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1. INTRODUÇÃO 

Nenhum país do mundo se tornou grande nação sem antes universalizar a educação 
básica e criar grandes sistemas de bibliotecas públicas capazes de atender, com livros e 
publicações periódicas, a toda sua população. Sem dúvida, o grande escritor, editor e 
livreiro Monteiro Lobato tinha esta verdade em mente quando escreveu que "um país se 
faz com homens e livros". 

Ao sancionar, em 30 de outubro 2003, a Lei 10.753, que institui a Política Nacional do 
Livro, o Presidente Lula deu início ao processo de transformação do Brasil num País de 
Leitores. Mas, dada a nossa grande dimensão territorial e o tamanho da nossa 
população, que hoje se aproxima dos 200 milhões de habitantes, a tarefa de levar o livro 
a todos os brasileiros e a todas as brasileiras não pode ser responsabilidade exclusiva da 
União federal. Para que possamos nos transformar, no prazo de uma década, em um 
autêntico País de Leitores torna-se indispensável o engajamento ativo dos demais entes 
federativos, em particular dos Estados, e da própria sociedade. 

No Ceará, esse engajamento ativo foi assumido pela primeira vez pelo Governador Cid 
Gomes em seu primeiro Governo, por meio da ousada política do livro e leitura da 
Secretaria da Cultura. Tomando como referência a Lei Estadual do Livro (Lei 13.549, 
de 23.12.04), que parecia até então letra morta, a SECULT desenvolveu, em quatro 
anos, um conjunto de programas que promoveu a revitalização da cadeia produtiva do 
livro e leitura, em particular dos seus elos criativos, produtivos e mediadores 
(bibliotecas). 

Subsiste, porém, dois problemas estruturais que funcionam como poderosos óbices para 
que o Ceará venha a se tornar, nos próximos anos, um Estado de Leitores. O primeiro é 
a ausência de mecanismos claros e seguros para que a política do livro e leitura do 
primeiro Governo Cid Gomes se transforme numa política pública permanente. Ou 
melhor, é preciso transitar, nesse campo do livro e leitura, de uma política de Governo 
para uma política de Estado, garantindo-se a sua continuidade quando houver 
alternância de poder. 

O segundo problema estrutural, intrinsecamente ligado ao primeiro, diz respeito à 
instituciol'.alização dessa política do livro e leitura no Ceará. Embora a Lei Estadual do 
Livro defina o arcabouço juridico dessa política, a estrutura administrativa designada 
para a sua execução - uma simples Coordenação, sem autonomia administrativa e sem 
orçamento próprio - revelou-se insuficiente para a sua plena efetivação, como 
reconheceu a própria SECULT em documentos produzidos ao longo dos últimos dois 
anos do primeiro Governo Cid Gomes. 

Em decorrência disso, as entidades signatárias deste Documento, abaixo assinadas, 
resolveram assumir o desafio de propor à sociedade cearense, ao Governo e à 
Assembleia Legislativa do Ceará a realização de um amplo debate para resolver esses 
dois problemas estruturais. Elaborar uma política pública de Estado para o livro e 
leitura capaz de transformar o Ceará num Estado de Leitores e criar o Instituto do 
Livro e Leitura do Ceará, com estrutura administrativa própria e autonomia de gestão 
financeira, na forma de uma Organização Social, para gerir esta política pública, são 
medidas que se impõem como necessárias e urgentes, caso queiramos, de fato, oferecer 



uma contribuição decisiva para tomar o Brasil uma sociedade leitora, digna de figurar 
entre as grandes nações cultas do mundo. 

2. ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA POLÍTICA DO LIVRO E LEITURA 

A transição de uma política de Governo para uma política de Estado para tomar o 
Ceará um Estado de Leitores consiste, fundamentalmente, em institucionalizar, isto é, 
tomar legalmente obrigatórios, os principais programas adotados pela SECULT no 
primeiro Governo Cid Gomes, a saber: 

2.1. Programa Semestral de Aquisição de Obras - Garantir no Orçamento anual do 
Estado, em particular das Secretarias da Cultura, Educação Básica e Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, recursos para a realização de compras semestrais de livros e 
periódicos para os sistemas de bibliotecas públicas, escolares e universitárias, dando 
destaque especial ao autor cearense. 

2.2. Programa de Publicações da SECULT- Garantir no Orçamento anual da 
SECULT recursos suficientes para institucionalizar o Programa de Publicações de obras 
literárias e científicas, tanto inéditas quanto reedições de obras esgotadas e raras, com a 
manutenção das Séries já criadas. A prioridade para publicação deve ser dada às editoras 
cearenses, mas que seja também assegurada a realização de coedições com editoras 
nacionais e estrangeiras, quando for o caso. 

2.3. Concurso Literário do Ceará - Institucionalizar o Concurso Literário da 
SECULT, na forma em que foi definido pelo Edital de 2010, que assegura exclusividade 
de publicação das obras premiadas por editoras cearenses, e garantir recursos nunca 
inferiores aos valores então praticados (R$ 1,5 milhão). 

2.4. Programa de Apoio à Realização das Feiras Regionais do Livro - Assegurar 
no Orçamento da SECULT recursos para realização, anualmente, de pelo menos seis 
Feiras Regionais do Livro (Sobral, Crateús ou Tauá, Quixadá, Iguatu e Cariri), a serem 
promovidas pelo Sindicato dos Livreiros e a Câmara Cearense do Livro e a participação 
das demais entidades da cadeia produtiva do livro e leitura, além naturalmente do poder 
público. 

2.5. Apoio à Realização da Bienal Internacional do Livro do Ceará - Evento que 
vem sendo realizado há 18 anos, esta Bienal, que já foi consagrada como um dos três 
mais importantes eventos do livro no país, precisa ter assegurado apoio financeiro do 
Estado para sua realização, com recursos orçamentários previamente definido no 
Orçamento da SECULT. 

2.6. Programa de Modernização Tecnológica e Gerencial de Editoras e Livrarias 
Cearenses - Para assegurar que a cadeia produtiva do livro e leitura possa dar suporte à 
política de transformação do Ceará num Estado de Leitores, toma-se necessário 
destinar recursos públicos para financiar o processo de modernização tecnológica e 
gerencial de editoras e livrarias. Essa medida é também de fundamental importância 



para criar as condições mínimas de competição igualitária entre as empresas locais e os 
grupos nacionais e multinacionais que operam no setor em nosso Estado. 

2.7. Pro~rama de Apoio à Exportação da Literatura Cearense - Num mundo 
globalizado, a capacidade de competição exige que a literatura cearense esteja presente 
em bienais, feiras e outros eventos nacionais e estrangeiros, inclusive com tradução de 
autores cearenses para outras línguas. Para tanto, como acontece em outros países, o 
Governo do Estado, por intermédio da SECULT, pode destinar recursos, anualmente, 
para tomar possível a presença do Ceará nesses eventos onde se divulga e negocia 
produtos culturais. 

2.8. Programa de Valorização e Capacitação Profissional - A modernização 
tecnológica e gerencial das empresas e a plena e efetiva execução de uma política 
pública de Estado para a literatura não terá sustentação se não for secundada por um 
forte e amplo programa de valorização e capacitação de todos os profissionais que 
integram a cadeia do livro e leitura. Nesse contexto assume particular importância a 
valorização da profissão de bibliotecário e o cumprimento de sua legislação 
profissional, que toma obrigatória a contratação de profissional de nível superior para 
dirigir as bibliotecas públicas e escolares. O Estado, nos termos da Lei Estadual do 
Livro, tem o dever de desenvolver, juntamente com as entidades do setor, esse programa 
aqui sugerido. 

2.9. Programa de Criação e Modernização dos Sistemas de Bibliotecas - A 
exitosa política de criação e modernização dos sistemas de bibliotecas do primeiro 
Governo Cid Gomes deve ter sua continuidade e institucionalização asseguradas com a 
criação desse programa, que visa modernizar os sistemas de bibliotecas públicas 
municipais e escolares e criar os sistemas de bibliotecas empresariais (em cooperação 
com as empresas privadas), bibliotecas comunitárias, bibliotecas setoriais e bibliotecas 
temáticas. Esses diversos sistemas deverão ter como meta conjunta constituir um acervo 
superior à população do Estado (em tomo de 8,4 milhões de habitantes), num prazo de 
10 anos. 

2.10. Pro~rama de Subvenções Sociais às Entidades Literárias - Esta 
reivindicação, feita ainda pela SECULT ao Governador Cid Gomes em 2010, acaba de 
ser atendida, com envio à Assembleia Legislativa de duas mensagens com projetos de 
leis para subvencionar a Academia Cearense de Letras e o Instituto do Ceará, a partir 
deste ano. Esta iniciativa deve se transformar numa política permanente do Estado. 
Espera-se que a Comissão de Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa possa 
trabalhar no sentido de dar celeridade à sua tramitação e aprovação. 

2.11. Atualização da Legislação Cultural do Ceará - Com a revisão da 
Constituição Estadual, feita pela Assembleia Legislativa, toda nossa legislação cultural 
deverá ser atualizada para se tomar compatível com as exigências do novo capítulo de 
Cultura de nossa Carta Magna. Na esfera específica do livro e leitura, as medidas mais 
urgentes são a revisão da Lei Estadual do Livro e a aprovação de uma Lei Geral dos 
Sistemas de Bibliotecas. Sugere-se, de imediato, a criação de uma comissão mista, 
integrada por representantes do Governo, da Assembleia Legislativa e das entidades 
representativas da cadeia produtiva do livro e leitura, para tratar do assunto. 

------------------------------- ---- ----------------------------------------------------------



2.12. Instituição do Calendário Literário do Ceará - Uma comissão técnica 
constituída pelas entidades signatárias deste Documento trabalha, no momento, para 
concluir a minuta do Calendário Literário do Ceará para apresenta-lo ao Governo e à 
Assembleia Legislativa, com vistas à sua transformação em documento oficial para 
celebração das datas significativas da nossa história literária e de suas personalidades 
mais eminentes. 

2.13. Apoio Permanente ao Anuário Literário do Ceará - Produzido pelas 
entidades da cadeia produtiva do livro e leitura, sob coordenação do Sindicato do 
Comércio Varejista de Livros do Estado do Ceará e com apoio financeiro da SECULT, o 
Anuário Literário do Ceará, a primeira publicação do gênero no país, reúne, a cada 
ano, as informações fundamentais do setor e divulga a cultura literária cearense em todo 
o país. Sua continuidade depende fundamentalmente do apoio financeiro do Estado, via 
SECULT. Daí a necessidade da institucionalização desse apoio. 

3. CRIAÇÃO DO INSTITUTO DO LIVRO E LEITURA 

Se o conjunto de programas antes exposto responde ao desafio de resolver o primeiro 
problema estrutural da política pública do livro e leitura, a solução do segundo problema 
estrutural dessa política aponta para a criação de um órgão forte e moderno, dotado de 
direção profissionalizada, quadros técnicos qualificados, orçamento próprio e autonomia 
administrativa - o Instituto do Livro e Leitura do Ceará. 

A necessidade da criação de um órgão dessa envergadura, na forma de Organização 
Social, integrada pelo poder público e pelas entidades da sociedade civil cearense 
envolvidas com a política do livro e leitura, foi reconhecida pela própria SECULT, ainda 
no primeiro Governo Cid Gomes. 

Dois argumentos pelo menos sustentam a propositura. Em primeiro lugar, o órgão hoje 
existente na SECULT para responder pela política do livro e leitura - a Coordenação do 
Livro e Acervos - tem um quadro técnico di:ninuto, não pode, por ser órgão interno da 
Pasta, dispor de orçamento próprio, e não é dotado de autonomia administrativa. Como 
decorrência dessas limitações, a Coordenação do Livro e Acervos toma-se 
extremamente limitada na sua ação operativa, ficando impedida de dar conta do grande 
número de programas que constituem essa política. 

Um segundo argumento favorável à criação do Instituto do Livro e Leitura reside na 
experiência histórica brasileira. A política do livro e leitura só funcionou bem no Brasil, 
atendendo às expectativas da época, quando o Governo federal criou o Instituto 
Nacional do Livro. Seu fechamento causou um enorme prejuízo ao setor, prejuízo que 
ainda hoje marca a política federal para a cultura literária nacional. Por isso mesmo, o 
Ministério da Cultura promove estudos, com a participação da Sociedade civil, para 
recriar o referido Instituto. 

Vale ressaltar, ainda, que a criação desse novo órgão, dotado daquelas características 
anteriormente salientadas e assumindo a forma jurídica de Organização Social, tem sido 
reclamada pelas entidades da Sociedade Civil cearense. Ano passado, o Fórum Cearense 



de Literatura realizou, na Assembleia Legislativa, um encontro de escritores, livreiros e 
editores que pediu explicitamente a criação desse Instituto, salientando a necessidade da 
participação, em seu conselho de administração; de todas as entidades literárias locais e 
do setor produtivo da cadeia do livro e leitura. 

N a ocasião, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, deu total apoio à 
realização do evento do Fórum Cearense de Literatura e reconheceu a necessidade de 
criação do Instituto como a forma mais adequada para solucionar o problema de gestão 
da política pública estadual do livro e leitura. 

Fortaleza, 05 de abril de 2011 
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