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Ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e dez, às nove 1 

horas nesta cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, no Hotel 2 

Manhatan Plaza, situado nesta capital, sob a presidência do Sr. 3 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) e do Sr. Marcelo 4 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC), na presença dos (as) 5 

Conselheiros (as): Sr. Antônio Almir Mota (Área de Criação), Sra. 6 

Benita Lamaz Gonzales (Área de Mediação), Sr. Edgar Jesus 7 

Figueira Borges (Região Norte), Sr. Fabiano Lima (Assessor 8 

Técnico do CNPC), Sr. Fabiano Santos (Diretoria de Literatura, Livro 9 

e Leitura), Sr. Glaucio Cunha Cruz Pereira (Região Sudeste), Sra. 10 

Izaura Maria Ribeiro Franco (Região Centro-Oeste), Sr. José 11 

Castilho Marques Neto (Plano Nacional do Livro e Leitura), Sr. 12 

João de Castro Ribeiro (Área de Criação), Sr. Kelsen Bravos da 13 

Silva (Área de Mediação), Sra. Juracy Ignéz Assman Saraiva 14 

(Área de Mediação), Sr. Luiz Antônio Torelli (Área de Produção e 15 

Distribuição), Sra. Maria das Dores Andrade de Barros (Área de 16 

Circulação), Sr. Nilton Aparecido Bobato (Região Sul), Sra. Maria 17 

do Socorro Sampaio Flores (Região Nordeste), Sr. Nilton 18 

Aparecido Bobato (Região Sul), Sr. Oscar Manoel da Costa 19 

Gonçalves (Conselho Nacional de Secretários de Educação), Sra. 20 

Rosely Maria Shinyashiki (Área de Produção e Distribuição), Sra. 21 

Silvana Meireles (Secretária de Articulação Institucional), Sr. Vítor 22 

Tavares da Silva Filho (Área de Produção e Distribuição) - Teve 23 

início a Reunião do Colegiado Setorial de Livro e Leitura coordenada 24 

pelo Senhor Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC), servidor 25 

do Ministério da Cultura, destinados a apreciar a seguinte pauta: 26 

Pauta do dia 18/11/2010 – 1) Abertura da Sessão; 2) Cultura e 27 

Educação – Consulta ao Colegiado. Avaliação da Política de Livro, 28 



Leitura e Literatura do MinC e MEC. 3) Encaminhamentos; Item 1) 29 

Abertura: O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) pediu 30 

a todos que tomassem seus assentos para que pudessem começar a 31 

reunião; cumprimentou a todos e deu início à reunião; Esclareceu 32 

como seriam os trabalhos daquele dia; Item 02) Informes Gerais: 33 

Solicitou que, em um prazo de 10 dias, os integrantes do Colegiado 34 

enviassem ao CNPC questões e sugestões de itens de pauta para a 35 

próxima reunião, que seria em março do seguinte ano, para que 36 

ficasse definido o que seria tratado, independente das possíveis 37 

mudanças que poderiam ocorrer por conta da mudança de governo. 38 

O Sr. Antônio Almir Mota (Área de Criação) sugeriu que fizessem 39 

um balanço de tudo que teria sido realizado e tratado no Colegiado. 40 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) acatou a 41 

sugestão e solicitou que fosse enviado formalmente ao CNPC, pois 42 

seria feito um relatório geral de todos os Colegiados para ficar 43 

registrado e fundamentarem aquelas sugestões de pautas; Ressaltou 44 

a importância daquele balanço, que era importante verificarem em 45 

que ponto se encontrava tudo aquilo que tinha sido feito pelo 46 

Colegiado, como o PNLL; Informou que iriam discutir sobre a 47 

integração entre MinC e MEC, a qual aconteceria em todos os 48 

colegiados, com apresentação do Sr. André Lázaro que explicaria 49 

melhor o assunto e o que estava sendo proposto. O Sr. Nilton 50 

Aparecido Bobato (Região Sul) Ressaltou que tinham algumas 51 

pendências desde a última reunião do Colegiado, quanto ao PNLL e 52 

ao Fundo Setorial, e ele teria solicitado também que entrasse na 53 

pauta a questão da doação de acervos e a mesma não estava. O Sr. 54 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) explicou que o 55 

Colegiado deveria definir em quais Colegiados aquela matéria iria ser 56 

discutida. O Sr. Nilton Aparecido Bobato (Região Sul) esclareceu 57 

que era no Colegiado de Livro e Leitura, Colegiado de Artes Visuais e 58 

mais três grupos que não tinham Colegiados, como Arquivos, Museus 59 

e mais um grupo. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do 60 



CNPC) informou que seria enviado o anteprojeto que estaria 61 

tramitando para todos e eles poderiam fazer uma discussão virtual, 62 

pois eles não teriam tempo hábil naquele momento. O Sr. Nilton 63 

Aparecido Bobato (Região Sul) ressaltou que a próxima reunião do 64 

CNPC seria nos dias 08 e 09 de Dezembro e ele precisaria ter uma 65 

posição do Colegiado para apresentar na ocasião. O Sr. Marcelo 66 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) solicitou que todos enviassem 67 

as contribuições em um prazo de 10 a 15 dias. O Sr. Nilton 68 

Aparecido Bobato (Região Sul) esclareceu que o projeto criava um 69 

sistema de incentivo fiscal para poder financiar a aquisição de 70 

acervos particulares, e esse era o problema. O Sr. Antônio Almir 71 

Mota (Área de Criação) colocou que deveriam consultar os 72 

advogados, pois não sabia se era possível o governo, ainda que 73 

subsidiariamente, passar recursos para dotações particulares, mesmo 74 

que sejam para uso público. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-75 

Geral do CNPC) sugeriu que passassem para a pauta da educação e 76 

cultura e depois, se eles conseguissem imprimir, tentariam iniciar 77 

aquele debate que estava sendo proposto, para que o Colegiado 78 

tentasse tirar uma posição única quanto ao tema; Ficou acordado 79 

que o Sr. Nílton Aparecido Bobato ficaria como relator e se 80 

encarregaria de organizar a discussão e as opiniões, e como 81 

integrante do Conselho, levaria a posição do Colegiado. A Sra. Maria 82 

Helena Signorelli (Diretoria de Literatura, Livro e Leitura) Esclarece 83 

que, quanto aos projetos, a tramitação dos mesmos, para proposição 84 

ao Congresso, e na parte da tarde, eles teriam o Encontro Nacional 85 

do Livro e Leitura, e nesse encontro teriam o balanço geral de todas 86 

as ações, inclusive dos projetos de institucionalização; Informou que 87 

o projeto do fundo estava em análise pelos Ministérios co-autores em 88 

sua última versão, o Ministério da Educação e o Ministério do 89 

Planejamento já teriam se posicionado favoráveis ao projeto, e 90 

estavam aguardando ainda a posição do Ministério da Fazenda; 91 

Esclareceu que tinha uma recomendação do Ministério do 92 



Planejamento de alteração em um artigo, mas que não alterava, só 93 

em termos de esclarecimento do artigo, não mudava o que estava 94 

estabelecido pelo artigo; Informou quanto ao PNLL que continuavam 95 

com os encaminhamentos e o único Ministério que tinha que se 96 

posicionar era o Ministério da Educação, a sua consultoria jurídica já 97 

teria se manifestado e o projeto estava para assinatura do ministro, 98 

então se ele assinasse naquele dia já poderiam dar os 99 

encaminhamentos do Ministério da Cultura para depois encaminhar a 100 

Casa Civil e depois encaminhar ao Congresso; Lembrou também do 101 

projeto que estava em trâmite, o decreto de regulamentação da Lei 102 

do Livro, que não precisava passar pelo Congresso, mas tinha que 103 

passar pela Casa Civil e a Casa Civil depois de analisá-lo devolveu ao 104 

Ministério da Cultura alegando que deveria passar pela Secretaria de 105 

Direitos Humanos com relação à alguns artigos que falavam da 106 

acessibilidade, esse projeto já teria voltado, suas alterações teriam 107 

sido devidamente feitas no MinC, teria sido encaminhado ao MEC e 108 

depois a Secretaria de Direitos Humanos, e já estava na consultoria 109 

Jurídica da SDH e após isso seguiria para a Casa Civil; Explicou que 110 

mesmo chegando na Casa Civil, se a mesma entendesse que o 111 

projeto apresenta artigos  que vão contra o escopo da lei será 112 

rejeitado o decreto da forma que está redigido, ou seja, só após o 113 

posicionamento oficial da Casa Civil que eles poderiam saber se 114 

teriam que alterar novamente ou se seguirá para sansão do 115 

presidente. A Sra. Rosely Maria Shinyashiki (Área de Produção e 116 

Distribuição) reiterou a importância da aprovação da Lei do Livro; 117 

Informou que em Cuba haveria uma discussão sobre a Lei do Livro a 118 

nível América Latina, com todos da cadeia e com a sociedade; 119 

Sugeriu que buscasse nesse encontro um modelo para ser aplicado 120 

aqui, pois de certo atenderia todas as questões, inclusive de 121 

acessibilidade, que não era uma questão apenas do Brasil. O Sr. 122 

José Castilho Marques Neto (Plano Nacional do Livro e Leitura) 123 

deu bom dia a todos e todas; Sugeriu que o Colegiado se 124 



manifestasse e reforçasse também a Diretoria do Livro e da Leitura 125 

quanto à aprovação da Lei do Livro; Ressaltou a persistência da 126 

Diretoria da Livro e da Leitura em seu esforço pela aprovação da Lei 127 

do Livro e reiterou a necessidade de o Colegiado se manifestar em 128 

apoio e solidariedade, mas também em cobrança ao Governo Federal 129 

para que a aprovação se desse o mais rápido possível. O Sr. 130 

Fabiano Santos (Diretoria de Literatura, Livro e Leitura) deu bom 131 

dia a todos; Destacou que todas aquelas discussões sobre lei do 132 

livro, o encontro na Colômbia seriam tratadas na parte da tarde no 133 

Encontro Nacional do Livro e Leitura. Item 02) Cultura e Educação 134 

– Consulta ao Colegiado - Avaliação da política de livro, leitura 135 

e literatura do MinC e MEC: O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-136 

Geral do CNPC) passou ao próximo item de pauta, os projetos de 137 

integração entre MEC e MinC; Solicitou que a partir do material que 138 

estava disponibilizado, que pensassem nessa relação entre MEC e 139 

MinC, as sugestões que poderiam dar para o futuro dessa relação 140 

para que, ao final, formalizassem um documento oficial do Colegiado, 141 

que seria entregue para os Ministros da Educação e da Cultura como 142 

posicionamento do Colegiado; Passou a leitura das diretrizes para 143 

educação e cultura, qual segue: “Atualmente, diversos projetos e 144 

ações têm sido desenvolvidos em parceria entre a cultura e 145 

educação. São projetos na área de educação superior, educação 146 

técnica e tecnológica, educação básica, além do estabelecimento de 147 

parcerias no setor de Livro, leitura e Literatura. Entre os trabalhos, 148 

podemos citar: programa de extensão universitária, que tem entre as 149 

suas linhas temáticas, a Gestão Cultura, Economia da Cultura, e 150 

Desenvolvimento das Linguagens Artísticas; 28 cursos diferentes em 151 

Educação Técnica ou Tecnológica, com 1897 matrículas; Programa 152 

Mais Educação, que busca contribuir para a melhoria da 153 

aprendizagem por meio da ampliação da jornada escolar, com a 154 

oferta de atividades artísticas, culturais e esportivas, como: dança, 155 

teatro, iniciação musical, leitura, práticas circenses; Programa Escola 156 



Aberta, que incentiva e apóia a abertura de escolas públicas de 157 

educação básica, nos fins de semana, com vistas a fortalecer a 158 

integração escola-comunidade, assim como evidenciar a cultura 159 

popular, as expressões juvenis e o protagonismo da comunidade; 160 

Programa Nacional da Biblioteca na Escola; Programa Nacional do 161 

Livro Didático; Programa Nacional do Livro no Ensino Médio; 162 

Programa Nacional do Livro na Alfabetização; Cursos para formação 163 

de mediadores de leitura; Projetos de fomento à leitura para 164 

Neoleitores; Projeto Escola com Ponto de cultura: ação integrada 165 

entre: Casa da Arte de Educar – RJ / Programa Escola Viva – MinC – 166 

Fiocruz/Programa Mais Educação – SECAD – MinC; Projetos de 167 

Fomento a leitura para Neoleitores Jovens, Adultos e Idosos: Projetos 168 

aprovados: Promoção de Acesso a leitura, Formação de Leitores e 169 

Mediadores de Leitura, Pesquisa e Avaliação sobre leitura.”. O Sr. 170 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) Solicitou que a partir 171 

daquelas diretrizes dessem início a discussão, entre MinC e MEC e 172 

avaliassem a relação e sugerissem propostas. O Sr. Edgar Jesus 173 

Figueira Borges (Região Norte) sugeriu que colocasse no Programa 174 

Escola Aberta que as bibliotecas também fossem espaços abertos à 175 

comunidade. O Sr. Nilton Aparecido Bobato (Região Sul) ressaltou 176 

que considerava a parceria com o MEC razoável, pois ainda deixava a 177 

desejar principalmente quanto ao Plano Nacional do Livro e da 178 

Leitura; Informou que na reunião do CNPC questionou ao 179 

representante do MEC como eles desenvolveriam a leitura, a 180 

literatura como processo de cultura se a formação dos professores 181 

deixava a desejar, e a maioria dos professores do país não gostavam 182 

de ler e não liam, então como eles promoveriam literatura na escola, 183 

promover o livro literário se os professores mesmo não gostavam de 184 

ler; Sugeriu como proposta de defesa do Colegiado, rediscutir junto 185 

ao MEC a forma como estavam formando professores de literatura no 186 

país. O Sr. Edgar Jesus Figueira Borges (Região Norte) Reiterou 187 

também a questão da biblioteca, que era vista pelos alunos como um 188 



lugar de punição; Ressaltou a importância de rediscutir a grade 189 

curricular do Ensino Médio, ou ampliar e criar outros métodos de 190 

incentivo a leitura, pois só investir no Ensino Superior não seria 191 

suficiente. O Sr. José Castilho Marques Neto (Plano Nacional do 192 

Livro e Leitura) Ressaltou que a própria não existência de projetos de 193 

leitura dentro do Ministério da Educação causava muitas dificuldades, 194 

como a questão da biblioteca escolar, apenas 1/3 das escolas 195 

possuíam algum tipo de biblioteca, e dentro daqueles parâmetros, 196 

uma biblioteca isolada da escola, que servia de depósito de 197 

professores com distúrbios psicológicos, físicos e isso não era só no 198 

Brasil, mas em toda a América Latina, eram os profissionais 199 

readaptados, então se o Ministério não conseguia nem lidar com essa 200 

questão, seria muito difícil conseguir fazer com que  biblioteca se 201 

tornasse um lugar adequado; Reiterou que a partir da pesquisa das 202 

bibliotecas eles tinham subsídios suficientes para enfrentar essa 203 

questão e isso era consenso também com a SECAD e com o MEC, 204 

que deveriam trabalhar a biblioteca no sentido de ser uma fonte de 205 

recursos e  aprendizagem, e também para a questão da leitura; 206 

Informou que estavam reunindo todos os documentos de memória 207 

do PNLL para serem disponibilizados através de um livro de 208 

memórias, que estaria disponível na primeira semana de dezembro, 209 

nos quais haviam elementos conceituais pensados, ideias que 210 

estavam sendo realizadas, e era importante que avançassem naquela 211 

trilha que aí realmente a Cultura e a Educação iriam de fato se 212 

entrelaçar. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 213 

Colocou que a idéia daquela reunião era consolidar um documento 214 

objetivo, com diretrizes consolidadas que versaria sobre as políticas 215 

integradas de Cultura e Educação, um documento oficial do CNPC, 216 

que seria entregue aos futuros ministros das pastas de Educação e 217 

Cultura. O Sr. José Castilho Marques Neto (Plano Nacional do 218 

Livro e Leitura) sugeriu que utilizassem o conteúdo desse livro de 219 

memórias para a confecção desse documento. O Sr. Kelsen Bravos 220 



da Silva (Área de Mediação) Ressaltou um programa de educação do 221 

Ceará chamado Alfabetização na Idade Certa, que era um programa 222 

que contemplava, na idade certa de alfabetização infantil até os 223 

primeiros e segundos anos, que os alunos tinham uma eficiência 224 

leitora fantástica; Citou também o projeto dos Clubes de leitura, que 225 

funcionava nos 184 municípios do Ceará e que tinha também a 226 

ferramenta www.clubesdeleitura.com.br, aonde promovia encontros de 227 

leitura, onde o professor disseminava a leitura para a comunidade, 228 

no site tinha as informações dos 184 Clubes de Leitura espalhados 229 

pelo Ceará; Sugeriu que utilizassem esse exemplo para disseminar 230 

em todo o país, pois ia ao encontro dos documentos do Colegiado e 231 

já tinha a sensibilidade do MEC. O Sr. Fabiano Santos (Diretoria de 232 

Literatura, Livro e Leitura) sugeriu que apontassem 5 diretrizes para 233 

que discutissem com o MEC; Sugeriu 3, primeiro: a questão da 234 

formação do professor/mediador de leitura, segundo: a questão da 235 

biblioteca escolar, terceiro: a questão dos agentes de leitura, quarto: 236 

a questão a literatura; Sugeriu também como recomendação que o 237 

MEC desse uma maior atenção ao PNLL. O Sr. Marcelo Veiga 238 

(Coordenador-Geral do CNPC) solicitou que sintetizassem as falas por 239 

conta do avançar do tempo. Sr. Nilton Aparecido Bobato (Região 240 

Sul) Sugeriu que fosse proposto ao MEC um seminário nacional com 241 

os cursos de formação de professores de língua portuguesa para 242 

debater a questão da formação, chegar à base do professor e discutir 243 

isso com as universidades, para que elas revejam o seu formato. O 244 

Sr. José Castilho Marques Neto (Plano Nacional do Livro e Leitura) 245 

esclareceu que nos documentos produzidos em 2009 também estava 246 

prevista a intervenção no currículo a partir da universidade, e 247 

inclusive com participação das universidades nessa reformatação. A 248 

Sra. Maria Helena Signorelli (Diretoria de Literatura, Livro e 249 

Leitura) registrou que na Conferência Nacional de Educação em 250 

momento nenhum a palavra Cultura era mencionada, ou seja, eles 251 

tinham que começar a aproximar os professores dessa nova relação 252 

http://www.clubesdeleitura.com.br/


da cultura como educação, e não de cultura como entretenimento, 253 

essa visão tinha que partilhada também com o MEC, e ser passada 254 

aos professores, diretores, de alguma forma, um seminário, ou 255 

vários seminários, de alguma forma que o MinC dissesse ao MEC que 256 

a Educação tinha que contemplar a Cultura. A Sra. Rosely Maria 257 

Shinyashiki (Área de Produção e Distribuição) Ressaltou que tudo 258 

que estava sendo colocado ali, inclusive quanto ao MEC, estava 259 

contemplado no PNLL, tinham que reforçá-lo, abraçar o Plano 260 

Nacional do Livro e da Leitura como um norte único para o MEC e 261 

MinC; Ressaltou a importância do Instituto Nacional do Livro, pois 262 

eles tinham conseguido que a Coordenação do Livro se tornasse uma 263 

Diretoria, mas era pouco, eles já tinham sido uma secretaria, e 264 

tinham que virar de novo uma secretaria, pois só assim conseguiriam 265 

falar que o Livro e a Leitura estavam no mesmo patamar das outras 266 

formas de cultura. O Sr. Luiz Antônio Torelli (Área de Produção e 267 

Distribuição) Reiterou a fala anterior com relação ao PNLL, no qual 268 

contemplava todos os anseios do Colegiado; Ressaltou que o que 269 

estava faltando era o livro e a leitura serem encarados como uma 270 

secretaria ou instituto para ter a credibilidade necessária, pois 271 

mesmo dentro do Ministério da Cultura, ainda era algo bastante 272 

insignificante diante das outras prioridades do MinC e MEC, e 273 

também que tivessem o PNLL como o mais importante a ser tratado 274 

no ano seguinte, no novo governo. O Sr. João de Castro Ribeiro 275 

(Área de Criação) informou que tinha começado um projeto em 276 

Belém, na Universidade Federal do Pará, de troca de livros, não só de 277 

obras de cunho acadêmico, mas obras em geral, e que esse projeto 278 

estava gerando um interesse da sociedade, como também das 279 

escolas das redondezas, estavam conseguindo resultados. A Sra. 280 

Juracy Ignéz Assman Saraiva (Área de Mediação) reforçou a 281 

importância do PNLL, sendo que o mesmo contemplava todas as 282 

ações previamente discutidas pelo Colegiado, entretanto, insiste no 283 

fato de cobrar junto ao MEC e os órgãos de fomento, CAPES e CNPq 284 



propostas de editais orientados para a promoção e o estudo da 285 

questão teórica e da aplicabilidade da leitura. O Sr. Vítor Tavares 286 

da Silva Filho (Área de Produção e Distribuição) agradeceu a equipe 287 

do MinC, ao Sr. Marcelo Veiga, Sr. Gustavo Vidigal, a equipe da 288 

Diretoria do Livro e da Leitura, do Sr. Fabiano Santos; Sugeriu 289 

também que reforçassem o PNLL junto ao MEC e a MinC e que 290 

fizessem com que as livrarias se tornassem pontos de cultura, e não 291 

apenas como pontos de venda de livros, eles tinham que colocar algo 292 

que incentive a abertura de livrarias e que eles pudessem ter algo 293 

que defendesse as livrarias, não adianta abrir e simplesmente fechar 294 

depois., tem que servir como exemplo para incentivar a abertura de 295 

grandes livrarias, como também pegassem de modelo a lei francesa 296 

do livro e de defesa das livrarias, pois se não fosse a referida lei, 297 

várias livrarias já teriam fechado na França, então eles poderiam 298 

aproveitar sim isso e colocar dentro das complexidades do Brasil e 299 

assim transformar as livrarias em verdadeiros pontos de cultura, em 300 

bibliotecas para a sociedade. O Sr. José Castilho Marques Neto 301 

(Plano Nacional do Livro e Leitura) leu um diálogo da pesquisa feita 302 

pelo MEC em relação às bibliotecas, no qual uma criança dizia que a 303 

biblioteca não poderia ter livro didático, pois seus colegas pensavam 304 

que biblioteca era lugar para fazer dever, ou seja, ali eles tinham a 305 

percepção da criança em relação à biblioteca e o que aquilo 306 

representava. Item 3) Encaminhamentos: O Sr. Marcelo Veiga 307 

(Coordenador-Geral do CNPC) sugeriu que o Sr. Nilton Aparecido 308 

Bobato ficasse como relator, para formalizar o documento, para 309 

depois de definido o formato, encaminhar o documento. O Sr. Nilton 310 

Aparecido Bobato (Região Sul) ficou escolhido como relator e 311 

responsável por formalizar o documento do Colegiado. O Sr. Antônio 312 

Almir Mota (Área de Criação) esclareceu que queriam, no primeiro 313 

item, reforçar o plano na questão dos ministérios, e depois 314 

apontariam quatro itens que eles consideravam mais urgentes de 315 

serem tratados. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 316 



Sugeriu que fizessem um texto introdutório reforçando a questão do 317 

Plano Nacional do Livro e da Leitura, sem que entrasse nos outros 318 

itens, para que pudesse dar destaque a alguns pontos específicos. O 319 

Sr. Fabiano Santos (Diretoria de Literatura, Livro e Leitura) 320 

observou que o PNLL era a premissa, o limiar, mas aqueles outros 321 

pontos eles iriam pensar para os próximos quatro anos, para que 322 

tivessem um destaque no próximo governo. O Sr. Marcelo Veiga 323 

(Coordenador-Geral do CNPC) sugeriu que definissem os temas. O 324 

Sr. Nilton Aparecido Bobato (Região Sul) acatou a sugestão do Sr. 325 

Fabiano Santos e pediu que acrescentasse na formação do professor 326 

a questão das universidades, para reforçar, então seriam quatro 327 

tópicos: formação dos mediadores (professor, leitor e universidades), 328 

bibliotecas escolares, agentes de leitura e literatura. O Sr. Fabiano 329 

Santos (Diretoria de Literatura, Livro e Leitura) sugeriu que a ideia 330 

da biblioteca escolar não ficassem só na arquitetura da biblioteca 331 

escolar, mas que pensassem também na formação do Plano Nacional 332 

da Biblioteca Escolar. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do 333 

CNPC) questionou ao colegiado como eles desenvolveriam cada um 334 

dos tópicos, as definições de cada um deles. A Sra. Benita Lamaz 335 

Gonzales (Área de Mediação) ressaltou que lhe incomodava falar 336 

apenas do professor de língua portuguesa, dentro da escola todos os 337 

professores deveriam ser mediadores de leitura, eles tinham que 338 

apoiar essa questão para todos os professores. O Sr. Marcelo Veiga 339 

(Coordenador-Geral do CNPC) deu por definido aquele item, com a 340 

ênfase nos agentes, no bibliotecário, em todos aqueles que estavam 341 

direta ou indiretamente em torno da mediação da leitura. A Sra. 342 

Benita Lamaz Gonzales (Área de Mediação) reiterou que faltavam 343 

ambientes virtuais para que incentivassem essas experiências, então 344 

tinham que reforçar essa questão. O Sr. José Castilho Marques 345 

Neto (Plano Nacional do Livro e Leitura) informou que no dia 346 

seguinte estariam dando o primeiro passo naquele caminho, que era 347 

um novo portal do PNLL que seria colocado no ar, com as novas 348 



possibilidades de serem centros de formação, e com os cursos de 349 

formação de gestores no portal que estava em execução. O Sr. 350 

Kelsen Bravos da Silva (Área de Mediação) reiterou que ao se 351 

pensar na arquitetura escolar, existia a escola padrão MEC, onde 352 

tudo dentro da escola seguiria aquelas definições, então a biblioteca 353 

teria que estar dentro disso, do planejamento educativo da escola, 354 

ter um espaço maior, pois a biblioteca deveria ser um espaço de 355 

convivência cultural e isso deveria ser definido pelo MEC. O Sr. José 356 

Castilho Marques Neto (Plano Nacional do Livro e Leitura) sugeriu 357 

três pontos para o item bibliotecas, a real situação das bibliotecas do 358 

país, que estava retratada no Censo, a segunda questão seria que 359 

não enfatizasse apenas a fruição da literatura e seus aspectos 360 

culturais, mas também saiba valorizar a parte educativa da biblioteca 361 

escolar, que seria a formação, do estudo, da pesquisa, o MEC via a 362 

parte estritamente escolar, e por parte do MinC tinham que ver a 363 

parte da educação, não poderia andar de forma contrária, tinham 364 

que ver as duas partes de forma conjunta, e por fim, naquele sentido 365 

tomar como exemplo a experiência dos CRA – Centro de Recursos de 366 

Aprendizagem, que eram experiências que poderiam ser trabalhadas 367 

como referências, usar a biblioteca de fato como bibliotecas vivas, 368 

como espaços de fruição, entretenimento, estudo, como instrumento 369 

da literatura para o ser humano, o ser integral, então aqueles pontos 370 

deveriam constar no documento. A Sra. Maria Helena Signorelli 371 

(Diretoria de Literatura, Livro e Leitura) passou ao próximo ponto, 372 

mediadores de leitura. O Sr. José Castilho Marques Neto (Plano 373 

Nacional do Livro e Leitura) sugeriu que, voltando ao documento, 374 

que definissem o que são os mediadores de leitura, de acordo com o 375 

documento o mediador ou agente de leitura era aquele indivíduo 376 

profissional ou não, capaz de pelo testemunho de vida e 377 

conhecimento de causa, planejar situações motivadoras e organizar 378 

favoravelmente as circunstâncias do meio cultural para que as 379 

pessoas possam adentrar o universo dos livros, da leitura e da 380 



literatura e dele, objetivamente participar; Sugeriu a inclusão dessa 381 

definição. O Sr. Kelsen Bravos da Silva (Área de Mediação) 382 

reforçou a relação dos agentes de cultura com a educação, o acesso 383 

dos agentes de leitura às escolas para reforçar a questão da 384 

metodologia do exemplo, e que as escolas tivessem, além da pessoa 385 

responsável pela biblioteca, uma equipe itinerante das secretarias 386 

municipais que formem mediadores de leitura para que eles possam 387 

atender a demanda de cada sala de aula, na sala de aula e não 388 

apenas na biblioteca. A Sra. Benita Lamaz Gonzales (Área de 389 

Mediação) complementou no sentido de em uma parceria convidar os 390 

mediadores de leitura que tem trabalhos atuantes nos estados, 391 

experiências proveitosas, que estejam nesses seminários para 392 

relatarem suas experiências, pois o exemplo era a melhor forma de 393 

demonstrar aquele trabalho. O Sr. Luiz Antônio Torelli (Área de 394 

Produção e Distribuição) sugeriu que a questão do mediador, que 395 

fossem aproveitados os vendedores de livros porta a porta, pois 396 

eram cerca de 40 mil vendedores de livro percorrendo o país e muita 397 

das vezes, em lugares que não tinham a menor condição do 398 

professor, ou da escola ter acesso ao livro, que não através do 399 

vendedor de livro, então capacitando aqueles vendedores, e a ABDL 400 

se colocava a disposição para que pudessem capacitá-los para que 401 

fizessem esse papel. O Sr. Vítor Tavares da Silva Filho (Área de 402 

Produção e Distribuição) sugeriu que inserissem algo que incluísse o 403 

professor como agente de leitura, se não como agente, pelo menos 404 

como incentivador as visitas à biblioteca, informando hora, apoiando, 405 

quando não tiver uma biblioteca, levando os alunos à outra 406 

biblioteca, principalmente alunos menores, pois assim ele 407 

desenvolveria desde cedo o hábito da leitura. O Sr. Marcelo Veiga 408 

(Coordenador-Geral do CNPC) passou ao último ponto a ser 409 

discutido, a questão da literatura. O Sr. Antônio Almir Mota (Área 410 

de Criação) esclareceu que esse item estaria relacionado aos editais 411 

do MEC, então eles poderiam pensar em recomendações literárias ou 412 



aquisições que dissessem que a literatura que estava sendo adquirida 413 

pelo MEC até que ponto servia as particularidades da cultura. O Sr. 414 

Kelsen Bravos da Silva (Área de Mediação) explicou que seriam 415 

dois pontos, o primeiro seria o espaço que a literatura teria em 416 

relação ao livro didático, pois existia um fortalecimento grande do 417 

livro didático nas escolas e isso era um ponto que deveria ser levado 418 

em consideração em detrimento dos títulos de literatura, pois 419 

consideravam a literatura, como formação humana e a arte como um 420 

todo, era fundamental; Ressaltou que o segundo ponto seria uma 421 

análise do material didático de acordo com cultura local para que os 422 

alunos se identifiquem com o material e assimilassem o conteúdo 423 

mais fácil, bem como pensar na atualização das edições, 424 

procurassem novos autores, então a questão da diversidade e da 425 

renovação dos títulos e da regionalização para que ampliassem bem 426 

esse leque e todas as regiões fossem contempladas de forma 427 

paritária. O Sr. José Castilho Marques Neto (Plano Nacional do 428 

Livro e Leitura) completou, tendo como base os documentos do 429 

encontro, quanto à literatura eram três pontos a serem ressaltados, 430 

alguns itens que se entrelaçavam, fez a leitura dos itens, qual segue: 431 

“a formação de professores mediadores para atuar na educação 432 

escolarizada será realizada no horizonte de uma cultura didática mais 433 

arejada, prazerosa e envolvente, tendo a literatura como carro chefe 434 

e garantidas às condições para sua usufruição enquanto linguagem e 435 

arte; a literatura infantil enquanto artesanato de linguagem e 436 

instigadora da fantasia ganha estatuto e reconhecimento equivalente 437 

ao da literatura adulta, por isso mesmo, a literatura infantil e os 438 

autores que a ela se dedicam sejam valorizados dentro de contextos 439 

socioculturais; a leitura de materiais escritos, principalmente de 440 

livros de literatura sejam entendidos como uma experiência 441 

imprescindível e insubstituível na vida e no trabalho dos mediadores 442 

de leitura, principalmente os professores e os bibliotecários, por isso 443 

mesmo deve-se garantir não apenas condições condignas para 444 



aquisição de livros e a frequentação a eventos culturais a esses 445 

profissionais, como também garantir espaço para a leitura que seja 446 

possível nos seus horários de trabalho como atividade remunerada 447 

de atualização profissional”, porque sempre se coloca que leitura 448 

pode fazer em qualquer lugar ou qualquer momento menos quando 449 

se está trabalhando. A Sra. Juracy Ignéz Assman Saraiva (Área 450 

de Mediação) ressaltou que não se poderia falar em renovação do 451 

acervo esquecendo a tradição, pois quando se falava em renovar, 452 

isso não significava que poderia descartar aquilo que era afirmado 453 

como qualidade estética ao longo do tempo e registrou que 454 

considerava um retrocesso a “caçada” às obras de Monteiro Lobato, 455 

Caçadas de Pedrinho. O Sr. Kelsen Bravos da Silva (Área de 456 

Mediação) esclareceu que a melhor forma de encarar o preconceito 457 

que estava colocado no livro era justamente lendo, enfrentando a 458 

questão. A Sra. Izaura Maria Ribeiro Franco (Região Centro-459 

Oeste) sugeriu que adotassem o termo ampliação, ao invés de 460 

renovação. O Sr. Nilton Aparecido Bobato (Região Sul) Ressaltou 461 

que teria uma proposta de documento, que seria lida, e esses termos 462 

seriam pensados, seria revisado e adequado ao melhor formato para 463 

ser encaminhado. A Sra. Benita Lamaz Gonzales (Área de 464 

Mediação) lembrou que poderiam ter como base o manifesto do 465 

Brasil literário, assinado por vários escritores e provocava a 466 

ampliação da literatura dentro da biblioteca, então aquele manifesto 467 

poderia ser enviado como um adendo. O Sr. Marcelo Veiga 468 

(Coordenador-Geral do CNPC) deu por concluído os quatro itens, o 469 

material seria confeccionado e ele tentaria passar a todos no período 470 

da tarde, para que fosse feita qualquer observação e até 6ª teriam a 471 

versão definitiva; encerrou a 5ª Reunião Ordinária do Colegiado 472 

Setorial de Livro e Leitura. 473 


