
Presidente da editora Unesp e
da Associação Brasileira de Edi-
toras Universitárias, José Casti-
lho Marques Neto foi secretá-
rio executivo do Plano Nacio-
nal do Livro e Leitura (PNLL)
entre 2006 e 2011. Pediu de-
missão quando a política do
livro foi levada à Fundação Bi-
blioteca Nacional e volta agora
ao cargo – sem deixar de lado
suas funções anteriores.

● Existe uma política pública
para o livro e para a formação
de leitores? No que ela é, ou
deve ser, baseada?
Existe claramente uma indica-
ção de política que precisa ser
totalmente absorvida pelo Es-
tado, que é o PNLL. Seu texto
é resultado de um pacto social
e de entendimento sobre o
que precisa ser feito em longo
prazo e a base é objetiva e con-

sequente: Estado e sociedade
devem pensar e agir juntos
para que o Brasil seja um país
de leitores. O plano tem qua-
tro eixos: democratização do
acesso, fomento à leitura e for-
mação de mediadores de leitu-
ra, valorização institucional
da leitura e de seu valor sim-

bólico e desenvolvimento da
economia do livro.

● O que o MinC espera do PNLL?
A retomada da coerência com
os avanços que o plano já al-
cançou na sua fase de implan-
tação, determinação férrea na
inclusão de mais brasileiros

no acesso à leitura, ênfase no
fortalecimento do sistema na-
cional de bibliotecas públicas,
diálogo e cooperação com a
educação e com a sociedade
em prol de um país de leito-
res. Tudo isso integrado com
vigor e cooperação ao sistema
nacional de cultura dando uni-
dade aos grandes projetos do
MinC nessa gestão.

● Quais serão as prioridades?
Temos apenas 20 meses para
recompor a condução da políti-
ca do setor no âmbito do
MinC, estreitar relações de tra-
balho com o MEC e seguir
com ações de fomento e forma-
ção de leitores. Fomentar os
Planos Municipais e Estaduais
do Livro e Leitura, concretizan-
do nos Estados e municípios
os objetivos nacionais também
é uma prioridade. / M.F.R

TEATRO
Tragédias e comédia
A Zahar lança em junho O Me-
lhor do Teatro Grego, com qua-
tro peças traduzidas do origi-
nal por Mário da Gama Kury:
as tragédias Prometeu Acorren-
tado, Édipo Rei e Medeia e a co-
média As Nuvens, de Ésquilo,
Sófocles, Eurípides e Aristófa-
nes, respectivamente. Há ain-
da textos introdutórios, resu-
mo da ação de cada peça, perfil
dos personagens e notas.

FICÇÃO
Inventando Rembrandt
A americana Nina Siegal re-
criou a história da tela A Lição
de Anatomia de Dr. Tulp (1662),
de Rembrandt, no romance
The Anatomy Lesson, que será
editado aqui pela Rocco.

POESIA
Falada no rádio
Alice San’Anna estreia progra-
ma mensal sobre poesia na Batu-
ta, a rádio online do Instituto
Moreira Salles. O primeiro, dia
10, traz entrevista com Chacal.

NÃO FICÇÃO
O retrato de Giuseppe
A trajetória de Giuseppe Gari-
baldi é retratada pelo
jornalista Gianni Car-
ta em Garibaldi na
América do Sul. Pre-
visto pela Boitem-
po para este semes-
tre, o livro deixa de
lado chavões enciclo-
pedistas e aborda tam-
bém o desenrolar dos
acontecimentos históricos
do tempo do revolucionário.

GASTRONOMIA
Alex Atala aqui e lá
A Melhoramentos publica Des-
cobrindo os Ingredientes do Bra-
sil (provisório), de Alex Atala,
em outubro. Sai junto na Ale-
manha, Inglaterra e Holanda.

LEITURA
Mais tempo de gravação
A Fundação Dorina Nowill está

prestes a ganhar um ter-
ceiro estúdio para gra-

vação de audiolivros,
o que significa um
aumento de 35% na
oferta de livros pa-
ra pessoas com defi-

ciência visual. Nos
outros dois, que serão

modernizados, foram
feitos, em 2012, 395 títulos. Já

são 2.200 audiolivros.

MÚSICA
Vinicius e o jazz

Textos de Vini-
cius de Mo-
raes sobre o
jazz e sua rela-
ção com a mú-
sica – alguns
deles inéditos
–, garimpados
por Eucanaã

Ferraz, serão reunidos em Jazz
& CO. Ilustrado, o livro será
lançado pela Companhia das
Letras na Flip, em julho. Esta é
uma das ações que a editora
fará em Paraty em homenagem
ao centenário do poeta.

*
Ainda na área de música... Ela
acaba de adquirir os direitos da
biografia de Paul McCartney, a
ser lançada por Philip Norman
em inglês só em 2015.

Babel

Literatura Política

● Estrutura do prédio
Reformar a refrigeração para a
segurança de obras e funcionários

● Feira de Frankfurt
Prolongar efeito da participação,
que custará R$ 18 milhões

● Futuro
Pensar a guarda e o empréstimo
de e-books e de material digital

Maria Fernanda Rodrigues

ENTREVISTA

REPRODUÇÃO

MARCOS DE PAULA/ESTADÃO

Estudante de árabe da UFRJ,
Tainise Soares está envolvida
com o projeto de pesquisa
Oriente Médio: A Literatura
Infantil Árabe e a Arte de Con-
tar Histórias em Culturas
Orientais e já traduziu qua-
tro títulos, ainda inéditos.
Entre eles, Meu Ego e Eu:
Um Fardo Pesado (ilustra-
ção), publicado pela
Bright Fingers, de
Samir Al Kadri, o
sírio que desertou
na penúltima
Feira de Abu
Dabi e cuja
história foi
contada pe-

lo Caderno 2 na segunda. O li-
vro, premiado no Festival de
Literatura Infantil de Sharjah
na semana passada, retrata a
vida de Tariq, um garoto que
carrega o peso de ser brilhante,
o que o deixa infeliz. Numa

viagem escolar, descobre a
alegria de brincar com o

outro. Tainise traduziu
também Amanhã (Box

Of Tales), sobre a guer-
ra na Síria vista por

uma criança. As
traduções

estão pron-
tas; falta só

encontrar
editora.

blogs.estadao.com.br/babel

‘Plano nacional deve ir a estados e municípios’

395

José Castilho Marques Neto, Secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura

Para Renato Lessa,
descentralização
da política do
livro vai permitir
atuação “com
mais foco” da
Biblioteca Nacional

INFANTIL
A boa literatura árabe para
criança à procura de editora

AUDIOLIVROS
FORAM GRAVADOS
EM 2012. NÚMERO
VAI CRESCER 35%

Horizonte.
Biblioteca

Nacional
Digital entre

os planos

Livre da
asfixia

Maria Fernanda Rodrigues

A Biblioteca Nacional começa
seu caminho de volta às ori-
gens. Um mês após o convite da
ministra da Cultura Marta Su-
plicy, o cientista político Rena-
to Lessa assume, esta semana, a
presidência da Fundação Biblio-
teca Nacional com a incumbên-
cia de recolocar a instituição no
centro do sistema cultural brasi-
leiro, fortalecendo sua missão,
que é a de guarda de acervo e
sua abertura para o público.

Noúltimoano, desdeque a en-
tão ministra Ana de Hollanda le-
vou a política do livro para a fun-
dação, a gestão perdeu o foco,
concentrando-semais eminicia-
tivas midiáticas, como a partici-
pação em feiras internacionais.
Problemas estruturais que vi-
nham,ano após ano, deterioran-
doohistórico prédio da Cinelân-
dia se agravaram – um vazamen-
to inundou todo um andar e da-
nificou o sistema de ar condicio-
nado, que não funcionou duran-
te o verão e segue desligado.

“Havia uma excessiva concen-
tração de atribuições de tarefas
– nem todas típicas de uma bi-
blioteca. Livre dessa asfixia, ela
pode agora cuidar de assuntos
específicos, como sua recupera-
ção física, dar atenção à moder-
nização da guarda e do acesso
ao acervo”, diz Renato Lessa.

Aprimeiratarefatem sidodes-
tacar a Biblioteca Nacional da
política do livro. Mesmo antes
de ser nomeado, Lessa já se reu-
nia com José Castilho Marques
Neto (leia entrevista ao lado), es-
colhidopor Martaparaa secreta-

ria executiva do Plano Nacional
do Livro e Leitura. Ela ainda é
responsável por ações que mi-
grarão com Castilho para Brasí-
lia, mas só para garantir a conti-
nuidade neste período de transi-
ção. Uma das ações intensifica-
dasnagestãoanterior, deGaleno
Amorim,foi oprogramadeapoio
àtraduçãodeautoreseissoconti-
nuará na Fundação Biblioteca
Nacional. Além disso, Lessa pen-
sa em criar um programa de resi-
dência de pesquisadores.

Também antes de assumir, o
novo presidente, durante uma
viagem particular a Portugal, se
encontrou com Maria Inês Cor-
deiro, diretora da Biblioteca Na-
cional de lá, e acertou o primei-
ro convênio de sua gestão: um
acordo de cooperação entre as
duas bibliotecas que prevê cola-
boração técnica e compartilha-
mento de bases digitalizadas pa-
ra a criação de uma grande bi-
blioteca lusófona. Ele será assi-
nado em junho, no encerramen-
to do Ano do Brasil em Portu-
gal. “A ideia é fazer outras parce-
rias desse tipo com a Biblioteca
Mindlin, com a John Carter
Brown, a Brasiliana Oliveira Li-
ma. Vamos vincular a Bibliote-
ca Nacional a uma rede de co-
nhecimento”, comenta.

A novidade da semana é que
haverá internet Wi-Fi nas salas
de consulta, e que a nova direto-
ria já negocia com o MinC a re-
forma total do site da bibliote-
ca. “Hoje, ele tem muita coisa
importante, mas é um site mui-
to confuso e que não faz justiça
ao seu conteúdo.” No horizon-
te, a ideia de criar uma bibliote-
ca Nacional Digital, como a que
os Estados Unidos inaugura-
ram em abril, o que atrairia no-
vos usuários. “Temos que tirar
a biblioteca de dentro de si mes-
ma por meio da digitalização

agressiva e progressiva, mas es-
sa digitalização para acesso uni-
versal é limitada pelas leis de di-
reitos autorais.” Um novo desa-
fio para a Biblioteca Nacional.

Outros dois: o empréstimo
de e-books e o recebimento de
materiais em formato digital,
como os próprios e-books – há
editoras e autores que já publi-
cam exclusivamente neste for-
mato – e correspondências –
pesquisadores que antes traba-
lhavam com cartas já se veem
tendo de consultar e-mails.

“Armazenar o digital é fácil e
temos espaço para isso; o desa-
fio é ter uma política de acesso
a esse conteúdo”, diz ainda.

Mas isso é futuro. Uma ques-
tão mais urgente é a reforma da
sede, na Cinelândia, e do anexo,
no Cais do Porto. Licitações pa-
ra a realização de obras já estão
em andamento e a restauração
do sistema de ar condicionado
deve ser finalizada antes do pró-
ximo verão. “O arranjo financei-
roparabancarissojáestágaranti-
do via BNDES, PAC das Cidades

Históricase o orçamentoda pró-
pria FBN. Já temos cerca de R$
70 milhões garantidos para en-
frentaro momento”,afirmaLes-
sa, que se reúne pela primeira
vezcoma FundaçãoGetúlioVar-
gas,queestáprestandoconsulto-
ria à instituição, na segunda.

No atual desenho da Funda-
ção Biblioteca Nacional, não
caberia iniciativas como orga-
nizar a participação brasileira
na Feira de Frankfurt em outu-
bro, quando o País será home-
nageado, mas ela herdou parte

da função. O custo dessa ação
será de R$ 18 milhões, dos
quais R$ 15 milhões provêm de
recursos públicos. O retorno é
incerto. “Pode haver impacto,
mas é difícil antecipar qual se-
rá. Mas nossa futura política
com relação a essas feiras deve
ser reconfigurada. Para mim,
os editores têm que ter uma
participação maior nos custos
da internacionalização de seus
autores. A Feira de Frankfurt é
importantíssima, mas é de ne-
gócios”, finaliza o presidente.

FILIPE ARAÚJO/ESTADÃO – 22/9/2009

MARIAF.RODRIGUES@ESTADAO.COM
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2013, Caderno 2, p. C4.




