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CONQUISTAS BRASILEIRAS
•

Revista Bravo (outubro de 2012)

•

OS 15 FATOS MAIS RELEVANTES DA CULTURA BRASILEIRA NOS ÚLTIMOS 15
ANOS
O FLORESCIMENTO DA ESCRITA
MICHEL LAUB

•

Em 1997
 A vida de um escritor iniciante não era fácil no Brasil
 O alto custo do processo de impressão limitava o número de editoras
 O espaço na imprensa para novos nomes era reduzido
 Os eventos em torno do livro se restringiam quase que exclusivamente a
bienais, com sua ênfasae em vendas e atrações midiáticas.
 A “fome de ficção” do público era (ainda mais) saciada por cinema e TV,
num mundo quase todo organizado ao redor da linguagem visual.

• 15 anos depois...
 O cenário é outro.
 A informatização simplificou e barateou a produção de
livros em papel, fortalecendo editoras independentes
como a carioca 7 Letras e a gaúcha Livros do Mal.
 Uma internet consolidada tornou a escrita uma
linguagem tão presente no cotidiano quanto a fala.
 Ferramentas de autopublicação em blogs, redes sociais e
livros eletrônicos, resolveu um antigo problema: como ter
os primeiros textos lidos, difundidos e comentados.
 O grande mercado, as políticas públicas e o próprio meio
literário hegemônico responderam a esse renascimento
da escrita

•

Chegada de grupos editoriais estrangeiros ao Brasil
 Os portugueses da Leya
 Os espanhóis da Santillana
 Os ingleses da Penguin

•

Campanhas governamentais de estímulo à leitura

•

Prêmios literários importantes foram criados:
 Passo Fundo Zaffari & Bourbon de
Literatura
 Portugal Telecom
 São Paulo de Literatura

•

Eventos com curadoria mais centrada em obras e seus
criadores se multiplicaram na esteira das leis de incentivo e das
bem-sucedidas
 Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo (1981)
 FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty (2002)

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LEITURA

QUEM É RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DAS AÇÕES?
•

O ESTADO DEVE
 FORNECER OS MEIOS NECESSÁRIOS
 PROMOVER PROJETOS E PROGRAMAS QUE GEREM CONDIÇÕES DE
IGUALDADE NA POPULAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO E O MELHORAMENTO
DE UMA APRENDIZAGEM SEM A QUAL O CIDADÃO CARECE DA
POSSIBILIDADE DE EXERCER PLENAMENTE A CIDADANIA

•

AQUELE QUE NÃO LÊ
 FICA APARTADO DO MUNDO, É UM MARGINALIZADO QUE NÃO PODERÁ
TER ACESSO AOS MÚLTIPLOS DESAFIOS DO UNIVERSO PROFISSIONAL,
INTELECTUAL E SOCIAL CONTEMPORÂNEOS.

•

A EXPERIÊNCIA DO CHILE – BIBLIOTECAS ESCOLARES PASSAM A SER CENTROS DE
RECURSOS PARA A APRENDIZAGEM – BIBLIOTECAS CRA
 INTERLOCUÇÃO COM CONSTANZA MÉKIS

Política de
leitura

Política de governo
implica
Envolvimento
Sociedade civil

Ação harmônica entre:
Ministérios
 Educação
 Cultura
 Ciência
e Tecnologia

PNLL – EIXOS DE AÇÃO

Democratização do acesso
Fomento da leitura e da formação
Valorização da leitura e da comunicação
Apoio à economia do livro

Eixos de ação

Eixo 1 - Democratização do acesso
 1.1. Implantação de novas biblioteca
 1.2. Fortalecimento da rede atual de bibliotecas
 1.3. Conquista de novos espaços de leitura
 1.4. Distribuição de livros gratuitos
 1.5. Melhoria do acesso ao livro e a outras formas de
expressão da leitura
 1.6. Incorporação e uso de tecnologias de informação e
comunicação

Eixo 2 – Fomento à leitura e à formação de
mediadores

 2.1. Formação de mediadores de leitura
 2.2. Projetos sociais de leitura
 2.3. Estudos e fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura
 2.4. Sistemas de informação nas áreas de bibliotecas, da
bibliografia e do mercado editorial
 2.5. Prêmios e reconhecimento às ações de incentivo e fomento
às práticas sociais de leitura

Eixo 3 – Valorização institucional da leitura e incremento
de seu valor simbólico

 3.1. Ações para converter o fomento às práticas sociais da
leitura em Política de Estado
 3.2. Ações para criar consciência sobre o valor social do
livro e da leitura
 3.3. Publicações impressas e outras mídias dedicadas à
valorização do livro e da leitura

Eixo 4 – Desenvolvimento da economia
do livro

 4.1. Desenvolvimento da cadeia produtiva do livro
 4.2. Fomento à distribuição, circulação e consumo de
bens de leitura
 4.3. Apoio à cadeia criativa do livro
 4.4. Maior presença no exterior da produção nacional
literária científica e cultural editada

A construção do
Monstro

A realidade da 5ª economia
do mundo
•

A agenda dos candidatos
 a prefeito
 a vereador
nas últimas eleições:
•

•

Sem falar em









ELIMINAR DEFINITIVAMENTE PROBLEMAS RELATIVOS
À EDUCAÇÃO
À SAÚDE
AO SANEAMENTO BÁSICO...

INOVAÇÃO por meio da

Formação contínua de professores
Preparação permanente de dirigentes
Formação inovadora de profissionais para bibliotecas
Renovação e ampliação de acervos
Criação de programas-piloto com o uso de tablets
Criação de redes
Trabalhos colaborativos
Experiências inovadoras a partir dos novos jeitos de ler e escrever

A situação que se enfrenta
VERBAS TRILIONÁRIAS APLICADAS

Em estádios
Em vilas olímpicas
Em túneis, avenidas, metrôs
Em locais desvinculados das necessidades da população

•

FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS

•

ONDE FICA A PREOCUPAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO
DO CÉREBRO?

•

Omissão no século XXI de políticas públicas
comprometidas com a transformação
 De dados em informação
 De informação em conhecimento
 De conhecimento em sabedoria
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