
 
 

  



1. PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 

Os princípios norteadores do PMLLLB seguem as indicações do PNLL,e são os 

seguintes: 

 Práticas sociais – A leitura e a escrita são práticas sociais e culturais e devem 

expressar as várias visões de mundo existentes. 

 Cidadania – A leitura e a escrita são direitos de todos e constituem condição 

necessária para que as pessoas possam exercer seus direitos fundamentais. 

 Diversidade cultural – A leitura e a escrita são fundamentais para fortalecer a 

capacidade de se expressar, bem como a liberdade para fazê-lo, respeitando 

acima de tudo a diversidade cultural dos diferentes grupos e indivíduos. 

 Construção de sentidos – A concepção de leitura vai muito além dos códigos da 

escrita e da capacidade de decifrar caracteres. É, na verdade, um processo 

complexo de compreender e produzir sentidos, 

 sujeito a variáveis de ordem social, psicológica, fisiológica e linguística, entre 

outras. 

 O verbal e o não verbal – Ao reafirmar a importância da palavra escrita, não se 

desconsidera a validade de outros códigos e linguagens, das tradições orais e das 

novas textualidades que surgem com as tecnologias digitais. 

 Tecnologias e informação – A prática leitora deve passar, no mundo de hoje, 

pela garantia de uso e domínio das tecnologias de informação e comunicação. 

 Biblioteca como dínamo cultural – A biblioteca não pode ser encarada como 

mero depósito de livros: ela é, na verdade, um dinâmico polo difusor de 

informações e cultura. Também funciona como centro de educação continuada e 

núcleo de lazer e entretenimento, estimulando a criação e a fruição de diversos 

bens artístico-culturais. 

 Literatura – É preciso considerar as funções essenciais da literatura, como o 

atendimento às necessidades de ficção e fantasia das pessoas e sua natureza 

essencialmente formativa, que afeta o consciente e o inconsciente dos leitores de 

maneira complexa e dialética, em oposição ao caráter pedagógico e doutrinador 

de outros textos. E, ainda, seu potencial de oferecer aos leitores um 

conhecimento profundo do mundo, tal como faz a ciência. 

 EJA – O impacto do PLL sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve ser 

objeto de especial atenção no que toca às políticas e ações de promoção da 

leitura. 

 Necessidades especiais – É fundamental garantir que pessoas com deficiência 

tenham acesso a livros e a outros materiais de leitura, buscando apoiar a 

publicação das obras disponíveis no mercado em libras e braille. 

 Meios educativos – Deve-se fomentar a produção de livros, periódicos e outros 

materiais de leitura e escrita nos blogs, sites e revistas, entre outros, de forma a 

assegurar o acesso a bens culturais produzidos em diferentes linguagens e 

suportes e sobre os mais variados temas ou contextos culturais, para todas as 

categorias e idades dos leitores (e não só estudantes, mas também professores, 

bibliotecários e toda a comunidade escolar). 

 Respeito ao que já existe – O Plano deve ter como ponto de partida as ações já 

existentes nas esferas municipal, estadual e nacional, sejam de iniciativa do 

poder público como de organizações da sociedade. 

 Integração – Integrar o Plano aos demais setores da administração (Cultura, 

Educação, Social, Meio Ambiente etc.) e buscar sempre incluir em documentos 



oficiais a questão da leitura entre as diretrizes para outras políticas públicas, que 

versam sobre questões como direitos humanos, saúde, crianças e adolescentes, 

políticas afirmativas, trabalho infantil etc. 

 Políticas públicas – A leitura e a escrita devem estar na base nas políticas 

públicas de educação e cultura em todos os seus níveis de administração e 

pensadas a curto, médio e longo prazos, de forma permanente. 

 Autores locais e o mercado – As políticas locais devem apoiar a criação literária 

e o desenvolvimento dos autores, além de estimular sua produção e distribuição 

nos mercados local, regional e nacional. 

 Também devem apoiar a produção de livros e outros suportes em quantidades e 

preços compatíveis com a capacidade de consumo da população, buscando 

permanentemente o equilíbrio entre o econômico, o direito de cidadania e a 

dimensão simbólica do livro. 

 Cadeia produtiva – Contemplar a questão do direito do acesso à leitura e, ao 

mesmo tempo, criar formas de apoio ao funcionamento da cadeia produtiva do 

livro no nível local. 

 Avaliação contínua – São necessários mecanismos contínuos de avaliação do 

cumprimento de metas e boa execução dos programas e ações em curso, de 

forma a monitorar e verificar o alcance das iniciativas e os resultados obtidos, 

permitindo ajustes e atualizações no processo. 

 

 

2. OBJETIVOS E METAS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O PMLLLB objetiva assegurar a toda a população do Município de Natal, por meio de 

ações conjuntas e continuadas, o acesso ao livro e à leitura, bem como, sua fruição 

estética. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para efeito de especificação cronológica os objetivos serão classificados em: 

CP-Curto Prazo – execução em até 02 anos; 

MP-Médio Prazo – até 05 anos; 

LP-Longo Prazo – até 10 anos.  

 

2.2.1. EIXO TEMÁTICO I - Democratizar o acesso ao livro e à leitura, 

contemplando os requisitos de acessibilidade e universalidade, rede, logística, e 

disponibilidade. 

 

2.2.1.1. Fortalecer o sistema de bibliotecas públicas e pontos de leitura 

2.2.1.1.1. CP - Criar Sistema Municipal de Bibliotecas (SMB) de Natal, constituindo 

polos centralizadores provisórios nas regiões da cidade; 

2.2.1.1.2. CP - Integrar as bibliotecas escolares no Sistema Municipal de Bibliotecas, 

promovendo o acesso das comunidades, de forma compartilhada com o seu público 

docente e discente; 

2.2.1.1.3. MP - Implantar novas bibliotecas, que se constituirão em polos da rede, 

contemplando os requisitos de acessibilidade;  



2.2.1.1.4. LP – Consolidar acesso público, constituindo ampla rede de bibliotecas ou 

pontos de leitura distribuída por toda a cidade, integrada aos seus respectivos polos, 

dotada de acervo compartilhado e compatível com a demanda, atuando de forma 

integrada à comunidade; 

Especificando Metas 2.2.1.1: 

> Disponibilização de 4 (quatro) polos centralizadores das redes de bibliotecas e pontos 

de leitura; 

> Disponibilizar acesso das comunidades às bibliotecas de 20 escolas municipais, com 

pequenas reformas, e requisitos de acessibilidade; 

> Projetar, construir, alocar recursos e pessoal para a implantação de 4 (quatro) 

bibliotecas de referência, que assumirão a função de polos centralizadores definitivos do 

Sistema Municipal de Bibliotecas; 

> Integração de bibliotecas e pontos de leitura, totalizando 100 unidades ligadas ao 

SMB. 

  

2.2.1.2. Promover condições favoráveis de acesso ao livro 

2.2.1.2.1. CP – Produzir e oferecer livros gratuitos ou de baixíssimo custo que 

contemplem as especificidades dos neoleitores jovens e adultos, em diversos formatos 

acessíveis; 

2.2.1.2.2. MP – Facilitar mecanismos de uso das tecnologias de informação e 

comunicação, voltadas para a leitura e acesso às produções literárias; 

2.2.1.2.2.1 MP – Desenvolvimento de um mecanismo/software de leitura de livros 

eletrônicos por meio de equipamentos móveis de telefonia (“tablets” e “smartphones”); 

2.2.1.2.2.2 MP – Editar e disponibilizar livros eletrônicos, em parceria com editores e 

autores locais, no formato “epub”, para publicação e leitura, via equipamentos móveis 

de telefonia; 

 

Especificando Metas 2.2.1.2: 

> Produção editorial de 50 novos títulos por ano, em parceria com editores e escritores 

potiguares, voltados para neoleitores jovens e adultos; 

> Impressão e distribuição/venda a baixos custos, via livreiros sediados no município de 

Natal, de 50.000 exemplares por ano voltados especialmente para neoleitores jovens e 

adultos; 

> Produção editorial de 100 novos livros eletrônicos, por ano, em parceria com editores 

e escritores potiguares, voltados para usuários de equipamentos móveis de telefonia; 

> Indicação de 50.000 acessos a livros eletrônicos, disponibilizados na base de leitura, 

por ano.  

 

2.2.2. EIXO TEMÁTICO II - Fomentar os processos de cativação dos leitores, 

qualificação dos mediadores, e organização das práticas de leitura. 

 

2.2.2.1. Apoiar atores dos processos de incentivo à leitura; 

2.2.2.1.1. MP – Formar e qualificar mediadores de leitura, contadores, atores e 

brincantes que usem o livro como base para suas atividades; 

2.2.2.1.2. CP – Formar e qualificar mediadores escolares de leitura, nas escolas públicas 

municipais; 

2.2.2.1.3. CP - Incentivar processos inovadores de mediação, através de editais 

específicos, voltados para escritores, professores, contadores de histórias que se 

proponham a exercitar atos coletivos e conectivos de leitura; 

 



Especificando Metas 2.2.2.1: 

> Formação de 100 mediadores escolares de leitura, por ano; 

> Qualificação de 50 mediadores comunitários de leitura, por ano; 

> Abertura de 2 editais anuais de práticas inovadoras de mediação da leitura. 

 

2.2.2.2. Apoiar a prática social da leitura; 

2.2.2.2.1. MP - Apoiar a criação e manutenção de clubes de leitores que realizem 

leituras conectivas, instituindo regras de funcionamento e habilitação aos programas do 

PMLLLB; 

2.2.2.2.2. LP - Incentivar ações alternativas de fomento às práticas sociais de leitura, em 

estabelecimentos públicos ou privados, apoiando com a cessão, por empréstimo, de 

acervo dos livros enfocados nas atividades. 

 

Especificando Metas 2.2.2.2: 

> Credenciar e certificar 50 clubes de leitura na cidade, premiando os mais efetivos com 

a concessão de acervo e apoio estrutural; 

> Adquirir 3.000 exemplares de livros, para empréstimo às ações de fomento às práticas 

sociais de leitura. 

  

2.2.2.3. Fomentar a interação sinérgica de leitores 

2.2.2.3.1. CP – Formar e qualificar estudantes para a leitura crítica literária; 

2.2.2.3.2. MP – Promover e premiar a produção de resenhas, críticas e estudos sobre a 

Literatura Potiguar (clássica e contemporânea), envolvendo os estudantes de ensino 

médio e superior da cidade; 

2.2.2.3.3. MP – Criar o sistema de catalogação do NATAL QUER LER MAIS, com 

informações nas áreas de biblioteca, bibliografia e mercado editorial, proporcionando 

livre acesso na rede mundial de computadores; 

2.2.2.3.4. MP – Disponibilizar sistemática obrigatória de registro das publicações locais, 

aos escritores e editores locais que pretendam comercializar seus produtos literários 

com o Governo Municipal; bem como, para servir de parâmetro aos levantamentos 

estatísticos e pesquisas de estudiosos e leitores. 

 

Especificando Metas 2.2.2.3: 

> Oferecer cursos mensais de capacitação para alunos do ensino médio e universitários, 

voltado para a produção de críticas, resenhas e estudos literários contemporâneos, em 

parceria com instituições públicas e privadas de ensino; 

> Abrir, pelo menos, um edital anual de premiação de resenhas e críticas literárias 

produzidas por estudantes, de diversos níveis; 

> Registrar e catalogar 80% da produção local literária, 100% das bibliotecas e pontos 

de leitura, 100% dos editores, em até 5 anos. 

 

 

2.2.3. EIXO TEMÁTICO III – Conscientizar as pessoas sobre o valor social da 

leitura, ênfase na importância simbólica do livro, e na fruição estética da produção 

literária: 

 

2.2.3.1. Promover eventos e práticas sociais de incentivo à leitura 

2.2.3.1.1. CP - Realizar circuito de feiras do livro, contemplando todas as regiões da 

cidade, priorizando os eventos escolares e comunitários que tenham no seu orçamento a 



aquisição de livros para os trabalhos participativos e a posterior integração no acervo da 

biblioteca comunitária escolhida; 

2.2.3.1.2. MP – Apoiar eventos literários dominicais, nos espaços públicos da cidade, 

como Parque das Dunas, Parque da Cidade, Área de Lazer da Zona Norte, e Bosque das 

Mangueiras; 

2.2.3.1.3. MP – Realizar ação permanente de facilitação à permuta de livros nas 

comunidades, centralizando as ações em pontos fixos, devidamente apoiados e 

organizados por instituições públicas (bibliotecas, escolas, repartições) e privadas 

(cafés, clubes, livrarias); 

 

Especificando Metas 2.2.3.1: 

> Promover 04 feiras, a cada ano, distribuídas pelas regiões administrativas da cidade; 

> Atingir as marcas anuais de 10, 20, 30, 40 e 50 eventos dominicais, respectivamente, 

no período considerado de 5 anos; 

> Instituir 20 pontos credenciados para a realização das permutas espontâneas de livros 

nas comunidades;  

> Aumentar o percentual de pessoas (com faixa etária a partir de 14 anos) que praticam 

a leitura em Natal para 42%, 45%, e 50%, sucessivamente, nos três primeiros anos de 

vigência do Plano; estabelecer a meta de longo prazo para 67% do público especificado. 

Apuração efetuada por pesquisa anual. 

 

2.2.3.2. Realizar concursos e premiações direcionadas aos jovens leitores e jovens 

escritores 

2.2.3.2.1. MP – Sistematizar concurso de literatura municipal para crianças e jovens, 

antecedido de campanha, visitação e oficinas de escritores nas escolas; 

 

Especificando Metas 2.2.3.2: 

> Oferecer, pelo menos, 01 edital anual de concurso para jovens leitores e escritores; 

> Elevar o índice da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que tem objetivo de 

aferir o nível de alfabetização e letramento, portanto notadamente influenciável por 

eventual disseminação da prática leitora, para 25%, 27% e 30% no seu indicador 

Leitura, "Nível 3", sucessivamente, nos três primeiros anos de vigência do Plano; 

estabelecer a meta de longo prazo para 50% do público especificado. Apuração efetuada 

por pesquisa anual. 

 

2.2.3.3. Promover a divulgação da Literatura e do Livro, na comunidade 

2.2.3.3.1. CP - Realizar campanha sistemática de incentivo à leitura (escolas, praças, 

ponto de ônibus, universidade, mercados, feiras, etc.), vinculando a marca “Natal Quer 

Ler Mais”; 

2.2.3.3.2. MP - Criar canais específicos de divulgação dos livros, das boas práticas de 

leitura e os espaços (públicos ou não) onde estejam acontecendo tais práticas; 

2.2.3.3.3. MP - Criar campanha permanente para divulgação de literatura, contemplando 

dois autores, sendo um potiguar e outro nacional, a cada mês.  

 

Especificando Metas 2.2.3.3: 

> Disponibilizar o portal “Natal Quer Ler Mais”, na internet, no prazo de 01 ano; 

> Registrar 50 mil acessos mensais ao portal, em média; 

> Implantar a campanha permanente de divulgação da literatura, até o terceiro ano de 

vigência do Plano; 

 



 

2.2.4. EIXO ESTRATÉGICO IV – Fomentar as cadeias criativa, produtora e 

distribuidora do livro, com ênfase na afirmação da cultura e da produção literária 

local: 

 

2.2.4.1. Incrementar, qualificar e financiar a produção literária em Natal 

2.2.4.1.1. CP – Realizar concursos públicos e editais de financiamento de 

empreendimentos literários, com recursos do Fundo da Leitura e do Livro; 

2.2.4.1.2. CP – Financiar empreendimentos literários de autores potiguares, através de 

parceria com instituições financeiras, inclusive com sistemática de garantia e rebate de 

juros cobrados, com recursos do Fundo da Leitura e do Livro. 

  

Especificando Metas 2.2.4.1: 

> Financiar, anualmente, 10 projetos de empreendimentos literários; 

> Financiar 60 projetos literários, por ano, mediante parceria com instituições 

financeiras. 

  

2.2.4.2. Criar mecanismos de incentivo ao consumo de produtos literários 

2.2.4.2.1. MP - Instituição do Cartão do Educador, válido para todos os professores da 

Secretaria de Educação, que administrará sistemática compartilhada – promovida pelo 

Governo Municipal e Livreiros -  de benefícios na compra de livros; 

2.2.4.2.2. CP – Instituir uma rede municipal de distribuição de livros de baixíssimo 

custo, focada no público estudantil; 

2.2.4.2.3. CP – Fomento às ações de produção, distribuição e circulação de livros e 

outros materiais de leitura, contemplando as especificidades dos neoleitores jovens e 

adultos e os diversos formatos acessíveis; 

2.2.4.2.4. CP – Apoiar a produção de livros de baixíssimo custo, em formato de bolso, 

com preços fixos (impressos na capa) inferiores a R$ 5,00, de forma compartilhada com 

editores e escritores potiguares, destinados à venda em pontos da rede específica 

distribuidora. 

 

Especificando Metas 2.2.4.2: 
> Aumentar o percentual de pessoas (com faixa etária a partir de 14 anos) que compram, pelo 

menos, um livro, anualmente, para 38%, 40%, e 45%, sucessivamente, nos três primeiros anos 

de vigência do Plano; estabelecer a meta de longo prazo para 60% do público especificado. 

Apuração efetuada por pesquisa anual; 

> Tiragem total de 50.000 exemplares de livros de baixíssimo custo, por ano, sendo um terço 

desse quantitativo destinado ao público neoleitor; 

> Atingir um montante de R$ 100.000,00, em compras facilitadas de livros, através do 

Cartão do Educador. 

 

2.2.4.3. Aperfeiçoar mecanismos de incentivo da Lei Djalma Maranhão, possibilitando 

a universalização dos seus benefícios: 

2.2.4.3.1. CP – Instituir recolhimento compulsório adicional de 20%, também efetuado 

pelo patrocinador na condição de usufruto da renúncia fiscal, sobre todos os projetos 

financiados ao amparo da Lei, destinando tal recolhimento ao Fundo Municipal do 

Livro e da Leitura, sem prejuízo do patrocínio de até 80% dos empreendimentos 

previsto na sistemática atual; 

2.2.4.3.2. CP – Permitir que, exclusivamente no patrocínio de projetos editoriais dos 

livros de baixíssimo custo, seja contemplado o imposto recolhido por sistemática de 

substituição tributária; 



 

Especificando Metas 2.2.4.3: 
> Aumentar a eficiência dos patrocínios via Lei Djalma Maranhão, em 20%, até o segundo ano 

de vigência do Plano; 

> Incrementar o Fundo Municipal do Livro e da Leitura com recursos não orçamentários 

da ordem de R$ 320.000,00, oriundos da sistemática 2.2.4.3.1. 
 


