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“... somente a participação cidadã é capaz de mudar o país" 

(Betinho) 
 

A Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura ocorreu na data de 

dezesseis e dezessete de setembro de 2014 no Ed. Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09, Lote 

C, Torre B – 12.º andar – Brasília / DF em que tiveram a presença neste dia os seguintes 

participantes: Antônio Michel Felix Silva – Área de Mediação; Bernardo Jorge Israel Gurbanov – 

Região Sudeste; Bernardo Novais da Mata Machado – SAI/MinC; Edgar Jesus Figueira Borges – 

Área de Criação; Eduardo Vasconcellos – Área de Criação; Isis Valéria Gomes – Área de 

Mediação; João Manoel Maldaner Carneiro – Área de Produção e Distribuição; José Alventino 

Lima Filho – Área de Produção e Distribuição; José Castilho Marques Neto – Plano Nacional de 

Livro e Leitura; Kelsen Bravos da Silva – Área de Criação; Lurdiana Costa Araújo – Área de 

Criação; Márcia Helena Koboldt Cavalcante – Região Sul; Maria do Socorro Sampaio Flores – 

Região Nordeste; Taiza Maria Rauen Moraes – Área de Mediação; João Tavares de Lira – Área de 

Produção e Distribuição; Lis Castelliano – SNEL Sindicato Nacional de Editores de Livros; Rosália 

Guedes – PNLL; Fabiano dos Santos – Diretoria do Livro, Leitura e Literatura; Magali Guedes de 

Magela Moura – SAI/MinC; Aníbal Araújo Perea – Região Centro-Oeste. 

Na abertura da reunião ordinária do CSLLL, o Sr. Bernardo Novais da Mata Machado – 

SAI/MinC destacou a importância da participação da mesa com Fabiano dos Santos da Diretoria do 

                                                             
1 Relatora - Eventos de Grandes e Médios Porte, Pedagoga, Tutora, Pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela 
Universidade Católica de Brasília contratada pela SWOT e RD7 Eventos.  
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Livro, Literatura e Leitura e de José Castilho Marques Neto do Plano Nacional do Livro e Leitura. 

Destacou ainda que o Colegiado tem o mandato até 21/12/2014 podendo ter poder de voz até março 

de 2014. Retratou em sua fala que o grande ganho da área deste Colegiado foi a da 

institucionalização da lei da Cultura Viva; Passe Cultural; Lançamento das metas; PEC da música 

em que houve muitos avanços. Há processos ainda a serem aprovados, mas percebe-se grande 

melhoria na área em questão. Há a necessidade de avaliação e reforço de institucionalização das 

políticas. 

Após o Sr. Fabiano dos Santos leu um poema “Bernardo é quase árvore” (em anexo) de 

Manoel Barros. Todos gostaram muito do poema. Fez a leitura da pauta e assim foi aprovada por 

todos. 

A Sra. Magali Guedes do CNPC/MinC solicitou que as recomendações e moções sejam 

entregues no dia de hoje até as 18:00 hrs. 

João Manoel questionou sobre as Atas do Colegiado. Magali Guedes informou ao Colegiado 

que foram enviadas as atas para os emails dos participantes deste Colegiado e que as Atas são do 

Plenário. O Relatório Executivo é o que consta em cada reunião e logo é assinado por todos. 

Isis Valéria reivindicou que as Atas fossem feitas por uma empresa contratada e que tivesse 

critérios. Neste momento, a Sra. Magali Guedes fez um levantamento de falhas de encaminhamento 

de Atas e registros e ficou de verificar o que poderá fazer para auxiliar nesta memória, sinalizando 

que não há ausência total de ata, pois há o relatório executivo, dando visibilidade da pauta. E 

continua destacando a Sra. Magali Guedes que neste momento eleitoral, não se pode sinalizar nada 

com o timbre do governo, assim não pode colocar as atas disponíveis no site. 

José Castilho gostaria que se recuperasse a primeira fala do Colegiado quando assumiu que 

deveria o Plano de Leitura para que o MinC viabilizasse seu projeto e o PNLL como tramite e 

compromisso com a sociedade civil. Foram colocadas 5 metas com espaço executivo, gerencial e 

recursos necessários. Todas as articulações realizadas implicaram em um trabalho essencialmente 

de ações e a busca do consenso para estabelecer o PNLL. A tarefa de cada um nas funções 

exercidas e no coletivo gerou uma forte articulação e reconstrução para a Diretoria do Livro, 

segundo destacou José Castilho. 

Os compromissos estabelecidos foram: o Primeiro – retomar o lugar das políticas públicas 

de Leitura do MinC. Recomposição da Biblioteca Nacional. O Decreto demandou realocar a 

Secretaria no Ministério para aglutinar todas as políticas públicas como o Proler e o Sistema 
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Nacional de Bibliotecas Públicas. O acordo foi cumprido. O 2.º compromisso foi de requalificação 

do PNLL e reinstitucionalização com a SECADI do Ministério da Educação que foi um sucesso que 

as dirigentes estão colaborando com a realização diretiva para este processo importante até na parte 

financeira, havendo assim reaproximação e interlocução, assim a meta foi cumprida. O 3.º 

compromisso foi a institucionalização do PNLL para aprovar o projeto de Lei do PNLL para 

reaproximar o MEC com discussões no MinC e hoje está na tramitação no MEC e depois Casa Civil 

e projeto Nacional. Há vários políticos aguardando para a devida aprovação. Devemos fazer um 

esforço para este engajamento em que esta Meta está sendo encaminhada. O 4.º compromisso foi de 

recompor e resgatar o Prêmio Viva Leitura em que em sua 7.ª edição teve que ser cancelado, já há 

recursos e haverá nova portaria Ministerial a partir de 16/12 e será no Salão Nobre a entrega do 

prêmio que será lançado em setembro, em outubro será a inscrição e novembro sairá os finalistas e 

assim dezembro a premiação. O 5.º compromisso é avançar no debate para o Instituto Nacional dos 

Livros e Bibliotecas com a possibilidade do órgão centralizador para funcionar como organismo 

superior. Ainda está sendo debatido com especialista e este ano foi muito bem encaminhado. Está se 

deixando um debate sólido para sua consolidação dentro dos Ministérios. José Castilho considera 

cumpridos o que foi traçado inicialmente.  

Fabiano dos Santos – Destacou que há uma premissa importante de que ir-se-ia trabalhar 

conforme a capacidade orçamentária e o MinC sofreu um corte notório pela LOA e o Fundo 

Nacional da Cultura; Assim, necessitou-se reorganizar as propostas necessárias dentre os recursos 

existentes. E a capacidade de execução em que foi recebido, mas a Diretoria, apresentou agendas de 

reinstitucionalização e de orçamento dentro dos quatro eixos. A prioridade foi a do PNLL devido 

que este setor sofre historicamente com a fragilidade da área. No Projeto de institucionalziação 

orientou-se para recompor a mesa: IBRAm e PNLL assim criou-se ima Diretoria sendo a prioridade 

a fundação da Biblioteca Nacional. A Meta 32 e 34 perderam a visibilidade e articulação dentro do 

MinC em que demorou um ano para voltar para a estrutura do MinC. Foi uma conquista retornar a 

Secretaria para o MinC. 

A prioridade do PNLL da Ministra terá que ter mais bases econômicas, políticas para 

estruturar com a conversa conjunta de todos. Trabalhando com uma consultoria para que seja 

liberado verbas na Biblioteca Pública. A Diretoria volta para a estrutura do MinC. Antes o prêmio 

era ilegal devido a Portaria que institui que o Prêmio não poderia ter recursos públicos, podendo 

correr o risco de revogação. O passivo muito grande, com duas frentes: Mais Cultura sem gestores; 

e o Livro Popular foi feito por um contrato como o Banco do Brasil. 
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A Nota Técnica dizia que as fragilidades do Programa e tinha como propostas: Vale Cultura 

com o mercado para se preparar; 88% dos recursos estão na área, livros, revistas e jornais, e o 

Programa Dinheiro na Biblioteca pública. Deveria ter um GT extra Minc. A Meta 20 tem que 4 

livros devem ser lidos e a Meta 32 100% dos Municípios, e a Meta 34 que 50% das bibliotecas 

públicas sejam revisadas. Ampliar a Meta 20 para que os livros sejam lidos fora da escola. Propõe 

que o mais importante que ler os livros da meta é mais importante saber o que o indivíduo faz com a 

leitura realizada. 

A média de 53% de leitores no país na Meta 20 até o ano de 2020. E cita os critérios para o 

Salão do Livro em Paris: obras traduzidas para o francês (preferencialmente), diversidade de 

gênero, diversidade regional, diversidade de gênero masculino/feminino. 

José Castilho citou a seguinte frase: “O meu dia foi bom, pode a noite descer (...) Encontrará 

lavado o campo, a casa limpa. A mesa posta com cada coisa em seu lugar”. 

No debate Isis Valéria se referenciou a metodologia da pesquisa. João Manoel questiona se 

na pesquisa há o esclarecimento sobre ler e leitura, o programa Dinheiro na biblioteca e a Minuta da 

Lei, definição de biblioteca pública, onde a lei não a definiu ficando a ausência da definição legal e 

de regulamentação. O TCU definiu ficando inviável em que deve haver rubrica de uso de livros. E o 

livro fica como material de consumo. 

Lurdiana destacou sobre a existência de uma parceria entre os Estados e Municípios para 

administrar os tramites da verba até a logística. E questiona: E se o dinheiro direto na biblioteca não 

cair no mesmo problema? 

Kelsen fala a respeito da mudança do destaque sobre os quatro livros de literatura da meta 

32 para 53% de leitores em que se muda o conceito. Muda-se o conceito de leitor e literatura, 

abrindo mão do conceito de livro de literatura. 

Bernardo Jorge em sua fala destacou que lutar para mudar o quadro do Estado brasileiro é 

importante e que um dicionário de siglas deveria existir e sugere a sua criação e ainda que nas 

audiências públicas deveriam ter uma voz mais ativa e não apenas parte na platéia. Sobre as feiras 

de livros que não são livreiros para as características, precisa-se repensar as ações dos livreiros para 

as Feiras de Livros. O livreiro deveria ser protagonista da feira. E na política de apoio que deve-se 

auxiliar. Muitas cidades não tem livrarias ainda. Sobre o Vale Cultura, igualmente ao cheque 

cultura beneficia-se a ‘Saraiva’. As ações que são pensadas para a maioria ficam com a minoria, são 

conseqüências perversas com o resultado perverso. Sobre a Meta 20 tem-se que o Instituto ProLivro 
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há novos critérios que devem ser incorporados na pesquisa e não deixar de se utilizar ou invalidar a 

pesquisa. Na pesquisa se revela que o indivíduo não lembra o título do livro que leu. Como as 

pessoas não sabem os livros que leram? Assim, desconfia-se sobre as veracidades da pesquisa. 

Bernardo Jorge sente a necessidade de falar da verdade e do que pensa. A participação internacional 

é um modelo que deve se adequar a quem se convida, mas a participação do Brasil é esquecida do 

público local que compra o livro. Não se pode perder a oportunidade de participar e vender livros de 

autores brasileiros nas feiras internacionais. Por exemplo, a Feira de São Paulo que fez um stand de 

livros sem livros. 

Taíza por sua vez, em sua fala retratou que a leitura das pesquisas, principalmente do IDEB, 

mas se observa que o Brasil está mais hegemônico, olhar com olhar mais amplo. E o circuito de 

feiras deve atender mais do que questões mercadológicas, a inserção dos livros. Os livros dos 

escritores nem sempre estão presentes. O livro de massa fica com um preço mais acessível e de 

outros autores nem se encontram circulando na feira. 

João Lyra diz que participa da mesma angústia que Bernardo em que questiona o CNPC que 

sem leitura não há desenvolvimento social. A sociedade civil está mal representada no CNPC, tendo 

pouca representatividade para que a sociedade se represente melhor. A revisão da meta 20, os 53% 

parece sugerir sair da qualidade para que haja quantidade. Falta orçamento para investimento em 

leitura para desenvolvimento social. A leitura demonstra que há uma quebra entre o ensino formal e 

o informal. A escola deveria participar no CNPC como parte da sociedade civil, a biblioteca não 

tem representatividade no CNPC. A escola como ensino formal é uma força para a leitura. A 

criativa coletiva não existe, ter uma linguagem com a coerência. 

Márcia Cavalcante denota que o período pós Fabiano e Castilho foram acelerados em 

processos e demandas nos aspectos para melhoria com um maior equilíbrio nas cadeiras dos livros. 

Há desafios orçamentários tendo alcançados mais ações. Os dados não se excluem na pesquisa, mas 

as análises das feiras dos livros deveria dar ênfase na discussão da cadeia mediadora dos livros 

trazendo na perspectiva do Governo para divulgar a amplitude para consolidar os esforços 

empreendidos. 

Eduardo Vasconcelos registra sobre o momento histórico e de reordenamento que é o 

momento de vim a ser para realinhar e as ações acontecerem em que há participação do Colegiado 

de forma consultiva. As instâncias não fazem citação especifica do Colegiado, sente falta da 

Portaria no capítulo III, que deveria fazer mais menção específica sobre o Colegiado. Fez-se uma 
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revisão e quer saber o resultado e a eficácia dos resultados dos dez projetos escolhidos pelo MinC. 

O Programa fortaleceu o ponto de vendas de livraria. Sobre o Salão de Paris destaca que cada um 

deve ir com dinheiro/recurso próprio e que o MinC deveria ter um edital para este fim. Sobre a 

Meta 20 considera duas coisas diferentes destacadas: fazer revisão para diminuir acha temerário e 

deveria fazer a inclusão de maior número de leitores. 

No período da tarde houve a apresentação de editais em que Fernando Brás destacou que são 

4 editais da DLLL e bibliotecas. Sendo: prêmio Leitura para Todos – projetos sociais de leitura em 

que o resultado foi de 243 propostas com inscrições válidas, 180 propostas habilitadas e 63 

propostas inabilitadas; Boas práticas e inovação em bibliotecas públicas para criar um banco de 

dados de boas práticas que acontecem no país em que o resultado foi de 109 propostas com 

inscrições válidas, 70 propostas habilitadas; Circuito Nacional de Feiras de livros e eventos 

literários para contribuir para o alcance dos objetivos do PLLL em que os resultados foram de 94 

propostas com inscrições válidas, 65 propostas habilitadas e foi aplicado em 19 Estados brasileiros 

com critérios de regionalização em que o Nordeste teve dois pontos e sudeste três pontos. Foram 10 

selecionados, sendo um no Norte, 3 no Nordeste, um no centro-oeste, dois no Sul e três na região 

Sudeste. O edital tinha a prerrogativa de até 15 propostas mais devido o número pedido de recursos 

dos projetos teve que contemplar a todos as regiões do país e foi apoiado 71% dos pedidos. O 

quarto edital foi de Bolsas de Fomento à Literatura com 95 bolsas com valores específicos para 

cada categoria com 928 inscrições válidas, 702 habilitados (593 – criação literária; 84 – circulação a 

difusão literária, 17 formação literária e 08 de pesquisa literária). Nos Estados foram assim 

distribuídos: Centro-oeste 43, Nordeste – 128, Norte 41, Sudeste 347 e na região Sul 143 

totalizando 702 habilitados.  

Prêmio Leitura para Todos: projetos sociais de leitura:  

Objetivo: Reconhecer e fomentar iniciativas da sociedade civil que realizam projetos sociais 

de fomento à leitura em espaços e contextos diversos, cujo histórico de atuação demonstrem 

resultados efetivos na formação de leitores, na inclusão social e construção da cidadania por meio 

do livro e da leitura. 

Investimento: R$ 1.500.000,00  

Meta física: 30 projetos de R$ 50.000,00 selecionados 

Linhas de ação:  
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1. Iniciativas Sociais de Promoção da Leitura 

2. Formação e mediação de leitura: 

          a) Formação de mediadores de leitura; 

          b) Ação de mediação de leitura em bibliotecas comunitárias ou bibliotecas temáticas; 

          c) Ação de mediação de leitura em ambientes familiares e contextos comunitários. 

Distribuição das propostas habilitadas por UF  

 

 

Prêmio Boas Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas  

Objetivo: Premiar e fomentar iniciativas reconhecidas como boas práticas, ou 

inovadoras, que vêm sendo aplicados em bibliotecas públicas, municipais e estaduais, a fim 

de promover ações em andamento voltadas para a qualificação dos serviços oferecidos e a 

AC; 1

AM; 1 AP; 2

PA; 7

RO; 0
RR; 
0

TO; 1

; 0 ; 0

AL; 6

BA; 13
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; 0
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; 0
; 0
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sustentabilidade desses equipamentos culturais, bem como para difusão e compartilhamento das 

metodologias e das iniciativas pelo SNBP.

Investimento: R$ 1.700.000,00 

Meta física: 52 projetos de R$ 32.000,00

Linhas de ação:  

1. Boas práticas: aplicação de um conjunto de medidas (técnicas, metodologias, atividades, 

procedimentos, tarefas, rotinas) integradas por um objetivo comum e adotadas para garantir 

eficiência, qualidade e melhoraria de determinados serviços ou ações já existent

reconhecimento de valor para os envolvidos direta ou indiretamente nas práticas realizadas. 

2. Inovação: uma ação ou projeto novo, diferenciado e criativo para solucionar um 

problema, ou atender a uma determinada demanda, gerando impactos signific

no projeto desenvolvido.  

Distribuição das propostas habilitadas por UF 

 

Circuito Nacional de Feiras de Livros e Eventos Literários

Objetivo: Apoiar a realização de feiras de livros e de eventos literários existentes no país, 

voltados para o fomento da economia do livro, a promoção da leitura e difusão da literatura no 

âmbito do Calendário Nacional de Feiras de Livros e Eventos Literários.

Investimento: R$ 1.500.000,00 / 

PROPOSTAS HABILITADAS POR REGIÃO 

Norte
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uma ação ou projeto novo, diferenciado e criativo para solucionar um 

problema, ou atender a uma determinada demanda, gerando impactos signific

Distribuição das propostas habilitadas por UF  

Circuito Nacional de Feiras de Livros e Eventos Literários  

Apoiar a realização de feiras de livros e de eventos literários existentes no país, 

voltados para o fomento da economia do livro, a promoção da leitura e difusão da literatura no 

âmbito do Calendário Nacional de Feiras de Livros e Eventos Literários. 

R$ 1.500.000,00 / Fonte: FNC 
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Apoiar a realização de feiras de livros e de eventos literários existentes no país, 

voltados para o fomento da economia do livro, a promoção da leitura e difusão da literatura no 

Sudeste



 

 
 

Meta Física: Até 15 projetos selecionados

Valor de Apoio: mínimo de 100 mil e máximo de 250 mil por projeto selecionado 

 

Bolsas de Fomento à Literatura

Objetivo: Promover e fomentar a literatura brasileira, por meio de concessão de bolsas de 

apoio ao desenvolvimento de projetos voltados para a cri

pesquisa literária. Investimento: 

Meta física: 95 bolsas concedidas 

Distribuição das Propostas Habilitadas 

DISTRIBUIÇÃO DE PROPOSTAS HABILITADAS POR 
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Bolsas de Fomento à Literatura  

Promover e fomentar a literatura brasileira, por meio de concessão de bolsas de 

apoio ao desenvolvimento de projetos voltados para a criação, a produção, a difusão, a formação e a 

 R$ 1.900.000,00 / Fonte: FNC 
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as Propostas Habilitadas por Categoria 

 

6%

16%
3%

32%

43%

DISTRIBUIÇÃO DE PROPOSTAS HABILITADAS POR 
REGIÃO

Norte Nordeste

9 

olegiado de Literatura, Livro e Leitura 
 Setembro/2014 

: mínimo de 100 mil e máximo de 250 mil por projeto selecionado  

 

Promover e fomentar a literatura brasileira, por meio de concessão de bolsas de 

ação, a produção, a difusão, a formação e a 
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EDITAIS DLLLB - Cronograma de execução 

Edital 

Seleção 2ª 
Fase e homologação do 

resultado final Pagamento 

Boas Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas Até 10 outubro Nov/dez  

Leitura para Todos:projetos sociais de leitura  Até 10 outubro Nov/dez  

Edital de Apoio ao Circuito de Feiras de Livros e 
Eventos Literários 

Concluído  Nov/dez  

Bolsas de Fomento à Literatura Até de 30 outubro Nov/dez  

 

Na discussão sobre os Editais o Sr. Edgar comenta que ao fazer a leitura dos números da 

Região Norte observou-se pouca participação, devido a falta de hábito de participar de Editais em 

que a internet no local da região é ruim, há descrédito com a política dos Editais do longínquo ao 

desconhecido e sugere que se fortaleça a rede de imprensa para que se possa participar mais 

ativamente, isto devido a distância. 

Bernardo Jorge destaca que os resultados dos Editais comprovam as desigualdades do 

Brasil, sendo uma radiografia demonstrada em dados de participação nos Editais. Nos editais das 

feiras, sobre os valores que são enormes. A realização de feiras é importante, o leitor se interessa de 

encontrar o escritor. È necessário de mais recursos para ampliar para forma dos grandes centros. 

João Carneiro Maldner parabenizou pelo formato dos editais, pois auxilia a todos os 

participantes. Os Editais deveriam sair mais cedo para que se possa projetar e se organizar com as 

datas e assim haver uma programação para participarem. Sobre a questão da escolha dos livros deve 

ser observado que editoras, que negociação se parece que vai ao contrário do que se buscava em que 

deve ser mais objetivo. Não se tem o catalogo único nacional, para informações. Quem faz as 

escolhas deve ter as informações. Tentou-se a equalização para os Estados brasileiros. A forma de 

prêmio/bolsa permite analisar o mérito e é viável esta forma que está sendo conduzido os Editais. 
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Aníbal Araújo Perea, destacou a respeito os prêmios/bolsas que está se buscando o 

bacharelismo, o que está sendo reproduzido com a cultura popular. 

As respostas dadas por Suzete foram que: ‘devemos realmente renovar, ir em outros Estados 

brasileiros. Fazer Oficinas com vídeo conferências. Na Região Norte realmente há problemas de 

logística e de internet e as informações realmente são prejudicadas devido esta falta de conexão. 

Mas irá se repensar formas para a Região Norte participar mais. Sobre as feiras está sendo 

verificado outras formas para que haja aumento de recursos, mas a lei Rounet auxilia. O MinC 

poderá ampliar conforme o Colegiado para que possa apoiar. Se procura fazer Editais que fiquem 

próximo a demanda que se quer objetivar. Nos próximos Editais procurar-se-á fazer melhorias para 

ampliação de candidatos. Pretendeu-se buscar um percentual que não comprometesse o Edital por 

isso chegou-se a 71% para todos, assim seria o critério para não prejudicar o Edital, em que 

impactaria muito pouco’. 

E Suzete continua sua fala destacando que no Edital de bolsas buscou-se regionalizar sendo 

um exercício grande para se organizar nos objetivos do curso, com levantamento do IBGE e 

densidade demográfica. Sempre igualitariamente nas regiões, estamos incorporando outras 

temáticas e demandas para que as políticas públicas estabelecidas se mantenham para beneficiar os 

participantes.  O Consultor está auxiliando para gerar orientações para seleção e mediação de leitura 

na área do CEUS – Centro de Artes Unificados. Assim, haverá mais orientações e a participação 

social. 

Lurdiana destaca assim que dentro da seleção deveria se levar em conta as publicações 

regionais. Com esta fala Suzete dispõe que dando as devidas diretrizes é possível ter as publicações 

regionais como foco nos Editais. 

Fabiano dos Santos retratou em sua fala que o Edital aponta o mapeamento das demandas e 

mostra como aprimorar a questão do tempo. A criação de bolsas contínuas também é ponto de 

importância e que o desafio de planejamento e gestão é de criar uma linha com dialogo com o MinC 

dentro dos quatro eixos. 

José Castilho destaca em sua fala que em relação ao acórdão e TCU tem-se razão com a 

indefinição, pois a Lei não foi regulamentada em que existe até outras lacunas a serem vistas. Sobre 

a questão de urgência, tudo o que foi feito, foi apo perdas e deve-se resgatar o que se tinha perdido. 

É fundamental a relação do que foi recomposto e o que está sendo feito. Preservar o status quo. 

Existe sim um processo de dominação com análise política. A solução somente será se 
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continuarmos trabalhando em conjunto com os planos e as políticas aqui discutidas neste Colegiado. 

Saber preservar, temos uma longa jornada pela frente, é muito trabalho e esforço coletivamente com 

o PNLL. Dar acesso aos livros brasileiros nas feiras internacionais, tem que haver implementação. 

Considerar o trabalho do Colegiado nos Congressos, é significado nesta reconstrução. 

E continua José Castilho retratando que na redação do Decreto, está claro que o Colegiado 

está preservado, em que não se pode extinguir. Está sendo assegurando no Conselho Consultivo. A 

leitura hoje no Brasil vai além das possibilidades metodológicas na leitura no Brasil, ele se amplia 

além das plataformas vendáveis, tais como: leitura fragmentada, leitura social, dentre outros. 

Isis destaca que a leitura é ampla, textos de jornais, de revistas, de cordel. O que será esta 

questão maior. Onde seria esta questão? 

José Castilho responde que os saraus, por exemplo, seria uma leitura que venderia mais de 

300 edições e que estão fora da pesquisa. 

Kelsen considera que se deve refletir associado a outras ações, por exemplo, o Vale-Cultura, 

para que se possa utilizar nas pesquisas. 

Fabiano dos Santos: a lei do Plano do Livro, os objetivos deve estabelecer três feiras 

(Guadalaja, Frankfurt e Bologna) com ação contínua, sistemática e estratégica. Sobre o orçamento, 

o limite orçamentário de 2015 é menos favorável do que o de 2014. Buscará ampliar, com debates 

para o orçamento de 2015. 

Bernardo Jorge: As atividades culturais foram terceirizadas em que houve salto qualitativo 

nas feiras e para o país. A construção coletiva do Colegiado não tem representatividade no MEC, 

em que o orçamento da União no MinC teve cortes para o ano de 2015 e menciona-se que a 

pesquisa que tratou que 24% dos brasileiros, ou ¼ da população brasileira alcance a alfabetização 

plena. A participação e o envolvimento do MEC são fundamentais e estamos órfãos pela falta aqui 

presente. Os grandes avanços são ineficientes. O livro precisa de leitores. 

Eduardo Vasconcelos relata neste momento sobre a necessidade do banco de dados, sobre o 

objetivo “J” presente na página 13 da Ata que não foi cumprido. 

Fabiano dos Santos destaca que em termos estratégicos é fundamental para o MinC o banco 

de dados. As diretrizes e objetivos da Minuta garantem as decisões para estabelecer o consenso. 

Rever a minuta agora é retrocesso para tramitar na conjuntura e na área técnica. A integridade do 

plano está ok. Considera não ter necessidade alguma de alteração de nenhuma clausula. 
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Sobre a redação atual da Clausula “J” tem-se a identificação e cadastro contínuos dos pontos 

de vendas de livros e outros materiais impressos não periódicos. A proposta do Colegiado é de 

mapear, cadastrar e acompanhar continuamente livrarias, pontos de venda e demais ações de 

circulação e comercialização de livros e de outros produtos culturais impressos e em diferentes 

formatos e suportes de leitura. 

Houve a apresentação de cada membro do Colegiado para o Secretario de Fomento e 

Incentivo a Cultura o Sr. Ivan Domingues das Neves.  

O Sr. Secretário agradeceu pelo convite que se faz importante e comentou sobre a 

importância da Lei 12.761 de 27/12/2012 – Vale Cultura para a dimensão da literatura para os 

indivíduos, para a cidadania em que pode viajar pelo mundo dos livros. Levar a cultura, tal como o 

alimento do Programa Bolsa Família em que a “Cultura é o alimento da alma”. E isso é um desafio 

para o Vale Cultura, segundo destaca o Sr. Ivan. 

Foi demonstrado pelo Sr. Ivan Domingues por meio do power point alguns indicadores de 

exclusão cultural tendo como fonte de pesquisa “Públicos de Cultura: Hábitos e Demandas”, 

realizada pelo Serviço Social do Comercio (SESC) em parceria com a Fundação Perseu Abramo em 

que: 

Nunca foram a espetáculos de dança? – 75% 

Nunca foram em exposições em museus?- 71% 

Nunca freqüentaram algum teatro? - 51% 

Não leram nenhum livro nos últimos seis meses? – 58% 

Após o Sr. Ivan Domingues leu a normatização da Lei do Vale Cultura que é o benefício 

concedido aos trabalhadores com vínculo empregatício formal, prioritariamente para os que 

recebem até 5 salários mínimos. Com o intuito de incrementar cultura à cesta básica do trabalhador 

brasileiro, o Governo Federal criou o Programa de Cultura do Trabalhador, instituído pela Lei n. 

12.761 de 27/12/12, regulamentado pelo Decreto n. 8.084 de 26/08/2013 e normatizado pela 

Instrução Normativa n. 02/2013 de 04/09/2013. 

Os objetivos do Vale Cultura são: 

-  Possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços culturais; 

-  Estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos; 
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-  Incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos. 

As metas estipuladas são: 

- Estimular o consumo cultural, que fortalecerá a cadeia produtiva. 

- Incluir o consumo cultural na cesta básica do trabalhador brasileiro, que contribuirá para o 

conceito de cidadania cultural. 

Quanto: R$ 50,00/mês | pode acumular | não perde a validade. Desconto máximo de 10% 

para o trabalhador que ganha até 5 salários mínimos (definido em Decreto). Fornecido em cartão 

magnético (pré-pago), válido em todo o Brasil. 

Quem pode Aderir?  

- Qualquer pessoa jurídica que empregue trabalhadores com carteira assinada. 

- Todas as empresas poderão fornecer o VALE-CULTURA sem que o valor seja tributado 

como encargos sociais e nem incorporado ao salário. Um investimento em seus funcionários! 

- Empresas tributadas com base no lucro real poderão deduzir do imposto de renda devido as 

quantias efetivamente despendidas com o benefício, até o limite de 1% do imposto devido. 

Quem pode Participar? 

- Empresa operadora: operadoras de cartão magnético que irão produzir e operacionalizar o 

Vale-Cultura, após credenciadas pelo MinC; 

- Empresa beneficiária: qualquer empregadora que fizer a adesão ao Programa de Cultura do 

Trabalhador e fornecer o Vale-Cultura aos seus funcionários; 

- Empresa recebedora: estabelecimentos que receberão o Vale-Cultura como forma de 

pagamento pelos bens ou serviços oferecidos, habilitados pelas operadoras. 

Qual o Potencial?  

- 5,1 milhões empresas que estão instaladas no país poderão aderir ao Programa. 

- 42 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados, sendo que 36 milhões ganham até 5 

SM. 

- R$ 25 bilhões/ano poderão ser injetados na cadeia produtiva da cultura 



 

 
 

Situação Atual do Vale-Cultura: 241 mil 

32 milhões consumidos*; e 35 operadoras cadastradas.

Cartões Emitidos por Região 

REGIÃO  

 SUDESTE  

 NORDESTE  

 SUL  

 NORTE  

 CENTRO-OESTE 

TOTAL 

 

Relatório Colegiado de
 

Cultura: 241 mil cartões emitidos; 22 mil recebedoras habilitadas; 

consumidos*; e 35 operadoras cadastradas. 

Cartões Emitidos por Região  

QDT. CARTÕES 

EMITIDOS  

154.365 

29.092 

29.049 

16.159 

OESTE  12.980 

241.646 
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recebedoras habilitadas; 

%  

64% 

12% 

12% 

7% 

5% 

100% 
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O incremento de cartões de setembro/ 2013 a maio de 2014 é crescente. Alguns sindicatos 

também foram inseridos na pauta econômica, entraram em dissídios. Os Correios aderiram, aonde 

os carteiros também vão receber em que grande parte recebem até 5 salários mínimos. A 

perspectiva é grande e crescente, conforme pode ser visualizado abaixo: 

MÊS QUANTIDADE  

Set/2013 - Mai/2014 205.818 

Junho 212.277 

Julho 223.106 

Agosto 237.316 

Setembro 241.646 

 

Recebedoras por Região  

REGIÃO QTD. RECEBEDORAS % 

 SUDESTE  11.205 49% 

 SUL  5.034 22% 

 NORDESTE  3.131 14% 

 CENTRO-OESTE  2.184 10% 

 NORTE  1.114 5% 

TOTAL 22.668 100% 

 

Percebe-se que os indivíduos estão fazendo uma poupança cultural para guardarem recursos 

para sua leitura e diversão. 
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Valor do Consumo por Região  

REGIÃO CONSUMO % 

SUDESTE R$   21.405.709,65 66% 

SUL R$     3.663.735,99 11% 

NORDESTE R$     3.332.540,91 10% 

NORTE R$     2.883.059,76 9% 

CENTRO-OESTE R$     1.386.574,70 4% 

TOTAL R$   32.671.621,00 100% 

 

Valor do Consumo por Segmento:  

ÁERA CULTURAL  VALOR  % 

LIVROS, JORNAIS e REVISTAS  R$ 24.325.376,77  79% 

CINEMA    R$ 5.089.776,69  17% 

INSTRUMENTOS MUSICAIS E 
ACESSÓRIOS 

 R$ 669.983,80  2% 

DISCOS, CDS, DVDS E FITAS  R$ 549.126,04  2% 

ARTES CÊNICAS   R$ 121.939,18  0,4% 

ENSINO DE ARTES E 
CULTURA 

 R$  6.761,10  0,02% 

DEMAIS ATIVIDADES 
CULTURAIS 

 R$          26.488,98  0,09% 

TOTAL*   R$ 30.789.452,56  100% 
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HABILITAÇÃO DE EMPRESA RECEBEDORA / ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 4756-3 comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios   

 4761-0 comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 

 4762-8 comércio varejista de disco, cd, dvd e fita 

 5914  atividades de exibição cinematográfica 

 7722  aluguel de fita de vídeo, dvd e similares 

 8592  ensino de arte e cultura   

 9001  artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

 9002  criação artística 

 9003 gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 

 9101  atividades de bibliotecas e arquivos 

 9102  museus, restaurações, prédios históricos 

 9493  atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

 

Após exposição foi aberto para debate sobre a fala do Vale Cultura pelo Sr. Ivan Domingues 

e Lurdiana perguntou se no caso de shows se pode juntar valores no cartão, como por exemplo, 

Rock in Rio e se pode usar em vendas físicas e também virtuais. O Sr. Secretário respondeu que 

para a empresa ponto com é restrita porque nãos e localizam fisicamente aqui no Brasil; e que os 

indivíduos podem comprar shows mais caros tendo disponibilidade deste recurso se tiver feito a 

poupança cultural. 

Lurdiana questionou após se não seria necessário que o produto cultural fosse apenas 

brasileiro, para que o dinheiro ficasse apenas na cultura brasileira. E o Sr. Secretário respondeu que 

é uma oportunidade participar de um evento internacional aqui no Brasil, sendo que a cultura é uma 

riqueza, não tem barreiras. 

João Manoel destaca que são 6504 beneficiários e 35 operadoras, sendo que uma 

determinada operadora oferece para várias empresas e a taxação é diferenciada. Eduardo pergunta 

como este valor do Vale Cultura será reajustado. Mileide Flores questiona sobre o mapeamento e 

que empresas, e que se deve ter um conhecimento mais aprofundado sobre a Cultura. 
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Quanto aos questionamentos destacados pelos membros do Colegiado o Sr. Secretário 

pontua que tem-se uma dificuldade na área tecnológica em que inclusive o site está defasado e as 

informações não estão ricas de atualização. Está se implantando um sistema que demonstre onde 

pode consumir o cartão, sobre os valores, será como os benefícios como o Programa Bolsa Família. 

Quanto ao reajuste dispõe que sofrerá atualização quando necessário conforme disposto em 

Decreto. 

João Manoel perguntou sobre se a fiscalização é tal como o QNAC. E o Sr. Secretário Ivan 

Domingues denotou que utiliza-se a política da boa fé e se tiver denúncia há o descredenciamento. 

Isis pergunta sobre as empresas menores, do Simples Nacional e parabeniza pelo Vale 

Cultura em que o indivíduo está sendo visto como ser humano em que poderá escolher sua forma de 

lazer. Bernardo Jorge destaca que é uma política pública exemplar mundialmente para o consumo 

cultural e pergunta como estão lendo a situação dos beneficiários para os cursos. E João Lira 

destacou que o Governo atual faz das bolsas, uma cesta completa: cultura, trabalho, alimentação, 

educação e cultura. E continua falando que o vale acumulativo não fragiliza e deixa de comprar 

livro e forma profissionalmente e considera que deveria existir o Vale Leitura e que o livro é 

exigente necessita de certo conhecimento. 

O Sr. Secretário Ivan Domingues responde as falas acima que a cultura precisa ser 

consumida e que publicizar o Vale Cultura proporciona para o individuo mérito de importância. O 

Vale Cultura possibilita experimentar que o mundo não tem fronteiras para toda a sua família. 

José Castilho expõe que existe na UNESP a Universidade do Livro e que não está previsto 

no Vale Cultura pagamento de curso. O Sr. Secretário Ivan Domingues diz que o problema é na 

interpretação e que trabalhadores celetistas não tem problema participar e que está garantido até o 

ano de 2017. Isis diz que PNLL não pode acabar. 

O Sr. Secretário agradece a participação e considera que a temática carga tributária é a 

temática para o próximo Governo e deve-se criar incentivo. Propõe-se voltar a falar sobre o 

ProCultura que traz inovações. Assim, encerra-se o dia de 16 de setembro. 

Na abertura do dia 17 de setembro o membro do Colegiado Taiza Maria Rauen Moraes – 

Área de Mediação solicita para os participantes enviarem as Atas para o email para ajustes. 

Magali Guedes de Magela Moura – SAI/MinC informa que as atas encaminhadas foram três. 

Fez informe sobre o processo eleitoral que irá ter reunião para organizar de que forma acontecerá 
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com um Grupo de Trabalho – GT com um membro da SAE e 01 membro da SPC – Diretoria para 

adaptar para aprovação no Plenário de novembro com as regras, normas e critérios. Dentro do que 

foi proposto pelas recomendações feita por todos os Colegiados. Em novembro, a Ministra após 

assinar, publica-se e depois na plataforma vai ficar as datas das inscrições. 

Mileide Flores considera que deveria ter um debate na pauta de hoje e que o processo de 

eleição passado não teve assembléias e se sugere tal ação para a próxima eleição de 2015. Magali da 

SAI/MinC comunica que terá prazos na reunião de setembro com o Sr. Bernardo Novais da 

SAI/MinC com dois Colegiados e decidiram algumas sugestões. 

Taíza diz que está simplificado na proposta da Mileide e a Sra. Magali Guedes da SAI/MinC 

dispõe que se tem prazos de janeiro a fevereiro de 2015 para recebimento e fechamento dos fóruns 

setoriais no que concerne as eleições de 2015. 

João Manoel comentou sobre a ata de março de 2014 na linha 142 sobre a questão da 

suplência e linha 156 como a Portaria não levou em consideração que o Colegiado foi eleito. Na 

linha 238 que o Sr. Bernardo Novais da SAI/MinC havia destacado que iria até setembro de 2014 

ficar tudo resolvido. 

Magali Guedes de Magela Moura – SAI/MinC informa que na Plenária da semana que vem 

será resolvido e que às vezes solicita manifestações, mas não recebe nenhuma ou nenhum retorno. 

Retrata ainda que o Sr. Bernardo Novais solicitou esta época que fosse sugerido algo sobre a 

Portaria 51, mas não houve resposta até este momento. 

João Manoel questiona sobre a suplência nas três áreas em que foram destacados quem é 

suplente de quem e não nas áreas e que segue-se por áreas e não por nomeações. E Magali 

SAI/MinC destacou que deve-se fazer na mesma Portaria da eleição e ainda fazer oitiva para saber 

quem poderia ser. 

Mileide Flores se absteve da votação, sendo que percebeu que foi um erro, pois deveria ter 

votado contra, pois a abstenção não conta. E Lurdiana Araújo considera que percebe que há 

fragmentação. Magali SAI/MinC considera questão de diversidade e cidadania e que precisa-se dar 

oportunidade. 

Fabiano considera que todo direito nasce de reivindicação. E que uma repórter francesa 

perguntou ao Gilberto Gil qual seria a marca do Governo dele e ele respondeu: abrangência. 

Abrangência de cultura? Em que respondeu abrangência de atores, de linguagens e de recursos. 



21 
 

Relatório Colegiado de Literatura, Livro e Leitura 
 Setembro/2014 

 
 

Assim fez com que os próprios movimentos e atores, e o próprio CNPC tenha sido repercutido nesta 

fala. É um processo de conquista de espaço público. 

Taíza comentou que procede a fala do Sr. Fabiano Santos, mas vê uma contradição na forma 

de condução da abrangência.  

Márcia retrata que a eleição está dividida entre as cadeiras com número maior, e que assim 

continua com representação com objetivo na área. 

Eduardo diz que existe o bom senso para a discussão, em que os bibliotecários queiram que 

haja também um Colegiado. 

Márcia retoma a fala e destacou que na Conferência de Cultura, foi enviada uma moção 

encaminhada pela Biblioteca Nacional, em que achou estranho. Sem ser conhecida por todos e foi 

aprovada. 

Kelsen considera que o Colegiado não está sendo considerado. O Regimento é flexível a 

mudança. 

João considera que deve mobilizar os membros dos Colegiados para participarem do 

processo. 

Lurdiana retrata que se deve ficar atento as cadeiras e assentos para não ter a dança da 

cadeira, para não abrir para cordel. Conseguir vaga para a Criação Criativa, 

Michel diz que está representado na Cadeira Criativa e faz indicativo que o membro deve 

participar mais dos processos estabelecidos. 

Magali leu a Portaria 51 e recomendou ao Colegiado.  

Fabiano comentou sobre o processo eleitoral, articulação e presença. Todos têm um 

importante papel de articulação. E diz que foi surpreendido com o Colegiado de Bibliotecas. Acha 

sem sentido, porque as áreas do Livro e Literatura já abrange esta área. É contra, mas considera que 

eles deveriam estar aqui presente. Se é pessoa física ou pessoa jurídica como participante de 

Colegiado. 

Isis retrata sobre a reivindicação que não é Colegiado a parte, mas sim na mediação. Não 

existe biblioteca, sem livros, sem autor. Deveria ter uma representação mais clara. 



22 
 

Relatório Colegiado de Literatura, Livro e Leitura 
 Setembro/2014 

 
 

Mileide Flores diz que ficou surpresa pela colega de Arquivo estar com a Moção para a 

criação do Colegiado da Biblioteca em que não concorda com esta ação. Mas considera ser 

importante o indivíduo explicar o que motivou a indicação para o Colegiado em questão. 

Eduardo não concorda com a fala de Michel. 

Michel discorda das colocações do Eduardo sobre as cadeiras na candidatura para não estar 

mudando de após, e pós eleições. Indicar para abrir para o CNPC para esta abertura ou não. 

Kelsen comentou que ele apenas se candidata para cadeira de biblioteca e que se inscrever 

deverá explicar os objetivos de sua atuação que ateste sua cadeira produtiva e criadora. Considera 

uma cisão este movimento dos bibliotecários. 

João Lyra retoma a fala e destaca que as quatro cadeiras já identificam o Colegiado, os que 

vierem devem estabelecer em qual Colegiado devem se engajar. Aqui é o fechamento de todo 

processo. A pessoa jurídica da área de biblioteca também deveria participar. Por exemplo, a CBL, 

representando o Livro e a Leitura. Se sente responsável de que a sociedade civil deva entender as 

áreas existentes. A construção do indivíduo ético está perdendo a orientação, o responsável é o 

Estado para a construção do indivíduo ético com a leitura. Juntar fragmentos para dar idéia ao 

Colegiado. Colegiado setorial representado seria conforme um Estado Democrático em que o MinC 

procura trabalhar. O Estado vai ser sempre existente, que tudo que venha seja para adicionar. 

João Manoel é contrário a criação do Colegiado de Biblioteca. 

Márcia concorda com João Manoel. E destaca que é um segmento fragmentado, histórico, 

do setor produtivo. Criar um segmento dentro deste não caberia, poderia desfavorecer este 

Colegiado. A biblioteca não é somente uma, sendo um problema que poderá existir. Deve-se pensar 

no coletivo.  Precisamos nos comprometer a informação para representar na próxima eleição na 

cadeia produtiva. 

João Manoel retoma a fala e diz que se precisa trabalhar para mobilizar que a sociedade deva 

participar. Evitar que no processo de eleição não haja duplicidade e fraude não havendo 

engessamento e a falta de participação das pessoas. O Colegiado tem como motivo a valorização do 

conhecimento literário, absorção da leitura, dentre outros; para que possa circular para as pessoas. A 

representação aqui é para o Livro e a Leitura em suas diversas formas. Não se deve burocratizar no 

início evitando dificuldades posteriores. 
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Fabiano Santos destaca neste momento que a Biblioteca, considera que pode propor ou não 

se inclui o nome neste Colegiado. E pergunta se alguém é a favor do Colegiado de Biblioteca? 

Assim neste momento muitos responderam que não. Incluir o nome seria relevar que teriam uma 

vaga na cadeira do Colegiado em que se mobilizar para participar. E que seja dentro das três vagas 

existentes. Considera ainda que o processo eleitoral é para pessoa física, os atores que tem 

representatividade. Incluir o nome Biblioteca no Colegiado e o Bibliotecário teria uma destas três 

vagas existentes. O Colegiado não aprova que seja criado outro Colegiado em uma Moção 

apresentada. 

Kelsen sugere fazer uma Moção de Repúdio contra a Recomendação da não criação do 

Colegiado de Biblioteca. 

Mileide Flores questiona como o Colegiado está ligado se pelo a DLLB ou a outro órgão e 

qual seria este órgão. 

Fabiano Santos assim descreve que nas páginas 12-13 nas linhas 497 da ata não altera neste 

momento da Ata de 2013. O momento é adequado para resolver estas questões aqui expostas. 

Incluir Biblioteca ou não neste Colegiado. Assim, 14 (quatorze) membros foram a favor e um 

contra (João Lyra). Se a vaga do bibliotecário seria para os candidatos no processo nas três vagas de 

mediação ou entre as três pode ser de bibliotecário. 

João Manoel considera que se mantém o que se tem hoje, ou altera-se para garantir uma 

vaga necessária para o profissional de Biblioteconomia. 

Lurdiana considera que não impediria a concorrer a vaga. 

Márcia destaca que se deve ter cuidado para não invalidar a eleição deste Colegiado. O que 

preocupa é abrir uma vaga de bibliotecários e depois ter que abrir outras vagas. 

Kelsen propõe que haja uma vaga na biblioteca na mediação e que se concorra com os 

representantes entre as três da mediação. 

Isis concorda com a Márcia para não abrir precedentes. 

Neste momento concordam que deve ser feita a votação sobre: Que se mantenha como está a 

eleição? E o pleito fica assim decidido 13 a favor, Kelsen contra e Michel não votou por não estar 

presente na hora. 
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Magali leu a Recomendação aprovada a respeito da solicitação para o Colegiado de 

Biblioteca com data do ano de 2014 e consta orientação de algumas ações para abril de 2014. 

Fabiano Santos pede neste momento para que a Márcia escreva a Recomendação. 

Mileide Flores pediu vistas de alteração da Portaria 28 que o Comitê Gestor, defende que 

tenha 23 representações em que os membros tenham 02 (dois) anos, no art. 10. Na organização do 

Colegiado é formada por indicação. Tem a opinião que o Comitê gestor não seja comparado ao 

Colegiado. O Comitê Gestor ser um Comitê de Construção de Museus. E diz que enviou o parecer 

para os membros do Colegiado. 

Magali salienta que as indicações dele sai de um Fórum Nacional de Museus que será em 

novembro de 2014 que terão um mandado de 02 (dois) anos. 

Taíza esclarece neste momento que são três etapas no Fórum Nacional de Museus: Estadual, 

Regional e após Federal. Assim, se encerra o período da manhã. 

O período da tarde foi iniciado com a fala do Sr. Fabiano Santos sobre o Plano Nacional da 

Cultura e da 6.ª Reunião do GT do MinC / PNC e destacou sobre a Meta 20 e a média de 4 livros 

lidos fora do aprendizado formal por ano, por cada brasileiro com 05 (cinco) anos de idade ou mais. 

E que a meta para 2020 é de 4 livros lidos. 

Na pesquisa realizada no ano de 2007 foi feito pelo ano e está sendo revisado meta por meta. 

Tem uma face política, um perfil político, com uma meta mais ousada e outra face é mais técnica, 

em que deva ter uma meta que contemple estas duas facetas. Segundo a pesquisa “Retratos da 

Leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro, em 2007, a média anual brasileira de livros 

lidos fora da escola por cada habitante é de 1,3. O estudo foi aplicado a 5.012 pessoas com cinco 

anos de idade ou mais em 311 municípios de todo o país. Essa média pode ser considerada baixa, 

principalmente em comparação a outros países.  

Nos EUA, por exemplo, o número de livros lidos fora da escola por habitante é de 5,1; na 

França 7, na Inglaterra 4,9 e na Colômbia 2,4 (Câmara Brasileira do Livro, 2006). Para reverter esse 

cenário, urge um esforço do poder público no sentido de estimular o hábito da leitura no país, 

envolvendo ações interministeriais com foco nos programas de impacto social e em parceria com 

entes federativos e iniciativas do terceiro setor. Entre essas ações, o poder público deve garantir a 

existência de bibliotecas em todos os municípios, com equipamentos, acervo e funcionários capazes 

de garantir seu adequado funcionamento. É necessário também fomentar novos espaços de leitura, 
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tais como as salas de leitura, bibliotecas circulantes, pontos de leitura e outros. Os pontos de leitura 

são iniciativas que fortalecem, fomentam e estimulam a leitura em diferentes locais, como, por 

exemplo, bibliotecas comunitárias, Pontos de Cultura, sindicatos, hospitais, presídios, associações 

comunitárias, residências e em vários outros lugares. Importante também capacitar agentes de 

leitura para que atuem na democratização do acesso ao livro e formação leitora, por meio de visitas 

domiciliares, empréstimos de livros, rodas de leitura, contação de histórias, criação de clubes de 

leitura e saraus literários. A promoção da leitura nas diversas comunidades do território nacional 

deve contribuir para o fomento da prática leitora no Brasil, garantir o acesso gratuito a livros, gibis 

e outros materiais, estimular a produção, o intercâmbio e a divulgação de informações e apoiar a 

formação de redes sociais e culturais.  

Situação atual de 2007: Média de 1,3 livros lidos fora da escola, por ano, por pessoa com 

cinco anos de idade ou mais (pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” - Instituto Pró-Livro, 2007). 

E que em 20011 deveria chegar em 2,3 livros lidos fora da escola, o que significa que 57,9% dos 

livros lidos nos 3 meses foram fora da escola. Aplicando 57,9% nos 4 livros lidos durante o ano, 

podemos estimar que 2,3 foram lidos fora da escola. 

Mudanças de metodologia na pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”: 

- 1.ª edição (2001): População brasileira com pelo menos três anos de escolaridade e com 14 

anos ou mais de idade. 

- 2.ª edição (2008): População brasileira, a partir de 5 anos e sem requisito de anos de 

escolaridade. 

- 3.ª edição (2012): conceituação – o que deve ser entendido/aceito como livro para efeito da 

pesquisa e se o livro foi lido inteiro ou em parte; identificação – entre os livros indicados pela 

escola didáticos ou de literatura, índices de leitura – detalhamento sobre a leitura nos últimos três 

meses, segundo diferentes perfis da amostra e conceitos. A opção pelo período de três meses e não 

de doze meses para o aprofundamento do estudo deu-se por ser mais confiável a 

informação/memória do entrevistado sobre o que leu, comprou, dentre outros. Mudança na 

seqüência das questões no formulário de entrevista, iniciando pelo número de livros lidos pelo 

entrevistado. Assim, o entrevistado tende a ser mais sincero ao informar número de livros lidos. As 

questões voltadas a conhecer as representações sobre a importância do livro da entrevista podem 

levá-lo a ter vergonha de informar que não leu ou a ampliar o número de livros lidos. 
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As considerações sobre a alteração da meta 20 – Média de quatro livros lidos fora do 

aprendizado formal por ano, por cada brasileiro, têm como propostas de revisão de revisar o 

indicador da meta, revisar a fonte de aferição da meta, meta sobredimensionada, e alteração no 

título da meta que refletem que: 

a) A meta de 4 livros lidos fora do aprendizado formal por ano, por cada brasileiro não é 

coerente com a evolução observada na série histórica “Retratos da Leitura no Brasil” / 

Instituto Pró-Livro (2007 e 2011) conforme projeção baseada em inferências a partir da 

2.ª edição da pesquisa em 2007. 

b) Por outro lado, a pesquisa tem apresentado mudanças de metodologia a cada edição, 

dificultando assim, uma linha histórica de comparação segura. No entanto, entendemos 

que a última edição da referida pesquisa aponta um aprimoramento e assertividade na 

coleta e sistematização dos dados, além de ser a única pesquisa no país relacionada aos 

índices de comportamento leitor e o número de livros lidos. 

c) É importante salientar que o cumprimento da meta depende de fatores externos ao 

Ministério da Cultura e que seu alcance integral depende de uma conjugação de diversos 

atores, considerando principalmente uma pactuação federativa de co-responsabilidade 

entre União, Estados e Municípios e entidades da sociedade civil, conforme preconiza o 

Plano Nacional de Livro e Leitura – PNLL. 

d) Desta forma, a meta foi alterada para média de 1,5 livros lido fora do ambiente de 

aprendizado por brasileiro no intervalo pesquisado de 3 meses. 

A justificativa da proposta de revisão tem como sugestão de ajuste: 

Onde se lê: Média de quatro livros lidos fora do aprendizado formal pro ano, por cada 

brasileiro;  

Leia-se: Média de livros lidos nos últimos três meses 

E 

Onde se lê: Número de livros lidos fora da escola por ano, por cada brasileiro com cinco 

anos de idade ou mais 

Leia-se: Média de 2 livros lidos nos últimos três meses – fora da escola 

As considerações sobre a alteração da meta 20 – 53% da população brasileira, com idade 

acima de 5 anos, auto-declarada como leitor no conceito de que leitor é aquele que lê pelo menos 
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um livro inteiro ou parcialmente nos últimos três meses, têm como propostas de revisão de revisar o 

indicador da meta, meta sobredimensionada, e alteração no título da meta que refletem que: 

a) A meta de 4 livros lidos fora do aprendizado formal por ano, por cada brasileiro foi 

demarcada em função da metodologia da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” / 

alterada na edição de 2011, que passa a perguntar a quantidade de livros lidos nos 

últimos três meses. 

b) Os intervalos de tempo (12 meses e 3 meses) diferentes utilizados nas pesquisas não 

nos encorajam a fazer inferências relativas a evolução (ou involução) do número de 

número de livros lidos entre uma e outra pesquisa e assim acompanhar o alcance da 

meta para 2020. 

c) Ainda sobre a série de perguntas que dão origem aos dados da pesquisa “Retratos da 

Leitura no Brasil” a investigação é focada nos suportes de leitura vendáveis, ficando 

leituras mais informais como textos de internet, livros artesanais, exemplares 

editados pelo próprio autor, entre outros pouco explícitos nos dados da pesquisa; 

d) Dadas estas ponderações, a DLLLB propõe a alteração do indicador da meta para o 

número de leitores brasileiros com idades superior a 5 anos, autodeclarados leitores 

no conceito de que leitor é aquele que lê pelo menos um livro inteiro ou parcialmente 

nos últimos três meses; 

e) É importante salientar que, independente do indicador, o cumprimento da meta 

depende de fatores externos ao Ministério da Cultura e que seu alcance integral 

depende de uma conjugação de diversos atores, considerando principalmente uma 

pactuação federativa de coresponsabilidade entre União, Estados e Municípios e 

entendidas da sociedade civil, conforme preconiza o PNLL. 

A justificativa da proposta de revisão tem como sugestão de ajuste: 

Onde se lê: Média de quatro livros lidos fora do aprendizado formal pro ano, por cada 

brasileiro;  

Leia-se:  

E 

Onde se lê: Número de livros lidos fora da escola por ano, por cada brasileiro com cinco 

anos de idade ou mais 
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Leia-se: Número de brasileiros, com mais de 5 anos de idade, auto-declarados leitores no 

conceito de que leitor é aquele que lê pelo menos um livro inteiro ou parcialmente nos últimos três 

meses. 

Assim, a pós as exposições aqui destacadas foi pedido vistas até a resolução neste Colegiado 

considerando que nenhuma das metas está clara. E assim se inicia o debate em que José Castilho, do 

ponto de vista, intelectual e profissional quando se faz um Plano de Metas, há respectivas 

responsabilidade financeira, para a tomada de decisão para esta expansão. Não está claro a 

porcentagem colocada para o que servirá e concorda que o índice de 4 livros lidos para 2020 é 

absurdo e deve ser repensada. 

João Carneiro destaca que a perspectiva para tornar o indivíduo leitor está correta, mas não 

está claro na pesquisa se é livro inteiro ou não. Não estabelecer uma meta em que a estrutura não 

esteja entendível.  

Fabiano Santos destaca que partir do que tem não do ideal, partindo do que se tem nas 

pesquisas realizadas deve alimentar a meta. 

Kelsen considera que está faltando um critério para se avaliar melhor. 

Taíza destacou que a regularidade de três meses não sustenta. 

Iris disse que participa destas pesquisas. E Castilho destaca que sem um instrumento que se 

lê livros inteiros e em partes e que para se ter uma meta deve se ter parâmetros. 

Aníbal descreve que a meta busca atingir o que se busca de mercado. A pergunta é: quais os 

reais impactos que esta pesquisa desta envergadura pode trazer? Não tendo clareza a leitura 

intensiva. 

Antônio Lira diz que existe o paradigma que é a pesquisa. A preocupação é com o leitor ou 

vender livros? A situação é ter leitores críticos. A meta não é uma hipótese que se tem eu ler quatro 

livros. Deve-se ter clareza, definições para se chegar a algum lugar. 

Kelsen considera que falta indicadores, sem parâmetros em que a título de sugestões não 

fazer pesquisa no 1.º semestre para contribuir nos resultados. Outro dado da subjetividade que leva 

é o dado em que livro leu? Quando insere este tipo de pergunta, assim há relação de análise 

qualitativa. Sugere assim zerar tudo e fazer um apanhado geral, com uma nova ferramenta. 
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João Manoel sugere um encaminhamento, e está tendo um debate em um GT do MinC e 

ouviu-se as dúvidas do Colegiado. Desdobrar em dois indicadores distintos de forma viável. 

Bernardo Jorge sugere que para otimizar a discussão entre no site para verificar 

informações. 

Assim, Suzette agradece as contribuições e termina sua fala de suas colocações a respeito da 

Meta 20. Neste ponto da Reunião do Colegiado inicia-se sobre as Recomendações e Moções (em 

anexo). 

Mileide menciona que o MinC deve se posicionar e fortalecer o Colegiado do Livro e 

Literatura; e Kelsen solicita incluir o nome “Bibliotecas” com alterações foi aprovado esta 

Recomendação. Nesta votação assim foi: permanecer a ordem Literatura, Livro e leitura – 3 votos; e 

alterar para Literatura, Livro; Leitura e Biblioteca – 9 votos; 02 abstenções. 

Magali informa a todos os membros do Colegiado que eles tem autonomia para alteração no 

Plenário. 

Na segunda Recomendação do Kelsen em que esclareceu o porque, com inserções e 

alterações foi aprovada com 15 votos a favor. 

Na terceira Recomendação, houve 14 votos a favor e uma abstenção, foi aprovada. 

O Sr. Bernardo agradece pelos votos de estima, entregando um livro sobre acidentes de 

trânsito a José Castilho e ao Fabiano intitulado “Tudo o que não fui” da editora Coletânea Literária 

e Deborah Goldemberg e orgs. 

E ao final foi lida as ações de DLLLB previstas para 2015 pelo Sr. Fabiano Santos: 

1. Projeto Social: “Prêmio Leitura para todos” 

2. Projeto: “Vivaleitura” 

3. Projeto: “Pró-Ler” 

4. Projeto: “Programa Ibero-americano de indicadores de Leitura” 

5. Projeto: “Promoção da leitura e da literatura na 1.ª infância 

6. Projeto: “Agentes de Leitura” 

7. Projeto: Programa de bolsas de fomente à literatura – criação, circulação, formação, 

pesquisa e intercambio literário. 

8. Edital Circuito Nacional da Feira de Livros e Eventos Literários 

9. Prêmio para escritores e narradores indígenas. 
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10. Bolsas para Boas práticas e inovações em Bibliotecas Públicas. 

11. Programa Iberbibliotecas (SEGIB/CEPLALC/UNESCO) 

12. Encontro de formação (21.º Encontro do SNBP) e Dia do Bibliotecário 

13. Acompanhamento de projetos (Biblioteca em rede, acessibilidade em Bibliotecas 

Públicas) 

14. Mapeamento e produção de conteúdos (PRODOC) 

15. Edital do Sistema Nacional de Bibliotecas públicas para os sistemas Estaduais de BP’s 

16. Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa 

17. Ampliação de acervos – Material bibliográfico 

18. Preservação de bens e acervos culturais 

19. Concurso arquitetônico para edifício da Biblioteca Demonstrativa 

20. Manutenção Predial da BP 

21. Monitoramento, acompanhamento e fiscalização das ações da DLLLB – convênios, 

contratos, comodatos, editais, prêmios, bolsas, projetos. 

22. Programação PNLL 2015 

23. Edital de formação e qualificação profissional para Editais, livreiros, bibliotecários e 

promotores de Leitura. 

24. Edital de fomento à pesquisa nos campos do Livro, Literatura e Bibliotecas. 

25. Seminário de do Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas na Cultura Digital 

 

O Plano Nacional de Livro e Leitura foi aprovado em 2014, sendo que a Meta é a sua 

regulamentação para 2015 em que deve-se: 

- Criar um órgão próprio 

- Programa Dinheiro Direito na Biblioteca Pública 

- Criação do Fundo Setorial Pró-Leitura 

Pretende-se estabelecer ações para acesso em programas em campos de formação e fomento, 

sendo que falta sobre a temática de livrarias.  

João Manoel sugere que tenham um sistema conforme tem nos países europeus. 

Assim, encerrou-se a Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Literatura, Livro, Leitura 

e Bibliotecas em 17 de setembro de 2014. 
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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

COLEGIADO SETORIAL DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA 

DATA: 16 e 17 de Setembro de 2014 

Local: Sala de Reunião, 12.º andar do Ed. Parque Cidade Corporate, Brasília/DF 

Dia 16/09/2014 
 

9h30 – ABERTURA 
 

9h30 às 10h 
ITEM I – ABERTURA DA SESSÃO, APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA 
SECRETÁRIO GERAL DO CNPC E COORDENAÇÃO DA DIRETORIA DO LIVRO, LEITURA E 
LITERATURA E BIBLIOTECA / DLLLB – FABIANO DOS SANTOS PIÚBA 
 
10h às 12h30 
ITEM II – BALANÇO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MINC/2014 – ANTEPROJETO DE LEI PNLL E 
EDITAIS DA DLLLB NO ÂMBITO DO PNLL 
- Secretário Geral do CNPC – Bernardo N. Mata Machado 
- Coordenação da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas / DLLLB - Fabiano dos Santos Piúba 
- Secretário-Executivo do PNLL – José Castilho Marques 
- Representante do Colegiado Setorial no Plenário do CNPC – Mileide Flores 
- Representantes do Poder Público: MEC, PNLL/FBN; PRES. FBN; SAI 
 
 
12h30/14h00 – ALMOÇO 
 

14h às 16h 
ITEM III - BALANÇO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MINC/2014 – ANTEPROJETO DE LEI PNLL 
E EDITAIS DA DLLLB NO ÂMBITO DO PNLL 
- Secretário Geral do CNPC – Bernardo N. Mata Machado 
- Coordenação da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas / DLLLB - Fabiano dos Santos Piúba 
- Secretário-Executivo do PNLL – José Castilho Marques 
- Representante do Colegiado Setorial no Plenário do CNPC – Mileide Flores 
- Representantes do Poder Público: MEC, PNLL/FBN; PRES. FBN; SAI 
 
 
16h às 16h30 – INTERVALO 
 

16h30 às 18h 
ITEM IV – APRESENTAÇÃO DO VALE CULTURA – ENFOQUE NO SETOR DE LIVROS COMO O 
MAIS INSCRITO NO PROGRAMA 
- Secretário Geral do CNPC – Bernardo N. Mata Machado 
- Coordenação da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas / DLLLB - Fabiano dos Santos Piúba 
- Representante do Colegiado Setorial no Plenário do CNPC – Mileide Flores 
- Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura (SEFIC) – Ivan Domingues das Neves 
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18h – ENCERRAMENTO 
 

 

Dia 17/09/2014 
 

9h30 – ABERTURA 
 

9h30 às 10h 
ITEM V – ABERTURA DA SESSÃO 
SECRETÁRIO GERAL DO CNPC – Bernardo Mata Machado 
COORDENAÇÃO DA DIRETORIA DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS / DLLLB - 
Fabiano dos Santos Piúba 
 
10h às 11h 
ITEM VI – INFORMES SOBRE O PROCESSO ELEITORAL – MANDATO 2015/2017 - CNPC 
- Secretário Geral do CNPC – Bernardo N. Mata Machado 
- Coordenação Geral do CNPC – Magali G. de M. Moura 
- Coordenação da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas / DLLLB - Fabiano dos Santos Piúba 
 
11h às 12h30 
ITEM VII – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO SETORIAL 
- Secretário Geral do CNPC – Bernardo N. Mata Machado 
- Coordenação Geral do CNPC – Magali G. de M. Moura 
- Coordenação da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas / DLLLB - Fabiano dos Santos Piúba 
 
 
12h30/14h00 - ALMOÇO 
 

14h às 16h 
ITEM VIII – PROPOSTAS E PERSPECTIVAS DE AÇÕES PARA 2015 E META 20  
- Secretário Geral do CNPC – Bernardo N. Mata Machado 
- Coordenação da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas / DLLLB - Fabiano dos Santos Piúba 
- Secretário-Executivo do PNLL – José Castilho Marques 
 
 
16h às 16h30 - INTERVALO 
 

16h30 às 18h 
ITEM IX – APROVAÇÃO E ASSINATURA DO RELATÓRIO EXECUTIVO 
MEMBROS DO COLEGIADO SETORIAL 
 
 
18h - ENCERRAMENTO 
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RECOMENDAÇÕES E MOÇÕES 

 

 

RECOMENDAÇÃO Nº      , DE 09 DE ABRIL DE 2014. (APROVADA) 
 

Recomenda que conste da pauta da próxima 

reunião do Plenário do CNPC o debate sobre 

a criação do Colegiado Setorial de 

Bibliotecas. 

 

Os membros do Colegiado Setorial de Arquivos do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º Decreto nº 5.520, 
de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o 
inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março 
de 2010, e com o inciso XV do art. 3.º do Regimento Interno do Colegiado Setorial de Arquivos 
resolvem: 

 
Art. 1º Recomendar que a Secretaria Geral do CNPC envide todos os esforços para que na próxima 

reunião do Plenário em 27 e 28 de Maio de 2014, seja debatida a Moção, aprovada na III 

Conferência Nacional de Cultura, de criação do Colegiado Setorial de Bibliotecas, no âmbito do 

CNPC, para permitir o debate, a análise e o acompanhamento da definição de políticas, diretrizes e 

estratégias relacionadas ao setor de bibliotecas. 

 

 

Brasília 09 de abril de 2014. 

 

 

Colegiado Setorial de Arquivos 
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Exposição de Motivos em favor da Recomendação 

Atualmente, não há no âmbito do CNPC, um Colegiado que represente o setor de bibliotecas. É 

necessário, portanto, que um Fórum específico seja criado com a finalidade de debater, analisar, 

acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídios ao CNPC para a definição de políticas, 

diretrizes e estratégias relacionadas às bibliotecas; elaborar, revisar, acompanhar e avaliar as 

diretrizes de um Plano Nacional de Bibliotecas; promover o diálogo entre poder público, 

Bibliotecas e sociedade civil e os agentes culturais, com vistas a fortalecer a economia da cultura e a 

circulação de idéias, de produtos e de serviços, assegurada a plena manifestação da diversidade das 

expressões culturais; e incentivar a promoção de atividades de pesquisa e formação em sua área 

específica. 

Solicitamos à Secretaria Geral do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC que aprove essa 

Recomendação, e que se tornem as medidas cabíveis e as providências necessárias para que a 

referida Recomendação seja encaminhada para a devida efetivação.  

 

 

 

Brasília 09 de abril de 2014. 

 

Aprovada 
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RECOMENDAÇÃO Nº      , DE 17 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

Recomenda que o Ministério da Cultura se 

posicione e fortaleça o Colegiado da 

Literatura, Livro e Leitura como instância 

representativa do segmento do livro, leitura e 

literatura no âmbito do CNPC. 

 

Os membros do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura do CONSELHO NACIONAL DE 
POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º 
Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, 
combinado com o inciso II, do art. 21 e com o art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado 
pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista deliberação em Sessão Ordinária, 
realizada nos dias 16 e 17 de setembro, resolve: 

 
Art. 1º Recomendar que a Secretaria Geral do CNPC mantenha a integridade do Colegiado Setorial 

de Literatura, Livro e Leitura como o órgão competente na representação das demandas de 

Literatura, Livro, Leitura e Bibliotecas no âmbito do Ministério da Cultura. 

 

 

 

Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura 
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Exposição de Motivos  

 

O Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura – CSLLL é o órgão consultivo do Ministério da 

Cultura, no âmbito do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, formado por representantes 

das cadeias produtiva, mediadora e criativa do livro. Entende-se a biblioteca e seus agentes como 

integrantes da cadeia mediadora do livro, tendo inclusive, participação em todas as gestões do 

CSLLL. No último período, ainda nesta gestão do CSLLL foram discutidos, elaborados e aprovados 

editais que diretamente destinam-se ao fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas, sendo 

um deles destinado às Bibliotecas Públicas e outro para Comunitárias e Pontos de Leitura. O edital 

“projetos Sociais de Leitura” também incluiu as bibliotecas comunitárias. Desde 2006, o Plano 

Nacional do Livro e Leitura, amplamente debatido com a sociedade e no CSLLL, no Eixo 1 – 

Democratização do Acesso ao Livro e à Leitura aponta Metas destinadas às bibliotecas Públicas, 

escolares e comunitárias. Reafirma-se que as diretrizes e estratégias relacionadas às bibliotecas 

fazem parte de todas as reuniões do CSLLL, na gestão atual. Na última reunião do CSLLL, entre os 

dias 16 e 17 de setembro, o Plenário se posicionou favorável à inclusão do termo Bibliotecas no 

nome Colegiado Setorial recomendado a alteração para Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, 

seguindo as recomendações do Ministério da Cultura e a recente reestruturação da Diretoria do 

Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, conforme Decreto Presidencial n.º 8297 de 18 de agosto de 

2014, que visa unificar as políticas do Setor. 

Solicitamos que a Plenária do CNPC entenda que o Colegiado Setorial de Literatura, Livro e 

Leitura representa politicamente as demandas também das bibliotecas, conforme ampla 

documentação apresentada nas Atas das reuniões e nas discussões na criação e avaliações do Plano 

Nacional do Livro e Leitura. Colegiado esse que intera a Coordenação Executiva do Plano Nacional 

do Livro e Leitura conforme Portaria Interministerial n.º 2 de 20 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Relatório Colegiado de Literatura, Livro e Leitura 
 Setembro/2014 

 
 

RECOMENDAÇÃO Nº  02, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 

Recomenda que o Ministério da Cultura por 

meio da Diretoria de Direitos Autorais 

(DDI), promova debate sobre a questão dos 

direitos autorais com destaque para a 

necessidade de reformulação dos contratos 

em face ao cenário composto pelas novas 

mídias. 

 

Os membros do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura do CONSELHO NACIONAL DE 
POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º 
Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, 
combinado com o inciso II, do art. 21 e com o art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado 
pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista deliberação em Sessão Ordinária, 
realizada nos dias 16 e 17 de setembro, resolve: 
 
Art. 1º Recomenda ao Ministério da Cultura, por meio da Diretoria de Direitos Autorais (DDI), 
promova debate sobre a questão dos direitos autorais com destaque para a necessidade de 
reformulação dos contratos em face ao cenário composto pelas novas mídias. 
. 

 

 

 

Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura 
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Exposição de Motivos  

 

Art. 21, II, Portaria n. 28/2010 – justificativa da apresentação da Recomendação que trata de 

manifestação sobre implementação de políticas, programas públicos e normas com repercussão na 

área artística ou cultural. 

 

Recomenda ao Ministério da Cultura que promova debates em eventos literários que tenham os eu 
apoio ou que sejam por ele realizados sobre a questão dos direitos autorais com destaque para a 
necessidade de reformulação dos contratos em face ao cenário composto pelas novas mídias. 
 

A Recomendação justifica-se por ser uma demanda histórica e recorrente de autores e que ganhou 

importância urgente em face ao cenário imposto pelas novas tecnologias e mídias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Relatório Colegiado de Literatura, Livro e Leitura 
 Setembro/2014 

 
 

RECOMENDAÇÃO Nº  03, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 

Recomenda que o Ministério da Cultura que 

fortaleça e qualifique os serviços do 

Escritório de Direitos Autorais (DDI) e da 

Agência Brasileira do ISBN da Fundação 

Biblioteca Nacional. 

 

Os membros do Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura do CONSELHO NACIONAL DE 
POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º 
Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, 
combinado com o inciso III, VIII e XVI do art. 9, com inciso II do art. 21 e com o art. 28 do 
Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em 
vista deliberação em Sessão Ordinária, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2014, resolve: 
 
Art. 1º Recomenda ao Ministério da Cultura que fortaleça e qualifique os serviços do Escritório de 
Direitos Autorais (DDI) e da Agência Brasileira do ISBN da Fundação Biblioteca Nacional, o 
controle da emissão do número de identificação atribuído aos livros editados no país e a fiscalização 
do cumprimento do depósito legal dos títulos publicados no Brasil e das garantias dos direitos 
autorais das obras registradas. 
. 
. 

 

 

 

Colegiado Setorial de Literatura, Livro e Leitura 
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Exposição de Motivos  

 

Art. 21, II, Portaria n. 28/2010 – justificativa da apresentação da Recomendação que trata de 

manifestação sobre implementação de políticas, programas públicos e normas com repercussão na 

área artística ou cultural. 

 

Justifica-se por registro de casos de uso irregular do ISBN e do não envio de exemplares ao 

depósito para registro, o que tem gerado transtornos aos autores. 
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PROJETO DE LEI N.º        , DE           DE               DE 2014 

 

Institui o Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL 

 

Capítulo I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre o Plano Municipal do Livro e Leitura – PNLL. 

Art. 2º O Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL consiste em estratégia permanente de 

referência, planejamento, articulação, implementação e avaliação das políticas, programas, projetos 

e ações empreendidas pelo poder público, em cooperação federativa entre Município, Estados, 

União, sociedade civil de modo a promover o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas de acesso 

público no Brasil. 

§ 1º – As ações do PNLL serão implementadas de forma a viabilizar a inclusão de pessoas com 

deficiência, observadas as condições de acessibilidade. 

§ 2º – As ações do PNLL deverão observar as diretrizes e buscar confluência com planos, políticas 

e programas estruturantes do Governo Federal e Estadual, prioritariamente com: 

I – Plano Nacional da Educação; 

II – Plano Nacional de Cultura. 

§ 3º – A implementação dos Programas, projetos e ações instituídos no âmbito do PNLL poderá ser 

realizada com a participação entidades públicas e privadas, mediante ajustes previstos em lei. 

 

Capítulo II 

Das Diretrizes e Dos Objetivos do PNLL 

 

Art. 3º – São Diretrizes do PNLL: 

I – A universalização do direito ao pleno acesso ao livro, à leitura e às bibliotecas; 

II – A gestão democrática e compartilhada do PNLL entre os demais entes federativos e destes com 

a sociedade civil e entidades privadas; 

III – O reconhecimento da leitura e da escrita como um direito humano possibilitando a todos as 

condições para que cada cidadão possa exercer esses direitos plenamente, viver uma vida digna e 

contribuir para uma sociedade mais justa; 
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IV – O fortalecimento das bibliotecas municipais; 

V – A valorização e a promoção da diversidade e identidade cultural brasileira como meios e como 

fins do PNLL. 

VI – A articulação e ação complementar com as demais políticas e legislações de estímulo à leitura, 

ao conhecimento e ao desenvolvimento educacional e cultural da cidade de São Paulo; 

VII – A economia do livro, da leitura e das bibliotecas como integrantes da economia do 

conhecimento e fontes dinamizadoras e fundamentais das atividades criativas no mundo 

contemporâneo. 

Art. 4º – São objetivos do PNLL: 

I – a democratização do acesso ao livro e aos diversos suportes de leitura; 

II – a formação de mediadores para o incentivo à leitura e o fortalecimento das ações de estímulo à 

leitura em curso na cidade, garantindo sua articulação e visibilidade; 

III – a valorização institucional da leitura; 

IV – o desenvolvimento da economia do livro como estímulo à produção intelectual e ao 

desenvolvimento da economia nacional; 

V – promoção da literatura e das humanidades e fomento aos processos de criação, pesquisa, 

difusão e intercâmbio literário e acadêmico. 

VI – o fortalecimento institucional das bibliotecas públicas; 

VII – o fomento às pesquisas, estudos e indicadores nas áreas do livro, leitura, literatura, biblioteca 

e humanidades; 

VIII – promoção da formação profissional no âmbito das cadeias criativa e produtiva do livro e 

mediadora da leitura; 

IX – estímulo à expansão das capacidades de criação cultural e de compreensão leitora; 

 

Capítulo III 

Da Governança e da Gestão do PNLL 

 

Art.5º – O PNLL será coordenado em conjunto pelos Ministérios da Cultura e da Educação, e será 

gerido Poe instâncias colegiadas executivas e consultivas compostas por membros do poder público 

e da sociedade civil. 

Parágrafo único. Ato do poder Executivo definirá as atribuições, regulamentos e composições das 

instâncias colegiadas, bem como das competências próprias dos Ministérios da Cultura e da 

Educação na formulação, consolidação, modelo de gestão, estratégias, cumprimento de metas e 

avaliação do PNLL. 
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Capítulo IV 

Do Financiamento do PNLL 

Art. 6º As despesas decorrentes da consolidação do PNLL, correrão a conta da dotação 

orçamentária dos órgãos ou entidades executores das ações, projetos e programas. 

Parágrafo único. As empresas privadas e organizações da sociedade civil envolvidas na 

consolidação do PNLL apresentação, nas condições do regulamento, as garantias necessárias sobre 

os aportes de recursos a serem destinados ao PNLL; 

Art. 7.º Os programas, projetos e ações do PNLL, no âmbito do Governo Federal, serão financiados, 

entre outros recursos, com o Fundo de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas – Fundo Pró-Leitura 

– criado por lei específica. 

 

Capítulo V 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 8.º A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade 

civil, procederá a avaliações periódicas da consolidação do PNLL, tendo como objetivo a 

atualização e o aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas. 

§ 1.º O PNLL será revisto a cada quatro anos, adequando-se ao calendário de revisão do Plano 

Plurianual. 

§ 2.º O processo de revisão das diretrizes e de estabelecimento de metas para o PNLL será 

desenvolvido pelas instâncias colegiadas de que trata o art. 5.º, na forma de regulamento. 

Art. 9.º Fica instituído no âmbito do PNLL, o Prêmio VIVA LEITURA, com o objetivo de 

estimular, fomentar e reconhecer as melhores experiências que promovam a leitura no país. 

Parágrafo único. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Cultura e da Educação disporá sobre as 

regras e o funcionamento do Prêmio VIVALEITURA. 

Art. 10.º Fica aprovado o documento-base do PNLL, na forma do Anexo a esta Lei. 

Art. 11.º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias. 

Art. 12.º Esta lei enta em vigot da data da sua publicação. 

Brasília,      ,de     de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 



46 
 

Relatório Colegiado de Literatura, Livro e Leitura 
 Setembro/2014 

 
 

PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 2, 

DE 20 DE AGOSTO DE 2014 

 

OS MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA, no uso da atribuição 

que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o 

disposto nos artigos 2º, parágrafo único, 6º, §1º, 8º, parágrafo único do Decreto nº 7.559 de 1º 

de setembro de 2011, resolvem: 

Art. 1º Ficam designados os seguintes membros para compor o Conselho Diretivo do Plano 

Nacional do Livro e Leitura (PNLL), pelo período de dois anos: 

I - do Ministério da Cultura: 

a) Ana Cristina da Cunha Wanzeler, como titular, e Américo José Córdula Teixeira, como suplente; 

e 

b) Fabiano dos Santos, como titular, e Juana Nunes Pereira, como suplente 

II - do Ministério da Educação: 

a) Maria Beatriz Moreira Luce, como titular, e Mônica Gardelli Franco, como suplente; e 

b) Macaé Maria Evaristo dos Santos, como titular, e Antônio Carlos Ramos Pereira, como suplente. 

III - dos especialistas em leitura: 

a) Eliana Lúcia Madureira Yunes Garcia, como titular, Cláudia Santa Rosa como suplente; e 

b) Adriana Cybele Ferrari, como titular, e Adelaide Ramos e Côrte, como suplente, 

IV - dos autores de livros: Affonso Romano de Sant’Anna como titular e Rodrigo Ciriaco, como 

suplente; 

V – dos editores de livros: Karine Gonçalves Pansa, como titular e Maria Lucia Kerr Cavalcante de 

Queiroz, como suplente; 

VI – dos especialistas em acessibilidade: Moisés Bauer Luiz como titular e Deise Talarico Pupo 

como suplente; e 

VII – o Secretário-Executivo do PNLL: José Castilho Marques Neto. 
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Art. 2º Ficam designados para compor a Coordenação-Executiva do Plano Nacional do Livro e 

Leitura (PNLL), na qualidade de representantes dos órgãos a seguir indicados, os seguintes 

membros, pelo período de dois anos: 

I – o Secretário-Executivo do PNLL: José Castilho Marques Neto. 

II – do Ministério da Cultura: Fabiano dos Santos, como titular, e Elisa Campos Machado, como 

suplente; 

III – do Ministério da Educação: Junia Sales Pereira, como titular, e Daniel Aragão Parente 

Valentim, como suplente; 

IV – da Fundação Biblioteca Nacional: Ângela Fatorelli, como titular, e Marcus Venício Toledo 

Ribeiro como suplente; e 

V – do Colegiado Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas Márcia Cavalcante como 

titular, e Bernardo Gourbanov, como suplente. 

 

Art. 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES 

 

MARTA SUPLICY 
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s  

 

"Formando um país de leitores" 

 

Assim José Castilho e Fabiano Piúba definiram o objetivo maior dos editais da Diretoria de 

Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) no âmbito do PNLL: "formar um país de 

leitores". Os editais foram formulados de forma integrada entre a Secretaria do Plano Nacional 

do Livro e Leitura (PNLL) e a Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas – DLLLB em 

diálogo com a sociedade civil. Para apoiar esse objetivo, o total investido será de R$6,6 

milhões divididos em quatro ações: 

 

- Prêmio Boas Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas (R$ 1.700.000,00); 

- Bolsas de Fomento à Literatura (R$ 1.900.00,00); 

- Prêmio Leitura Para Todos: projetos sociais de Leitura (R$ 1.500.000,00); 

- Circuito de Feiras de Livros e Eventos Literários (R$ 1.500.000,00) 

 

Marta Suplicy, ainda lembrou que os objetivos dos editais têm relação direta com a meta 20 do 

Plano Nacional de Cultura que se refere ao aumento do número de livros lidos anualmente por 

uma pessoa, para além dos que lê no aprendizado formal e ressaltou o fato de que "as ações 

dos editais seguem a estratégia de fomentarem iniciativas já existentes e bem sucedidas e, 

com isso, ampliá-las". 
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ENCONTRO DOS ENCONTROS 

20 ANOS DO PROLER JOINVILLE 

Contar histórias: uns passarão e outros passarinhos 

08 a 10 de setembro de 2014 

 




