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UNIDOS POR UM CEARÁ DE LEITORES  

 

 

BREVE HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DO FLLLEC 
           Em novembro de 2003, realizou-se a primeira mobilização para criação de um Fórum de Literatura, em 

evento no Centro Dragão do Mar. Revitalizado em 13 de janeiro de 2009, o Fórum de Literatura do Estado do 

Ceará - FLEC, retomou os debates sobre as políticas públicas em nosso Estado. A partir das novas discussões 

nacionais sobre o tema, hoje o Fórum de Literatura, Livro e Leitura do Estado do Ceará - FLLLEC - busca 

congregar todos os que compõem a cadeia do livro, da leitura e da literatura (escritores, editores, contadores 

de histórias, gestores culturais, ilustradores, produtores culturais, professores, cordelistas, livreiros, 

bibliotecários, tradutores, agentes de leitura, gráficos e mediadores de leitura em geral), para discutir e 

deliberar sobre as questões afins. 

Dentre suas ações, destacamos o Seminário do Autor ao Leitor - os caminhos da Literatura, do Livro 

e da Leitura no Estado do Ceará, ocorrido em 2009, como uma ação conjunta do FLLLEC, da Câmara 

Municipal e da Assembleia Legislativa do Estado, no complexo de audiências públicas do parlamento 

estadual. Durante dois dias, 24 e 25 de setembro, elaboramos propostas para as cadeias criativa e produtiva 

do livro, mediadora da leitura e reguladora, as quais foram encaminhadas para a Secretaria da Cultura do 

Estado do Ceará. O documento indicava ainda a imprescindível necessidade da criação do Instituto do Livro, 

da Leitura e da Literatura do Ceará, não sem antes discutirmos sua estrutura e funcionamento numa série de 

reuniões do fórum e audiências públicas para que prevaleça a soberana vontade da sociedade civil. 

A partir do Seminário, foram realizadas ações de articulação para a promoção do Ceará no 

panorama nacional de livro, leitura e literatura, em parceria com várias entidades, entre elas: a) Com a CCL e 

CBL, foi viabilizada a presença de editores e escritores cearenses na Bienal de São Paulo, 2010; b) Com a 

SECULT, foi conseguido um espaço de 45m² para pequenas editoras e autores independentes na 9ª Bienal 

Internacional do Livro do Estado do Ceará, em 2010; c) Com a Rede Nordeste do Livro, Leitura e Literatura a 

discussão para a participação de autores e editoras cearenses na Feira de Frankfurt, 2013, ano em que o 

Brasil será homenageado. Organização de videoconferências para discussão dos projetos do MINC e 

Assembleias mensais o FLLLEC lidera discussões a respeito das necessidades de políticas para o livro, leitura e 

literatura como política de Estado. 

Neste contexto, o FLLLEC apresenta este documento, apenas uma minuta para discussão, que 

pretende servir de ponto de partida para a institucionalização das políticas para o livro, leitura e literatura no 

Estado do Ceará. Esperamos que todos os interessados no tema contribuam com suas propostas e juntem-se 

a nós na construção do nosso Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
  

 

 

O Ceará desde sempre esteve presente nas discussões e ações voltadas para o livro, leitura e 

literatura. O século XIX foi rico em ações voltadas à literatura no Estado, quer por iniciativa da sociedade civil 

quer por decisões governamentais. São exemplos os encontros d’Os Oiteiros (1813 - 1817), os Movimentos 

da Academia Francesa (1873) e da Padaria Espiritual (1890), a inauguração da Biblioteca Pública do Estado 

(1867) e a criação da Academia Cearense de Letras (1894), a pioneira do Brasil.  

No século XX, o Estado também inova com a criação da primeira Secretaria de Cultura do País (1966), 
com o início das Feiras Nacionais do Livro (1994). Destacamos ainda, a Revista Clã (desde dos 1940), o 
Movimento Siriará (nos anos 1970) e a Revista O Saco (anos 1970). 

O século XXI inaugura a era das Bienais, evoluídas a partir das Feiras de Livros do século XX. 

Promove-se a reforma física e a revitalização da Biblioteca Pública Menezes Pimentel, a inauguração do 

Centro Cultural Dragão do Mar e inaugura-se a política pública na área do livro, leitura e literatura com a 

criação de um Departamento do Livro junto à Secult. Promove-se a discussão que desemboca na construção 

da Lei do Livro, da Leitura e das Bibliotecas (2004) e o Ceará se engaja no Viva Leitura 2005, campanha de 

celebração do ano Iberoamericano da Leitura, a fim de eliminar no Estado os baixos níveis de letramento. 

As diversas mobilizações por políticas públicas ao longo dos anos, junto com a participação da 

sociedade civil, serviram de alicerce para a construção das políticas públicas para o Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas que serão descritas a seguir. Além disso, a mobilização cidadã pelas políticas do livro, leitura e 

literatura, de forte tradição no Ceará e as ações promovidas em nosso Estado muitas vezes pautaram ações 

nacionais, como é o caso recente do Projeto Agentes de Leitura, criado no Ceará e levado para todo o Brasil. 
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PARTE 1: 

BREVE HISTÓRICO DAS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA NO CEARÁ. 
 

As principais ações da Secretaria de Cultura do Estado em Política Públicas do Livro, Leitura e Literatura, com 

destaque para as gestões de 1993 a 2010. 

 

1) GESTÃO DE  1993 a 1998 - PAULO LINHARES 
  

1. - I FEBRALIVRO, 1994, área de 1.700m² com a participação de 48 expositores; apresentou uma rica 
programação de exposições, lançamentos de livros, seminários, painéis e entrega do prêmio Ceará 
de Literatura. 

2. - II FEBRALIVROS, 1996, 80 editoras nacionais. As discussões e debates giraram em torno do livro e 
das políticas editoriais. A programação de eventos foi extensa, composta de palestras, oficinas 
infantis, lançamentos de livros de autores cearenses; tardes de autógrafos, shows e outras atrações. 

3. - III FEBRALIVRO, 1998, 102 estandes, área de 2.000 m², participação indireta de 200 editoras 
nacionais e três internacionais: Portugal (Ebradi), Cuba (Las Américas) e México (Fondo de Cultura). 
Programação foi composta de palestras esotéricas, sexualidade e adolescência; debates; mesa-
redonda; lançamentos de livros de autores cearenses; peças de teatro, oficinas de fabricação de 
livros; contação de histórias, pinturas de rosto e “I Encontro dos Escritores Nordestinos”. 

  

 2) GESTÃO DE 1998 a 2002 - NILTON ALMEIDA 
  

1. - Criação de um Departamento do Livro. 

2. - Criação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. 

3. - Redefinição da FEBRALIVROS para Bienal Internacional do Livro. O Estado ocupa a 3ª melhor 
posição de bienais no Brasil.  

4. - Bienal Internacional do Livro, em 2000, teve como patrono o poeta Patativa do Assaré. 
Participação internacional ampliada com estandes de sete países e presença de escritores 
estrangeiros. Primeira bienal a desenvolver o projeto “Notinha legal”, Arena do Escritor e Espaço 
Infantil. 168 escolas visitantes com o total de 27.595 crianças e adolescentes. 

5. - Bienal Internacional do Livro, em 2002. Aumento da presença de expositores internacionais e 
nacionais. Continuação do projeto “Notinha Legal” e o Programa de Aquisição de Livros da Secretaria 
de Educação Básica do Estado (SEDUC). Visitação de 167 escolas. 

6. - Em 2002 dá início aos encontros do Sistema Estadual de Bibliotecas. 
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 3) GESTÃO DE 2003-2006 - CLÁUDIA LEITÃO 
  

1. - Criação do Plano Estadual da Cultura 2003-2006, com uma Coordenadoria de Políticas do Livro e 
de Acervos e de um programa de governo chamado GERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO 
CONHECIMENTO NA ÁREA CULTURAL; 

2. - Criação da Coordenadoria de Políticas do Livro e de Acervos - COPLA, responsável pelas políticas 
públicas do livro, leitura e literatura e pelos equipamentos Biblioteca Pública Governador Menezes 
Pimentel, Arquivo Público do Estado do Ceará, Casa de Juvenal Galeno e Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas; 

3. - Criação da LEI Nº13.549, de 23 de dezembro de 2004, que INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DO 
LIVRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

4. - Criação da Câmara Estadual do Livro e Leitura do Ceará, composta por 41 membros, 

representando governo (educação, cultura, planejamento e ação social, do Estado e município) setor 

privado (editores, livreiros, gráficos e sindicatos) sociedadel civil (bibliotecários, Universidade, 

escritores, instituições mediadoras em leitura, ONGs) e representantes das macrorregiões do Ceará 

(UNDIME, APRECE, DICULTURA); A Câmara Estadual participou das articulações para a criação de 

câmaras setoriais no âmbito federal; 

5.  
- Mobilização para a campanha VIVA LEITURA em resposta ao projeto “2005 - Ano Ibero-Americano 
da Leitura”, aprovado em 2003, pelos chefes de estado, em reunião de cúpula, dos países ibero-
americanos e representado no MINC pelo projeto Fome de Livro. No Ceará, a campanha recebeu o 
nome de “Viva Leitura – Leitor: Ser Cidadão”, cujo objetivo era trabalhar contra os baixos níveis de 
letramento no Estado e fazer do cidadão um leitor, com plena compreensão dos textos, incentivar a 
criação de bibliotecas e a manutenção e melhoria das existentes, cuidar do fortalecimento do setor 
livreiro regional e, por intermédio destas atividades, favorecer um clima de harmonia, cidadania e 
desenvolvimento sustentável do Estado e contribuir para um Brasil melhor e mais humano. A 
campanha conseguiu agregar várias entidades e pessoas interessadas na leitura, ocasião em que 107 
Secretários de Educação assinaram um Termo de adesão, comprometendo-se a engajar na luta pela 
leitura no Ceará. 

6. - Novembro de 2003: Primeiro Encontro de Mobilização do Fórum de Literatura do Ceará; 

7. - Promoção de uma série de eventos literários preparatórios da Bienal do Livro: Março de 2004: 
Pela primeira vez na história das Bienais brasileiras, com uma programação artística variada houve 
um Lançamento Oficial da Bienal do Livro; Março de 2004: Encontro Mulheres de Letras e de Papel; 
Março de 2004: Celebração do Dia Nacional da Poesia; Abril: a Festa do Livro e da Rosa; Maio de 
2004: Circo das Letras – Feira do Livro para Crianças e Jovens no Ceará, 2002 e 2003; 

8. - 2004: 6ª Bienal Internacional do Livro do Ceará: “Da Ibéria à América: Travessias Literárias”. 
Bienal fora da Bienal – A maior inovação da Bienal em sua 6ª edição foi o fato de que vários 
escritores saíram do ambiente do Centro de Convenções e foram aonde estava um público que 
habitualmente não tinha acesso a esse tipo de atividade: O moçambicano Mia Couto e o galego 
Manuel Rivas  foram levados ao Cariri e visitaram as cidades de Juazeiro, Assaré e Crato, e outros 
autores estiveram nos municípios de Canindé, Crato, Juazeiro e Quixeramobim. Nos bairros da 
periferia de Fortaleza (Barra do Ceará, Bom Jardim, Conjunto Ceará, Prefeito José Walter e Praia de 
Iracema – Ponte Metálica)  aconteceram outros encontros das comunidades com autores da Bienal; 
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9. - 2006: 7ª Bienal Internacional do Livro do Ceará: “Era uma vez... mil e uma histórias”. Bienal Fora 
da Bienal - Fortaleza – bairros atendidos Pedras, Dunas, Siqueira, Genibaú e Curió - Público presente 
= 1.300; atendidos os municípios de Ocara, Novo Oriente, Viçosa do Ceará, Icó, Sobral, Maracanaú, 
Lavras da Mangabeira, Canindé, Acaraú, Crato e Guaiuba - Público presente = 3.600; Festa do Livro e 
da Leitura de Aracati – municípios de Aracati e Fortim e localidade de Parajuru - Público presente = 
25.335 

10. - 1ª (2005) e 2ª (2006) Festa do Livro e da Leitura de Aracati, no sentido de promover a 
democratização do acesso ao livro e à leitura na região do Litoral Leste como ação cultural 
estratégica de inclusão social. 

11. - Agentes de Leitura: Criado em 2006, o projeto Agentes de Leitura foi uma ação da (SECULT) junto 

ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), realizada em 15 municípios do interior cearense e 

em 5 bairros da cidade de Fortaleza com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 

parceria com as Secretaria de Educação (SEDUC) e de Ação Social (SAS) do Estado, associações 

comunitárias, organizações não governamentais e com Secretarias de Cultura, Educação e Ação 

Social. Os 176 Agentes de Leitura do Ceará percorriam os municípios, distritos e bairros através de 

atendimentos domiciliares e familiares, realizando empréstimos de livros e promovendo cirandas e 

rodas de leituras comunitárias, movimentando e despertando o interesse e o gosto pela leitura de 

maneira prazerosa, crítica, dinâmica e reflexiva. O projeto construiu uma metodologia que 

contemplasse Capacitações Continuadas; Gestão Compartilhadas com Formação de Conselhos 

Gestores Municipais e Estadual; Busca de Parcerias; Horário de Trabalho adequadas ao tempo de 

estudo e combinados entre famílias e agentes; visitas quinzenais às famílias – compondo 2 visitas 

mensais; Reuniões dos Agentes de Leitura Semanais e/ou quinzenais de estudo e  troca de 

experiências. 

 

12. - Biblioteca Volante: uma extensão da Biblioteca Pública do Ceará, ampliando seu raio de atuação e 

atendendo a população mais carente de acesso aos bens culturais na cidade de Fortaleza, sobretudo 

naqueles lugares onde não existem bibliotecas. O ônibus conta com acervo bibliográfico de 2.100 

livros para empréstimo e consulta, computadores para pesquisa em obras digitais e equipamento 

para exibição de filmes; 

13.  
- 1001 histórias do Ceará: Edição do Livro 1001 histórias do Ceará, compilação que reúne 30 contos 
populares selecionadas dentre inúmeras pesquisadas por todo o Estado. DVD 1001 histórias do 
Ceará, com a presença de contadores, que narram 15 histórias populares de domínio público, foi 
idealizado a partir da 7ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que homenageou os contadores de 
histórias com o tema Era uma vez... Mil e uma histórias, inspirado no texto árabe clássico das Mil e 
uma noites. Foram gravadas histórias em nove das dez macrorregiões do Estado. Doze narrativas 
colhidas em Iracema, Crato, Beberibe, Fortaleza, Iguatu, Ipaporanga, Tianguá, Poranga, Tauá e 
Amontada 

14. - Junho de 2007: Oficina de Elaboração do Plano Estadual do Livro e Leitura do Ceará, juntamente 

com o representante do MINC (José Castilho Neto). Desse encontro resultaram: um Diagnóstico das 

demandas sobre Livro e Leitura no Ceará; um mapeamento das ações de leitura no Estado;  um Plano 

de metas para o PELL e uma minuta de Decreto para Lei do Livro.  
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15. - Outras ações: Aquisição da Biblioteca de Bonifácio Câmara; - Catalogação do Acervo de Virgílio 
Távora; - Comemorações dos 140 anos do livro Iracema; - Participação do Ceará, como Estado 
Convidado, na 51a Feira do Livro de Porto Alegre, a mais antiga feira contínua do Brasil;  - 
Participação do Estado do Ceará, como Estado homenageado, na Feria del Libro en El Zócalo - Ciudad 
De México; - Apoio ao Programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário; - Criação 
da Política de Editais de incentivo às artes; - Criação da Biblioteca Regional de Aracati. 

 

 4) GESTÃO DE 2007-2010 - AUTO FILHO 
  

1. Janeiro de 2008 – Beberibe - Encontro de construção do Plano Estadual do Livro e Leitura 

2. Janeiro de 2009 – Rearticulação do Fórum de Literatura do Estado do Ceará 

3. Aquisição de livros para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais: um milhão de livros 
para as 192 bibliotecas instaladas nos 184 Municípios do Estado; 

4. Implantação e/ou modernização de bibliotecas públicas municipais: 50 bibliotecas implantadas e 65 
modernizadas e ações de melhoria da Biblioteca Estadual Governador Menezes Pimentel; 

5. Implantação de Agentes de Leitura junto aos sistemas de bibliotecas implantados no Ceará, em 31 
Municípios cearenses e em 10 bairros de Fortaleza; 

6. Manutenção da Biblioteca Volante, que visitou 252 instituições de Fortaleza e 21 Municípios do 
Estado, com uma média de visitação mensal de 2.200 pessoas. 

7. Realização da 8ª e 9ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que investiu nas duas edições um total 
de R$ 4,8 milhões. Na IX Bienal, realizada já em 2010, o público chegou a mais de 400 mil pessoas, 
foram realizados 217 eventos culturais com 223 convidados nacionais e estrangeiros.  

8. Capacitação do pessoal que trabalha no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais: 
capacitações nas 14 Regiões Culturais do Estado. 

9. O Projeto Prêmio Literário Secult permitiu a publicação de 110 livros, em 14 categorias (poesia, 
romance, conto, crônica, literatura infantil e juvenil, literatura de cordel, reedição de obras 
esgotadas e raras, dramaturgia, ensaio e/ou crítica literária, ensaio sobre tema cultural, álbum em 
quadrinhos, selo editorial, revista literária/cultural e álbum/livro de arte). 

10. Aquisição de livros dentro do rol de obras compradas para compor os acervos das 192 bibliotecas 
que compõem o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará, foi dado ênfase aos autores 
cearenses ou radicados no Ceará. 

11. Editais -  
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PARTE 2: BREVE MEMÓRIA DE PROPOSTAS DA SOCIEDADE CIVIL PARA AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA NO CEARÁ 
  

Apresentamos a seguir a participação da sociedade civil, em seis importantes momentos: 1. “Campanha Viva 

Leitura 2005 - Leitor: Ser cidadão”; 2. “Oficina de elaboração do Plano Estadual do Livro e Leitura”, 2007, que 

contou com a coordenação de José Castilho, então Secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura 

(PNLL); 3. “Encontro do Plano Estadual do Livro e da Leitura - Por um pacto social pelo livro - em Beberibe, 

2008; 4. Seminário do Autor ao Leitor - os caminhos da Literatura, do Livro e da Leitura no Estado do Ceará - 

FLLLEC 2009; 5. Participação do Ceará na Pré-Conferência Nacional de Cultura, em Brasília; 6. Documento 

apresentado em Audiência Pública da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 

maio de 2011. 

 

1) Campanha Viva leitura 2005 - “Viva Leitura –  Leitor: Ser Cidadão”  
1. Livros para o cidadão (sistema para facilitar o acesso a livros, mesmo de classes menos abastadas); 
2. Uma biblioteca pública em cada cidade; 
3. Uma biblioteca em cada escola; 
4. Uma livraria em cada cidade; 
5. Bibliotecas como espaço de convivência (salas de leitura em condomínios, canteiros de obra e 

empresas); 
6. Bibliotecas em empresas; 
7. Bibliotecas em terminais de ônibus; 
8. Bibliotecas em hospitais e asilos de idosos; 
9. Minibibliotecas em ônibus de longa distância; 
10. Promoção de livros por sorteios e/ou distribuição em vôos nacionais e internacionais; 
11. Bibliotecas em presídios e nas unidades da Febem; 
12. Praças de Leitura; 
13. Feiras Populares de Livros; 
14. Concertos de Leitura; 
15. Aventura literária (para o público adolescente); 
16. Prêmio de incentivo à Leitura (duas categorias: professor e aluno); 
17. Despertando o professor para a Leitura; 
18. Incentivos ao autor e editor regionais; 
19. Melhoria do sistema educacional; 
20. Revisão do ensino de português e da interdisciplinaridade das matérias; 
21. Fortalecimento do ensino de matérias transversais; 
22. Sistema de atualização dos professores; 
23. Estudo e encaminhamento de problemas estruturais para a Leitura; 
24. Integração do Viva Leitura aos eventos nas áreas de livros, leitura e bibliotecas 
25. Estudo e ações de continuidade além de 2005. 

  

2) Oficina de elaboração do Plano Estadual do Livro e Leitura, 2007  
 

1. Aumentar o índice estadual de leitura; 
2. Melhorar o índice de compreensão leitora; 
3. Implantar o Programa Biblioteca Cidadã: implementação, modernização, aquisição de acervos e 

programas de incentivo à leitura do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará; 
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4. Implantar o Programa Alfabetização na Idade Certa; 
5. Implementar um programa de aquisição e dinamização do acervo bibliográfico, através da criação de 

uma Rede de Bibliotecas Escolares Públicas e Privadas; 
6. Criar o circuito de feiras do livro e eventos literários no Estado através da Bienal Internacional do 

Livro do Ceará, Festa do Livro e da Leitura de Aracati, Feira do Livro Ceará - Cabo Verde, Feira do 
Livro de Fortaleza e fomentar a realização de feiras regionais; 

7. Criar programas de capacitação de professores, bibliotecários e mediadores da leitura com foco na 
formação leitora; 

8. Realizar um diagnóstico sobre a situação da leitura, das bibliotecas e livrarias do Ceará, através da 
SECULT, SEDUC, Universidades, SESC e Sindilivros; 

9. Criar linhas de financiamento para a cadeia produtiva do livro; 
10. Apoiar a cadeia criativa do livro por meio de prêmios e de incentivos; 
11. Identificar e cadastrar os programas, projetos e ações dos setores público, privado e do terceiro 

setor; 
12. Aumentar o índice de livros impressos no Ceará; 
13. Estimular a abertura de livrarias não-didáticas nos municípios cearenses; 
14. Conceder prêmios de incentivo à leitura de reconhecimento aos projetos desenvolvidos pela 

sociedade civil através do Edital de Incentivo; 
15. Conceder prêmios de incentivo à cadeia criativa do livro através do Edital de Incentivo às Artes na 

Categoria Literatura; 
16. Desenvolver Programas de Incentivo à Leitura através de ações intersetoriais em parceria com a 

sociedade civil. 
17. Criar campanhas de valorização do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. 

 

3) Encontro do Plano Estadual do Livro e da Leitura - Por um pacto social pelo livro - 

Beberibe 2008 

Cadeia mediadora 1 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA 

1.  Mapear e diagnosticar as bibliotecas comunitárias; 
2.  Encontro com as Bibliotecas Comunitárias; 
3. Capacitar pessoal (voluntariado); 
4. Plano de sustentabilidade; 

5. Negociar da Regulamentação das Bibliotecas Comunitárias. 
 

SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: 

1. Atualizar o cadastro das bibliotecas  dos Sistema Estadual; 
2. Planejar a distribuição dos livros pelo Projeto Biblioteca Cidadã respeitando as seguintes contra 

partidas: contratação do profissional bibliotecário nas bibliotecas pólo; nas demais bibliotecas exigir 
das Prefeituras a contratação desse profissional, podendo ser por região, para prestar assessoria 
técnica na organização, dinamização e sistematização, dotação orçamentária e calendário anual de 
atividades; 

3. Rever critérios norteadores para as Bibliotecas pólo enfatizando o profissional Bibliotecário na 
direção; 

4. Criação da Sociedade Amigos da Biblioteca nos municípios; 
5. Criar o Sistema de Auditoria para supervisionar as bibliotecas municipais com a participação dos 

órgãos de classe e sociedade civil; 
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6. Criar ferramenta de Comunicação do Sistema Estadual de bibliotecas públicas na WEB; 
7. Elaborar Catálogo Coletivo do Sistema Estadual; 
8. Interligar o acervo das Bibliotecas Públicas Estaduais  em rede; 
9. Implementar projetos de ilhas digitais; 
10. Diversificar os suporte informacionais; 
11. Oferecer cursos e oficinas conforme a especificidade de cada município; 
12. Desenvolver um Sistema de Informação utilitária nas bibliotecas pólo; 
13. Apresentar anualmente estudo de usuário ao Sistema Estadual anexando cópia a SECULT; 
14. Implantar setores em Braille e Libras nas Bibliotecas Públicas Municipais conforme Lei 10.753 de 

30.out.2003 
15. Utilizar os meios de comunicação para divulgar as ações das bibliotecas; 
16. Implantar o setor de periódicos nas bibliotecas municipais. 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

1. Revitalizar das Bibliotecas Escolares; 
2. Implantar do Sistema Estadual  e Municipal de Bibliotecas Escolares ; 
3. Garantir o profissional bibliotecário na Biblioteca Escolar; 
4. Mobilizar ações voltadas para o livro, a leitura, a literatura e a pesquisa como objetivo primordial da 

biblioteca escolar. 
5. Fazer cumprir a resolução que obriga a Biblioteca escolar a ter um acervo de 5 livros por alunos 

matriculados conforme resolução do Conselho Estadual de Educação; 
6. Propor uma integração dos conteúdos curriculares com acervos das Bibliotecas; 
7. Informatizar das bibliotecas escolares em software livres; 
8. Criar selo de incentivo a leitura nas bibliotecas escolares. 

 

BIBLIOTECAS EMPRESARIAIS 

1. Mapear as Empresas com mais de 200 funcionários para implantação das bibliotecas Empresariais; 
2. Contratar  profissional Bibliotecário a fim de desenvolver projetos de leitura; 
3. Buscar parcerias com o Sistema S; 
4. Implantar nas bibliotecas Projetos de leitura voltados para a questão do meio ambiente. 

 

Cadeia Mediadora 02 

1. Mapeamento dos programas e projetos de leitura de cada município para construção e socialização 
de um banco de dados e efetivação de ações conjuntas 

2. Parceria com outras linguagens que possam corroborar com a sedução a leitura 
3. Edital para seleção de grupos literários para realização de mostra que culminará com a disseminação 

desta experiência nas regiões de origem 
4. Tornar as bibliotecas pontos culturais, agregando valores da comunidade e com atividades inter-

geracionais 
5. Focar ações necessárias a partir do conhecimento do mapa das comunidades ditas excluídas 

existentes no Ceará 
6. Promover a inter-setorialidade entre as secretarias, instituições e equipamentos com o objetivo 

otimizar as ações no âmbito do livro e leitura 
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Cadeia Formadora 

1. Fortalecimento e ampliação do Projeto  Agentes de Leitura, expandindo aos demais municípios para 
além do critério de baixo IDH. 

2. Criação de um Programa de  Formação de Mediadores de Leitura para o Estado. 
3. Formação de um banco de dados de resultados dos projetos de fomento à leitura do Estado, tendo 

em vista a construção de  indicadores de avaliação e estratégias de monitoramento desses projetos. 
 

Cadeia Criativa 

1. Realizar Seminários com educadores nas regiões culturais em que se divide o Estado do Ceará, a fim 
de sensibilizá-los para desenvolver o olhar crítico sobre a produção literária. 

2. Estabelecer critérios de consulta junto aos professores/participantes dos Seminários quando da 
necessidade de aquisição dos livros. 

3. Promover, por ocasião da realização das Feiras e outras atividades literárias, um diálogo entre os 
vários segmentos que possam manifestar interesse no desenvolvimento da leitura. 

4. Realizar oficinas que estimulem a organização de cooperativas tendo como objetivo principal 
implantar livrarias nas cidades onde inexiste a comercialização de livros. 

5. Incluir textos teatrais e outras linguagens de escritores cearenses no convívio escolar, dentro do 
processo educativo de crianças e adolescentes, estimulando assim o exercício lúdico da leitura. 

6. Estimular e viabilizar a adaptação de textos da literatura cearense para o teatro, cordel, quadrinhos, 
audiovisual e outras linguagens artísticas, assegurando aos autores o pagamento dos direitos 
autorais devidos por intermédio do Fundo Estadual de Cultura. 

7. Estimular e viabilizar a tradução e versão de textos da literatura cearense para as linguagens Braille, 
audiolivros, Libras etc. 

8. Elaborar um catálogo impresso e digital, com atualizações semestrais, com a produção literária 
cearense para difusão do autor e do livro. 

9. Desenvolver parcerias com livrarias para formar vendedores, promovendo a venda de livros 
dispostos no catálogo disponibilizado pela Secult/Seduc. 

10. Criação de um programa de Bolsa Livros para os alunos matriculados na rede Estadual de Ensino que 
tenham 100% de freqüência semestral serem beneficiados com a premiação de livros disponíveis no 
catálogo elaborado pela Secult/Seduc. 

11. Promover bolsas de incentivo para elaboração de pesquisas acadêmicas (monografias, teses e 
dissertações) sobre literatura cearense. 

 

Cadeia Produtiva 

1. Realizar um diagnóstico da Cadeia Produtiva do Livro do Estado do Ceará; 
2. Realizar campanhas de valorização do livro, com foco na formação de leitores-consumidores; 
3. Criar uma agência reguladora a exemplo da ANCINE; 
4. Criar linhas de financiamento para pontos de venda populares; 
5. Incentivar a produção de livros de escritores cearenses; 
6. Política de edital para edição de livros; 
7. Financiamento para autores criarem seus livro criação do credito livro com juros subsidiados por 

agentes financeiros (empreendimentos solidários) 
8. Capacitar os agentes da Cadeia Produtiva do livro; 
9. Criar mecanismos de valorização mercadológica do autor; 
10. Incentivar a criação de cooperativas para os diversos atores da Cadeia Produtiva tais como: 

Cooperativas de autores; distribuidores etc. 
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11. Realizar uma parceria com as secretarias do estado garantindo stands de vendas de livro nos 
eventos; 

12. Utilizar as tecnologias de venda on line (livrarias virtuais); 
13. Criar mecanismos para baratear o preço final do livro (Criar o livro genérico em paralelo ao livro 

caro); 
14. Dotação orçamentária para compra de obras locais; 
15. Criar um sistema integrado de informação que garanta o reconhecimento das obras publicadas 

locais, facilitando a compra do Governo do Estado das obras publicadas (SUGESTÃO – DEPÓSITO 
LEGAL NA MENEZES PIMENTEL); 

16. Manter uma política de aquisição de livros para bibliotecas, da produção local, adotando uma 
política de editais; 

17. Linha de financiamento para pequenas editoras e gráficas; 
18. Criar Conselhos Avaliadores para análise da aquisição para o acervo das bibliotecas; 
19. Estabelecer normas e metodologias de aquisição de acervos; 
20. Aquisição por parte do Estado de 50% da tiragem da primeira edição de cada livro para o acervo para 

o sistema de bibliotecas. 
21. Divulgar o autor cearense através de articulação entre livrarias, escolas, bibliotecas e os autores em 

Feiras e demais eventos; 
22. Apoiar a abertura de novas livrarias com foco sócio-cultural em todo o Estado do Ceara. 
23. Incentivar e apoiar livrarias para desenvolver atividades culturais e de mediação de leitura (formação 

de livreiros solidários); 
24. Criar intercâmbios culturais, literários e planos de livro e da leitura com outras regiões brasileiras e 

outros países da América Latina e de Língua Portuguesa entre as cadeias do livro, promovendo a 
produção cearense; 

25. Promover o intercâmbio das cadeias produtivas do livro e da leitura entre Norte e Nordeste 
(integração entre feiras). 

 

4) Seminário do Autor ao Leitor - os caminhos da Literatura, do Livro e da Leitura no 

Estado do Ceará - FLLLEC 2009 

Núcleo da Cadeia Criativa 

1. Propor um levantamento de informações que delineiem o Perfil do Livro e Leitura no Ceará, baseado 
na pesquisa “Retratos da Leitura” realizada por Galeno Amorim; 

2. Elaboração e manutenção de um Portal da Literatura Cearense que possa divulgar autores, livros, 
lançamentos e atividades culturais; 

3. Propor que autores cearenses contemporâneos sejam inseridos na Grade Curricular das escolas, 
buscando intertextualizar com outras disciplinas, de acordo com as temáticas desenvolvidas; 

4. Mecanismos de aproximação (palestras, seminários...) de autores com instituições públicas e 
privadas, buscando contatos iniciais com as entidades classistas; 

5. Realizar um Simpósio de Escritores a ser pensado e organizado pelo Fórum. Na programação, 
palestras, mesas redondas, oficinas de profissionalização, concurso literário etc; 

6. Criação e Redação da Revista do Fórum de Literatura do Estado do Ceará para divulgar tanto as 
ações, autores e programações culturais; 

7. Impressão de coletâneas de autores selecionados por meio de Edital, seguindo o conceito de livros 
com distribuição massiva. 

8. Caravana: participação dos livros de autores cearenses presentes nas Feiras e Bienais regionais e de 
forma conjunta com a Região Nordeste nas Feiras e Bienais Nacionais; 
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Núcleo da Cadeia Produtiva 

1. Realizar um mapeamento qualitativo/quantitativo da realidade da Economia do Livro no Ceará  em 
todas as suas nuances; 

2. Realizar um mapeamento qualitativo/quantitativo do estado da Leitura no Ceará (uma versão local 
do “Retratos da Leitura”); 

3. Provocar políticas de incentivo e apoio a livrarias e outros espaços de leitura no desenvolvimento de 
projetos de atividades culturais e de mediação de leitura; 

4. Capacitar todos os atores profissionais da Economia do Livro otimizando os espaços de capacitação já 
existentes; 

5. Profissionalização de todo o segmento da economia do livro 
6. Estimular a criação de pontos de venda em ambientes estratégicos para disseminação, divulgação da 

literatura cearense; 
7. Provocar a criação de novas linhas de financiamento para produção, publicação e distribuição do 

livro; 
8. Distribuição é gargalo comercial nacional do livro, pensar a questão do frete que onera o livro; 
9. Incentivar a constituição de cooperativas dos diferentes atores da Economia do Livro, podendo 

incorporar os princípios da economia solidária; 
10. Provocar a criação ou atração (incentivo) de uma distribuidora de livros que contemple a produção 

local; 
11. Prover dotação orçamentária para compra de obras de autores locais; 
12. Provocar a criação de um bloco regional (NE) para defesa da garantia de que, nas compras 

governamentais de livros (MEC e MINC), seja definido um percentual contemplando a escolha e 
produção dos livros locais; 

13. Promover o intercâmbio dos atores da Economia do livro entre as diferentes regiões brasileiras; 
14. Fomentar a utilização de tecnologias contemporâneas para publicação, difusão e comercialização da 

literatura no universo virtual; 
15. Reativar e rever as atividades da Câmara Setorial do Livro; 
16. Defender a instituição do Instituto Estadual do Livro e da Leitura com o objetivo precípuo de 

fomentar, regular, prover e executar o Plano Estadual do Livro e da Leitura ( PELL); 
 

Núcleo da Cadeia Mediadora e Formadora 

1. Articular as ações de leitura no Estado com a participação da Secretaria de Cultura, Educação, 
Turismo, Juventude, Ação Social, outras instâncias governamentais e entidades da sociedade civil 
buscando a intersetorialidade, a formulação participativa de políticas públicas e tratando o fomento 
à leitura como política de estado; 

2. Garantir que o Estado do Ceará e cada município criem seus respectivos planos Estadual e Municipal 
do Livro e da Leitura com base no Plano Nacional do Livro e da Leitura; 

3. Promover audiências públicas específicas para discutir o Instituto do Livro e da Leitura do Estado do 
Ceará dada a importância estratégica dessa entidade; 

4. Discutir e promover uma consistente formação de leitores no Estado do Ceará a partir da 
reformulação e criação de políticas educacionais e culturais que tenham o livro e a leitura como foco 
principal (a partir de hoje com ações a longo prazo); 

5. Discutir e promover uma consistente formação continuada de professores formadores de leitores no 
Estado do Ceará (a partir de hoje com ações a médio prazo); 

6. Discutir e promover uma consistente formação continuada de mediadores da leitura em diversos 
âmbitos da sociedade – bibliotecários, contadores de estórias, mediadores de clubes de leitura e 
outros promotores de leitura (a partir de hoje com ações a curto prazo); 

7. Propor a criação e\ou readaptação arquitetônica dos espaços públicos que propiciem o conforto do 
leitor e garantam uma leitura prazerosa; 
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8. Incentivar a leitura em comunidades em condições de vulnerabilidade social; 
9. Promover a leitura em espaços não convencionais, além das bibliotecas e salas de aula; 
10. Mapear as ações relacionadas à leitura existentes no Estado do Ceará com a criação de uma rede de 

ações e de um banco de dados constantemente atualizado; 
11. Transformar as ações exitosas relacionadas à leitura em políticas públicas; 
12. Fortalecer a comunicação através de um portal eletrônico com o intuito de divulgar as ações de 

fomento à leitura de maneira articulada e organizada; 
13. Mobilizar e comprometer setores públicos e políticos no sentido de fomentar e apoiar ações 

relacionadas aos autores, à leitura, ao leitor e ao livro; 
14. Criar oficinas do livro e de criação literária; 
15. Criar os Quiosques do Livro em variados espaços públicos adotando uma identidade arquitetônica 

favorável à prática leitora; 
16. Garantir a melhoria das bibliotecas públicas; 
17. Garantir a melhoria das bibliotecas escolares infra-estrutura adequada e a formação do responsável 

enquanto mediador da leitura; 
18. Permitir o acesso da comunidade à biblioteca escolar como espaço da leitura com segurança e 

conforto propício à prática leitora; 
19. Transformar o bibliotecário das bibliotecas públicas e escolares em mediadores da leitura; 
20. Propor programas de fomento à leitura na zona rural, a exemplo de: Arca das Letras do MDA; 
21. Propor programas de fomento à leitura em lugares não convencionais; 
22. Garantir a continuidade do Projeto Agentes da Leitura como política pública permanente; 
23. Descentralizar as ações da Bienal do Livro levando-as para bairros e outros municípios; 
24. Criação de células de leitura principalmente nas indústrias; 
25. Fomentar a geração de mercado para os bibliotecários e a criação de novos cursos de 

Biblioteconomia no estado do Ceará; 

Núcleo da Cadeia Reguladora 

I. Lei do Livro, Leitura e Biblioteca do Estado do Ceará (necessidades: Adequações, alterações e 

regulamentação da Lei do Estado) 

 
1. Pontos observados como relevantes a serem discutidos (fundamentação x exemplificação) 

Capítulo 2 
Livreiro e Editor são pessoas FÍSICAS (definida no Código Brasileiro de Ocupações – CBO) enquanto Livraria e 
Editora são JURÍDICAS, a lei deve tratar da pessoa Física.  
VI - livreiro - pessoa jurídica que, mantendo estoque permanente, se dedique, exclusiva ou 
preponderantemente, à venda de livros a varejo, por qualquer meio, através de estabelecimento comercial 
de livre acesso ao público; (Revogado pela Lei n° 13.817, de 08.11.06) 
VI - livreiro - pessoa jurídica ou representante comercial autônomo que se dedica à venda de livros; (Nova 
redação dada pela Lei n° 13.817, de 08.11.06) 
VII - revendedor - pessoa jurídica que, mantendo ou não estoque 
permanente, se dedica, entre outras atividades, à venda de livros, tida esta como atividade acessória;  
VIII - editor – pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever 
de divulgá-la e comercializá-la exclusivamente por atacado; (Revogado pela Lei n° 13.817, de 08.11.06) 
VIII - editor - pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de 
divulgá-la nos limites previstos no contrato de edição; (Nova redação dada pela Lei n° 13.817, de 08.11.06)  
 
Retirada do Artigo 12 do Capítulo 2 da Lei: 
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Art. 12. Os livros publicados no Estado do Ceará devem ser editados em letras com fonte, de tamanho 
mínimo 12 (doze) e espaçamento 1,5cm (um e meio centímetro) a fim de facilitar a leitura de idosos, 
adultos, adolescentes e crianças com limitação visual.  
Retomar as discussões e regulamentar o Plano Estadual do Livro e da Leitura.  
2. Lei das Empresas que obriga as empresas com mais de 200 funcionários a ter uma biblioteca: rever e 
torná-la pública para ser cumprida – momento adequado para revisão devido a Lei do Mais Cultura.  
3. Lei do Fomento do Livro e da Leitura  
Para todas as alterações/discussão propomos a criação de uma Comissão de Trabalho Conjunta criada pela 
Assembleia constituída pelas seguintes instituições: Secult, Seduc, Fórum de Literatura do Estado do Ceará, 
Conselho de Biblioteconomia, UNDIME...   

II. Ponto de vista sobre a criação do Instituto do Livro e da Leitura e da proposta de Estrutura do Instituto.  

 
1. O Núcleo da Cadeia Reguladora concorda com a proposta do FLEC de criação do Instituto, observados os 
seguintes aspectos: 

● Que o Instituto seja uma instituição facilitadora para fomentar o livro e a leitura como política de 
estado. 

● Quanto a proposta inicial apresentada de estrutura deste Instituto propomos uma discussão ampla 
que não cabe neste seminário. 

  

III. Conferência Municipal de Cultura (baseada na discussão do PMLL do  MinC) 

 

a) Criação de Leis do Livro e da Leitura nos municipais 

b) Criação de seus próprios institutos 

c) Incentivar a criação dos Conselhos Municipais de Cultura  

IV. Regimento do FLEC 

a) Em 30 dias marcar uma Assembléia Geral do FLEC para a constituição da Comissão Executiva (coordenador 
geral, coordenador executivo e coordenador de comunicação) e os Grupos Temáticos – conforme Artigo 5 do 
Regimento do FLEC; 

b) Propomos acrescentar ao nome do Fórum o termo Leitura – Fórum de Literatura e Leitura do Estado do 
Ceará (FLLEC)  

c) Para política de aquisição do acervo na nova política de Compra da FBN. 

- participação na comissão de escolha do acervo; 

- concordamos com a proposta de que os 50% de escolha no Estado seja dividido na região rever a proposta 
percentual sugerida - 22,5% no estado receptor, 22,5% na região e 5% de cordel.  

5. Participação do Ceará na Pré -Conferência Nacional de Cultura, em Brasilía, 2010  
Durante a videoconferência entre os estados do Nordeste, promovida pelo Ministério da Cultura, em janeiro 
de 2010, o Ceará elegeu três delegados para a Pré-Conferência Nacional de Cultura - Setorial do Livro, Leitura 
e Literatura. Como representantes das cadeias produtiva, criativa e mediadora do Livro, Leitura e Literatura 
do Ceará, respectivamente, foram eleitos Mileide Flores, Almir Mota e Kelsen Bravos, que defenderam 
nacionalmente as demandas levantadas no seminário do FLLLEC de setembro de 2009. Já na Pré-conferência 
Nacional de Cultura - Setorial do Livro, Leitura e Literatura, em março de 2010, em Brasília, os representantes 
do Ceará foram eleitos, pelos representantes de todos os estados do país, como titulares da representação 
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da Região Nordeste (Mileide Flores) e da Cadeia Criativa (Almir Mota) e como suplente na Cadeia Mediadora 
(Kelsen Bravos) do Colegiado Setorial do Livro, Leitura e Literatura do Ministério da Cultura. 

6) Documento apresentado na Audiência Pública de maio de 2011  
 

 Programa Semestral de Aquisição de Obras 

 Programa de Publicações da SECULT. 

 Concurso Literário do Ceará 

 Programa de Apoio à Realização das Feiras Regionais do Livro 

 Apoio à Realização da Bienal Internacional do Livro do Ceará 

 Programa de Modernização Tecnológica e Gerencial de Editoras e Livrarias Cearenses 

 Programa de Apoio à Exportação da Literatura Cearense 

 Programa de Valorização e Capacitação Profissional 

 Programa de Criação e Modernização dos Sistemas de 

 Programa de Subvenções Sociais às Entidades Literárias 

 Atualização da Legislação Cultural do Ceará 
 

PARTE 3: PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO PARA AÇÕES FUTURAS NO 
ESTADO 
  

1.  A institucionalização das políticas  
 

 Criação de um grupo de trabalho para discussão das políticas públicas e encaminhamento dos 
debates, com a participação de entidades da área e afins e de representantes da sociedade civil; 

 Regulamentação da Lei do Livro do Ceará; 

 Criação por lei do Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura - PELLL (construção com a participação 
da sociedade civil); 

 Criação por lei do Instituto Estadual de Livro e Leitura do Ceará (órgão vinculado ao  

 Governo Estadual com dotação orçamentária / sendo um órgão da SECULT e/ou SEDUC); 

 Criação de um fundo setorial ao FEC ou FECOP. 
 

2. Política intersetorial entre Educação e Cultura / SEDUC e SECULT  
 

● Construir uma agenda comum a partir do PELLL 

  

3. Plano Estadual e Planos Municipais de Livro e Leitura  

 
● Fórum Mais Livro, Mais Leitura do PNLL – MinC / MEC (audiências); 
● Oficinas e capacitação do Portal Mais Livro, Mais Leitura do PNLL – MinC / MEC; 

● Parceria com APRECE, UNDIME, DICULTURA, APDMCE, UNICEF, Assembléia Legislativa, Câmaras 
Municipais, FLLLEC, SINDILIVROS, Câmara Cearense do Livro, organizações não governamentais que 
atuam com leitura, educação e cultura. 
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4. Avaliação das políticas, com impactos de res ultados, novos desafios e metas em 

consonância com as políticas federais de Livro e Leitura  

Construção de um grande programa estadual que integre a articule os 4 eixos do PNLL / 

PELLL: 

1. Democratização do Acesso; 

2. Fomento à Leitura e à Formação de Mediadores; 

3. Valorização Institucional da Leitura e Incremento de seu Valor Simbólico; 

4. Desenvolvimento da Economia do Livro) como política intersetorial de estado com a sociedade. 

 

Discussão da relação entre os programas atuais do MINC sobre Livro e Leitura e sua 

repercussão no Ceará. 

1. Livro Popular; 

2. Circuito Nacional de Feiras; 

3. Caravana de Escritores; 

4. Feira de Frankurt 2013;  entre outras. 

 


