
MEMÓRIA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER AS PERSPECTIVAS

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO LIVRO, LEITURA E

LITERATURA DO ESTADO DO CEARÁ.

Data: 19 de Setembro de 2011
Horário: 14h

Local: Auditório Deputado Castelo de Castro



HISTÓRICO

A criação da Lei Nº. 13.549, de 23 de dezembro de 2004, institui a Política Estadual

do livro do Estado  do Ceará,  que  tem por objetivo reconhecer  o  livro como instrumento

imprescindível de desenvolvimento socioeconômico e de valorização da identidade cultural

do Estado, de formação educacional e de promoção e inclusão social, através do fomento ao

desenvolvimento cultural, à criação intelectual, artística e literária. 

No ano de 2009, foi fundado oficialmente o Fórum do Livro, Leitura e Literatura do

Estado do Ceará,  o qual se tornou referência local  e nacional nas discussões das políticas

públicas direcionadas a esta esfera. 

O Ceará é um Estado presente nas discussões e ações voltadas para a leitura, além de

ser um implementador de políticas públicas para essa importantíssima temática, mediante as

mobilizações realizadas com a participação da sociedade civil. 

Além disso, essas mobilizações cidadãs pelas políticas do livro, leitura e literatura, de

forte tradição no Ceará, muitas vezes pautaram ações nacionais, como é o caso do Projeto

Agentes de Leitura, criado em 2006 e levado para todo o Brasil, democratizando o acesso aos

livros e aos meios de leitura em comunidades de extrema pobreza e risco social.

INTRODUÇÃO

O Deputado Roberto Claudio (PSB) presidente da Assembleia Legislativa do Estado

do Ceará e a deputada Bethrose presidente em exercício da Comissão de Educação, atenderam

ao requerimento do Deputado Lula Morais com a finalidade de debater as perspectivas das

Políticas Públicas do Livro, Leitura e Literatura do Estado do Ceará.

A Audiência Pública foi realizada no dia 19 de setembro de 2011 no Complexo das

Comissões Técnicas Deputado Aquiles Peres Mota. 



OBJETIVO DA AUDIÊNCIA

Debater as perspectivas das políticas públicas do livro, leitura e literatura do Estado do ceará.

DEBATEDORES CONVIDADOS

Deputado Estadual Lula Morais; Senador Inácio Arruda; Deputados Federais Chico Lopes

e  Artur  Bruno;  Francisco  José  Pinheiro,  Secretário  de  Cultura  do  Estado  do  Ceará;

Guilherme Sampaio, Vereador de Fortaleza; Professor Antonio Helder Monteiro, Técnico

do  Programa  do  Eixo  Literatura  Infantil  e  Formação  do  Leitor  (Representando  a

Excelentíssima  Senhora  Maria  Izolda  Cela  de  Arruda  Coelho);  Professora  Margarida

Maria Mendes Leite, Coordenadora de Programas do Livro; Fabiano dos Santos, Diretor do

Departamento  do  Livro,  Leitura  e  Literatura  do  Ministério  da  Cultura;  Mileide  Flores,

Representante  da Diretoria  do Fórum do Livro,  Leitura  e  Literatura  do Estado do Ceará;

Marília Soares, Assessora (Representando a Vereadora de Fortaleza Eliana Gomes) e Urick

Paiva, Coordenador de Leitura, Livro e Literatura de Cultura de Fortaleza.

DESTAQUES

DEPUTADO  LULA  MORAIS –  Presidente  da  Comissão  de  Orçamento,  Finanças  e

Tributação e Autor do Requerimento.

Inicia sua fala com uma frase de Monteiro Lobato que diz “Um país se faz com homens e

livros.” A leitura e a Educação estão intrinsecamente ligadas, e que o livro é a melhor forma

de conhecimento do ser humano. Enfatiza que  o Brasil não é conhecido como um país de

leitores e segundos dados estatísticos o brasileiro lê apenas 1,3 livros por ano. Ressalta que

devemos criar mecanismos para incentivar os jovens a buscar nos livros o gosto pela leitura,

democratizando e ampliando o acesso dos brasileiros aos livros.



MILEIDE FLORES – Representante da Diretoria do fórum do livro, leitura e literatura do

Estado do Ceará.

Comentou sobre o Fórum que vem sendo discutido desde 2004 e reestruturado  em 2009,

como órgão de caráter consultivo, propositivo e executivo, pensando no aspecto de discussão

e  participação  democrática  para  os  diversos  segmentos  e  atores  sociais,  relacionados  ao

mundo da literatura, livro e leitura do ceará com a finalidade de proporcionar a articulação e

interlocução  da  sociedade  civil  organizada  das  diferentes  esferas  de  governo.   Comenta

também sobre as ações desenvolvidas pelo Fórum de Literatura, Livro e Leitura do Estado do

Ceará - FLLLEC no período de 2009 a 2011. E completa com a importância desta audiência

que responde ao compromisso assumido em audiência  publica,  em maio deste ano,  onde

discutiu a implantação do Instituto do Livro e Leitura do Estado do Ceará.

FABIANO DOS SANTOS  –  Diretor  do Departamento do Livro,  Leitura  e  Literatura  do

Ministério da Cultura.

Comentou da dívida social histórica no país, dívida essa que passa por gerações e que temos

que enfrentar na perspectiva da política pública. Ressalta a importância do Plano Nacional do

Livro e Leitura, que envolvem a democratização, formação de leitores e a valorização do livro

popular e da tributação que as editoras pagam para o Governo. Não se pode mais pensar em

uma política pública apenas do livro. Leitura não é apenas uma questão da educação, não

basta o acesso, tem que formar uma nação de leitores. E que pra se fazer política, além de

fazer diagnósticos, estabelecer metas, ações de investimento, avaliação, como é um papel da

Legislação, que a Educação assuma o Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura como uma

das suas agendas de estratégias na construção social e coletiva. Fabiano falou que tramitam no

Congresso,  ações  como a criação  do Instituto do Livro  e do Fundo Nacional  do Livro  e

Leitura. 

FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO – Secretário de Cultura do Estado do Ceará.

O Secretário ressalta que a Secretaria de Cultura tem feito ações de democratização ao acesso

à leitura das redes de bibliotecas públicas e o fortalecimento das bibliotecas comunitárias.

Sugeriu  que  as  bibliotecas  das  escolas  poderiam ser  acessíveis  pela  comunidade  e  que  o

Instituto  Nacional  do  Livro  deveria  ser  recriado  como  Instituição  Pública  vinculada  ao

Ministério da Cultura. Enfatiza que em conjunto com o Governo do Estado vêm trabalhando



na ampliação e melhoria das bibliotecas públicas e no fortalecimento e incentivo a edição e

premiação de autores cearenses. 

No  momento  o  Deputado  Lula  Morais  e  autor  do  requerimento,  cita  o  município  de

Maranguape que recebeu um premio por idéias inovadoras por prolongar a vida do livro. 

SENADOR INACIO ARRUDA  –  Coordenador Estadual da Frente Parlamentar Mista em

defesa da cultura.

Comenta da importância do livro em alcançar o maior número de pessoas, enfatizando que o

livro é a grande fonte de acesso ao aprendizado e a cultura.  Faz uma comparação de um

passado que não tinham livros e escolas, que difere da realidade atual. Cita algumas literaturas

que permitem a nossa história e fala da grande batalha do Governo em garantir as condições

de acesso da população aos livros.

ARTUR BRUNO – Deputado Federal.

Temos que pressionar o Governo a investir mais em Cultura. E se coloca a disposição da

população cearense nas articulações junto ao Governo do Estado e que pode ter seu apoio nas

emendas de bancadas nas políticas públicas.

CHICO LOPES – Deputado Federal.

Comentou sobre dificuldades e má empregabilidade de orçamento na Cultura. Sobre o preço

do livro ressaltou que ainda não é acessível à população em geral.  Dispõe-se da frente na

questão de emendas.

GUILHERME SAMPAIO –  Presidente  da  comissão  de  Educação  e  cultura  da  Câmara

Municipal de Fortaleza.



Celebrou a militância a favor das políticas do livro e leitura e comentou que o fator de acesso

financeiro não é suficiente para construir as políticas de leitura. Enfatizando que o momento

represente também a consolidação do Fórum da Leitura, Literatura e do Livro do Estado do

Ceará como interlocutor do poder público,  como propositor,  como sistematizador e como

agente  de  cobrança,  de  fiscalização  de  políticas  públicas  de  cultura.  Registra  algumas

iniciativas  no  âmbito  do  município  de  Fortaleza  por  parte  da  Prefeitura  e  da  Câmara

Municipal, passos importantes, e cita o Projeto Municipal de Fomento às Políticas Públicas de

Cultura que inclui o Fundo Municipal de Cultura que deve ser levado em breve à Câmara

Municipal.

PROFESSOR ANTONIO HELDER MONTEIRO – Técnico do Programa PAIC do Eixo

Literatura Infantil e Formação do Leitor - Representando a Excelentíssima Senhora MARIA

IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - Secretária de Educação do Estado do Ceará.

Apresentou algumas ações desenvolvidas pela Secretária de Educação em incentivo a leitura e

a formação de leitores no Estado do Ceará e do acervo existente nas bibliotecas que estavam

distantes a realidade do leitor. Falou do Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC- eixo

especifico na formação do leitor, do Cantinho de Leitura em toda escola pública e do trabalho

com os professores no incentivo a questão da leitura na família e na comunidade. Ressaltou

ainda a grande importância em desenvolver o gosto pela leitura na criança.

MARÍLIA SOARES – Assessora e representando a Vereadora Eliana Gomes – Presidente da

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da Mulher, da Juventude, da Criança e do Idoso e

autora do requerimento na Câmara Municipal de Fortaleza.  

Comentou que as iniciativas de investimento cresceram desde o mandato do ex-presidente

Lula e agora com Dilma e falou da preocupação do Governo na seleção dos livros para as

escolas. Ressalta que uma política  Interinstitucional deve ser construída para desenvolver o

gosto pela leitura fazendo uma ponte entre Educação e Cultura.  Completa que a vereadora

Eliana Gomes apóia toda a iniciativa da leitura.



PROFESSORA MARGARIDA MARIA MENDES LEITE – Coordenadora de Programas

do  Livro  -  Representando  Excelentíssimo  Senhor  ELMANO FREITAS  -  Secretário  de

Educação do Município de Fortaleza

Inicia  sua  fala  ressaltando  que  a  Secretária  Municipal  de  Educação  –  SME,  já  vem

desenvolvendo  articulação  e  engajamento  com  as  políticas  públicas  do  Livro,  Leitura  e

Literatura. Comenta que em 2007 foi iniciado um Projeto que tem como ação revitalizar e

criar bibliotecas escolares. E toda essa ação de revitalizar e criar não só atende a formação, a

aquisição de acervo e distribuição.  Nesses últimos anos a Prefeitura,  adquiriu quantidades

grandiosas de livros, principalmente de autores cearenses. Ressalta que o saldo do fórum e da

audiência seja de aproximar as ações, os Ministérios, as Secretarias e enfim fortalecer de fato

e se constituir políticas públicas para poder avançar.

RAIMUNDO NETO – Secretaria de Cultura do Estado.

Dirigiu  a  fala  às  ações  na  gestão  Cid  Gomes.  Iniciou  comentando  sobre  o  Encontro  de

Construção do Plano Estadual do Livro e da Leitura- PEL, que deu embasamento, junto ao

Plano Nacional do Livro e da Leitura e da Política Estadual do Livro, a todas as decisões da

coordenadoria  a  partir  de  então.  Ressaltou  a  dificuldade  de  se  fazer  um Projeto  como o

“Agentes de Leitura” por falta de capacitação das pessoas para que o projeto ocorra da forma

correta.  Mesmo com algumas dificuldades o Projeto foi  implantado este ano em mais 10

municípios passando de 21 para 31 municípios assistidos, envolvendo cerca de 188 distritos.

Informou  também sobre  outras  ações  referentes  às  políticas  do  Livro  e  da  Leitura  como

Feiras, criação de Bibliotecas Volantes e Comunitárias, Bienais e preservação do Patrimônio

Literário.  Falou  sobre  a  importância  da  valorização  de  autores  e  editoras  cearenses  e

comentou as ações feitas no Estado com essa proposta. Ressaltou ainda que seria relevante um

incentivo e criação de políticas de preservação do Patrimônio Literário,  pois percebe uma

falta de interesse e de divulgação em relação a essa questão.

URICK PAIVA  –  Coordenador  de  Leitura,  Livro  e  Literatura  de  Cultura  de  Fortaleza

Representando a Excelentíssima Senhora Fátima Mesquita da Silva - Secretária de Cultura de

Fortaleza.



Declarou  que  o  encontro  com representantes  do  Município,  Estado  e  Governo  Federal  é

relevante para um bom andamento das políticas públicas do Livro, Leitura e Literatura e que

com essa pactuação poderá haver uma mobilização mais intensa das pessoas a favor da causa.

Quanto às ações da Secretaria de Cultura do município de Fortaleza, declara que aproveitará

toda essa movimentação em torno das propostas de políticas sobre o Livro e a Leitura para

elaborar  o Plano Municipal  de Literatura,  Livro e Leitura que será um capítulo do Plano

Municipal de Cultura.

PROPOSTAS

� – Representante da Diretoria do fórum do livro, leitura e literatura do Estado do Ceará

Sra. Mileide Flores 

Criação de um grupo de trabalho para regulamentação da Lei do Livro do Estado do Ceará.

� Diretor  do  Departamento  do  Livro,  Leitura  e  Literatura  do  Ministério  da  Cultura

FABIANO DOS SANTOS

Implantação do Plano Estadual do Livro e Leitura e a atualização e regulamentação da Lei do

Livro.



FOTOS

Foto 1 -  Professor Antonio Helder Monteiro; Senador Inácio Arruda; Deputado Estadual Lula Morais; Secretário de Cultura do
Estado do Ceará Francisco José Pinheiro e o Vereador de Fortaleza Guilherme Sampaio.

Foto 2 -  Diretor do Departamento do Livro, Leitura e Literatura do Ministério da Cultura Fabiano dos Santos;  Professor Antonio
Helder Monteiro; Senador Inácio Arruda; Deputado Estadual Lula Morais;  Secretário de Cultura do Estado do Ceará Francisco
José  Pinheiro;  Vereador  de  Fortaleza  Guilherme  Sampaio;  Professora  Margarida  Maria  Mendes  Leite  e  a  Representante  da
Diretoria do Fórum do Livro, Leitura e Literatura do Estado do Ceará Mileide Flores.



Foto 3 – Público presente.
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