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Resumo
Neste texto objetiva-se refletir sobre algumas questões relevantes sobre o livro como
lugar de memória e de poder, bem cultural e direito do cidadão. O livro se configura
como um lugar de memória à medida que por meio dele podemos registrar e conservar
fatos e acontecimentos relativos à construção da sociedade, sendo um símbolo social de
conhecimentos e saberes. Durante décadas o acesso ao livro foi limitado a um grupo
social dominante e a fim de democratizar o acesso à leitura muitas medidas
governamentais foram criadas, dentre elas destacaremos a elaboração da Lei nº 10.753
que estabelece uma Política Nacional do Livro e se caracteriza como um instrumento
legal para a criação de projetos de incentivo e acesso ao livro e à leitura. O
reconhecimento do livro como bem cultural pelo Ministério da Cultura é um importante
acontecimento para que surjam projetos e ações de difusão do livro e promoção da
leitura. O Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) é um marco fundamental,
resultado da parceria entre o Ministério da Educação e do Ministério da Cultura que
institui a leitura como práticas sociais e culturais, como elemento importante para a
construção da cidadania e da democracia. Além dos documentos oficiais, nos
apoiaremos em estudos realizados por Soares (2002), Souza (2006), Le Goff (2004),
etc.
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Abstract
The objective of this text is to discuss important questions about books as a vessel of
memory and power, culture and citizen rights. Books become a vessel of memory when
used to register and keep facts and moments about the construction of society, being a
social symbol of knowledge and information for future generations. During decades the
access to books were limited to a small dominant social group and to democratize the
access to reading many governmental measures were taken, which among then we’ll
discuss the elaboration of the law number 10.753 that define a National Book Policy
and characterize itself as an legal instrument to create projects to stimulate and give
access to books and reading. The Book and Reading National Plan (BRNP) is a
fundamental milestone, a result of a partnership between the Education Ministry and the
Cultural Ministry that defines reading as a social and cultural practice, which is an
important element in the building of citizenship and democracy. Further of official
documents, we’ll be supported by studies done by Soares (2002), Souza (2006), Le
Goff(2004), etc.
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Preservar a cultura sempre foi preocupação dos seres humanos, o que é possível
por meio da memória. No princípio, quando ainda não se havia formas de registro
escrito, a memória era preservada oralmente por homens-memória que conservavam os
acontecimentos históricos e culturais da sociedade oral.
A invenção da dita memória artificial, a escrita, propiciou ao homem a ilusão de
dominar a sua memória e a impossibilidade do seu apagamento. Segundo LeroiGourhan (1990), o surgimento da imprensa revoluciona a forma de se pensar a memória
que, representada e difundida, oralmente passa a ter um vertente “artificial”, um auxilio
a memória dos homens, deixando a disposição do leitor uma memória coletiva enorme.
A partir de então, a noção de arquivo passa ser relevante a uma sociedade que quer a
qualquer modo preservar sua cultura, sua memória. Daí a importância do livro como
símbolo da memória coletiva. Cria-se em áreas urbanas arquivos públicos com o intuito
de resguardar a história da comunidade. Manter o controle desta memória escrita
representa, então, dominar a história passada e presente de uma sociedade e o poder que
tem sobre ela, podendo silenciar ao provocar o apagamento de resistências ou elevar
ícones dominantes.
A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças
sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é
uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os
silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da
memória coletiva. (LE GOFF, 1994, p. 426)

O conjunto de memória de uma sociedade, memória coletiva, representa sua
cultura, suas crenças, sua organização social e política. Deste modo, é de interesse de
governantes manipulá-la a seu favor, moldando e formando uma nação atendendo a
necessidade burguesa. Procurou-se, assim, desprezar a memória oral (já que não se pode
dominá-la) e centralizar a memória na escrita. Para Le Goff, a memória coletiva é
construída por monumentações, herança do passado, documentos, por escolhas dos
historiadores.
[...] (memória) um elemento essencial do que se costuma chamar de
identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angustia.
Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um
instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória coletiva
escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da
recordação e da tradição, esta manifestação da memória. (Idem, 1994, p. 476)

Assim, o livro mostra-se como um objeto de transgressão por guardar em si a
memória da sociedade a que pertence, podendo caracterizar o livro como um lugar de
memória e de cultura, construída de acordo com o interesse de determinado grupo. Em
diferentes momentos, o livro foi eliminado por representar uma ameaça a regimes
políticos ou a religião, como esclarece Báez no livro História universal da destruição
dos livros: “Defendo que a teoria de que o livro não é destruído como objeto físico, e
sim como vínculo de memória. Jhon Milton, em Aeropagitica (1644), sustentava que o
que se destrói no livro é a racionalidade que ele representa...” (2006, p. 24).
Diante do estudo sobre a história do livro, encontramos a história da leitura. Assim
como livros foram destruídos como forma de controle das ideias da sociedade, leituras
foram proibidas como forma de domínio do conhecimento e dogmatismo social.
Durante muitas décadas, os livros foram mantidos sob o domínio de autoridades
políticas e religiosas, e a leitura do povo, em especial das mulheres, selecionada de
acordo com a moral que deveriam seguir.
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Leitores autoritários que impedem outros de aprender a ler, leitores fanáticos
que decidem o que pode e o que não se pode ser lido, leitores tóicos que se
recusam a ler por prazer e exigem somente que se recontem fatos que julgam
ser verdadeiros: todos eles tentam limiar os vastos e diversificados poderes
do leitor. Mas os censores também podem adotar formas diferentes em seu
trabalho, sem necessidade de fogueiras ou tribunais. Podem reinterpretar
livros para torná-los úteis apenas a eles mesmos, para justificar seus direitos
autocráticos. (MANGEL, 1997, p.322)

O livro e as outras formas de escritas, ao longo dos anos, se tornaram documentos
históricos. Com a passagem da memória oral à memória escrita e com a conquista do
status de ciência, a história desconsidera os relatos orais. As memórias construídas por
meio da subjetividade não eram consideradas confiáveis na produção de conhecimentos
científicos.
Por isso, compreendendo o livro como lugar de memória e de poder, a
democratização dos livros e da leitura constitui uma ação importante para a inclusão
social bem como a inserção e construção de identidades coletivas. A seguir exporemos
ações importantes para o cenário atual de leitura e de acesso aos livros, bem como a
problematização do acesso e divulgação dos livros digitais.
Lei do Livro: alicerce para políticas públicas
Segundo Souza (2006), ao estabelecer uma política pública deve-se pensar nas
inter-relações estabelecidas entre Estado, política, economia e sociedade; é uma forma
de colocar o governo no campo da ação, de promover redução de gastos e de altos
índices de desigualdade social. Tendo em vista a desigualdade social ainda existente no
Brasil e à falta de acesso à leitura e ao livro, se justificaria a criação de uma política
pública de acesso ao livro e fomento da leitura.
Ao livro é atribuído um valor social que o valida como objeto simbólico, como o
objeto de poder, símbolo de cultura e supremacia. Comumente, a leitura semente é
validade em espaços institucionais, como a escola, se mediada por livros: o bom leitor é
o que mais livros leu. Justamente por este imaginário sobre o objeto livro que surge a
Lei nº10.753.
A Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 que apresenta uma Política Nacional do
Livro, é um importante marco no reconhecimento oficial deste objeto como um bem
cultural que deve ser acessível a todos os cidadãos. O Artigo 1° apresenta as Diretrizes
Gerais:
I - 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 conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da
conservação do patrimônio nacional, da transformação 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 científicas como culturais;
V - 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;
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IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para
seu progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do
saber e da renda;
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro;
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei;
XII - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.

Tem-se uma política do livro que reforça o valor simbólico deste objeto como
patrimônio, bem cultural, meio de transmissão de conhecimento e de fomento de leitura.
O livro assume oficialmente o imaginário presente na sociedade, com a diferença que
este objeto de poder não deve, segundo esta Lei, ser restrito a um grupo como foi por
muitas décadas.
A lei prevê também a divulgação e incentivo da leitura por meio dos livros, bem
como prevê o incentivo a sua produção de distribuição. Desta forma torna-se necessário
criar meios para que os envolvidos com o processo de produção de livro possam atender
a proposta da lei.
A conceituação do que se deve compreender como “livro” na lei é ampla sendo
considerados livros:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de
livro;
II - materiais avulsos relacionados com o 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;
V - 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 deficiência visual;
VIII - livros impressos no Sistema Braille.

O livro perpassa todas as áreas do conhecimento e pode ser editado e publicado de
diferentes meios com materiais diversos. Nesta lei já se inclui livros digitais e os em
Braille.
No Capítulo III desta Lei, “Da editoração, distribuição e comercialização do livro”,
temos a normativa referente à produção, venda e distribuição dos livros. O Capítulo IV,
“Da difusão do livro”, regula a obrigatoriedade de programas e projetos de incentivo à
leitura e acesso ao 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:
I - 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;
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c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização de escolas,
de acervo mínimo de livros para as 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;
V - criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e livreiro em
todo o território nacional.
Art. 14. É 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.

Torna-se previsto em Lei a criação de projetos que promovam o acesso ao livro
e à leitura, de iniciativa privada ou pública, sendo a inserção do livro nas políticas
públicas associadas ao Ministério da Cultura um importante passo para o financiamento
de ações em prol do livro e da leitura. Trataremos do reconhecimento do livro como
bem cultural a seguir.

Livro, um bem cultural
Em 2004 Gilberto Gil foi nomeado Ministro da Cultura e por meio deste Ministério
fomentou ações de incentivo à leitura e de difusão dos livros. Criou programas como o
VivaLeitura cujo objetivo era ressaltar o valor social dos livros; associou-se ao
Ministério da Educação para a construção conjunta do Plano Nacional do Livro e
Leitura (PNLL), que incluiu diversas ações e projetos; e institui 2005 como o Ano
Ibero-americano da Leitura, comemorado em 21 países das Américas e da Europa
naquele mesmo ano. A inserção e envolvimento do Ministério da Cultura (Minc) no
cenário de leitura ressaltam e elevam o livro como um bem cultural, como meio de
promoção de cultura. Bibliotecas, publicações, projetos, foram possíveis por meio do
Plano Nacional do Livro e Leitura. Em seu discurso, em ocasião do lançamento do Ano
Ibero-americano da Leitura, em 2004, Gilberto destacou a leitura e o acesso ao livro
como uma forma de constituir o cidadão, da importância pessoal e coletiva do livro:
Seria um exercício absolutamente fascinante remontar em quantas
dimensões, em quantos momentos, de quantas formas a leitura marcou a vida
de cada um, a vida de cada cidade, de cada sociedade. A partir do ato da
leitura podemos então desenvolver um certo número de operações cognitivas,
hierarquizando os argumentos, comparando os enunciados, descartando
idéias que pouco nos agradam, destacando outras e colocando aquelas que
mais apreciamos em contato com idéias e enunciados de outros livros, de
outros temas, de outros autores, de outros mundos. Usamos essas idéias – que
agora já nos constituem – nas conversas com nossos amigos, em nosso
trabalho, em nossos lares. Nos utilizamos delas para sermos melhores amigos
e amigas, melhores pais e mães, melhores trabalhadores, melhores
empresários ou melhores políticos. (GIL, 2004, acesso 01.09)

E enfatizou a relevância de uma política de livro e leitura e ainda a necessidade dos
projetos de fomento à leitura e difusão do livro: “É por esta razão básica que encaramos
neste governo o conjunto de políticas que possibilitam a ampliação do acesso ao livro e
à leitura como políticas fundamentais para a construção plena da cidadania em nosso
país” (GIL, 2004). A leitura e livro são direitos dos sujeitos, uma forma de inclusão
social, de construção de uma identidade coletiva.
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De acordo com Soares (2002), democratizar o acesso de todos os membros da
sociedade à rede de informação contemporânea é uma forma de reduzir a exclusão e de
garantir os direitos de cidadania. Desta maneira, democratizar o acesso ao livro e à
leitura é uma forma de incluir e propiciar a cidadania.
Assim, em 2006, cria-se o Instituto Pro-livro que se concretiza “num conjunto de
estratégias destinadas a promover a competência leitora, os hábitos de leitura e o acesso
aos livros, especialmente voltado à inclusão cultural de 70 % da população brasileira
que não tem acesso ao livro e aos bens culturais” (SITE prolivro). Este instituto, uma
das ações do Plano Nacional do Livro e da Leitura, visa ação de promoção da leitura e
valorização do livro. Em 2007, o BNDES passa, então, a apoiar este programa por meio
de financiamento do mercado livreiro.
Ainda em 2007, o Mistério da Cultura lança o Mais Cultura que articula três eixos:
Cultura e Cidadania, Cultura e Cidades e Cultura e Economia. Dentre as ações
desenvolvidas neste projeto está a criação de bibliotecas a fim de zerar o déficit deste
espaço do livro e de leitura.
Nesse cenário, embora tenha sido incluído nas discussões e na Lei do Livro, o livro
digital ainda não teve o destaque necessário e, devido a sua crescente presença na
sociedade, deve ser foco de maiores reflexões. A seguir discutiremos alguns pontos
importantes sobre o livro e a leitura digital.
Realidade contemporânea: livro digital/ digitalizado
Embora muitos pensem que o livro digital é produto do século XXI, foi na década
de 1970 que surgiram os primeiros livros digitais, digitalizados pelo estadunidense
Michel Hart. Porém, somente em 1993 entra no mercado o Digital Book v.1, programa
de livros digitais registrado por Zahur Klemath Zapata. E no século XXI, a tecnologia
avançou significativamente surgiram inúmeras inovações na área de leitura e livros
digitais. Apenas em 2010 foram lançados cerca de oito produtos: Amazon, o Kindle DX
Carlos Pinheiro; Bookeen, Cybook Orizon (Tecnologia touchscreen. Muito fino. Liga
ao PC via Bluetooth, Wireless ou USB); TurboSquid Magazine, Primeira revista que
usa o formato iTunes LP da Apple com conteúdos 3 D; Kobo Inc., lança o Kobo
eReader; VTech FLiP, e-Reader para Crianças; iPad, um novo conceito de livro; Kno
Tablet, especialmente vocacionado para o mundo estudantil.
Enfim, muitos foram os avanços tecnológicos relativos à leitura e ao livro digital,
no entanto, no Brasil ainda é restrito o número de pessoas que têm acesso a estas
tecnologias. Em relação à democratização da leitura digital não se tem feito muito.
Poucas escolas por exemplo dispõe de acervo eletrônico e meios de propiciar a leitura
de livro eletrônicos para aqueles que devido a questão financeira, por exemplo, não tem
acesso a internet nem dispõe do instrumento de acesso ao livro digital.
Esse tipo de livro pressupõe um novo perfil de leitor. Não se tem o objeto “livro”
para ser manuseado, mas outro suporte que propicia a leitura dele. Mesmo que muitos
aleguem que o ato de manusear um livro é um ritual importante no processo de leitura,
não podemos desconsiderar que o livro eletrônico além de ser uma leitura como a
realizada com o livro impresso é uma nova forma de democratizar o acesso ao livro.

ISSN-e: 2316-9982

Considerações finais
Embora a Lei nº 10.753 tenha potencializado as ações voltadas para a
democratização da leitura e acesso ao livro, ainda temos avanços significativos para
buscar quanto à prática social da leitura. Não basta disponibilizar em bibliotecas e salas
de aula livros, mesmo que de qualidade e conteúdos relevantes, é preciso
instrumentalizar os professores para trabalhar com eles. No caso dos livros literários,
por exemplo, professores ainda enfatizar a leitura como uma forma de moralizar e
incutir comportamentos socialmente estabelecidos.
O livro continua sendo em nossa sociedade uma forma de segregar determinados
grupos e de atribuir status a outros; basta ver que para muitos o contato com o livro
ocorre apenas no ambiente escolar, quando solicitados pelos professores.
Deve-se pensar em formas de incluir verdadeiramente toda a sociedade nas novas
formas de leituras, acesso a internet, aos meios de leitura digital. Na internet o temos
plataformas como a Domínio Público que contem exemplares digitalizados de obras
cujo direito autoral é livre; são disponibilizados clássicos literários, produções
acadêmicas etc. Mesmo com esta e outras plataformas eletrônicas permitindo o acesso
gratuito aos livros, ainda se tem dificuldade de validar este meio como um suporte de
leitura e seu acesso continuam sendo restringido por questões financeiras ligadas à
tecnologia.
Enfim, o imaginário de um leitor e de uma leitura ideal socialmente está em
reconstrução e projetos direcionados à formação de leitores e acesso ao livro poderão
contribuir para a democratização do livro e inserção cultural de classes excluídas na
sociedade, em condições plenas de exercer seus direitos culturais, sua cidadania.
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