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O começo...2010

BIBLIOTECA POPULAR DE AFOGADOS – RECIFE/PE



O cenário...

• A biblioteca do silêncio, do livro na estante, do estático, do 
tradicional, do “sempre foi assim...”;

• O afastamento dos leitores, o esvaziamento dos espaços, o 
não diálogo com a comunidade, o fazer sem consulta;

• As atividades que não atraem, a programação que não 
inclui, as vozes silenciadas;

• Falta de recursos orçamentários, de pessoal qualificado, 
de acervo desatualizado, problemas de infraestrutura, 
falta de materiais, afastamento dos leitores;

 Descaso do poder público com as pessoas, as comunidades 
e o direito de ter DIREITOS.



Desafios...

 Compreensão do nosso lugar no mundo, do nosso papel, da nossa 
responsabilidade com a sociedade: as pessoas, suas histórias, suas 
comunidades;

 NÃO conformismo – comportamento contrário a:

substantivo masculino “atitude ou tendência de se aceitar uma 

situação incômoda ou desfavorável sem questionamento nem 

luta; resignação, passividade”

 Luta pela democratização do acesso ao livro, à leitura, às bibliotecas;

 Luta pelo direito de escrever o vivido, "ressuscitar o que parecia 

sepultado", "gravar o ainda por fazer", "preservar o passado e promover 

rupturas" (QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Para ler em silêncio, 2007, 

p.36)



É preciso entender:

• A literatura e o imaginário na construção de outros 

mundos;

• A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e 

combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 

dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável tanto 

a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; a que 

os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de 

negação do estado de coisas predominante.

(MAYER, Bel, 2017 citando CANDIDO, Antonio. O direito à literatura, 2004, p 172)



O Fórum Pernambucano em Defesa das 

Bibliotecas, Livro, Leitura, Literatura

• Movimento civil organizado, com articulação 

interinstitucional (composto por diversas 

organizações, tanto dos poderes públicos 

governamentais como da sociedade civil), 

intersetorial (inclui membros dos elos criativo, 

produtivo e mediador do setor do livro), 

suprapartidário, criado em 2006 por uma 

iniciativa da então Gerente de Equipamentos 

Culturais da Fundação de Cultura da Cidade 

do Recife, a Bibliotecária Suzana Timóteo (in 

memorian); Centro de Cultura Luiz Freire; 

bibliotecas públicas, comunitárias e 

escolares; educadores e profissionais que 

atuam na área do livro, leitura, literatura e 

bibliotecas. 



• Desde seu surgimento vem trabalhando para a construção 

de uma política pública para o livro, leitura, literatura e 

bibliotecas no estado de Pernambuco/Brasil, tendo 

contribuído com a construção das leis do livro de Recife 

(2009), Olinda, e Caruaru (2010), municípios 

pernambucanos. 

• Seu objetivo original e atual é de contribuir propositiva e 

ativamente com a construção de políticas públicas 

sustentáveis e de Estado para o setor; além de incidir na 

formulação de planos municipais e estaduais para o 

segmento.

• Também objetiva o fortalecimento do Sistema Estadual 

de Bibliotecas e da rede de bibliotecas públicas 

(municipais, estadual, escolares e comunitárias), 

expandindo o conceito de política para bibliotecas, livro e 

leitura, como um processo para a efetivação da 

democracia da cultura escrita em Pernambuco. 





Processos de construção sobre políticas 

de leitura: o PELLLB em Pernambuco

I Seminário do Livro, Leitura e Literatura em 2012 -

A partir de 2011, com a instituição da Coordenadoria 

de Literatura da Secretaria de Cultura de Pernambuco, 

começou-se a  articulação estadual com o FPEBLLL na 

formulação de políticas públicas para o setor.



Realizado em 2012, 1º Encontro Estadual de Bibliotecas Públicas em 
Pernambuco 

Planejamento Estratégico – 2013, foi o último marco de pactuação 
com o setor, quando foram estabelecidas 29 ações de enfrentamento 
aos problemas elencados pela então Comissão Setorial de Literatura 
da Secult/PE.



2005 e 2013



Realizados desde 

2007, serviram

para estabelecer a 

primeira

sistematização de 

escutas do setor

que nortearam as 

ações até

2013.



• Escutas 

prévias 

realizadas em 

2016 com os 

elos do setor 

do livro para 

preparação de 

audiência 

pública. 



METODOLOGIA

• Realização de escutas 

nas 12 Regiões de 

Desenvolvimento

• Sistematização das 

Propostas para PELLLB 

e revisão das Leis 

12.829/2005 e 

12.119/2001.

• Elaboração de 

instrumento executivo 

para plano.

• Encaminhamentos do 

PELLLB e revisão da 

Lei.







Democratização 
do acesso ao livro 

e à leitura

Fomento à 
formação de 

mediadores de 
leitura

Valorização das 
bibliotecas e de 

seu valor 
simbólico

Desenvolvimento 
da Economia do 

livro

Valorização da 
literatura

Integração da 
gestão do PELLLB 
por Secult, SEE e 

Cepe

METODOLOGIA





IDENTIFICAR 
PROBLEMAS

BUSCAR CAUSAS

EXPLICITAR 
CONSEQUÊNCIAS

INDICAR 
ALTERNATIVAS

METODOLOGIA





Bibliotecas Públicas: 4 eixos

Acervo
• de qualidade - selecionado, catalogado, 

classificado;

• Visibilidade para autores(as) 

"esquecidos"

• Defesa do Direito Humano à literatura.



Espaço físico e infraestrutura

• Acolhedor

• Seguro

• Acessível

• Favorece a autonomia do leitor(a)



Formação de leitores

• Reinvenção da Roda;

• Exposição contínua a historias, livros, 

autores/as;

• Compartilhamentos literários;

• Pertencimento a uma família literária;

• Tempo para LER e conversar sobre as leituras 

• Tempo para ESCREVER e compartilhar os 

registros.



Gestão compartilhada e incidência 

política

• Fazer com o coletivo – tecer redes - gestão 

compartilhada;

• Ter e dar acesso a informações: estudo de legislação 

e normativas;

• Desenhar estratégias de intervenção;

• Entender o que é política pública do livro, leitura e 

seus impactos na sociedade;

• Lutar pela construção do Plano municipal e estadual 

do Livro, da Leitura, da Literatura e da Biblioteca 

(PMLLLB e PELLLB);

• Trabalhar o enraizamento comunitário das bibliotecas: 

portas abertas, livros nas ruas, ações coletivas.



Bibliotecas: 
centros de informação e cultura

• Ser guardiã das memórias e 
histórias;

• Preservar o patrimônio cultural 
material e imaterial;

• Valorizar a Diversidade;

• Produzir, difundir cultura.



O ato de ler para 

transformar

• Se, na verdade, não estou 

no mundo para 

simplesmente a ele me 

adaptar, mas para 

transformá-lo; se não é 

possível mudá-lo sem um 

certo sonho ou projeto de 

mundo, devo usar toda 

possibilidade que tenha 

para não apenas falar de 

minha utopia, mas 

participar de práticas com 

ela coerentes. (Paulo Freire 

in Pedagogia da Indignação, 

2000).



Nós, profissionais da informação, 

bibliotecas e todos os organismos do 

campo da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação devemos entender, defender 

e não abrir mão de que:

“Ler pode ser um meio para melhorar as 

condições de vida e as possibilidades de 

ser, de estar e de atuar no mundo.” 

(Silvia Castrillón)

Portanto, a MuDaNçA URGE!



Gratidão, obrigada!

Gilvanedja Mendes

gilvanedja@gmail.com


