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1. APRESENTAÇÃO DO PMLLLB NATAL 

 

Este documento visa apresentar, relatar os trabalhos, no âmbito do PMLLLB (Plano Municipal do Livro, 

da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas) da cidade de Natal, especialmente, as atividades de 

Mobilização Social, planejadas e realizadas por Grupo de Trabalho (GT),  instituído conforme portaria da 

FUNCARTE, Diário Oficial, de 14/10/2013, e Decreto Municipal 10.111, DE 06/11/2013. Ao referido 

Grupo foi atribuída a elaboração do Plano, realizando prévio diagnóstico das cadeias criativa, produtora e 

mediadora, das ações de leitura, públicas e privadas em execução no município; definindo, à luz do Plano 

Nacional de Livro e Leitura (PNLL), os eixos temáticos de atuação a serem contemplados; realizando um 

ciclo de conferências nas regiões administrativas para discussão, acolhimento de propostas e definição de 

prioridades e metas; e redigindo, enfim, o plano para homologação coletiva, por meio de audiência 

publica a ser realizada na Câmara Municipal. 

O GT foi composto por dois representantes (titular e suplente) dos seguintes órgãos, entidades e 

movimentos: Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE); Frente Parlamentar de Defesa do Livro e 

da Leitura da Câmara Municipal de Natal (CMN); do Fórum da Rede Potiguar de Escolas; da Fundação 

Fé e Alegria do Brasil; da União Brasileira de Escritores (UBE); do Fórum do Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas do Rio Grande do Norte (FLEB/RN); do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 

(CMTC); do Instituto Cultura e Áudio Visual Potiguar (ICAP); Secretaria Municipal de Educação (SME); 

da Fundação Capitania das Artes (Funcarte); e da Biblioteca Pública Esmeraldo Siqueira. 

 

1.1. Exigências e condições do PMLLLB NATAL 

 

1.1.1. Premissas 

 

As premissas foram ideias que orientaram o processo de construção do plano. O plano não prescindiu de 

seu caráter participativo, envolvendo os poderes municipais (Executivo e Legislativo), bem como a 

sociedade civil, na discussão de propostas, meios de alcançá-las, e formas de acompanhamento dos 

resultados. 

Assim, a sociedade foi chamada a participar da sua construção, através do Grupo de Trabalho, e mediante 

colaborações diretas, em eventos e oficinas. O plano resultou de ação política, de um acordo entre os 

diferentes interesses de classes e grupos sociais. Buscou, ainda, ser técnico, baseado em práticas e 

procedimentos de suporte à realização das ações aprovadas.  

Foi concebido para fazer parte do planejamento da política pública, relacionando a leitura e a literatura 

com outras áreas de desenvolvimento. Para construir o PMLLLB foi importante: identificar e convocar as 

lideranças locais e comunitárias; debater para atribuir as responsabilidades; mapear as iniciativas de 

incentivo à leitura, à literatura e à difusão do livro; realizar um diagnóstico da situação existente na área 

do livro, leitura, literatura e bibliotecas; sensibilizar todos para a necessidade de uma ação articulada de 

incentivo à leitura. 

Ademais, buscou estabelecer correspondência com o PNLL, com o PELL, e com o Sistema de Cultura. 

Portanto, o desenvolvimento de processos incentivadores da leitura na cidade foi aderente às metas e 

estratégias estabelecidas nas demais esferas correlatas, bem como nas instâncias federativas superiores. 

 

1.1.2. Princípios 

 

Algumas regras conduziram a preparação do plano. Tais princípios orientaram a conduta do governo e da 

sociedade civil, em suas relações de parceria e responsabilidade, no tocante à elaboração do PMLLLB, 

bem como à sua legitimação e posterior execução. 

 

1.1.2.1. Princípio do protagonismo municipal 

 

Coube ao prefeito a iniciativa e a responsabilidade pela condução do plano municipal de incentivo à 

leitura, iniciando o processo, abrindo a possibilidade de participação da sociedade organizada, 

conformando o Grupo de Trabalho elaborador, apoiando as ações, integrando suas equipes nas tarefas 

conjuntas. 

 

 



 

1.1.2.2. Princípio do diálogo interinstitucional e social 

 

O diálogo foi a forma de comunicação que orientou todo o processo de elaboração do plano. As decisões 

e os acordos aconteceram de modo conjunto entre os organismos públicos municipais, esferas de governo, 

a sociedade em geral, representada pelo GT, e a comunidade participativa. 

 

1.1.2.3. Princípio da legitimidade 

 

Todo o processo de elaboração do plano buscou a legitimidade, em três aspectos. O primeiro foi legal, 

dizendo respeito às leis e normas aplicáveis ao livro, às bibliotecas, à educação, etc. O segundo aspecto 

considerou a política, através do reconhecimento de todos os entes envolvidos, dos agentes, da 

comunidade, interesses e perspectivas. O terceiro ressaltou a exigência de coerência técnica na feitura do 

plano, respeitados requisitos formais, e até orçamentários. 

 

1.1.2.4. Princípio da visão sistêmica e territorial 

 

Os temas abordados no plano desenvolveram uma visão de conjunto da política de incentivo à leitura, 

estabelecendo relações entre as áreas ou os processos do fazer cultural, relacionando o plano a outras 

políticas públicas e a outras esferas de governo. Nesse contexto, a interligação com Plano Municipal de 

Cultura, e o Sistema Municipal de Cultura foi essencial. 

 

1.1.2.5. Princípio da transparência e objetividade 

 

Todo o processo de planejamento e elaboração do plano foi claro e objetivo. O plano seguiu uma 

metodologia de elaboração, de tal modo que todas as pessoas puderam compreender os objetivos e 

caminhos a serem percorridos para alcançá-los. 

 

1.1.3. Instâncias ou espaços de participação, colaboração, consulta e debate 

 

Eis uma questão primordial ao plano. Os processos de divulgação e consulta. As mesas de debate, 

oficinas, seminários ou fóruns, consultas públicas e plenárias. Instâncias técnicas, espaços ocupados por 

representantes indicados, em razão de sua representatividade e conhecimento técnico específico. Assim, o 

GT tornou-se instância coordenadora e realizadora das ações do PMLLLB. Este Grupo de Trabalho 

estimulou o processo de elaboração do plano e garantiu que fosse efetivamente participativo. Para 

cumprir seu mister, realizou efetiva mobilização social, com vários eventos na comunidade, dinamizando 

as discussões sobre o plano. 

 

1.1.4. Diretrizes e prioridades 

 

Diretrizes, ideias, princípios e compromissos orientaram a tomada de decisões. As diretrizes ajudaram a 

planejar o caminho a percorrer, mostrando a direção. 

Foram eleitas prioridades, destinando-se atenção especial aos desafios mais urgentes no plano. 

As diretrizes e as prioridades foram definidas a partir das informações do diagnóstico sobre cultura, 

educação e a prática da leitura no município. Elas orientaram o planejamento dos objetivos, metas e ações 

do plano de incentivo à leitura e indicaram a relação do plano com outras políticas públicas do município, 

do estado e do país; as relações dos agentes da leitura com a economia, educação, turismo e outras áreas; 

os direitos do cidadão a garantir; as manifestações culturais e a identidade a ser valorizada e protegida. 

 

1.1.5. Objetivos 

 

Para definir objetivos, foi necessário esclarecer onde estávamos e aonde se queria chegar. Identificar o 

hábito de leitura no município. Quais os recursos, iniciativas, projetos, perspectivas de uma cidade 

leitora? As respostas às perguntas estão no diagnóstico. Daí se chegou ao segundo ponto: o que se 

desejava para o município, em termos de leitura, de valorização do livro, da literatura, e das bibliotecas. 

Objetivos são resultados que se pretende alcançar no futuro desejado. Assim, estabelecer objetivos 

também foi decidir o que precisava mudar, uma imposição de desafios. 

 

1.1.6. Estratégias são ações políticas e técnicas 

 



Estratégias são ações políticas e técnicas que ajudam a alcançar os objetivos e as metas. As estratégias 

tentam garantir que todos os recursos sejam utilizados da melhor maneira. Esses recursos podem ser 

financeiros, humanos ou tecnológicos. 

Ao definir estratégias, o Plano pensou as mudanças, aproveitou oportunidades, colocando em prática 

novos procedimentos e parcerias. As estratégias permitirão que o PMLLLB seja realizado de fato. 

Num primeiro momento, foram direcionadas à mobilização social, à forma de arregimentação da 

população, das lideranças, das instituições, em prol do objetivo comum. Este relatório apresentará a 

execução destas ações estratégicas planejadas, pensadas pelo Grupo de Trabalho, com o primordial 

desígnio de envolver os cidadãos, trazendo-os à cena do plano, e aos trabalhos de sua elaboração. 

 

1.1.7. Metas são resultados que se deseja alcançar 

 

Uma meta é um objetivo traduzido em termos quantitativos. Ou seja, um resultado, objetivo que pode ser 

medido em um período de tempo. 

Importantes, significativas, desafiadoras, as metas indicam o que se deseja modificar, o futuro que se 

deseja construir. 

O PMLLLB se preocupou com as metas, bem como, com as ações, projetos e atividades que permitirão o 

seu alcance. 

 

1.1.8. Reforçando as etapas do processo, na construção do PMLLLB 

 

De forma sistemática, a condução dos trabalhos, visando elaboração do Plano de Incentivo à Leitura 

cumpriu as seguintes etapas: a) Informação: conhecimento dos documentos que informavam sobre o 

PNLL e orientavam a construção do PMLLLB; b) Mobilização de diferentes atores; c) Articulação de 

diferentes instâncias sociais e ampliação do processo de adesão; d) Construção coletiva do documento; e) 

Circulação do documento; f) Previsão de controle e acompanhamento do processo de implementação das 

ações. 

 

2. CONCEITOS 

 

2.1. Biblioteca: coleção organizada, seja de livros ou publicações em série, de documentos gráficos ou 

audiovisuais, e que se encontram disponíveis para consulta e utilização prática. É a mais antiga e 

frequente instituição identificada com a Cultura, desde que o homem passou a registrar o conhecimento, 

colecionando e ordenando informações. 

 

2.2. Biblioteca Pública: centro de informações que atua, permanentemente, atendendo à demanda da 

população, estimulando o processo contínuo de descobrimento e produção de informações organizadas, 

de tal forma a permitir que todo a sociedade possa usufruí-la. 

 

2.3. Leitura: prática social articulada com as demais práticas que ocorrem na sociedade, promovendo a 

interação do homem com a sua realidade e a sua história, transformando suas condições objetivas. 

 

2.4. Livro: publicação não periódica, identificável quanto à responsabilidade editorial, produzida ou 

comercializada de maneira unitária ou parcelada, podendo seu conteúdo ser fixado em qualquer formato 

ou veículo de múltiplas bases materiais ou digitais; equiparam-se ao livro todos os itens elencados no 

Artigo 7º. da Lei 9.105, de 09 de junho de 2008 - Lei Henrique Castriciano. 

 

2.5. Livreiro: pessoa jurídica que, mantendo estoque permanente, dedica-se à venda de livros no varejo, 

por qualquer meio, através de estabelecimento mercantil; 

 

2.6. Bibliotecário: profissional que trata a informação e a torna acessível ao usuário final, independente 

do suporte informacional. 

 

2.7. Autor: a pessoa física criadora de livros; 

 

2.8. Editor: a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução de livros, dando a eles 

tratamento adequado à leitura; 

 

2.9. Distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e venda de livros por atacado. 

 


