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MERCADO EDITORIAL

Fernanda Marques

Editora Fiocruz chega aos
20 anos neste 2013 de-
monstrando maturidade e
disposta a assumir novos
desafios. Exemplo disso é

que seu editor-executivo, João Canossa,
foi eleito presidente da Associação Bra-
sileira das Editoras Universitárias (Abeu),
que reúne 113 editoras de universidades
e institutos de pesquisa das mais dife-
rentes partes do país. A cerimônia de
posse ocorreu durante a 16ª Bienal Inter-
nacional do Livro do Rio de Janeiro, opor-
tunidade em que o coletivo das editoras
universitárias demonstrou a sua força.

Há quem assegure que as edito-
ras universitárias estão entre os prin-
cipais atrativos das bienais. “Visitar o
estande da Abeu é valioso para pes-
quisadores, mas não exclusivamente
para eles. O público não universitário
sempre encontra títulos interessantes”,
opinou Cristina Warth, à frente da
Pallas Editora e ex-presidente da Liga
Brasileira de Editoras (Libre). “A pro-
dução acadêmica é riquíssima. E a
Bienal do Rio é uma oportunidade pre-

A
ciosa de conhecer uma amostra ex-
pressiva dessa produção, reunida em
um espaço único. E são livros que o
leitor não costuma encontrar em qual-
quer lugar”, lembrou.

A distribuição dos livros acadêmi-
cos é, de fato, um desafio a ser en-
frentado pelas editoras universitárias.
“Estas costumam participar de congres-
sos científicos, mas isso não atende ao
objetivo de chegar a um público mais
amplo”, reconhece o diretor da Edito-
ra da Universidade Estadual da Paraí-
ba (EDUEPB), Cidoval Morais de
Sousa. “Eventos como a Bienal do Rio
funcionam, então como uma vitrine,
onde se expõe uma seleção de livros
com qualidade técnica e estética, bons
de ler e de ver. Porque o livro tem que
ser agradável para o leitor”, destacou.

Essas questões estão na plataforma
da diretoria da Abeu. “Embora ainda
haja entraves a contornar, o livro uni-
versitário deixou de ser chato. Boa par-
te da edição universitária brasileira hoje
é atraente, bem cuidada, bons textos.
Conteúdos de importância em suportes
adequados, para resumir. Precisamos
agora aprender a fazer circular melhor

o livro”, afirmou Canossa, com manda-
to até 2015. “Creio que devemos en-
carar toda e qualquer forma de difusão
como uma possibilidade de dar acesso
ao leitor – e aqui entenda-se leitor no
sentido amplo. São necessárias políti-
cas de envergadura que deem suporte
à devida circulação da ciência, da arte
e da cultura: uma real cultura do livro
para as nossas populações”, completou.

A pesquisadora Madel Therezinha
Luz, professora aposentada da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), concorda que as editoras uni-
versitárias podem contribuir para a cul-
tura do livro, estimulando que trabalhos
acadêmicos sérios sejam escritos na lin-
guagem da divulgação. “É preciso abrir
a produção científica para um público
maior. A preservação do formato im-
presso exige este esforço”, analisou.
Segundo ela, o livro acadêmico pode
e deve ter um papel pedagógico, de
formação do público, “muito importan-
te em um momento em que informa-
ções virtuais ou de mass media tendem
a permanecer em um nível de superfi-
cialidade que não forma nem informa”,
avaliou Madel.
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