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 O programa Mais Cultura, do Ministério da Cultura, que visa ampliar, modernizar e 
criar bibliotecas públicas e pontos de leitura em todo o País, autorizou a aquisição 
de milhares de novos títulos que contemplam diversas áreas, como ciências exatas, 
humanas e biológicas, obras de referência, literatura infanto-juvenil e livros 
literários. Na listagem, há trabalhos de goianos ou produzidos em Goiás. Estes 
livros são enviados às comissões julgadoras de cada segmento, passando por 
posterior avaliação. Não há um edital nessa fase, como ocorre com o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) e com o Programa Nacional do Livro e Leitura 
(PNLL). O objetivo do governo federal é cobrir todos os municípios brasileiros com 
uma biblioteca pública ou ponto de leitura até o final deste ano. Entre os 
selecionados por equipes de pareceristas, formadas por professores universitários 
de todas as regiões brasileiras, estão o romance Camumbembe, de Adelice da 
Silveira Barros, Literatura Infantil Brasiliera: Um Guia para Professores e 
Promotores de Leitura - ambos da Cânone Editorial -, o infanto-juvenil A Distância 
das Coisas (Editora SM), de Flávio Carneiro, e três títulos de Cora Coralina - As 
Cocadas, A Menina, O Cofrinho e a Vovó e Meu Livro de Cordel-, todos publicados 
pela Global Editora. A quantidade de exemplares que serão comercializados para o 
governo ainda não foi divulgada pela Biblioteca Nacional, órgão responsável por 
coordenar o programa. Em edições anteriores do projeto, até 2 mil exemplares de 
cada livro chegaram a ser adquiridas. Nas listagens há grandes nomes da literatura 
brasileira e mundial, com a adoção de verdadeiros clássicos de autores como 
Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Érico Verissimo, Graciliano Ramos e Tolstói. 
Títulos de filósofos e pensadores, como Martin Heidegger e Theodore Adorno, 
também foram incluídos. No segmento infanto-juvenil, destaque para Bartolomeu 
Campos de Queirós, com quase 10 trabalhos selecionados. Há livros de todos os 
gêneros, da poesia à crônica, da biografia a tratados médicos e sociológicos. 

 


