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Projeto governamental de incentivo à leitura que envolve a produção, a comercialização, a 
tributação e a distribuição de livros ainda não oferecem resultados concretos  
 
O presidente Hugo Chavez da Venezuela decidiu comemorar os 400 anos de publicação do Dom 
Quixote de Miguel de Cervantes, editando um milhão de cópias e determinando a distribuição 
deste livro que dá início à tradição do romance moderno. Aquilo que foi decidido acabou sendo 
feito; algo assim como fazer com que seu governo funcione. A imprensa venezuelana, inimiga de 
Chavez, não teve saída, registrou esta façanha imaginada e feita. 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu fazer com que a produção, a comercialização e a 
distribuição de livros fossem isentas do pagamento das contribuições federais, PIS/PASEP e 
Cofins. No anúncio não faltaram projeções de que, em três anos, segundo o Ministério da Cultura, 
os livros poderiam ser vendidos com desconto de 10% em relação ao valor atual e as editoras e 
livrarias teriam que contribuir com 1% de suas vendas com um fundo pró-leitura (cerca de R$ 45 
milhões por ano), que seria usado em programas de incentivo. 
 
Na vida real, depois de anúncios que seduzem a todos, os livros ainda não chegaram nas mãos 
das pessoas que não podem comprar outros cujo valor ultrapassa os vinte dólares, em média. 
Ninguém tem nada para ler ou receber nos trens, ônibus, barcas e ruas onde é possível sentar 
para ir ou vir do emprego ao desemprego. Quando vamos ler livros baratos? Não seria esta a 
única forma de ampliar o número de leitores tornando o livro acessível no preço? A resposta 
existe desde os tempos do inesquecível Monteiro Lobato. 
 
O fato é que até agora o Ministério da Educação não fez uma economia de R$ 55 milhões com a 
isenção e nem o governo saiu com o prejuízo projetado na época do anúncio de cerca de R$ 60 
milhões anuais e, mais grave, ninguém sabe ou fala por onde anda o projeto.  
 
Está na hora de mostrar e realizar compromissos objetivos, concretos, palpáveis. Os brasileiros 
em sua maioria, que vivem em nossas cidades, gostam de ler e lêem. Só desejam que circulem 
livros baratos. Não é impossível que, por meio de um edital de licitação, fosse feito um contrato 
de direitos de tradução de títulos que permitissem publicar poket-books com mega-tiragens.  
 
Livros que seriam vendidos, no máximo, a dois reais ou cinco reais. (R$ 2,00 ou R$ 5,00). Aliás, 
as inúmeras máquinas de pré-impressão, compradas durante o governo FHC, e as máquinas, 
inclusive as reformadas, de impressão da Imprensa Nacional poderiam ser usadas em seu tempo 
ocioso para algo que não a formalidade dos atos oficiais? Machado de Assis seria eternamente 
grato. 
 
Mas que títulos seriam destacados para publicar? A lista seria insuspeita do ponto de vista 
ideológico. Não ameaçaria a integridade da família e da propriedade. 
 
A ousadia estaria em fazer tiragens generosamente subsidiadas. As editoras participariam de uma 
licitação apostando na ampliação futura de setores alfabetizados motivados na compra de outros 
títulos. O povo brasileiro seria uma commoditie das editoras do país. 
 
Vamos à lista que – meu deus! – o Estado estaria contratando para publicar. Algo assim como um 
escândalo que deixasse grogues os vigilantes do correto à esquerda e direita, com obras de ficção 
do século XX - entre elas, O coração das trevas (1902), de Joseph Conrad, Morte em Veneza 
(1912), de Thomas Mann, Dublinenses (1914), de James Joyce, Mrs. Dalloway (1925), de Virginia 
Woolf, Admirável mundo novo (1932), de Aldous Huxley, Trópico de Câncer (1934), de Henry 
Miller, O estrangeiro (1942), de Albert Camus, O velho e o mar (1952), de Ernest Hemingway, 
Lolita (1955), de Vladimir Nabokov, e O tambor (1959), de Günter Grass. 



 
Uma ousadia que o Brasil poderia agradecer. Um dia distante, quem sabe, poderíamos pensar em 
uma coleção de clássicos brasileiros, editando Euclides da Cunha, Florestan Fernandes e outros 
“perigosos homens de idéias próprias”.  
 
Quanto às futuras e prováveis críticas da grande imprensa que acusaria o governo de promover a 
estatização da cultura; a tentativa de tutelar autoritariamente o pensamento do nosso povo, 
insinuando que o governo é socialista, é melhor esquecer porque há coisas inevitáveis quando se 
quer mudar.  
 
A ousadia de fazer algo teria o reconhecimento dos leitores, sempre invisíveis para a mídia. Os 
novos leitores/compradores saberiam que os bons títulos que estão em suas mãos agora são o 
resultado de um conflito, uma ousadia do Governo Lula que valeu a pena.  
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