acesso, a autores e 

gêneros 

de 

preferência,

assim como a análise da 

percepção 

de educandos e edu-

cadores sobre livros conhecidos e aos modos como

vivenciam a leitura e a visão 

particular 
de mundo. Na

construção deste 

perfil 

é importante assinalar 

que 

os

neoleitores devem ser considerados não apenas como

consumidores de leitura, mas em especial como 

produ-

tores de linguagem e sujeitos de desejo. Consideramos

que 

é necessário, de modo contínuo, ser identificado o

perfil 

do neoleitor, 

que 

não é estático, mas histórico.

Quais 
são os resultados esperados 

para 

essa

iniciativa?

A 

proposta 
de selecionar e 

premiar 

obras literári-

as específicas 

para 
neoleitores 

jovens 

e adultos constitui

uma ação ao mesmo tempo inovadora e fundadora. A

Comissão 
Julgadora do Concurso ao reunir escritores
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com larga experiência em concursos literários e 

profes-

sores, 

pesquisadores 

do campo do letramento literário e

dá educação de 

jovens 

e adultos 

permitiu 

uma 

produção

teórico-prática importante 

para 

o campo. A ausência de

critérios definidos a 

priori produziu 

a construção e refle-

xão sobre o conceito 
— 

neoleitor. Ao discutir os critérios

de apreciação dos textos, os neoleitores 

ganharam 

visi-

bilidade e foram observados como sujeitos de desejos,

delineando-se um 

produto que potencialmente pode 

su-

perar 

o afastamento dos neoleitores em relação à leitura

e à escrita.

A 

publicação 

e a distribuição das obras literári-

as do Concurso Literatura 

para 
Todos 

que 

será acom-

panhada por 

um Teste de Recepção terá como resulta-

do a criação de um conjunto de referências sobre o

processo 

de letramento literário e a criação de uma 

pro-

dução literária específica. A construção 

progressiva 

de

familiaridade com o texto literário 

poderá 

contribuir

para 

a 

produção 

social da existência. Como afirma Scliar

"a 

boa literatura de ficção tem o 

poder 

de combinar

prazer, 

emoção e conhecimento, e esta tríade é funda-

mental 

para 

o 

processo 

educativo". A distribuição das

obras 

premiadas pelo 

Concurso, acompanhadas do

Manual de Orientação dará suporte ao trabalho do

alfabetizador e ampliará a esperança de 

que 

o recebi-

mento dos livros venha a fazer diferença no 

processo

de inclusão dos alfabetizados no mundo da leitura. Para

atender estes objetivos é da maior importância 

que 

re-

des de conhecimento sejam articuladas com a função

de 

produzir 

fluxos interativos entre os interessados no

processo 

de letramento literário.

Quais 
os 

passos 

necessários 

para 

dar

continuidade aos objetivos do Concurso?

Considero ser importante dar continuidade a

consultas e 

pesquisas 

sistemáticas em relação ao objeto

leitura literária. Procurar identificar os interesses, os obs-

táculos enfrentados 

pelos 

educandos e educadores em

relação à 

prática 

de leitura e desenvolver um conjunto de

ações 

que possam 

realizar as mudanças necessárias 

quan-

to à relação e à aproximação dos recém-alfabetizados

com livros e com a leitura.

Também é 

preciso 

realizar diversos investimen-

tos em direção à democratização da leitura, sabendo

porém que 

este 

processo passa pelo 

enfrentamento de

questões 

de natureza estrutral e econômica. A desigual

distribuição dos bens simbólicos 

precisa 

ser superada

com ações concretas e criativas considerando a

multiplicidade de cenários da realidade brasileira.

Ainda é indispensável atentar 

para 

o fato de 

que

os 

projetos 

de 

produção 

de materiais ou seleção de obras

literárias 

precisam 

contemplar a diversidade dos sujeitos

da EJA e a diversidade regional. Além de 

procurar 

cons-

truir uma base comum 

que 

discuta 

questões 

da existên-

cia humana nas suas dimensões éticas e 

políticas, 
é im-

portante 

desenvolver um trabalho 

que 

considere a

pluralidade 

das regiões brasileiras e socialize o 

patrimônio

material e imaterial destas realidades culturais. Ao apre-

sentar os diversos cenários da sociedade brasileira, 

pro-

curar explicitar os contrastes, as similaridades e até os

antogonismos. Desse modo, 

poderá 

ser fortalecido o

processo 

de abertura 

para 

a diversidade, contribuindo

para 

a convivência com a diferença e a 

preservação 

da

identidade brasileira.

Importante ainda alertar 

que 

os 

projetos 
relacio-

nados à 

prática 

social da leitura 

precisam 

investir em

processos 

de acompanhamento e avaliação dos 

produ-

tos, tendo como objetivo adequar a linguagem às carac-

terísticas e intereses dos neloleitores. A introdução da

leitura literária é uma escolha 

positiva 

e 

produtiva 

e 

pre-

cisa ser desenvolvida de forma consistente e criativa.

Devem ser desenvolvidos também 

projetos

específicos de formação de mediadores 

que promovam

o estímulo à leitura e sejam aliados na superação de difí-

culdades de aprendizagens dos neoleitores, e 

que pos-

sam também socializar informações e conhecimentos

sobre o campo da leitura literária.

As obras literárias derivadas do Concurso Litera-

tura 

para 

Todos 

precisam 

ser acompanhadas de ações

mediadoras. A formação dos educadores em relação ao

desenvolvimento da leitura literária é da maior impor-

tância 

para 

a inserção desta modalidade nos 

projetos

educacionais e no cotidiano escolar, 

pelo 

fato de 

que 

tam-



bém eles, em 

grande parte, 

não sao leitores desses textos,

o 

que 

acaba representando 
outro 

grande 

desafio 

para

este 
projeto. 

Este investimento 
tem entre os objetivos um

modo de escolarização/formação 
continuada 

que 

consi-

dere os aspectos da literariedade e 

que possa potencializar

todas as funções da literatura.

O acesso ao texto literário 
pode 

capturar os

neoleitores 
jovens 

e adultos 
para 

a 

prática 

social da leitu-

ra, tornando-os leitores ativos 
por 

excelência. O texto

literário, ao 

possibilitar 

a 

produção 

de significados e sen-

tidos, 

pode 

contibuir 
para que 

os neoleitores façam lei-

turas críticas do mundo e 

possam 

criar novas 
possibili-

dades 

para 

a 

própria 

vida.

Ira Maria Maciel

Professora da Faculdade de Educação da

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) 

e

membro do Conselho do Programa Nacional de Incentivo à

Leitura 
(PROLER).
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Quatro 
décadas 

em

defesa 
do direito à 

leitura

literária 

para 

crianças,

jovens 

e 

professores

Elizabeth Serra

á mais de 

quatro 

décadas, começa a se formar o embrião do 

primeiro

trabalho institucional no 

país, 

com o objetivo de 

promover 

a leitura e os

livros de 

qualidade, 

em 

particular 

a literatura infantil e 

juvenil, 

como

contribuição 

para 

uma sólida formação cultural e melhoria da educação de nossas

crianças e 

jovens.

As 

pessoas que 

iniciaram esse movimento eram

leitoras de Monteiro Lobato, tendo nele a sua 

principal

inspiração.

Assim, em 23 de maio de 1968, foi criada a Fun-

dação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil (FNLIJ), 

como

uma das seções nacionais do International Board on

Booksfor YoungPeople 
(IBBY). 

A Fundação, idealizada

por 

Maria Luiza Barbosa de Oliveira, Ruth Villela e Laura

Sandroni, contou com o apoio das seguintes entidades:

Associação Brasileira do Livro, Sindicato Nacional dos

Editores de Livro, Associação Brasileira de Educação,

Câmara Brasileira do Livro, Sindicato das Indústrias

Gráficas do Estado do Rio de 
Janeiro, 

União Brasileira

dos Escritores e Centro de Bibliotecnia.

Os objetivos institucionais da FNLIJ são 

guiados

pelo 

mesmo 

princípio 

daqueles do IBBY: a leitura de

bons livros visa o entendimento entre as 

pessoas 

e, como

tal, torna-se tarefa 

primordial 

defender o acesso àlite-

ratura, como direito cidadão 

para 

todas as crianças e

jovens. 

Este é o verdadeiro 

percurso 

da 

paz 

universal.

Além da sua atuação nacional, a FNLIJ tem 

par-

ticipado intensamente, do trabalho internacional do

IBBY, seja 

promovendo 

a literatura brasileira 

para 

cri-

anças, 

jovens, 

e suas experiências institucionais, seja con-

tribuindo 

para 

ampliar e fortalecer a missão do IBBY no

mundo, e em 

particular 

na América Latina.

A FNLIJ realizou, no Rio de 
Janeiro, 

em 1974, o

primeiro 

Congresso Internacional do IBBY ocorrido fora

da Europa. Esse congresso lançou, no Brasil, as bases

para 

o desenvolvimento dos 

primeiros 

estudos e ações

institucionais no campo da literatura infantil e 

juvenil,

com o foco na formação de leitores.

?
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Como seção brasileira do IBBY, a cada dois anos,

a FNLIJ indica os candidatos 
ao 

prêmio 

Hans Christian

Andersen. Duas candidatas 
indicadas 

pela 

FNLIJ, 
já 

re-

ceberam o 
prêmio 

HCA: Lygia Bojunga, em 1982, e Ana

Maria Machado, em 2000. Essas indicações são fruto de

um trabalho de análise e seleção da 
produção 

brasileira

que 

a Fundação realiza anualmente, 
desde 1974, 

portan-

to há 32 anos, cujo resultado 
maior é o Prêmio FNLIJ.

A convite da FNLIJ, os editores brasileiros envi-

am seus livros 

para 

leitura e análise. Especialistas em

literatura infantil e 

juvenil 

de todo o 

país 

são escolhidos

pela 

FNLIJ, a cada ano, 
para participarem 

da leitura dos

livros recebidos e contribuírem 
com suas críticas, 

por

meio de votação. Todo o 

processo 

é de responsabilidade

da Fundação. A lista dos agraciados, 
nos mais de 30 anos

do Prêmio, 
pode 

ser consultada 
por 

escolas, bibliotecas e

pesquisadores 

no site da FNLIJ 

- 
www.fnlii.org.br.

Outra atividade 
pioneira 

da FNLIJ foi um 

progra-

ma nacional de leitura literária 
para 

as escolas. Em 1982, a

FNLIJ criou o 

programa 

Ciranda 
de Livros, em 

parceria

com a Fundação Roberto Marinho, 
e financiado 

pelo 

la-

boratório Hoescht. A Ciranda levou literatura 
infantil 

para

as escolas 
públicas 

mais carentes 
do Brasil. A divulgação

do 

projeto pela 

televisão foi de fundamental 
importância

para preparar 

a chegada dos livros 
às escolas. O 

projeto

durou 
quatro 

anos, e a FNLIJ 
ganhou 

um 

prêmio 

inter-

nacional da Unesco 
pela 

sua criação 
e desenvolvimento. A

Ciranda de Livros abriu novos 
caminhos 

para 

o trabalho

dos 

professores 

com a literatura 
nas escolas, além de ter

sido o inspirador do 
programa 

Salas de Leitura, criado

pelo 

Ministério da Educação.

Dois 
projetos 

mais recentes 
e também 

pioneiros,

criados e desenvolvidos 
pela 

FNLIJ, têm crescido e se

firmado, 
por 

suas características 
em 

prol 

da leitura lite-

rária e da formação de leitores.

O 

primeiro programa, 

surgido em 1999, foi o

Salão FNLIJ do Livro 
para 

Crianças e 
Jovens. 

Nele são

expostos e vendidos 
apenas livros de literatura e livros

informativos destinados 
a crianças e 

jovens, 

com o ob-

jetivo 

de incentivar 
a 

pratica 

da leitura e o contato com

as obras e seus autores, contribuindo 
para 

fortalecer o

interesse 
pela 

cultura escrita. E as atividades 
giram 

to-

das em torno do ato de ler e dialogar sobre a leitura

dessas 

publicações.

Em 2006, o Salão teve a sua oitava edição, mais

uma vez com o 

patrocínio 

da Petrobras, com sucesso de

público, 

trinta 
(30) 

mil visitantes em 12 dias de evento,

ocupando 2.000 metros 
quadrados, 

nos 

jardins 

do Mu-

seu de Arte Moderna 
do Rio de 

Janeiro, 
e reunindo 57

editoras especializadas em literatura infantil e 

juvenil. 

En-

tre as atrações importantes do evento, o 8o Seminário FNLIJ

de Literatura Infantil e 
Juvenil, 

voltado 
para professores.

Os 

principais jornais 

e redes de TV da cidade di-

vulgam amplamente o Salão FNLIJ. Na avaliação da

Petrobras, dos 

projetos 

financiados 
pela 

estatal, o 8o Sa-

lão FNLIJ recebeu nota nove 
(9) 

e conceito EXCELENTE.

Um desdobramento importante do Salão FNLIJ

foi o evento denominado Circo das Letras,

promovido 

em Fortaleza, no Ceará, nos anos de 2004 e

2005, 

pela 

empresa Bossa Studio. Com ampla cobertura

da imprensa local, foi realizado, dentro da filosofia da

FNLIJ, 

que 

é a de 

promover 

somente a leitura de livros,

sem dramatizações e recursos cênicos. A 

partir 

do Circo

das Letras, inúmeras ações, com ênfase na leitura de li-

vros de literatura, 

passaram 

a ser desenvolvidas no Cea-

rá, e aquelas 

que já 

existiam saíram fortalecidas.

Além do Circo das Letras, a Ia Bienal Infanto-Ju-

venil de Nova Iguaçu, realizada em 2005, nessa cidade do

Estado do Rio de 
Janeiro, 

também é fruto do reconheci-

mento da importância dos objetivos da FNLIJ, tendo sido

realizada nos mesmos moldes 

que 

o Salão FNLIJ.

As repercussões 
positivas 

do Salão FNLIJ têm se

refletido na busca de assessoria 
por 

municípios e insti-

tuições interessadas nesse tipo de evento, totalmente vol-

tadas 

para 

livros de literatura e informativos, 
dirigidos

ao 

público 

infantil e 

juvenil.

O outro 

projeto pioneiro 

e de destaque é o Con-

curso FNLIJ: os Melhores Programas de Incentivo à Lei-

tura 
para 

Crianças e 
Jovens 

de todo o Brasil. Neste ano,

de 2006, realizou a sua 11a versão. Desde a 10'edição do

concurso, a Petrobras, reconhecendo a importância da

iniciativa, decidiu apoiá-lo, o 

que possibilitou 

à FNLIJ
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oferecer, além de livros de literatura, 

prêmios 

em dinhei-

ro, aos vencedores. O concurso da FNLIJ visa também a

mapear, conhecer e analisar os 

projetos que 

chegam de

todo o 

país. 

Cabe ressaltar ainda a importância da 

par-

ceria da FNLIJ com o Programa de Incentivo à Leitura

(PROLER), 
da Fundação Biblioteca Nacional 

(FBN), 
de

1997 a 2002, 

permitindo que 

o concurso fosse realizado

em âmbito nacional, 

ganhando 

maior visibilidade. O

concurso da FNLIJ serviu de modelo 

para 

a criação de

prêmio 

semelhante, o Concurso Vivaleitura, lançado,

este ano, 

pela 

Fundação Santillana, MEC, MinC e OEI

(Organização 
dos Estados Ibero-americanos).

Em 

parceria, 

com o Instituto Ecofuturo, destaca-

mos também o 

projeto 

Bibliotecas Comunitárias Ler é

Preciso. De acordo com os 

princípios, 

a metodologia e

a execução da FNLIJ, 

já 

foram criadas 52 bibliotecas co-

munitárias em diferentes estados do Brasil, nas regiões

Sudeste e Nordeste. Merece destaque as do estado de

Pernambuco, 

por 

sua ação 

junto 

à Secretaria Estadual de

Educação, 

que possibilitou parcerias 

com mais de 20

municípios. A instalação de cada biblioteca dura de sete a

dez meses, refletindo um trabalho cuidadoso de forma-

ção 

de 

pessoal 

da comunidade, e de 

professores para

atuar em bibliotecas, além da compra de um acervo de

livros de 

qualidade, 

entre outras ações, 

que 

visam a criar

raízes nessas comunidades beneficiadas, buscando a au-

tonomia das mesmas. Além disto, o Instituto Ecofuturo,

em 

parceria 

com a FNLIJ, desenvolve um 

projeto 

de ava-

liação do 

processo, 

a fim de obter indicadores sociais de

leitura, 

para 

subsidiar 

políticas 

de leitura.

As condições 

para formar 

e manter leitores

O ciclo de formar leitores não 

pára 

nunca. As con-

dições ideais 

para 

a formação de leitores são semeadas na

família, se fortalecem e se desenvolvem 

paralelamente 

na

escola, e se mantêm com a 

prática 

da leitura nas bibliotecas

públicas, 

dentro de 

padrões 

internacionais de 

qualidade.

Esse 

processo, 

é responsabilidade direta dos 

governos.

A relação dos brasileiros com o livro e a leitura

reflete a oportunidade 

que 

cada cidadão teve, ou não teve,

de conviver com a cultura escrita. Como essa

oportunidade depende de condições econômicas, sociais

e culturais, historicamente determinadas, a maioria dos

brasileiros encontra-se alijada do acesso 

permanente 

ao

livro e aos textos escritos. Logo, está excluída das condi-

ções 

necessárias 

para 

ser leitor.

Ser leitor será uma opção 

pessoal, 

se o entorno

cultural e educacional da criança e do 

jovem 

valorizar a

cultura escrita e demonstrar isto 

por 

meio de oportuni-

dades variadas, 

que 

incluem o acesso 

permanente 

a li-

vros e outros materiais escritos. Mas sabemos 

que 

esta

não é a realidade 

para 

a maioria.

Em seu maior 

parte, 

os 

jovens que 

conseguem

concluir o Ensino Fundamental e ingressa no mercado

de trabalho se vêem obrigados a interromper a 

prática

da leitura e da escrita. Com um salário baixo, esses 

jo-

vens não têm recursos 

para 

assinar revistas ou 

jornais,

comprar livros. Além desse aspecto, sem bibliotecas 

pró-

ximas às suas casas, a convivência com os livros, iniciada

na escola, é interrompida ou fracionada.

Ser leitor está, 

portanto, 

diretamente ligado não

só às condições de formação na escola, mas também às

condições de manutenção dessa atividade, depois de se

completar a escolaridade básica.

Apesar de as condições necessárias 

para 

se for-

mar e manter leitores ainda estarem muito distante da

maioria dos brasileiros 

- 
o ideal seria uma escola 

que

priorizasse 

a formação do leitor, 

que 

ensinasse a função

social da biblioteca, estando interligada a uma forte e

competente rede de bibliotecas 
públicas 

- 

é importante

ressaltar 

que 

a situação de interesse ou de acesso ao livro

e à leitura no Brasil vem melhorando nos últimos 

quinze

(15) 
anos. E isto é resultado direto da universalização do

acesso à escola 

pública que 

vem 

possibilitando, para 

a

imensa maioria de nossas crianças e 

jovens 

afastada da

cultura escrita, os 

primeiros 
contatos com os livros.

Embora esse acesso se dê, 

principalmente, por 

meio do

livro didático 
- 

que, 

em nossa opinião, não contribui

para 

formar leitores 

-, 

cada vez mais o livro de literatura

está 

presente 

nas salas de aula do Ensino Fundamental.

No entanto, o despertar do 

gosto 

e o desenvolvi-

mento do hábito de ler, na escola, dependem diretamente

do 

professor. 

Infelizmente, os cursos de formação de 

pro-
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fessores 
para 

o Ensino Fundamental não têm dado ênfa-

se à formação leitora e escritora, não despertam as bus-

cas 

pelo 

conhecimento 
da literatura, nem de outras ex-

pressões 

artísticas. Sem a condição de leitor, no sentido

da leitura 

que 

leva à reflexão e ao 

questionamento, que

só a literatura oferece, dificilmente o 

professor 

desperta-

rá nos seus alunos a habilidade 
leitora e o interesse 

pelo

mundo fascinante da 

palavra 

escrita.

Outro canal determinante 
para 

a formação de

leitores é a família. Pensando sempre na maioria da 

po-

pulação 

e sabendo da dificuldade 
que 

é 

para 

as famílias

terem acesso 

permanente 

aos livros e, 

portanto, 

a au-

sência de condições 

para 

uma 
prática 

da leitura em casa,

é necessário 

que 

os 

governos promovam 

ações de leitura

voltadas 

para 

as famílias.

A formação de leitores deve ser o resultado de uma

ação educacional e cultural desenvolvida 
inicialmente 

pela 

fa-

mília, aprimorada 
pela 

escola e 

pela 

sociedade, no dia-a-dia

de nossas crianças e 

jovens. 

Para se formar leitores é 

preciso

além da ação de 

governo, 

o esforço, determinado e conscien-

te, de todos os adultos 

próximos 

às crianças e 

jovens.

A 

população 

brasileira está mais consciente, hoje, da

necessidade da leitura em suas vidas, do 

que 

há vinte 
(20)

anos atrás, mesmo 
que 

essa tomada de consciência tenha um

ponto 

de vista 

pragmático, porque 

fundamenta 
no desejo de

ascensão social. Não temos dúvidas em afirmar 

que 

isto ocor-

re como resultado de 

políticas públicas 

influenciadas 

por 

ex-

periências 

da sociedade civil, como as da FNLIJ e de outras

instituições, como a Associação 
de Leitura do Brasil 

(ABL).

No Ministério da Educação (MEC), 
os 

progra-

mas de distribuição de livros de literatura infantil e 

juve-

nil e materiais de apoio, 
programas 

da Tevê Educativa

(TVE) 
voltados 

para 

a Leitura 
e no Ministério da Cultu-

ra 
(MinC), 

o PROLER e o 

programa 

Uma Biblioteca 

por

Município deram contribuições 
decisivas 

para 

fazer avan-

çar 

o 

processo 

de despertar, 
na 

população 

e nos 

profissi-

onais da educação e da cultura, o 

gosto 

e a importância

pela 

boa leitura, nos últimos 
quinze 

(15) 
anos.

Leitura e internet: 
o diálogo 

possível

A tecnologia é o resultado do trabalho da humani-

dade, representando 
sempre uma conquista importante 

para

a vida no 

planeta. Quanto 
à constante dicotomia apresen-

tada entre leitura e o meio virtual surge aqui, novamente, o

problema 

da falta de oportunidades democráticas 
para 

a

pratica 

da leitura. Para aqueles 

que 

tiveram o 

privilégio 

de

nascer e crescer em um contexto cultural, onde o livro e a

leitura são valores 

preciosos, 

e o seu acesso uma conseqü-

ência natural, a internet tornou-se ferramenta importante e

imprescindível 
para 

o estudo e o trabalho.

No entanto, ao se enfatizar e 

priorizar 

o uso do

computador e da internet 
para 

todos, não se considera e,

mesmo, se despreza a relação 
positiva 

da leitura com

esse veículo chamado Internet, cujo uso exige de seus

usuários maior conhecimento, a fim de 

que 

melhor fa-

çam 

uso dessa tecnologia. Esse conhecimento vem atra-

vés dos livros. Essa relação 

positiva 

entre leitura de livros

e internet não aparece 

para 

a maioria. Fica sempre enco-

berta 

por 

falsos argumentos como o de 

que 

os dois su-

portes 

- 
livro e internet—não combinam, 

quando 

a base

dos dois é a mesma: a 

palavra 

escrita.

O 

que 

dever ser divulgado 
para 

a maioria é 

que

quem 

lê, sempre, livros, 

jornais 

e revistas e tem acesso 

per-

manente a outras atividades culturais desfruta mais 

plena-

mente do computador e da internet, reforçando a função

social da escrita como instrumento básico e insubstituível

da comunicação entre as 

pessoas, 

seja ela 

pessoal 

ou virtual.

A internet não é o vilão da história brasileira de

poucos 

leitores. Essa decalagem é decorrente da injustiça

social, 

que 

excluiu a maioria da 

população 

da escola, do

convívio com a imensa variedade de 

produtos 

do mun-

do escrito e 

que 

não destaca o valor social da leitura de

livros na história da humanidade.

A FNLIJ E O PROLER

Em 1979, no antigo Ministério da Educação, Cul-

tura e Esportes, do Brasil, foi instaurado 
pelo 

Ministro

da época, o Professor Eduardo Portella, o Programa cha-

mado Prodelivro, 

que 

era centrado na 

produção, 

distri-

buição, consumo de livros e na importância da

leitura. Surgia aí a semente de Programa de Incentivo ao

Livro e a Leitura, institucionalmente. O 

projeto 

teve como

fundamento o 

que 

Eduardo Portella chamou de 

"A 

pe-

dagogia da 

qualidade".
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A mobilização dos leitores, sendo a 

preocupação

primeira, por 

meio de órgão 

público, 

acabou motivando

técnicos de diferentes 

posições 

teóricas. O Prodelivro tinha

como Coordenador o filólogo, Titular da Universidade Fe-

deral do Rio de 
Janeiro (UFRJ), 

bibliófilo e 

grande 

cultor do

livro, o Professor Celso Cunha. O Ministério da Educação,

no entanto, 

passou por 

um 

processo 

de fragmentação e a

continuidade do 

programa 

ficou comprometida.

Mais tarde, em 1992, surgiria na Fundação Biblioteca

Nacional 
(FBN) 

o Programa Nacional de Incentivo à Leitura

(PROLER), 
criado durante o 

governo 

Collor, 

pelo 

então 

pre-

sidente da FBN, o escritor Affonso Romano de SanfAna. A

idéia do PROLER foi apresentada a FBN, em 1991, 

pela 

FNLIJ,

como resultado de uma 

pesquisa 

realizada, 

por 

essa Institui-

cão, 

que 

teve apoio da FINEP, e se intitulava Por uma Política

Nacional de Leitura, encaminhada à FINEP 

pela professora

Glória Pondé, 

quando 

diretora-executiva da FNLIJ.

Com a criação do PROLER, 
pela primeira 

vez, o

governo 

federal, agora constituído o Ministério da Cul-

tura, agiu na direção de criar uma Política de Leitura

para 

o 

país, 

embora de maneira bem tímida, uma vez

que 

os-recursos financeiros eram reduzidos. Tão logo foi

criado, 

por 

decreto 

presidencial, 

o PROLER 

ganhou 

uma

sede, a Casa da Leitura, no bairro de Laranjeiras, no Rio

de 
Janeiro. 

Iniciou seus trabalhos sob a liderança da 

pro-

fessora Dra. Eliana Yunes, nomeada assessora especial

da 

presidência 

da FBN, 

para 

dirigir o PROLER.

Mesmo sem os recursos 

que 

deveria ter 

para 

a

sua execução, o Programa conseguiu se consolidar e se

espalhar 

pelo país, 

criando, em 

quatro 

anos, 42 comitês

formalmente constituídos, 

que, por 

sua vez, agrupavam

em torno de si outras ações em localidades e municípios

vizinhos. Começava aí o maior 

programa 

de voluntaria-

do dedicado ao incentivo do livro e da leitura.

Apesar de ter contribuído 
para 

a formação do

PROLER, logo no início das atividades do mesmo, a FNLIJ

se afastou do 

programa por 

discordar das linhas e estraté-

gias que 

foram definidas 

para promover 

a leitura e 

que

marcaram a 

primeira 

fase de seu funcionamento. Essa eta-

pa 

durou de maio de 1992 a agosto de 1996, 

quando 

ocor-

reu mudanças na direção da Instituição, e na do Programa.

Um fato interessante a ser registrado é 

que 

a casa

onde está sediado o PROLER foi uma indicação do en-

tão diretor da FNLIJ, na ocasião reitor da Universidade

Federal Fluminense, 

professor 
José 

Raimundo Romeo.

Almejava ele 

que 

ali se tornasse a sede da FNLIJ. No

entanto, diante de interesses comuns em torno do

PROLER, a cessão da casa, de comum acordo com as

duas instituições, foi solicitada 
por 

Affonso Romano,

tornando-se sede do Programa.

A 

partir 

de setembro de 1996 até dezembro de 2002,

sob a 

presidência 

do acadêmico e 

professor 

Eduardo

Portella, foi iniciado segundo 
período 

do PROLER. Com

uma concepção diferente da 

gestão 

anterior, foi criada

uma Comissão de cinco membros 

para 

coordenar o Pro-

grama, 

da 

qual parte, 

representantes do MEC. Desde

1996, houve uma forte integração das ações de 

promoção

da leitura entre os dois ministérios responsáveis 

pelo 

in-

centivo à leitura no 

país. 

Esta comissão tinha 

por 

função

coordenar e dirigir o dia-a-dia do PROLER. A comissão

se reunia uma vez 

por 

mês ao longo dos 

quase 

seis anos

de exercício. Ao final do 

governo 

antecessor, a rede de

comitês do Programa havia sido ampliada 

para 

82 comi-

tês/cidades em todos os estados do 

país 

e 

que, por 

sua vez,

atingiam um número maior de localidades.

Nesse segundo 
período, 

o PROLER 

promoveu 

uma

média de 50 encontros 

por 

ano, em todos os estados, le-

vando a lugares distantes do 

país 

livros, escritores, ilustra-

dores, especialistas em Leitura e Literatura Infantil e 
Juvenil,

o 

que 

constituiu numa troca 

preciosa 

de experiências e de

valorização de ações locais 

que, 

a 

partir 

daí, cresceram e se

multiplicaram, 
ganhando 

muitas delas autonomia e força

local 

para 

influenciar ações de 

governos 

locais.

Ao final de cada ano, representantes dos estados

se reuniam no Rio, 

por 

uma semana, a fim de avaliar e

aprimorar o Programa. Como resultado, foram elabo-

rados seis documentos anuais, 

que 

representavam li-

nhas de trabalho 
para 

a elaboração de uma 

política 

na-

cional de leitura. Política essa, infelizmente, ainda não

totalmente delineada. Desperdiçava-se, ou melhor, não

se absorvia recursos e esforços empreendidos até então,

que 

deveriam servir como subsídios a essa 

política, que
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terá reflexos benéficos 
para 

a sociedade e, conseqüente-

mente, 

para 

o desenvolvimento 
do 

país.

Dentro da estratégia do PROLER se inseria opro-

jeto 

Uma Biblioteca 

por 

Município, do Ministério da

Cultura, 
que provocou 

uma 
pequena 

revolução

silenciosa no 

que 

se refere à demanda de bibliotecas 
pú-

blicas 

por 

municípios brasileiros. Antes desse 

programa,

as bibliotecas 

públicas 

não faziam 
parte 

das 

políticas 

dos

municípios. Hoje, 

graças 

ao 

projeto, 

a idéia de implantar

bibliotecas 

passou 

a ser uma bandeira importante 
para

os 

governantes, 

e a 

palavra 

- 
biblioteca 

— 

passou, 

tam-

bém, a fazer 

parte 

do vocabulário 
popular.

Em ambas as fases do PROLER, ao longo de dez

anos de existência, 1992-1996 e 1996-2002, o Programa

acumulou experiências e documentos 
que 

não 

podem

ser ignorados ou negligenciados, 
quando 

se discute um

Plano Nacional do Livro e da Leitura como uma 

política

que 

visa a colocar em 

prática 

o direito da 

população 

de

ter acesso democrático ao mundo da escrita.

A 

partir 

de 2003, a idéia de uma coordenação com-

posta por 

um 

grupo 

de 

pessoas 

representativas de insti-

tuições 

para 

dirigir o PROLER foi abandonada. Houve

um hiato em suas atividades. Somente 
em 2004, o então

presidente 

da FBN nomeou uma coordenadora 
para 

o

PROLER, Cynthia Rodrigues, 
que 

havia sido nossa1 as-

sessora do 

programa 

durante o 

período 

2006-2002, 

quan-

do estive à frente do PROLER. 
Depois de nossa saída,

Cynthia continuou na Casa da Leitura, como 

prestadora

de serviços, mantendo a chama acesa do movimento em

todo o 

país, 

bem como dando 
prosseguimento 

aos tra-

balhos na Casa da Leitura, apesar do reduzido orçámen-

to e da indefinição 
quanto 

ao destino do Programa.

Cynthia Rodrigues 
permaneceu 

no cargo até 

junho

de 2005, com o apoio dos comitês 
que 

acreditavam no tra-

balho 

permanente 

e constante 
de formar leitores, mesmo

sem receber os apoios 
para 

realização dos encontros locais.

Em 2006, o novo 
presidente 

da FBN, Professor

Muniz Sodré, designou à sua Diretora Executiva, a Dra.

Célia Portella, a função de resgatar as atividades do

PROLER. Com esse 
propósito, 

em maio de 2006, Célia

Portella conseguiu 
promover 

o encontro nacional do

Programa. Haviam se 

passado 

dois anos, mas a chama

desse significativo e maior 

programa 

de voluntariado da

América do Sul não se apagara.

Para organizar o XI Encontro Internacional do

PROLER e debater o tema O livro e a leitura: argumenta-

ção 

e experiência, a FBN contou com a 

prestimosa 

e efi-

ciente colaboração da FNLIJ. Só assim foi 

possível 

orga-

nizar o evento, em apenas dois meses. Empreendimento

realizado com sucesso, onde inclusive foi reconhecida e

premiada 

com a medalha de incentivo à leitura, instituí-

da 

para 

essa ocasião, 

pela 

FBN, os diferentes núcleos de

formadores de leitores, espalhados 
por 

essa Brasil afora.

Recebeu igualmente colaboração 
pontual 

da Câmara

Brasileira do Livro, custeando a vinda de convidadas la-

tino-americartas. Toda a equipe da FBN mobilizou-se

para 

revelar a importância do PROLER, contando com

funcionários da Biblioteca Nacional 

que 

compreendem

que 

a função de uma biblioteca não é apenas de armaze-

nar, catalogar, mas, sobretudo, de conquistar novos e,

cada vez mais, maior número de leitores. O evento, rea-

lizado nos dias 3 e 4 de maio, na Fundação Biblioteca

Nacional 
(Rio 

de 
Janeiro), 

contou com a 

participação 

de

máis de 50 dos 84 comitês existentes e atuantes.

Prosseguindo no caminho de valorização do Pro-

grama 

de Incentivo ao Livro e à Leitura, o Presidente da

FBN numa ampla compreensão de 

que 

ma mobilização

desse 

porte 

deve vir aliada à área acadêmica, decidiu cons-

tituir, nos moldes do 

período 

2006-2002, o Conselho

Consultivo do PROLER. Em 26 de abril de 2006, foi

publicada 

no Diário Oficial da União a Decisão Executiva

n° 10, 

que 

instaurava esse Conselho Consultivo, desig-

nando como membros, especialistas de entidades como

UFRJ, Unicamp/Mackenzie, UnB/IBICT, UFBA, UERJ,

FNLIJ, SNBP-BN, coordenados 
por 

Eliane Pszczol, da

Fundação Biblioteca Nacional.

Outra ação importante 

que 

compõe o 

quadro

histórico 

para 

a existência hoje da formulação de uma

política para 

o livro e a leitura é o Congresso de Leitura

(COLE), que 

acontece, bienalmente, há mais de 20 anos,

no campus da Universidade de Campinas, 
promovido

pela 

Associação de Leitura do Brasil 
(ALB).
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Sem dúvida todas as experiências aqui relatadas,

e muitas outras ações, semearam o caminho 

para que

hoje a leitura e o livro estejam na 

pauta 

do Governo

Federal e dos editores.

2005-Ano Ibero-americano da Leitura

O Ano Ibero-americano da Leitura, em 2005, sur-

giu 

como uma 

proposta 

do CERLALC 

para 

a UNESCO,

a 

partir 

de uma longa história da América latina em 

prol

da formação de leitores. O CERLALC é uma organiza-

ção 

latino-americana, com sede em Bogotá, composta

por 

editores e especialistas. A entidade existe 

para pro-

mover o livro e a leitura na América Latina e no Caribe,

tendo apoiado várias ações no Brasil. A FNLIJ 

pôde 

de-

senvolver, nas décadas de setenta 
(70) 

e oitenta 
(80),

pequenos projetos 

com o apoio da instituição. E o Bra-

sil, 

quase 

sempre esteve 

presente 

no Conselho diretivo

da organização, como ocorre este ano. A ação do

CERLALC 

proporcionou 

uma rica troca de experiências

na região, fortalecendo as ações em cada 

país 

membro e

se alimentado 

por 

suas 

práticas. 

As seções nacionais do

IBBY da América Latina sempre 

participaram 

desse es-

forço 

para 

valorizar o livro e a leitura em nosso conti-

nente, unindo-se 

para 

isso editores e a sociedade civil

organizada.

A organização Internacional do Editores-IPA, em

1982, 

publicou 

um importante documento sobre o as-

sunto intitulado A Responsabilidade do Editor. A única

versão traduzida foi feita 

pela 

FNLIJ a 

partir 

do original

entregue 

por 

um editor.

O Ano Ibero-americano da Leitura foi, 

portanto,

o resultado do esforço de editores e também de autores,

educadores e bibliotecários 

que, 

há décadas, vêm defen-

dendo e lutando 

pelo 

direito democrático de ler e escre-

ver, na América Latina.

Plano Nacional do Livro e Leitura

A criação de um Plano Nacional do Livro e da

Leitura é importante 

para que 

o 

país possa 

finalmente

abrir totalmente as 

portas para 

a democratização do aces-

so à cultura escrita 

para 

toda a 

população. 

No entanto, o

fato de não se estar sendo considerada a história do setor,

com suas experiências e documentos indicativos de linha

de ação, compromete o sucesso do Plano. O PNLL deve-

ria ter seu 

ponto 

de 

partida 

nas experiências do PROLER e

de tantos outros 

projetos 

municipais e estaduais 

que, 

nos

últimos dez anos, 

ganharam 

força. Poderia ou deveria ul-

trapassar a etapa de levantamento de experiências existen-

tes, substituindo-a 

para 

a incorporação das mesmas, 

para

uma futura ação de compartilhamento.

Os especialistas dessa área 

já 

sabem o 

que 

é ne-

cessário fazer. Cabe ao 

governo 

estimular o agir, cada vez

mais 

profícuo.

Para um Plano Nacional, o Governo Federal deve

se comprometer com recursos no orçamento e otimizar

outros 

já 

existentes. União, estados, municípios, este úl-

timo através de suas 

prefeituras, 

deveriam alocar, urgen-

temente, verbas 

para 

bibliotecas, 

para 

investir em acrés-

cimo 

qualificado 

de seu acervo, 

por 

meio de compra de

livros, de formação de bibliotecários e de 

professores

leitores. Só então estaremos, de fato, com uma 

política

nacional do livro e da leitura.

Como mudar o índice nacional de leitura

A avaliação do nível de leitura de 

jovens 

de 15

anos em vários 

países, 

realizada 

pela 

Organização 

para

Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE, em

2000, 

que 

é conhecida como o PISA e 

publicada, 

no

Brasil, 

pela 

editora Moderna, aponta inúmeras vari-

antes 

para 

explicar os motivos 

que 

levam o 

jovem 

a

escrever e a ler melhor.

Hoje, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico-

SAEB, do MEC, também nos oferece alguns subsídios

para 

entender as relações complexas 

que 

levam as 

pesso-

as a lerem mais ou menos, e estabelecer essa relação com

o desempenho escolar.

Embora ainda tenhamos 1,5 milhão de crianças

fora da escola, o número de crianças escolarizadas cresceu.

O 

problema 

da educação no Brasil, hoje, além de ter o

desafio de incluir esse contingente é, igualmente, o de me-

lhorar a 

qualidade 

da educação 

que 

está sendo oferecida à

maioria da 

população. 

A 

qualidade 

desejada 
passa, pri-

mordialmente, 

por 

formar 

professores 

leitores familiari-

zados com a cultura escrita 

para 

atuarem com autono-

mia, fazendo uso de conhecimentos e da imaginação na

/ /'



formação de estudantes leitores e escritores de suas 

pró-

prias 

histórias, críticos criativos da sociedade em 

que 

vi-

vem e assim contribuírèm 

para 

transformar a realidade.

Por isso acreditamos ser um desperdício investir

recursos em treinamentos e cursos de animação da lei-

tura ou de contadores de história visando a habilitar o

professor para promover 

a leitura.

Consiste um 

grave 

equívoco e uma 

perda 

de tem-

po 

imaginar 

que, por 

meio de treinamentos, de cursos

de animação da leitura ou de contadores de história se

habilitam 

professores para promover 

a leitura. É somen-

te se constituindo ele mesmo um leitor 

que 

o 

professor

poderá 

formar alunos leitores. E 

para 

isto não há recei-

tas, basta desenvolver a 

prática 

diária da leitura. Torna-

se necessária uma variedade de livros à volta e o traba-

lho 

persistente 

de estudar e ler.

Considerando a 

gravidade 

do 

problema 

e acredi-

tando 

que, 

embora uma campanha de 

promoção 

da lei-

tura tenha sua importância 

para 

alcançar os objetivos

pretendidos, 

não se resolve um 

problema 

tão complexo,

como o de formar leitores e escritores, sem um 

projeto 

de

médio e longo 

prazo que 

articule inúmeras outras ações.

Para 

que 

se aumente, de fato, o número de leitores

no Brasil, há 

que 

se fazer uma revolução no campo da

educação e da cultura, 

por 

meio da implementação de vá-

rias 

pequenas políticas que 

dialoguem entre si, norteadas

pela 

determinação de inserir na vida dos brasileiros o valor

que 

tem a cultura escrita nas sociedades contemporâneas, e

os meios 

para 

fazer 

parte 

dela definitivamente.

Um dos obstáculos 
que 

dificultam esse avanço é

a separação entre a área de educação e da cultura, onde

a leitura é vista de maneira compartimentada entre a

leitura 

por prazer (área 
da cultura) e a leitura 

para 

obter

conteúdos 
(área 

da educação), 
quando 

ambas se

complementam e não existem isoladas.

Para enfrentar esses desafios, baseados na expe-

riência da FNLIJ e nos documentos do PROLER, consi-

déramos básicas as seguintes ações integradas 

para 

uma

Política de Leitura 
para 

o 

país:

1. Promover as funções sociais e culturais das

bibliotecas, escolares e 

públicas, 

o 

que 

envolve além dos

prédios 

e equipamentos, formação específica,

contratação de 

pessoal, 

compra anual de livros e campa-

nha educativa e informativa.. Não adianta construirmos

prédios para 

bibliotecas e escolas sem 

professores 

e bi-

bliotecários 

preparados 
e sem livros;

2. Investir na formação leitora e escritora dos 

pro-

fessores do Ensino Fundamental desde a sua formação

inicial e não somente na formação continuada, o 

que

significa rever a 

prática 

dos cursos de formação de 

pro-

fessores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio;

3. Valorizar a literatura nos cursos 

para profes-

sores, bibliotecários e alunos 

para 

uma formação

humanista, base 

para 

uma educação de 

qualidade;

4. Informar as famílias, 

por 

meio de campanhas

na televisão aberta, nos 

jornais 

e nas revistas, sobre a

importância cultural e educacional da leitura e do ato de

ler 

para 
seus filhos, bem como da escrita, divulgando

e informando sobre livros e seu acesso;

5. Dar incentivos fiscais 

para 

a criação e manuten-

ção 

de livrarias 

que 

vendam livros de ficção e informativos;

6. Integrar ações, via Internet, com o objetivo de

ocupar tão importante espaço de comunicação, 

princi-

palmente 
entre os 

jovens.

Aos 

professores 

dos ensinos Fundamental e

Médio

Embora seja muito simples o caminho 

para 

os

professores 
despertarem e alimentarem em seus alunos

o 

gosto pela 

leitura, ele exige determinação, interesse, tem-

po 

e 

paciência, pois 

implica antes no investimento da sua

própria 
formação leitora se tornando o bem mais 

pre-

cioso 

para 

a carreira. Não há uma receita mágica e uma

solução rápida. O 

professor 

deve resgatar 

para 

a sua 

pro-

fissão a 

qualidade 

de leitor 

perdida 

ao longo de décadas de

desvalorização do caráter humanista da sua função.

O caminho 

para 

isto é o 

que 

formou a todos 

que

se tornaram leitores: ler bons livros, conhecer a 

produ-

ção 

e conversar sobre as leituras feitas.

É importante 

que 

o 

professor 

faça um esforço

para 

se manter informado freqüentando feiras e eventos

de livros ou lendo 

jornais 

e revistas 

que 

tragam resenhas

de livros. Na escola, formar um 

grupo para 

conversar
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sobre as leituras é uma maneira eficiente e 

prazerosa 

de soei-

alizar as leituras 

que possibilitam 

descobertas sobre a

potencialidade 

dos livros. Um 

grupo 

de 

professores

leitores 
pode 

construir as bases 
para 

despertarem o interesse

da direção da escola e dos 

pais para 

a criação de uma biblio-

teca, e desenvolverem um 

plano 

anual de compras de livros.

Campanhas de doação de livros 

para 

bibliotecas revelam

recursos escassos 
para 

acervo, e expressam 
que 

este item não

é 

priorizado 

nos orçamentos, além de indiretamente indicar

a 

pouca 

importância 
que gestores 

e diretores dão à forma-

ção 

leitora de seus 

professores 

e alunos.

Desafios da atual situação da leitura e do

mercado editorial no 

país

Os desafios da atual situação de leitura e do mer-

cado editorial no 

país 

são os 

já 

citados e 

que podemos

resumir da seguinte forma:

1. Necessidade urgentíssima de construir uma 

políti-

ca democrática de acesso ao livro e de valorização do ato de

ler e de escrever 

que 

considere as inúmeras experiências da

história brasileira em 

prol 

da leitura. Isso 

passa 

não só 

por

atender às solicitações do mercado editorial, mas 

principal-

mente 
por 

um 
projeto 

integrado entre educação e cultura

para 

a maioria, onde a leitura literária seja o eixo 

principal 

e

que 

sejam criadas as condições 

para 

o desenvolvimento de

uma eficiente rede de bibliotecas, com 

profissionais prepara-

dos e com compra anual de livros, 

que 

atenda com 

qualida-

de às necessidades de formação e de lazer da 

população.

2. Para o mercado editorial, o desafio é o de se inte-

grar, 

de maneira 

generosa 

e solidária, com o 

processo 

de

formação do futuro leitor do 

país, procurando publicar

sempre o melhor, 

para 

nossas crianças e 

jovens. 

E buscar,

junto 

aos 

governos, 

os caminhos 

para 

baratear o livro en-

tre nós, tornando-o mais acessível à maioria da 

população.

O mercado de livros infantis e 

juvenis 

no Brasil

A Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) 

desenvolve

uma 

pesquisa 

anual sobre a 

produção 

editorial brasilei-

ra. A FNLIJ 

pode 

dizer, a 

partir 

dos livros 

que 

recebemos

dos editores 

para 

nossa seleção anual, desde 1974, 
que

ano a ano o livro brasileiro 
para 

crianças no Brasil vem

ganhando qualidade. 

A diversidade e a 

qualidade 

de tex-

tos, formas, ilustrações, novos autores e editores indi-

cam 

que 

o mercado editorial, cada vez mais, acredita no

setor e na sua importância como 

pilar 

da educação. Na

feira de livros infantis de Bolonha, na Itália, 

que 

se realiza

a cada ano, 

pôde 

ser constatado o crescente interesse

dos estrangeiros 
quanto 

à variedade e à 

qualidade 

dos

livros brasileiros expostos no estande coletivo.

Aqui, como em outros 

países, 

as escolas formam

sem dúvida o 

principal 

mercado consumidor dos livros

infantis e 

juvenis. 

Na medida em 

que 

crescer a consciên-

cia sobre a importância de se investir em bibliotecas, esse

deverá ser outro importante mercado consumidor de

livros 

para 

crianças e 

jovens, 

ainda inexistente no 

país.

São raríssimas as bibliotecas escolares e 

públicas que

mantêm uma compra anual 

para 

atualizar os acervos a

serem oferecidos aos alunos e à 

população. 

As campa-

nhas de doação 

para 

bibliotecas existem aqui 

para 

abas-

tecer as bibliotecas, 
por 

falta de investimentos no setor.

Esses desafios exigem 

que 

todos abram mão de

privilégios, 

mas ao vencê-los teremos um retorno 

preci-

oso: ser leitor em nosso 

país 

não será mais uma exceção,

mas um direito!

Para 
quem 

acredita na força da leitura e na de-

mocracia este é o melhor 

prêmio.

Elizabeth Serra

Secretária-Geral da Fundação Nacional do

Livro Infantil e Juvenil



A 
América 

Latina 
e

as leis 
do livro

Priscila Neto

Considerando 

que 

o Brasil estava em vias de aprovar sua 

própria 

Lei do

Livro, tendo sido consultadas as organizações 

pertinentes 

vinculadas à

produção 

industrial, distribuição e comercialização, 

produção 

intelectual,

e 

profissionais 

ligados à área; considerando 

que 

a sugestão do 

presente 

trabalho é

direcionada no sentido de ampliar o alcance deste instrumento tratando a Leitura

ao invés do Livro; 

procedemos 

ao estudo e análise de onze leis do livro 

promulgadas

por países 

latino- americanos com a finalidade 
de colher informações 

que possam

concorrer 

para 

o aperfeiçoamento 
da lei brasileira, no 

que 

se refere ao

estabelecimento de uma Política 

para 

Bibliotecas 
Públicas e Escolares.

Argentina

Lei Nacional n.° 25.446/2001

Pontos relevantes:

1. A Argentina através deste instrumento legal

estabelece como objetivo 
geral 

à 

"Política 

Integral do

Livro, da Leitura e suas condições".

2. Reconhece o livro e a leitura como o instru-

mento idôneo e indispensável 
para 

o enriquecimento

e transmissão da cultura. Restringe, 

para 
esta 

políti-

ca, às edições de caráter cultural e científico, livros

infantis, obras didáticas, edições de arte e 

periódicos

de interesse cultural e científico.

3. A execução e a aplicação da lei está subordina-

da a Secretaria de Cultura da Presidência da República.

4. Cria uma Comissão Assessora do Livro in-

tegrada 

por 

representantes da Biblioteca Nacional,

Biblioteca do Congresso, Comissão Nacional de Bi-

bliotecas Populares, das regiões culturais, Conselho

Federal de Cultura e Educação, Sociedade Argentina

de Escritores, Câmara Argentina do Livro, Indústria

Gráfica e Bibliotecários.

5. È criado um Fundo Nacional de Fomento

do Livro e da Leitura destinado a financiar os 

pro-

jetos, programas 
e ações 

que 

executem a Política

Nacional do Livro e da Leitura.

6. Como fomento a Industria Editorial isenta

de impostos de Valor Agregado e outros em todas as

suas etapas.

7. Fomento da demanda editorial e dos hábi-

tos de leitura: no 

qual 

expressa a ação de uma 

políti-

ca de aquisição de obras destinadas a Biblioteca Pú-

blica, Arquivos e Centros de Documentação, a mo-

dernização dos centros bibliográficos e a democrati-

zação do acesso ao livro e a leitura.

8. Estabelece controle de edições e 

proteção

aos direitos do autor.

Este trabalho foi resultado de uma Comissão de Estudos, constituída antes de 2002, tendo a 
participação 

da 
professora 

Priscila Neto, 
que 

forneceu à Revista do Livro esta

pesquisa. 
0 estudo 

procurava 
levantar subsídios orientadores 

para 
o Brasil elaborar a sua 

própria 
Lei do Livro.
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Colômbia

Lei n.° 98/1993

Pontos Relevantes:

1. A Lei tem como objetivo 

geral 

a democratiza-

ção 

do livro e seu uso mais amplo como meio 

principal

e insubstituível da difusão da cultura, a transmissão do

conhecimento e a melhoria da 

qualidade 

de vida dos

colombianos.

2. Estimular a 

produção 

intelectual, estimular

o hábito de leitura e converter a Colômbia em um

grande 

centro editorial, fomentando e apoiando a 

pro-

dução do livro.

3. Capacitação de 

profissionais 

da 

produção

editorial, 

gráfica 

e de bibliotecários, contribuindo 

para

a 

geração 

de empregos e desenvolvimento da

industria editorial.

4. Criação de novas Bibliotecas, livrarias e 

pos-

tos de vendas.

5. Esta 

política 

é restrita às 

publicações 

de cará-

ter cultural e científico.

6. Sua execução e aplicação são subordinadas

ao Ministério da Educação através do Instituto Co-

lombiano de Cultura, assessorada 

pelo 

Conselho Na-

cional do Livro e da Câmara Colombiana do Livro.

7. É estabelecida isenção de impostos 

para 

im-

portação 

de insumos 

para 

a indústria editorial, assim

como linhas de crédito e financiamento.

8. Criação de um Centro Nacional de Capaci-

tação de 

profissionais 

da área do livro.

9. Estabelece a obrigatoriedade da utilização do

ISBN 
(International 

Standart Book Number) 

para 

o

usufruto dos benefícios fiscais.

10. Cria tarifa 

postal 

especial 

para 

a comercia-

lização e distribuição do livro.

11. O Governo Nacional se responsabiliza 

pela

aquisição de uma 

quantidade 

de exemplares 

por 

cada

título, não inferior a 50% do número de Bibliotecas

Públicas registradas, da 

primeira 

edição de cada li-

vro de caráter cultural ou científico, impresso no 

país.

12. A criação, o funcionamento e a manuten-

ção 

das Bibliotecas Públicas estão a cargo dos 

gover-

nos municipais. Estas contarão com o apoio de aportes

financeiros do Governo Nacional.

13. As Bibliotecas Públicas deverão funcionar

nos finais de semanas e feriados em horários 

que 

aten-

dam seus usuários.

14. Estabelece 

princípios 

de 

proteção 

de direito

do autor.

15. Reconhece a Fundação 

para 

o Fomento da

Leitura e a Associação Colombiana de Bibliotecários

como instituições 

que promovem 

a leitura no 

país 

e como

assessoras do Governo Nacional 

para 

formulação de

planos 

e 

programas 

de fomento da leitura.

Costa Rica

Lei n.° 7.874/1999

Pontos Relevantes:

1. A Lei tem como objeto a isenção de impostos e

controle de 

preços para 

as 

produções 

literárias, educati-

vas, científicas, tecnológicas, artísticas, desportivas e cul-

turais.

2. As 

produções 

incluem livros em suporte 

papel,

eletrônicos, áudio visual, 

programas 

de informática, Cd-

rom e vídeos.

3. Fomento dos hábitos de leitura e aquisição de

livros e materiais educativos em 

geral, 

como um dos

objetivos 

prioritários 

do Estado.

Equador

Lei n.° 71/1987

Pontos Relevantes:

1. O livro se constitui como instrumento indis-

pensável para 

a difusão da cultura e transmissão de co-

nhecimento.

2. A criação, 
produção, 

edição, comercialização,

distribuição e difusão do livro é assunto de interesse na-

cional.

3. Estabelecimento de uma rede de bibliotecas e

ampliação dos serviços bibliotecários.

4. Defesa do Patrimônio Bibliográfico Nacional

mediante o estímulo à conservação e 

proteção 

das bibli-

otecas 

públicas 

e 

privadas.



5. Defesa da 

propriedade 
intelectual do livro.

6. Desenvolvimento da indústria editorial

7. Capacitação.de 

profissionais 
da área do livro.

8. A execução da lei é subordinada ao Ministério

da Educação.

9. Cria a Comissão Nacional do Livro, como órgão

assessor 

para 

a 

política 
do livro. Esta comissão é integrada

por 

representantes do Secretário de Cultura, da Casa de Cul-

tura Equatoriana, do Ministério de Finanças e Crédito Públi-

co, Sociedade de Escritores, Câmara Equatoriana do Livro,

da Indústria Gráfica, Conselho de Universidade e Escolas.

10. Criação de Tarifa Postal 

preferencial 

ou re-

duzida 

para 

comercialização e distribuição nacional e

internacional.

11. Política de aquisição de exemplares das 

pri-

meiras edições de obras culturais e educativas.

12. Institui benefícios fiscais 

para 

editores.

13. Institui a obrigatoriedade do Depósito Legal.

14. Institui a obrigatoriedade da inscrição no ISBN

(Insternational 
Standart Book Number).

El Salvador

Decreto n.° 808/1994

Pontos Relevantes:

1.0 livro é entendido como elemento fundamen-

tal 

para 

a difusão da cultura e aquisição de melhores e

mais atualizados conhecimentos.

2. É de interesse nacional a criação intelectual, 

pro-

dução autorizada, edição, impressão, distribuição,

comercialização, 

promoção 

e difusão do livro e revistas

de caráter cultural, 

para 

os 

quais 

se adota uma Política

Nacional do Livro e da Leitura.

3. Institui regime de crédito e tributário 

preferen-

ciai 

para 

todos os incluídos na 

produção 
editorial.

4. Estabelece uma Política de Formação e

Capacitação Contínua 

para 

todos os 

profissionais 
da

área: editores, livreiros e 

profissionais 

da informação.

5. Apoio ao Sistema de Bibliotecas e a rede de

livrarias.

6. Institui o Conselho Nacional do Livro como

órgão assessor do 

governo 

nacional e responsável 

pela

execução da 

política 

nacional do livro e da leitura. O

Conselho é integrado 

por 
representantes do Ministério

da Educação, do Conselho Nacional 

para 

a Cultura, do

Ministério da Economia, da Biblioteca Nacional, dos

Escritores, da Câmara Salvadorenha do Livro, das Edi-

toras Universitárias, da Associação dos Bibliotecários.

7. Estabelece controles de edição do livro e 

pro-

teção dos direitos do autor.

8. Estabelece diretriz 

para 

o fomento de demanda

editorial das bibliotecas e dos hábitos de leitura.

9. Prioriza o fortalecimento dos serviços biblio-

tecários 

públicos, 

escolares, universitários e

especializados como instrumentos 

para 

cumprir a fun-

ção 
do livro e da leitura.

Guatemala

Lei n.° 71/1989.

Pontos Relevantes:

1. O instrumento legal tem 

por 

objetivo declarar

como de interesse nacional o 

processo 

de 

produção 

edito-

rial, incluindo a criação e a difusão do livro, assim como a

formação do hábito de leitura entre todos os setores da

população 
e os serviços destinados a sua concretização.

2. Criação do Conselho Nacional do Livro, in-

tegrados 

pelos 
Ministérios da Cultura e Esporte, da

Educação, das Finanças Públicas, da Economia, das

Comunicações, das Universidades, Associação de Bi-

bliotecários, dos Escritores, de Associação de Livrari-

as Indústria Editorial.

3. Institui benefícios Fiscais 

para 

a Indústria

Editorial.

4. Institui tarifas 

postais preferenciais 
ou redu-

zidas 

para 

a distribuição e comercialização do livro

5. Institui Política de aquisição de exemplares de

obras de autores nacionais.

Honduras

Pontos Relevantes:

1. O objetivo da lei é declarar como de interesse

nacional a criação intelectual, o 

processo 

editorial, distri-

buição, comercialização, 

promoção 

e difusão de livros e
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revistas de caráter científico cultural, 

para 

o 

qual 

se ado-

ta uma Política Nacional do Livro e da Leitura...

2. Estabelecer uma Política de formação e

capacitação de todos os 

profissionais 

do setor editorial,

incluindo os livros e os 

profissionais 

da informação.

3. Desenvolver uma estratégia nacional de fomen-

to a leitura, do acesso ao livro, à informação.

4. Cria o Conselho Nacional do Livro, inte-

grado por 

representantes do Ministério da Cultura,

da Educação, da Fazenda, da Biblioteca Nacional, dos

Escritores, da Câmara Hondurenha do Livro, das

Editoras Universitárias.

5. Institui benefícios fiscais 

para 

a industria editorial.

6. Institui 

programa 

visando o fomento da de-

manda editorial das bibliotecas 
públicas 

e dos hábitos

de leitura.

7. Estabelece o controle de edições e 

proteção 

do

direito do autor.

Paraguai

Lei n° 24/1991

Pontos Relevantes:

1. Objetivo da lei é a 

promoção 

da difusão e

comunicação do conhecimento da ciência, da técnica e

o saber em 

geral, para 

o bem da sociedade e dentro

das 

políticas 

educacionais e culturais do 

país.

2. Na definição de livro, estão incluídos o ma-

terial complementar ou acessório de caráter eletrôni-

co, sonoro, de informática e outros 

que 

sirvam 

para

completar o sistema de leitura ou aprendizagem 

que

não 

possa 

ser comercializado separadamente. E con-

siderado como livro, as revistas, fascículos, folhetos e

catálogos de caráter cultural, científico ou literários.

3. Institui o controle de exemplares de uma edição.

4. Institui a redução de tarifa 

postal 

em 50% e

isenção de tarifa 

para 

a circulação dos livros didáticos.

5. Disponibiliza 
parques públicos para 

a

comercialização de livros.

6. Institui a obrigatoriedade do depósito legal.

7. Aquisição de dez exemplares, de cada edição

nacional, 

para 

cada centro 

poliesportivo 

em funciona-

mento ou em formação com a finalidade de criar biblio-

tecas 

populares 

em cada município.

República Dominicana

Pontos Relevantes:

1. Objetivo de normatizar o fomento do Livro e

da Leitura na República Dominicana.

2. Estabelece uma Política de capacitação e educação

continuada 
para 

todos trabalhadores do setor editorial.

3. Criação do Conselho Nacional do Livro,

integrados 

por 

representantes da Secretaria de Cul-

tura, Biblioteca Nacional, do Escritório Nacional do

Direito do Autor, da Comissão Permanente 

para 

a

Realização da Feira do Livro, Secretaria da Educa-

ção, 

Secretaria das Finanças, dos Escritores, da Câ-

mara Dominicana do Livro, do Conselho Nacional

de Educação Superior.

4. Fomentar a demanda de livros e do hábito de

leitura mediante campanhas educativas e informativas.

5. Estabelece a obrigatoriedade de aquisição

de uma obra 

para 

cada biblioteca das 

primeiras 

edi-

ções publicadas 

no 

país.

6. Estabelece o controle de edições e 

proteção

do direito do autor.

7. Estabelece a obrigatoriedade da impressão

do ISBN.

8. Estabelece a obrigatoriedade do Depósito

Legal.

Uruguai

Lei n.° 15.913/1987

Pontos Relevantes:

1. Estabelece uma Política Nacional do Livro, baseada

no estímulo a 

produção 

intelectual, editorial, comercialização,

livre circulação, apoio à exportação, dotação de recursos fi-

nanceiros e técnicos 

para 

assegurar o desenvolvimento de

bibliotecas 

públicas, 

escolares e universitárias.

2. Estabelece uma 

política 

de formação e

capacitação de editores, livreiros, técnicos, bibliotecá-

rios e outros 

profissionais 

da área do livro.
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3. Estabelece benefícios fiscais 

para 

a Indús-

tria Editorial.

4. Estabelece linhas de crédito e financiamen-

to 

para 

a 

produção 

editorial.

5. Estabelece tarifas 

postais 

e de transporte

especiais 

para 

a distribuição do livro.

6. Criação da Comissão Nacional do Livro,

integrada 

por 

representantes do Instituto Nacional

do Livro, Ministério da Cultura, do Ministério da

Economia e Finanças, da Câmara Uruguaia do Li-

vro, Associação dos Impressores, da Industria Grá-

fica, dos Escritores.

7. Promoção de organização de cursos de

capacitação dos setores relativos ao livro.

Venezuela

Lei Nacional, de 18/04/1997

Pontos Relevantes:

1. E de interesse nacional a 

promoção 

e difusão

do livro, assim como o desenvolvimento e fomento da

indústria editorial venezuelana.

2. Estabelece 

parâmetros para 

os contratos en-

tre editores e autores.

3. Estabelece controles de edição e 

proteção 

dos

direitos autorais.

4. Criação do Centro Nacional do Livro su-

bordinado ao Ministério da Indústria e Comércio, com

a função de executar as 

políticas, 

os 

planos 

e 

progra-

mas direcionados à 

promoção, 
fomento e salvaguarda

do livro e da leitura.

5. Criação do Conselho Superior, com repre-

sentantes do Ministério da Educação, Conselho Nacio-

nal de Cultura, Ministério da Indústria e Comércio, da

Biblioteca Nacional, Centro Nacional do Livro, Banco

do Livro, Fundação da Leitura, Câmara Venezuelana do

Livro, Câmara Venezuelana de Editores, da Confedera-

ção 

dos Trabalhadores, 
das Academias Nacionais.

6. Estabelece diretriz 
para 

fomento da oferta edi-

torial.

7. Estabelece diretriz 
para 

o fomento dos hábitos de

leitura, através de campanhas educativas e informativas,

prêmios para programas 

de leitura, aquisição de livros 

para

a rede de bibliotecas, exposições e feiras do livro e outras.

8. Aquisição de um 

percentual 
mínimo das

primeiras 

edições 
publicadas 

no 

país.

9. Estabelece 
programa 

de Capacitação e educa-

ção 

continuada 
para 

os trabalhadores da indústria edi-

torial, artes 

gráficas, 

livrarias, tradutores, redatores, agen-

tes literários e outros.

Sobre as leis

A 

partir 

deste levantamento fica evidente a impor-

tância 

que 

assume o Livro e a Leitura 

para 

uma nação. As

considerações 
que justificam 

a 

promulgação 

destas leis esti-

veram sempre vinculadas a declaração do interesse nacio-

nal em uma Política Nacional de Leitura. Este conceito rea-

firma a nossa 

posição quanto 

à abrangência de uma Lei na

qual 

a Leitura e não apenas o Livro seja o tema 

principal.

Alguns 

pontos 

considerados relevantes nas leis

latino-americanas acreditamos 

que poderiam 

ser inte-

grados 

à lei brasileira, a saber:

1.Tarifas postais 

preferenciais 

ou reduzidas, 

para

fins de redução de custos na distribuição 

que 

alcança um alto

grau 

de complexidade em um 

país 

de dimensão continental e

com dificuldade de acesso em regiões mais distantes.

2. Estabelecimento de uma 

política 

de aquisição

de acervo definindo a origem dos recursos necessários.

Tão importante como 

programas 

de implantação de bibli-

otecas 

públicas, 

são os 

programas 

de manutenção, atuali-

zação e aperfeiçoamento das Bibliotecas Públicas. Uma bi-

blioteca sem condições de sobreviver é fadada mais cedo ou

mais tarde a extinção. Isto representa um alto custo 

para 

o

país 

sem representar um beneficio 

para 

a 

população.

3. Estabelecimento da obrigatoriedade de utili-

zação do International Standart BookNumber 
(ISBN)

e do depósito legal. A identificação internacional

fornecida 
pela 

Fundação Biblioteca Nacional é funda-

mental 

para 

a identificação da 

produção 

editorial do 

país

em termos 

quantitativos 

e 

qualitativos, 

alem de 

permitir

a inserção no mercado internacional. A obrigatoriedade

do Depósito Legal no Brasil, 
que 

significa o envio de

exemplares de 

publicações para 

o acervo da Biblioteca

Nacional, data de 1907, Lei n. 

° 

1825, 

já 

bastante defasa-
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da 

quanto 

a sua sistemática. Esta ação concorre 

para 

a

preservação 

da memória editorial 

permitindo 

estudos e

análises 

profundas 

da sociedade brasileira.

4. Estabelecimento de Política de Capacitação e Edu-

cação Continuada 
para profissionais 

da informação direta-

mente ligados a rede de Bibliotecas Públicas e Escolares. Esta

ação concorre 

para 

a otimização e maximização dos recur-

sos aplicados na rede de Bibliotecas Públicas na medida 

que

forma 

pessoas 

devidamente habilitadas 

para 

a função.

5. Controle de edição, 

permite 

o controle eficaz

do direito autoral. Objeto recente de 

projeto 

de lei, o

controle de edição apresentou 

problemas quanto 

a sua

viabilização. Poderá estar incluída em uma Política Naci-

onal de Leitura, em defesa dos escritores.

Os 

processos 

de 

produção 

editorial e 

gráfica 

me-

recem e devem ser objeto de uma Lei de Livro e da Leitu-

ra, mas não 
podem 

se constituir como 

ponto principal.

Fortalecer uma demanda 

por 

livros e 

programas 

de lei-

tura, ou seja, uma 

política 

facilitadora e fomentadora de

acesso à leitura, concorre 

por 

si só 

para 

o estabelecimen-

to de um mercado editorial.

Conclusão

Quando 
trabalhamos com livro e leitura, não 

quere-

mos reduzi-los a mero diletantismo acadêmico. Hoje a maio-
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ria dos 

países, 

desenvolvidos ou não, se ressentem dos reflexos

do analfabetismo funcional no 

processo 

de desenvolvimento

social e econômico, criando 

planos 

e 

programas 

específicos.

Não será 
possível 

uma vida 

plena 

e democrática 

para 

um 

país

cuja 

população 

não tenha acesso ao conhecimento. E a 

ponte

para 

este conhecimento 
passa 

forçosamente 

pela 

leitura, desde

a simples decodificação do alfabeto até a capacidade de enten-

dimento e 

generalização para 

sua 

prática 

efetiva. Além da

melhoria das condições do ensino fundamental e médio com a

criação de uma rede de bibliotecas escolares conduzidas 

por

profissionais preparados, 

um sistema de bibliotecas 
públicas

capacitadas e equipadas 

para 

o atendimento satisfatório da

população 

em 

geral, 

são ações absolutamente necessárias 

para

evitar e minimizar o analfabetismo funcional.

A redução dos índices de 

pobreza, 

da evasão escolar,

do desemprego, de mortalidade infantil, dos 

problemas 

de

saúde 

pública 

depende do engajamento e da vontade 

política

do Estado 

para 

o desenvolvimento da 

população 

brasileira.

Uma Política Nacional de Leitura deve ser enten-

dida como matéria de interesse do Estado e fator de so-

berania nacional.

Priscila M. Netto Soares

Graduada em Pedagogia 
(PUC-SP) 

com mestrado e

docência em Filosofia da Educação.

ANEXO

A POLÍTICA NACIONAL DO LIVRO E DA LEITURA NO BRASIL

Lei N° 10.753, de 30.10.03, 

que 

institui a Política Nacional do Livro

*

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 

que 

o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA NACIONAL DO LIVRO

DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, mediante as seguintes diretrizes:

- assegurar ao cidadão o 

pleno 

exercício do direito de acesso e uso do livro;



II - o livro é o meio 

principal 
e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conheci-

mento, do fomento à 

pesquisa 
social e científica, da conservação do 

patrimônio 

nacional, da transfor-

mação e aperfeiçoamento social e da melhoria da 

qualidade 

de vida;

III - fomentar e apoiar a 

produção, 

a edição, a difusão, a distribuição e a comercialização

do livro;

IV - estimular a 

produção 

intelectual dos escritores e autores brasileiros tanto de obras cientí-

ficas como culturais;

- 

promover 
e incentivar o hábito da leitura;

VI - 

propiciar 
os meios 

para 

fazer do Brasil um 

grande 

centro editorial;

VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de livros nacionais;

VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;

IX - capacitar a 

população para 

o uso do livro como fator fundamental 

para 

seu 

progresso

econômico, 

político, 

social e 

para promover 

a 

justa 

distribuição do saber e da renda;

- instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e 

pontos 

de venda do livro;

XI - 

propiciar 
aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições necessárias ao cum-

primento 

do disposto nesta Lei;

XII - assegurar às 

pessoas 

com deficiência visual o acesso à leitura.

CAPÍTULO II

DO LIVRO

Art. 2o Considera-se livro, 

para 

efeitos desta Lei, a 

publicação 
de textos escritos em fichas ou

folhas, não 

periódica, grampeada, 

colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em

brochura, em capas avulsas, em 

qualquer 

formato e acabamento.

Parágrafo único. São equiparados a livro:

- fascículos, 
publicações 

de 

qualquer 
natureza 

que 

representem 

parte 

de livro;

II - materiais avulsos relacionados com livro, impressos em 

papel 

ou em material similar;

III - roteiros de leitura 

para 
controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;

IV - álbuns 

para 

colorir, 

pintar, 
recortar ou armar;

- Atlas 

geográficos, 

históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;

VI - textos derivados de livro ou originais, 

produzidos por 

editores, mediante contrato de

edição celebrado com o autor, com a utilização de 

qualquer 
suporte;

VII - livros em meio digital, magnético e ótico, 

para 
uso exclusivo de 

pessoas 

com defici-

ência visual;

VIII - livros impressos no Sistema Braille.

Art. 3o É livro brasileiro o 

publicado por 
editora sediada no Brasil, em 

qualquer 

idioma, bem

como o impresso ou fixado em 

qualquer 
suporte no exterior 

por 
editor sediado no Brasil.

Art. 4o É livre a entrada no 

país 

de livros em língua estrangeira ou 

portuguesa, 

sendo isentos de

imposto de importação ou de 

qualquer 
taxa, independente de licença alfandegária 

prévia.
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CAPÍTULO III

DA EDITORAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO LIVRO

Art. 5o Para efeito desta lei, é considerado:

- autor: a 

pessoa 

física criadora de livros;

II - editor: a 

pessoa 

física ou 

jurídica que 

adquire o direito de reprodução de livros, dando a eles

tratamento adequado à leitura;

III - distribuidor: a 

pessoa jurídica que 

opera no ramo de compra e venda de livros 

por 

atacado;

IV - livreiro: a 

pessoa jurídica 

ou representante comercial autônomo 
que 

se dedica à venda de livros.

Art. 6° Na editoração do livro, é obrigatória a adoção do Número Internacional Padronizado,

bem como a ficha de catalogação 

para publicação. 

Parágrafo único. O número referido no caput deste

artigo constará da 

quarta 

capa do livro impresso.

Art. 7° O Poder Executivo estabelecerá formas de financiamento 
para 

as editoras e 

para 

o

sistema de distribuição do livro, 

por 

meio de criação de linhas de crédito específicas.

Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Poder Executivo implementar 

programas 

anuais 

para 

manu-

tenção e atualização do acervo das bibliotecas 

públicas, 

universitárias e escolares, incluídas obras em

Sistema Braille.

Art. 8o É 

permitida 

a formação de um fundo de 

provisão para 

depreciação de estoques e de

adiantamento de direitos autorais.

§ 
Io Para a 

gestão 

do fundo levar-se-á em conta o saldo existente no último dia de cada exercício

financeiro legal, na 

proporção 

do tempo de aquisição, observados os seguintes 
percentuais:

- mais de um ano e menos de dois anos: trinta 

por 

cento do custo direto de 

produção;

II - mais de dois anos e menos de três anos: cinqüenta 

por 

cento do custo direto de 

produção;

III - mais de três anos: cem 

por 

cento do custo direto de 

produção.

§ 
2o Ao fim de cada exercício financeiro legal será feito o ajustamento da 

provisão 
dos respecti-

vos estoques.

Art. 9° O fundo e seus acréscimos serão levados a débito da conta 
própria 

de resultado,

sendo seu valor dedutível, 

para 

apuração do lucro real. As reversões 

por 

excesso irão a crédito

para 

tributação.

Art. 10° 
(VETADO)

Art. 11° Os contratos firmados entre autores e editores de livros 

para 

cessão de direitos autorais 

para

publicação 

deverão ser cadastrados na Fundação Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Autorais.

Art. 12° E facultado ao Poder Executivo a fixação de normas 

para 

o atendimento ao disposto

nos incisos VII e VIII do art. 2° desta Lei.

CAPÍTULO IV

DA DIFUSÃO DO LIVRO

Art. 13° Cabe ao Poder Executivo criar e executar 

projetos 

de acesso ao livro e incentivo à leitura,

ampliar os 

já 

existentes e implementar, isoladamente ou em 

parcerias públicas 

ou 

privadas, 
as seguintes

ações em âmbito nacional:



- criar 

parcerias, públicas 

ou 

privadas, para 

o desenvolvimento de 

programas 
de incentivo à

leitura, com a 

participação 

de entidades 

públicas 

e 

privadas;

II - estimular a criação e execução de 

projetos 

voltados 

para 

o estímulo e a consolidação do

hábito de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do 

processo 
de alfabetização e leitura de textos de literatura nas escolas;

b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;

c) exigência 

pelos 

sistemas de ensino, 

para 

efeito de autorização de escolas, de acervo mínimo de

livros 

para 

bibliotecas escolares;

III - instituir 

programas, 

em bases regulares, 

para 

a exportação e venda de livros brasileiros em

feiras e eventos internacionais.

IV - estabelecer tarifa 

postal preferencial, 

reduzida, 

para 

o livro brasileiro.

- criar cursos de capacitação do trabalho editorial, 

gráfico 

e livreiro em todo o território nacional.

Art. 14° E o Poder Executivo autorizado a 

promover 
o desenvolvimento de 

programas 

de

ampliação do número de livrarias e 

pontos 

de venda no País, 

podendo 
ser ouvidas as Administrações

Estaduais e Municipais competentes.

Art. 15°. 
(VETADO)

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16° A União, Estados, Distrito Federal e Municípios consignarão, em seus respectivos orça-

mentos, verbas às bibliotecas 

para 

sua manutenção e aquisição de livros.

Art. 17° A inserção de rubrica orçamentária 

pelo 

Poder Executivo 

para 

financiamento da mo-

dernização e expansão do sistema bibliotecário e de 

programas 

de incentivo à leitura será feita 

por 

meio

do Fundo Nacional de Cultura.

Art. 18° Com a finalidade de controlar os bens 

patrimoniais 
das bibliotecas 

públicas, 

o livro não

é considerado material 

permanente.

Art. 19° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Brasília, 30 e outubro de 2003; 182° da Independência e 115o da República.
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