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O lugar que
guardava livros

MAURÍCIOMEIRELES

mauricio.meireles@oglobo.com.br

Matthew Battles era um homem
que tomava contados livros.De
responsável pelas obras raras

da biblioteca da Universidade de Har-
vard ele passou a umdos principais pen-
sadores do futuro das bibliotecas diante
dos avanços tecnológicos. Hoje, dirige o
MetaLab, centro de pesquisas de Har-
vard sobre a influência da tecnologia nas
artes e ciênciashumanas.No laboratório,
é umdos colaboradores daDigital Public
Library of America, biblioteca digital que
une vários acervos dos Estados Unidos.
Ele conversou comOGLOBO,por telefo-
ne, antesde vir aoRiopara a série “Múlti-
plos e contemporâneos: a literatura
.com”, que começa amanhã com sua pa-
lestra “Biblioteca do futuro”, às 18h30m,
no Centro Cultural Banco do Brasil — e
terá umamesa por mês, até dezembro.
O senhor já escreveu um livro sobre

a história cultural das bibliotecas (“A
história conturbada das bibliotecas”,
editora Planeta, 2008). Como elas vão
mudar daqui em diante?
A biblioteca já existia antes de haver o

livro como o conhecemos, um produto
comercial. Ao longo do tempo, as biblio-
tecas foram reconhecidas mais pela sua
forma do que pelos livros guardados ne-
las. Portanto, são um conceito aberto,
com espaço para mudança. Elas terão
um papel importante no futuro, mas o
que fazemos dentro delas e os objetos
com os quais interagimos vãomudar.
Que novos materiais a biblioteca

passará a guardar?
Conforme os livros passem a ocupar o

reino digital, a biblioteca vai virar um lo-
cal para interagir com tais objetos, crian-
do novas experiências de significado a
partir deles. Os e-books são maravilho-
sos,mas seumodelode consumoébase-
ado sobretudono iPodenodownloadde
músicas—queouvimos em fones de ou-
vido, de forma privada. A leitura já é um
ato bastante privado, então precisamos
de formasdedividir essa experiência uns
com os outros. Caso contrário, ela vira
umaprovíncia emque sóhá interaçãodo
consumidor com um varejista da inter-
net. As bibliotecas podem ajudar nisso
ao dar acesso a outras fontes de informa-
ção, como ferramentas de visualização,
mecanismos de edição, salas interativas
— e outras mídias caras demais para o
leitor ou estudante médio. Além disso, a
biblioteca vai ajudar o leitor a se ver co-
mo criador de cultura. E auxiliá-lo a pre-
servar peças do seu passado que tenham
a ver com nossa história comum.

As bibliotecas costumam guardar
os chamados efêmeros, como jornais
e documentos oficiais. Elas vão conti-
nuar a guardá-los? Como fazer com a
informação das redes sociais?
Umamigomeu temumacoleçãoenor-

me de fanzines, que ele acaba de doar
para a biblioteca de obras raras da Uni-
versidade de Iowa. Esse tipo de acervo é
precioso, e as bibliotecas vão continuar a
organizá-lo.Masmais interessante éa in-
formação digital — desdemensagens de
e-mail edas redes sociais atédadosdavi-
daurbana ede saúdepública.Hoje,mui-
to da nossa interação com omundo pro-
duz informação. As bibliotecas precisam
entender as vastas fontes de informação
da sociedade moderna como um fenô-
meno que precisa de curadoria.
Para preservar o acervo, é comum

que o acesso a ele seja dificultado. Co-
mo encontrar o equilíbrio entre pre-
servação e necessidade de interação?
As ferramentas digitais ajudam. Já faz

um tempoquedigitalizamos livros ema-
terial iconográfico. O próximo passo é
permitir que os usuários da biblioteca
tenham acesso a dados que conectem

esses livros e outras fontes uns aos ou-
tros. Como encontrar todos os livros que
mencionamoRiode Janeiro?Comodes-
cobrir quantas vezes uma obra foi tradu-
zida ao longo daHistória, comummapa
de sua leitura nomundo?
O senhor pode dar algum exemplo

de iniciativas que fazem isso?
Várias cidades americanas já divulgam

dados civis que documentam tudo, des-
de a origem dos alimentos até dados de
trânsito. Muitas bibliotecas já digitaliza-
ramseus acervos,mas essas fontes de in-
formação sãomeio esotéricas, difíceis de
encontrar e usar. É preciso criar progra-
mas para ajudar o cidadão a interagir
com eles. Umgrande exemplo é aDigital
Public Library (projeto do historiador Ro-
bertDarntonde digitalização e acesso aos
acervos das bibliotecas americanas) e a
Europeana (biblioteca digital da União
Europeia). Essas iniciativas permitem
que programadores independentes inte-
rajam diretamente com ele, criando pro-
gramas para lidar com a informação.
Qual a sua colaboração com a Digi-

tal Public Library?
ADigital Public Library vai reunir acer-

vos de várias bibliotecas. Depois, será
feito um catálogo de catálogos. A ideia é
que os arquivos conversem entre si. Es-
tamos criando ferramentas para intera-
gir com esse acervo de acervos. Mais à
frente, a ideia é ajudar as pessoas a in-
cluir seu próprio material.
Um dos obstáculos para digitalizar

acervos diz respeito aos direitos au-
torais. O Google Books tentou e não
conseguiu. Como resolver isso?
As pessoas têm mais consciência da

importância de compartilhar a informa-
ção cultural. Com o tempo, as leis tam-
bém devemmudar. O próximo passo da
digitalização deve ser pessoas comuns
contribuírem para arquivos históricos e
culturais. Perdemosmuito da Antiguida-
declássicaporqueautores comoCíceroe
Horácio, por exemplo, não escreviam so-
bre o cidadão comum. Seusmanuscritos
só refletemparte da vida naquele tempo.
Jánas ruínasdas casas, há registros de re-
cibos, poemas, cartas de amor.
No Brasil, há muitas bibliotecas va-

zias por conta dadificuldadede atrair
o público. Comomudar isso?
Todo mundo está virando bibliotecá-

rio. A biblioteca precisa apelar para a
sensação de alegria das pessoas de des-
cobrir algo novo e dividir com os outros.
É o que já fazemos nas redes sociais. O
desafio é fazer essa lógica funcionar no
espaço físico, por meio da tecnologia,
que nos permita interagir não só com os
livros, mas uns com os outros. l

PIOTR REDLINSKI/THE NEW YORK TIMES/4-2-2012

Experiências compartilhadas. Sala de leitura da Biblioteca Pública de Nova York: para Matthew Battles, ferramentas de visualização, mecanismos de edição e salas interativas são meios de fazer a leitura deixar de ser um ato privado

Importante pensador do futuro das bibliotecas,
americano defende ‘curadoria’ da informação
digital e participação do cidadão nos acervos

ENTREVISTA Matthew Battles

DIVULGAÇÃO

Battles. Palestra amanhã às 18h30m, no CCBB

“A biblioteca vai
ajudar o leitor a
se ver como
criador de cultura.
E auxiliá-lo a
preservar peças
do seu passado
que tenham a ver
com nossa
história comum”
Matthew Battles
Diretor do MetaLab

Te cuida,
Timothy Leary:
tuas viagens não
eram nada perto
de ‘Amor à vida’.
Foi bizarro
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 ago. 2013, Segundo Caderno, p. 1.




