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www.pnll.gov.br O que é o PNLL

PORQUE UM PAÍS DE LEITORES? 
PORQUE A LEITURA COMO POLÍTICA PÚBLICA NO SÉCULO XXI?

“LER NÃO NOS FAZ MELHORES, NOS FAZ MAIS LIVRES!”

(Antonio Ventura, autor e editor espanhol)

1)A LEITURA COMO TRANSVERSAL  A TODAS AS ARTES E CONHECIMENTOS –
FERRAMENTA DE INCLUSÃO NA ERA DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO.

2)FORMAR LEITORES PLENOS SIGNIFICA FORMAR CIDADÃOS HABILITADOS 
PARA A COMPREENSÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO, DETENTORES DA 
CAPACIDADE DE CRITICAR E CONSTRUIR ALTERNATIVAS QUE LEVEM EM 

CONTA A IMAGINAÇÃO E A RAZÃO.

3)A COMPREENSÃO LEITORA COMO CHAVE DOS DIREITOS!
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www.pnll.gov.br O que é o PNLL

PORQUE UM PAÍS DE LEITORES? 
PORQUE A LEITURA COMO POLÍTICA PÚBLICA NO SÉCULO XXI?

“Quem lê aumenta seu repertório de atuação sobre o mundo à sua volta. E, 
naturalmente, uma sociedade leitora amplia suas possibilidades de qualificar as 
relações humanas e resolver os problemas cada vez mais complexos que a elas se 
apresentam. 

É preciso dar conta do texto e do mundo e, como dizia Paulo Freire, ante a este mundo 
enigmático, nós precisamos aprender a dizer a nossa própria palavra. Neste sentido, a 
palavra autonomia perpassa todas as ações na promoção da leitura.

(...) a leitura não só qualifica a relação com as outras áreas da cultura como também 
qualifica a relação do indivíduo com a saúde, com o mundo do trabalho, com o trânsito 
e a cidade, com o ambiente natural e social, possibilitando a superação de limitações 
físicas e simbólicas.”

(Ministro Juca Ferreira – Apresentação PNLL, p. 9)
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QUAL LEITURA BUSCAMOS?

“O que é que eu quero dizer com dicotomia entre ler as palavras e ler o mundo? Minha 
impressão é que a escola está aumentando a distância entre as palavras que lemos e o 
mundo em que vivemos. 

Nessa dicotomia, o mundo da leitura é só o mundo do processo de escolarização, um 
mundo fechado, isolado do mundo onde vivemos experiências sobre as quais não lemos.

Ao ler palavras, a escola se torna um lugar especial que nos ensina a ler apenas as 
"palavras da escola", e não as "palavras da realidade". O outro mundo, o mundo dos 
fatos, o mundo da vida, o mundo no qual os eventos estão muito vivos, o mundo das 
lutas, o mundo da discriminação e da crise econômica (todas essas coisas estão aí), 
não tem contato algum com os alunos na escola através das palavras que a escola 
exige que eles leiam. 

Você pode pensar nessa dicotomia como uma espécie de "cultura do silêncio" imposta 
aos estudantes. A leitura da escola mantém silêncio a respeito do mundo da 
experiência, e o mundo da experiência é silenciado sem seus textos críticos próprios.”
Paulo Freire. 

In: Medo e ousadia: o cotidiano do professor, p. 164
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LEITURA E ESCRITA SEGUNDO O PNLL:

“A LEITURA E A ESCRITA SÃO PERCEBIDAS AQUI COMO PRÁTICAS ESSENCIALMENTE SOCIAIS
E CULTURAIS, EXPRESSÃO DA MULTIPLICIDADE DE VISÕES DE MUNDO, ESFORÇO DE 

INTERPRETAÇÃO QUE SE REPORTA A AMPLOS CONTEXTOS; ASSIM, A LEITURA E A ESCRITA SÃO 
DUAS FACES DIFERENTES, MAS INSEPARÁVEIS, DE UM MESMO FENÔMENO.”
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O PNLL E A EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA:

“(...) É IMPORTANTE FRISAR QUE ESSE DESTAQUE À LEITURA ESTÁ
ESTREITAMENTE ASSOCIADO À QUESTÃO GERAL DA COMPETÊNCIA EM 
INFORMAÇÃO (INFORMATION LITERACY) E DO APRENDIZADO AO LONGO 
DA VIDA, ASPECTOS QUE TÊM MERECIDO ESPECIAL ATENÇÃO POR PARTE 
DA UNESCO EM DIRETRIZES E POLÍTICAS MUNDIAIS PARA OS PRÓXIMOS 
ANOS. SOB ESSA PERSPECTIVA, A COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 
ENCONTRA-SE NO CERNE DO APRENDIZADO AO LONGO DA VIDA, 
CONSTITUINDO DIREITO HUMANO BÁSICO EM UM MUNDO DIGITAL, 
NECESSÁRIO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A PROSPERIDADE 
E A LIBERDADE – NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO – E PARA CRIAR 
CONDIÇÕES PLENAS DE INCLUSÃO SOCIAL.”

(PNLL, 2010, p. 31)

.”
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Como desenvolver novos leitores em um 
país com atraso histórico no direito à

leitura e com carências sociais igualmente 
importantes?

Como dar organicidade a políticas, 
programas e ações de formação de 

leitores que sempre estiveram dispersas, 
prejudicando os escassos recursos 

materiais e humanos?
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1. ESTADO E SOCIEDADE
ATUANDO PELO

DESENVOLVIMENTO
DA LEITURA NO BRASIL

2. EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDAS
PELO DESENVOLVIMENTO 

DE NOVOS LEITORES

DUAS EXIGÊNCIAS BÁSICAS SE IMPUSERAM:
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www.cultura.gov.br/pnll                                         O que é o 
PNLL

OS GRANDES PROBLEMAS A ENFRENTAR:

• O Brasil que lê, mas não compreende plenamente: apenas 25% dos 
alfabetizados são leitores plenos. (INAF)

• Nos últimos 15 anos se mantém a taxa de 75% de analfabetos funcionais 
em vários níveis de compreensão leitora.

• As consequências já se manifestam na atual sociedade da informação e do
conhecimento:  

no nível cognitivo; 

na comunicação entre as pessoas; 

nas dificuldades da leitura funcional que travam o desenvolvimento de áreas
socioeconômicas essenciais (indústria, agricultura, comércio, saúde, 

segurança, etc.)
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www.pnll.gov.br O que é o PNLL

Os 4 eixos estratégicos (e permanentes) do Plano se 
desdobram em programas implementados pelos órgãos 

competentes do Estado e pela sociedade civil.
Por exemplo:

EIXO 01 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO:

1.1 Implantação de novas bibliotecas;

1.2 Fortalecimento da rede atual de bibliotecas;

1.3 Conquista de novos espaços de leitura;

1.4 Distribuição de livros gratuitos;

1.5 Melhoria do acesso ao livro e a outras formas de expressão da leitura;

1.6. Incorporação e uso de tecnologias de informação e comunicação.
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Debater e analisar conceitos, reformular práticas e ações, 
também são diretrizes permanentes do PNLL. 

A primeira ação desta diretriz foi debater amplamente e 
reconfigurar o conceito de biblioteca, instituindo a ideia 
de “biblioteca de acesso público” e de “biblioteca viva”:

“...dimensão de um dinâmico polo difusor de informação e 
cultura, centro de educação continuada, núcleo de lazer e 

entretenimento, estimulando a criação e a fruição dos mais 
diversificados bens educacionais e artístico-culturais...” (PNLL)
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www.cultura.gov.br/pnll                                              O que é
o PNLL

Em resumo:

•Desenvolver a capacidade leitora dos brasileiros é medida estratégica e 
urgente. Com ela garantiremos a liberdade e a capacidade de discernimento 
pleno na sociedade contemporânea,  que alimenta a autonomia cidadã e o 
desenvolvimento sustentável do país.

•Ler, com especial atenção à leitura literária. E ler livros em todos os seus 
suportes contemporâneos e futuros. Essa operação exige esforço, trabalho, 
investimento contínuo e proporcional às responsabilidades individuais e 
públicas. E não há autonomia, liberdade, juízos próprios e independência sem 
esforço e trabalho.

•É preciso formar pessoas, mediadores de leitura, em todos os segmentos e 
profissões, inclusive nas famílias. Mas a atenção imediata é formar professores 
leitores e bibliotecários leitores. Formar as pessoas, incentivá-las à leitura e à
mediação, fomentar o prazer e o gosto pela leitura, tornou-se hoje tão 
importante quanto valorizar os acervos. 
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www.cultura.gov.br/pnll                                              O que é
o PNLL

Em resumo (2):

•É preciso lembrar que o mundo contemporâneo não valoriza essas ações. A 
“sociedade do espetáculo”, que glamouriza o óbvio, o momentâneo, o imediato, 
se articula cotidianamente contra o ato reflexivo, comunitário, contestador, 
raciocinado, da leitura. O fenômeno é mundial e parte constitutiva e consciente 
do desenvolvimento capitalista. Portanto, não devemos menosprezar essa 
realidade alienante.

•A reação que forja cidadania e autonomia intelectual só se viabilizará com a 
união de esforços da EDUCAÇÃO e da CULTURA, sustentados pelo ESTADO e 
pela SOCIEDADE em torno de propósitos comuns e objetivos de longo prazo 
pactuados. 

•Hoje, de maneira ainda desordenada, espontânea, desarticulada, milhares de 
ações cotidianas de formação de leitores acontecem no Brasil. E eles são mais 
bem sucedidos quando há sinergia e cooperação efetiva entre o poder público e 
a sociedade.
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www.cultura.gov.br/pnll                                              O que é
o PNLL

Em resumo (3):

•Contra a política dispersa, descontinuada e errática para a leitura que 
tivemos até recentemente no Brasil é que centenas de mãos e mentes 
criaram e redigiram o PNLL. A expectativa é que os governos deixem 
de viver de costas para esta questão estratégica.

•Pela necessidade do BRASIL ter uma Política de Estado para a Leitura 
que seja duradoura, supragovernamental, suprapartidária e 
estratégica é que estamos construindo o PNLL e os Planos Estaduais e 
Municipais de Livro e Leitura.

•Para que tudo isso tenha representatividade, valor simbólico com 
força e influência, buscamos com os quatro eixos juntar o que precisa 
ser feito e o que está realmente sendo feito em milhares de ações e 
projetos dispersos por todo o território nacional. E a chave desse 
concentração são os Planos de Leitura em todos os níveis.
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O QUE É FUNDAMENTAL PARA O PLANO?

Governos: políticas efetivas significam a criação de marcos 
legais e instrumentos gerenciais para sustentar  

investimentos suficientes  na escala necessária ao país. 

Sociedades civis: se afirmam quando demonstram quais são 
os valores e bens culturais que são mais essenciais ao 
desenvolvimento do país e da cidadania induzindo seus 

governos para esses programas.

Esse duplo movimento precisa se espalhar pelos 
Estados e pelos municípios: PELL - PMLL
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2015: AÇÕES EM ANDAMENTO NO PLANO FEDERAL:

•Após a implantação e um período crítico, a partir de junho de 2013 o MinC e o MEC
reafirmaram projetos e ações para a área sob a égide do PNLL.

•O Projeto de Lei do PNLL está em fase final na esfera do executivo e deverá ser 
enviado ao Congresso Nacional: POLÍTICA NACIONAL DE LEITURA!

•Acompanhamento e fomento ao debate de várias propostas de legislação que dizem 
respeito à leitura: lei de bibliotecas públicas, lei do fundo setorial para o livro, leitura 
e bibliotecas, lei do “preço fixo”, entre outras.

•Incremento do diálogo entre o MinC e o MEC e a articulação de ações conjuntas em 
prol da leitura tendo por base os eixos do PNLL. Envolvimento prioritário da SEB e 
SECADI (MEC) e da DLLLB (MinC).

•Incremento do diálogo e articulação com todas as entidades do livro, leitura, 
literatura e bibliotecas da sociedade civil e dos governos regionais. Rearticulação do 
pacto federativo em prol de um Brasil de leitores plenos.

•Incentivo à criação e implementação dos PELL e PMLL em todo o 
Brasil. 
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www.cultura.gov.br/pnll

JOSÉ CASTILHO MARQUES NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

jose.castilho@cultura.gov.br
jocastilho53@gmail.com
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