
MOÇÃO Nº 02 , DE 30 NOVEMBRO DE 2016 

Moção de Repúdio à atual 

Estrutura do Departamento do 

Livro, Leitura, Literatura e 

Biblioteca. 

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. 7º Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto 

nº 6.973 de sete de outubro de 2009, combinado com o inciso IV, do art. 21 do 

Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e 

com o inciso II do art. 9º do Regimento Interno do Colegiado Setorial da Literatura, 

Livro e Leitura, aprova: 

Moção de repúdio a extinção da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca e a 

desconfiguração ocorrida com a junção de coordenações que não correspondem à 

natureza constitutiva das áreas em questão. 

Exposição de motivos: 

A reforma administrativa implantada pelo atual governo no Ministério da Cultura e em 

especial na antiga Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, desconfigurou e 

fragilizou a cadeia produtiva do livro, que contemple: a criação, a mediação e a 

produção.  

A estrutura que o MINC dispõe não sustenta os eixos constitutivos do Plano Nacional 

da Leitura e Escrita, em tramitação no Congresso Nacional por meio da PLS 212/2016 

que prevê:  

- fomento para formação de mediadores de leitura e fortalecimento de ações de 

estímulo à leitura; a valorização da leitura e de seu valor simbólico; o 

desenvolvimento da economia do livro;  

- Fortalecimento institucional das bibliotecas de acesso público através da sua 

qualificação (espaços, acervos, mobiliários, equipamentos, programação 

cultural, atividades pedagógicas, extensão comunitária, incentivo à leitura, 

capacitação de pessoal, digitalização de acervos, empréstimos digitais, dentre 

outras ações). 

-Fomento das pesquisas, estudos e indicadores da área do 

livro/leitura/biblioteca a fim de qualificar as avaliações e políticas públicas do 

setor; de promoção de formação profissional na cadeia criativa e produtiva da 

área; de incentivo para criação e implantação dos planos estaduais e municipais 

do livro e leitura; e do incentivo à expansão das  “capacidades de criação 

cultural e de compreensão leitora”. 

Nós, membros deste colegiado setorial, repudiamos a estrutura administrativa do atual 

Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca que não corresponde às 

necessidades inerentes da área para a implantação de uma Política Nacional . 


