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1. INTRODUÇÃO   

  

Transformar o Amapá num Estado de leitores é uma das principais diretrizes 

orientadoras de políticas públicas nas áreas de cultura e educação. Diversas ações devem ser 

desenvolvidas para democratizar o acesso ao livro, fomentar e valorizar a leitura, incentivar e 

difundir a produção literária amapaense e dinamizar a cadeia produtiva do livro, que em tempos 

de redução do orçamento para a cultura perfaz alternativa financeira aos produtores e artistas. 

Para que os resultados almejados sejam positivos, realizáveis e para garantir a continuidade 

dessas ações, é necessário que elas estejam reunidas e organizadas por eixos de atuação.   

Para início desse trabalho, membros da Sociedade Civil Organizada, da Educação 

estadual, bem como o Ministério Público do Estado do Amapá, foram convidados a fim de que 

formassem uma comissão técnica para elaboração desse documento, que servirá de base para a 

proposta de Lei referente ao Plano Estadual de Cultura do Amapá.   

Pretende-se conferir a este Plano a dimensão de uma Política de Estado, de natureza 

abrangente, que possa nortear e garantir alguma organicidade a políticas, programas, projetos e 

ações continuadas desenvolvidos no âmbito de ministérios – em particular o da Cultura e o da 

Educação –, governos estaduais e municipais, empresas públicas e privadas, organizações da 

sociedade civil e de voluntários em geral, buscando evitar o caráter por demais assistemático, 

fragmentário e pulverizado com que se tem implementado essas iniciativas em nosso país, 

desde, pelo menos, o início do século XIX.  

A Política de Estado almejada neste plano deverá traduzir-se em amplos programas do 

governo, com coordenações interministeriais, devidamente articuladas com Estados, 

Municípios, empresas e Sociedade Civil Organizada, observando-se o Marco Regulatório da 

Sociedade Civil (Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014), a Lei do Sistema Estadual 

de Cultura (Lei Estadual nº 2.137 de 2 de março de 2017), a Lei da Política  

Estadual para o Livro, a Leitura e a Literatura no Estado do Amapá (Lei Estadual nº  

1.751, de 12 de junho de 2013) e o Decreto Estadual nº 0371/2017 (Regulamento da Lei 

Federal nº 13.019/2014), para alcançar sinergia, objetividade e resultados de fôlego quanto às 

metas que venham a ser estabelecidas. Possui como base o Plano Nacional do Livro e Leitura – 



PNLL (Portaria Interministerial nº 1.442, e n.º 1.537 de 2006) – fruto de 150 reuniões públicas 

em todo o País nos anos de 2005 e 2006 – e seus quatro eixos principais:   

  

a) Democratização do acesso   

b) Fomento à leitura e à formação de mediadores   

c) Valorização do livro e comunicação   

d) Desenvolvimento da Economia do Livro   

  

Desta feita, o diagnóstico do PELLLB foi traçado com base nas oitivas dos 

componentes da cadeia do livro, leitura e literatura amapaenses, mormente dos órgãos 

governamentais, da cadeia criativa e da produtiva, sempre visando o domínio do processo de 

leitura pelo indivíduo, capaz de influenciar seus comportamentos, destinos e tornando-lhes, 

protagonistas de suas vidas.  

A efetivação da política consubstanciada no Plano é dever basilar do Estado, conforme 

se depreende das portarias interministeriais n.º 1.442/2006 e n.º 1.537/2006 - Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, que por intermédio dos seus órgãos é responsável pela formação 

intelectual de seu povo e pelas políticas públicas como as ventiladas neste diagnóstico, 

composto pelas diretrizes, princípios, estratégias, informações, justificativas, pressupostos 

norteadores, objetivos e eixos temáticos.  

Portanto, as diretrizes para uma política pública voltada à leitura, ao livro e às 

bibliotecas no Brasil, apresentadas no PNLL, levam em conta o papel de destaque que essas 

instâncias assumem no desenvolvimento social e da cidadania e nas transformações necessárias 

da sociedade para a construção de um projeto de nação com uma organização social mais justa. 

Elas têm por base a necessidade de formar uma sociedade leitora como condição essencial e 

decisiva para promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, 

serviços, educação, cultura e acesso a informação, garantindo-lhes uma vida digna.  

  

  

2. DIAGNÓSTICO  

  

O Amapá é uma das 27 unidades federativas, localizado ao nordeste da Região Norte, 

no Platô das Guianas. O seu território é de 142.828,521 km². É o 18º maior Estado do Brasil. É 

limitado pelo estado do Pará, a oeste e sul; pela Guiana Francesa, a norte; pelo Oceano Atlântico 

a nordeste; pela foz do Rio Amazonas, a leste; e pelo Suriname, a noroeste.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname


Em 1943 o Amapá foi desmembrado do Estado do Pará, quando foi criado o Território 

Federal do Amapá (Decreto–lei nº 5.812/1943). Permaneceu nesta condição até 1988, quando 

a atual Constituição Federal o elevou a Estado da Federação.  

Conforme o Decreto de criação do Território, sua capital era o município de Amapá, 

no entanto, Macapá, por ter sede definitiva, maior crescimento populacional, além da constante 

ampliação de sua infraestrutura, tornou-se a mais importante cidade do Território, tendo sido 

elevada ao status de capital do Território Federal do Amapá em 1944.   

Macapá é a atual capital e maior cidade do Estado, sendo sede da Região Metropolitana 

de Macapá, formada por Macapá, Santana e Mazagão. Outras importantes cidades são Laranjal 

do Jari, Oiapoque, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande.  

O Amapá têm seu território geográfico divido em 16 munícipios: Amapá; Colçoene; 

Cutias; Ferreira Gomes; Itaubal; Laranjal do Jari; Macapá (capital do Estado); Mazagão;  

Oiapoque; Pedra Branca do Amaparí; Porto Grande; Pracuúba; Santana; Serra do Navio; 

Tartarugalzinho e Vitória do Jari.  

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

sua população era de 797.722 habitantes em 2017. Quanto aos indicadores sociais, o Amapá 

possui a 14ª menor incidência de pobreza, a 12ª menor taxa de analfabetismo e o 15º maior PIB 

per capita do país.   

No que tange aos setores econômicos, note-se:  

  
Pessoas ocupadas por setor 2007 – 2013  

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Agricultura  272  319  289  253  329  263  471  

Comércio  13294  15052  16120  17532  19942  20374  21382  

Indústria  5291  5808  6130  7042  8271  9397  10357  

Serviços  50987  57253  62257  64054  65055  67638  69436  

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2014.  

  

O setor terciário é, portanto, o maior setor da economia amapaense, esse engloba  

os serviços de natureza cultural, prestados por agentes culturais.   

O turismo também é de grande importância para a economia local, dentre os  

principais destinos turísticos do Estado, podemos destacar: a capital, a cidade de Serra do Navio, 

Oiapoque, Amapá, Ferreira Gomes e Porto Grande.  

O Estado possui forte tradição indígena e quilombola, tendo estabelecido amplas  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_Federal_do_Amap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_Federal_do_Amap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_Federal_do_Amap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjal_do_Jari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjal_do_Jari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranjal_do_Jari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oiapoque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oiapoque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_incid%C3%AAncia_da_pobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_analfabetismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_analfabetismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_PIB_per_capita


políticas culturais para tais segmentos, que, por sua vez, marcam as expressões artísticas locais 

como a literatura.  

De acordo com o anuário de estatísticas culturais 2009 – Cultura em números – O 

Estado conta com 3 salas de cinema, 18,75% dos seus municípios realizaram festivais ou 

mostras de músicas, 2 teatros, 56,25% dos seus municípios realizaram festivais ou mostras de 

dança, 1 bem tombado, 8 museus, 11 bibliotecas, 12,50% dos seus municípios realizaram feiras 

de livro, 6,25% dos seus municípios realizaram concursos de literatura, 31,25% dos seus 

municípios possuem livrarias, 37,50% dos seus municípios possuem centros culturais, 6,25% 

dos seus municípios possuem revistas impressas locais, 18,75% dos seus municípios possuem 

rádio AM local, 31.25% dos seus municípios possuem rádio FM local, 87,50% dos seus 

municípios possuem tv aberta, 6,25% dos municípios possuem fundo municipal de cultura.  

Há que se destacar que, das 11 bibliotecas supramencionadas, poucas se encontram em 

funcionamento na atualidade, e as que continuam em funcionamento necessitam de renovação 

urgente de acervos, modernização, contratação de funcionários - mormente bibliotecários - e 

implementação de programas que atraiam a comunidade para o seu espaço.    

Dos museus apontados, nenhum se destina ao segmento do Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas, especificamente.  

As rádios e tv´s locais garantem a participação do segmento literário em seus 

programas, todavia, a programação voltada especificamente ao Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas ainda é incipiente.  

Os números do INEP apontam que a partir de 2011 o índice de desenvolvimento da 

educação básica (INDEB) manteve-se abaixo do esperado. Indicando a necessidade de maiores 

investimentos na área respectiva.  

  
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica anos finais 2007 - 2013  

  2007  2009  2011  2013  

Macapá  2,8  3,6  3,1  3,3  

Meta municipal  3,7  3,8  4,1  4,5  

Amapá  3,4  3,6  3,5  3,4  

Brasil  4  4,4  4,7  4,9  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2007 - 2013.  

  

A leitura e literatura podem, nesse contexto, atuar de forma transversal à educação e 

melhorar esses índices, ao mesmo tempo em que geram o sentimento de pertencimento e 

integração da população. Para tanto, é mister que as secretarias estatais da educação e da cultura 



atuem conjuntamente no fomento das políticas públicas voltadas à educação, à instrução da 

população, bem como à valorização da cultura local.   

Feitas estas considerações, importante tecer algumas considerações sobre o surgimento 

do movimento literário amapaense.   

O movimento literário amapaense foi marcado pela vinda de intelectuais de outros 

Estados para o Território, no período de 1944-1955, durante o governo de Janary Gentil Nunes. 

Dentre estes intelectuais, destacam-se Álvaro da Cunha, Aluizio da Cunha, Alcy Araújo, Arthur 

Nery Marinho e Ivo Torres, arregimentados pelo governo do Território para compor o primeiro 

escalão.  

O contexto era o pós Segunda Guerra Mundial, em que o cenário cultural efervescia 

em quase todas as partes do mundo. Os ares de liberdade e os sentimentos de paz em um período 

de serenidade política foram o combustível da produção literária.  

 Desta modificação no cenário amapaense, teve gênese a Primeira Antologia Poética 

Modernos Poetas do Amapá (1960), com Arthur Nery Marinho, Alcy Araújo, Ivo Torres, 

Aluizio da Cunha e Álvaro da Cunha.  

Os poetas desbravadores eram acostumados às atividades da vida intelectual como o 

cinema, o teatro, a música, as letras e as artes plásticas, e encontraram uma sociedade emergente 

ainda adormecida para estas expressões.   

Aos poucos realizaram várias ações, utilizando a própria estrutura do Estado, assim, 

fomentaram espetáculos e entretenimentos de massa disseminando a cultura na vida cotidiana 

dos novos amapaenses.   

Dada a largada, surgiram os ateliês de escultura e pintura, apresentações das mais 

diversas companhias teatrais, concertos, círculos folclóricos e as noites lítero-musicais, ao 

mesmo tempo em que começavam a surgir os primeiros recitais de poesias onde era apresentada 

a produção local.  

Os intelectuais buscaram projetar além de nossas fronteiras a arte da terra, a fim de 

receber críticas e consolidação no cenário nacional. Do grupo formado, apenas Alcy Araújo, 

Álvaro da Cunha, Ivo Torres e Arthur Nery Marinho - que figura em duas grandes enciclopédias 

brasileiras - tiveram renome.  

Logo surgiram os órgãos de divulgação cultural, jornais e revistas e programas de 

rádio, destacando-se a revista Latitude Zero, fundada em 1952, por Álvaro da Cunha, José 

Pereira Costa e Marcílio Viana.   



Em 1957 foi lançada a “Rumo”, revista que circulou em todo o Brasil e contava com 

correspondentes em vários Estados da Federação. Considerada uma publicação de qualidade, 

foi identificada por críticos literários e renomados autores como um órgão de difusão cultural 

dos mais importantes do país. A revista trazia artigos e reportagens enfocando os mais 

importantes movimentos artísticos e culturais do Amapá, do Brasil e do exterior, tendo inserido 

a cultura amapaense no contexto nacional.   

Surge, assim, a Rumo, e garante a publicação e divulgação de obras que dantes eram 

apenas produzidas e não veiculadas nos meios de comunicação locais.    

Uma crítica publicada no suplemento literário do jornal "Diário de Minas" em outubro 

de 1958, também a referenciou: "Encontramos suas raízes na Semana de Arte Moderna. A sua 

vida constitui um resultado de descentralização cultural que houve a partir daquela data e que 

cada vez se acentua. Se fôssemos um Carlos Drumond, Mário de Andrade, um Vinícius de 

Morais ou Anibal Machado, nada nos alegraria mais do que nos saber lido lá pelos confins do 

Brasil, no Amapá".  

“Rumo” não foi o nome cunhado apenas para a definição da revista, constituiu 

verdadeiro movimento cultural literário, referindo-se também à editora de iniciativa dos 

primeiros intelectuais, bem como um clube de arte, que englobava teatro, literatura e música.  

Um expediente muito utilizado pelos primeiros escritores fora a publicação de  

poesias no Jornal “Amapá”, atualmente substituído pelo Diário Oficial do Estado. Além das 

publicações dos expedientes governamentais, havia sempre um espaço para poesia quando um 

dos poetas-burocratas assumia a coordenação e organização do documento.   

Na modernidade, o movimento literário conta com uma significativa produção literária 

incentivada em grande parte por Entidades Sem Fins Lucrativos, de caráter associativo, 

Universidades, Bibliotecas e Academias.   

Também, no que tange a cursos universitários específicos voltados à escrita, não há 

cursos específicos para formação de escritores ou pós-graduação na área.   

Sobre as datas comemorativas do segmento a nível estadual, tem-se o dia 10 de 

fevereiro, quando se comemora o Dia Estadual da Literatura (Lei nº 1.751/2013) e o dia 8 de 

agosto, o Dia Estadual da Poesia (Lei nº 580/2000).  

Destaca-se igualmente que, a nível estadual, já foram realizadas três feiras do livro, 

que contaram com palestras, oficinas, mesas redondas, exposições, lançamentos de livros, 

doação de vale-livros a alunos, professores e artistas, saraus, intervenções poéticas, entrevistas 

aos escritores locais, visitas às escolas pelos escritores, divulgação de obras através de banners, 



entre outras iniciativas. Ocorre que, em que pese a importância de tais iniciativas, não perfazem 

políticas estatais de caráter permanente, algo que o segmento busca através do PELLLB.  

3. DIRETRIZES E PRIORIDADES  

  

a) A universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e 

às bibliotecas;   

b) O reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, possibilitando a todos 

as condições de exercer plenamente a cidadania, de ter uma vida digna e de contribuir na 

construção de uma sociedade mais justa;   

c) O fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, no âmbito do  

Sistema Nacional de Cultura;   

d) A articulação com as demais políticas de estímulo à leitura, ao conhecimento, às 

tecnologias e ao desenvolvimento educacional, cultural e social do país, em especial com a  

Política Nacional do Livro, instituída pela Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003;  

e) O reconhecimento da cadeia criativa, produtiva, distributiva e mediadora do 

livro, da escrita, da leitura e das bibliotecas como integrantes fundamentais e dinamizadoras da 

economia criativa.  

  

  

4. JUSTIFICATIVA  

  

O Estado do Amapá efetiva seu Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas - PELLLB, por meio de política pública, como forma de assegurar e democratizar 

o acesso à leitura e às bibliotecas a toda a sociedade, eis que a leitura e a escrita são instrumentos 

indispensáveis para que o ser humano possa desenvolver plenamente suas capacidades no 

âmbito individual e/ou coletivo.   

A confecção do Plano possui o escopo de garantir ao cidadão amapaense o exercício 

de sua cidadania, constituindo, ainda, no contexto da sociedade brasileira, uma forma de reverter 

uma histórica tendência de restrição ao acesso a livros, à leitura e às bibliotecas, tidos até pouco 

tempo como bens culturais privilegiados e de parcelas limitadas da população. É certo que a 

leitura abre possibilidades para o sujeito tecer uma complexa rede que estimula a sua formação 

individual e o entendimento da realidade que o cerca.  



A leitura, além de produzir conhecimento e esclarecer o ser sobre o seu papel na 

sociedade, gera entretenimento e auxílio nos processos de desenvolvimento cognitivos. Nesse 

aspecto, ler é uma das mais eficientes formas para se compartilhar conhecimentos, estimular a 

criatividade, o potencial crítico e, ainda, a oportunidade para a interiorização de novos assuntos.   

É somente através do conhecimento que se salva da exclusão a população em 

vulnerabilidade social e que também se garante, como é o caso específico do Amapá, o acesso 

das comunidades tradicionais à cultura amapaense e sua reprodução, evitando sua baixa 

autoestima e desconhecimento das suas histórias e tradições. Essas populações com pouco 

acesso à cultura e conscientização de identidade e cidadania carecem de investimentos 

educacionais e culturais para desenvolver o sentimento de orgulho de suas origens e perpetuação 

da cultura regional.   

Atualmente o Estado padece com a falta de bibliotecas, falta de renovação do acervo 

das existentes, com a falta de preservação da cultura local/regional através da publicação de 

obras de artistas amapaenses, o que dificulta em demasia a apropriação de conhecimento pela 

sua própria população.   

Segundo Jacob (2008, p. 10) a biblioteca é um lugar, uma insituição. É o cruzamento 

paradoxal de um projeto utópico (fazer coexistir num mesmo espaço todos os vestígios do 

pensamento humano confiados a escrita) com as restrições técnicas ergonômicas, políticas de 

conservação, de seleção, de classificação e de comunicação dos textos, das imagens e, hoje dos 

sons. É também, e simultaneamente, um desígnio intelectual, um projeto, um conceito imaterial 

que dá sentido e profundidade às práticas de leitura, de escrita e de interpretação.  

Neste contexto, é necessário reafirmar a biblioteca pública como instituição 

imprescindível ao desenvolvimento democrático da sociedade amapaense na sociedade da 

informação, preservando a cultura local e reconhecendo-se o seu papel de reduzir desigualdades 

sociais de acesso à informação; fomentar cidadania, promover inclusão social e digital, tudo 

conforme um novo modelo de biblioteca pública baseada nos novos paradigmas da sociedade 

da informação. Também, as escolas, que poderiam preparar melhor os alunos para a sua 

realidade, não têm cumprido este papel, em face da falta de recursos que garantam um 

aprimoramento de seus espaços para a leitura e o livro.  

Para solucionar tais impasses é necessário direcionar o Estado e Sociedade Civil 

Organizada a fim de que atuem em prol do desenvolvimento intelectual e bem estar do 

indivíduo, o que, por sua vez, só pode ser alcançado com sucesso através de políticas pontuais 

que gerem o autoconhecimento dos seres: a cultura.  



Com o compromisso de assegurar o fomento, a valorização, o fortalecimento da cadeia 

criativa, produtiva, mediadora do livro e da leitura, como fatores imprescindíveis para o 

incremento da produção intelectual e o desenvolvimento da economia pública, fazem-se 

necessárias a implantação e a implementação do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas/PELLLB-AP.  

  

  

5. PRINCÍPIOS NORTEADORES  

  

O Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Amapá  

acompanha os pressupostos básicos do Plano Nacional, assumindo a questão do livro, leitura, 

literatura e bibliotecas como uma política de Estado. Tal proposta valoriza fatores qualitativos 

e quantitativos identificados pela Unesco como necessários para a existência expressiva de 

leitores em um país. Vejamos quais são eles:  

  

Fatores qualitativos:  

  

a) O livro deve ocupar destaque no imaginário nacional, sendo dotado de forte 

poder simbólico e valorizado por amplas faixas da população;  

b) Devem existir famílias leitoras, cujos integrantes se interessem vivamente pelos 

livros e compartilhem práticas de leitura, de modo que as velhas e novas gerações se 

influenciem mutuamente e construam representações afetivas em torno da leitura;  

c) Deve haver escolas que saibam formar leitores, valendo-se de mediadores bem 

formados (professores, bibliotecários) e de múltiplas estratégias e recursos para alcançar essa 

finalidade.  

  

Fatores quantitativos:  

  

a) Deve ser garantido o acesso ao livro, com a disponibilidade de um número 

suficiente de bibliotecas e livrarias, entre outros aspectos;  

b) O preço do livro deve ser acessível a grandes contingentes de potenciais  

leitores.  

  



Além disso, é importante frisar que esse destaque à leitura e ao livro 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.  

É mister destacar aspectos outros primordiais que permeiam a leitura, a literatura e a  

escrita, note-se:  

  

Práticas sociais   

  

A leitura e a escrita neste plano são encaradas como práticas essencialmente sociais e 

culturais, inerentes ao indivíduo e ligadas à sua dignidade, perfazendo expressão da 

multiplicidade de visões de mundo, esforço de interpretação que se reporta a amplos contextos; 

em que pese leitura e escrita apresentarem faces distintas, são inseparáveis, de um mesmo 

fenômeno.   

  

Cidadania   

  

A leitura e a escrita constituem elementos fundamentais para a construção de 

sociedades democráticas, baseadas na diversidade, na pluralidade e no exercício da cidadania, 

devendo ser resguardados, sobretudo, os direitos das minorias à preservação de sua cultura e 

traços característicos; são direitos de todos, constituindo condição necessária para que possam 

exercer seus direitos fundamentais, viver uma vida digna e contribuir na construção de uma 

sociedade mais justa.   

  

Diversidade cultural  

  

A leitura e a escrita são, na contemporaneidade, instrumentos decisivos para que as 

pessoas possam desenvolver de maneira plena seu potencial humano e caracterizam-se como 

fundamentais para fortalecer a capacidade de expressão da diversidade cultural dos povos, 



favorecendo todo tipo de intercâmbio cultural; são requisitos indispensáveis para alcançar níveis 

educativos mais altos; apresentam-se como condição necessária para o desenvolvimento social 

e econômico. A leitura e o livro não podem ser vistos apenas em uma dimensão educacional, 

mas também, em uma perspectiva cultural, na qual se reconhecem três dimensões trabalhadas 

pela atual gestão do Ministério da Cultura. A política cultural em voga no Brasil parte de uma 

perspectiva sistêmica, que se desdobra em três dimensões, as quais são absorvidas por este plano 

para o setor de livro e leitura: a cultura como valor simbólico, a cultura como direito de 

cidadania e a cultura como economia. Não há preponderância de uma dimensão sobre a outra, 

embora os focos da acessibilidade e do valor simbólico contemplem, mais definidamente, as 

dimensões educacionais (direito de cidadania) e culturais da leitura. A dimensão econômica 

deve, assim, estar equilibrada por essas duas outras, gerais e geradoras de bens públicos.   

  

Construção de sentidos   

  

A concepção de leitura focalizada pelo Plano é aquela que ultrapassa o código da 

escrita alfabética e a mera capacidade de decifrar caracteres, percebendo-a como um processo 

complexo de compreensão e produção de sentidos, sujeito a variáveis diversas, de ordem social, 

psicológica, fisiológica, linguística e outras; uma perspectiva mecanicista da leitura, que 

pretende reduzir o ato de ler a mera reprodução do que está no texto, tem sido um dos mais 

graves obstáculos para o desenvolvimento da leitura e da escrita. A leitura configura um ato 

criativo de construção de sentidos, realizado pelos leitores a partir de um texto criado por 

outro(s) sujeito(s).   

  

O verbal e o não-verbal   

  

Ao reafirmar a centralidade da palavra escrita, não se desconsidera a validade de outros 

códigos e linguagens, as tradições orais e as novas textualidades que surgem com as tecnologias 

digitais.   

  

Tecnologias e Informação  

  

No contexto atual, é imperativo que a leitura seja tratada no diálogo com as diversas 

tecnologias de registro, entre os quais o livro se encontra. Defende-se nesse plano uma 



perspectiva contemporânea do livro e da leitura e propõe-se um diálogo fecundo com as novas 

licenças de copyrights não-restritivos e no que eles ajudam a equilibrar os direitos de autor com 

os direitos de acesso.  

  

  

Biblioteca enquanto Dínamo Cultural  

  

As bibliotecas assumem nesse Plano e nos projetos desenvolvidos pelas secretarias 

estaduais de Cultura e de Educação a dimensão de um polo difusor de informação e cultura, um 

centro de educação continuada, um núcleo de lazer e entretenimento, estimulando a criação e a 

fruição dos mais diversificados bens artístico-culturais. Para isso, a exemplo das Bibliotecas 

Públicas, cidadãs ou comunitárias, devem estar sintonizadas com as tecnologias de informação 

e comunicação, aos diversos suportes e linguagens, promovendo a interação máxima entre os 

livros e esse universo que seduz as atuais gerações de leitores.  

No que tange às bibliotecas escolares, essas carecem de políticas específicas que 

garantam acesso livre aos estudantes e à comunidade à produção literária de autores 

amapaenses. Igualmente, bibliotecas e salas de leitura devem receber subsídios para a realização 

de eventos e projetos contínuos voltados à comunidade.   

Deve-se garantir às bibliotecas a manutenção do acervo de obras de autores  

amapaenses, por meio de solicitação de aquisição, publicação e reedição de obras ao Estado.  

  

Literatura   

  

Entre as muitas possibilidades de textos que podem ser adotados no trabalho com a 

leitura, a literatura merece atenção toda especial no contexto do Plano, dada a enorme 

contribuição que pode trazer para uma formação vertical do leitor, consideradas suas três 

funções essenciais, como tão bem as caracterizou Antonio Candido: a) a capacidade que a 

literatura tem de atender à nossa imensa necessidade de ficção e fantasia; b) sua natureza 

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

bastante complexa e dialética, como a própria vida, em oposição ao caráter pedagógico e 

doutrinador de outros textos; c) seu potencial de oferecer ao leitor um conhecimento profundo 

do mundo, tal como faz, por outro caminho, a ciência.   

A Literatura modifica o mundo e abre portas aos seres, é instrumento que deve ser 

incentivado pelo Estado, principalmente através de fomentos à produção de livros, o que deve 



ocorrer atualmente através de editais de fomento de obras literárias, eis que são os meios mais 

democráticos.   

Os editais devem ser lançados anualmente, a fim de que garantam a renovação do 

acervo de obras locais, bem como amplitude de conhecimento sobre os mais diferentes assuntos, 

vedando-se quaisquer requisitos que caracterizem censura ou discriminação.   

No âmbito regional, os editais devem ser incentivados a fim de resguardar a cultura 

local, preservando o conhecimento e tradições de Estados ricos em idiossincrasias culturais 

como o Amapá.  

Ainda, deverá ser fomentado através de edição de legislação ou regulamentação da 

existente e matriz curricular o estudo da disciplina de Literatura Amapaense, nos mais diversos 

graus de ensino, com objetivo de formar alunos/acadêmicos mais integrados à realidade 

regional.  

Devem ser fomentados pelo Estado prêmios através de concursos literários e 

declamatórios, como eficaz fonte de incentivo ao artista da palavra.  

Para fins de divulgação da produção literária perfaz importante política a realização de 

feiras, festivais, bienais e festas literárias, promovendo o mais amplo acesso à comunidade, 

através de banners de divulgação das obras dos artistas locais, oficinas, mesas redondas, 

palestras, amostras, sessões de autógrafos e outras iniciativas.  

Cursos de criação literária deverão ser fomentados, bem como cursos que relacionem 

poesia, filosofia e literatura, redação e atualização em língua portuguesa, escrita criativa, 

produção de textos voltados ao público infantil.  

A contação de história é parte importante no processo de aprendizado do público 

infanto-juvenil e na construção da identidade do povo amapaense, é prática que permite a 

intercomunicação das partes, do contador e do ouvinte, desenvolvendo a emoção, percepção e 

aceitação de um fato e amadurecimento sobre ele; desenvolve a crítica e compreensão da 

natureza humana por se transpor na condição do outro, o preço dessa conquista é a magia, 

romper preconceitos e evoluir no descobrir, na certeza que esta descoberta é constante e 

necessária. A importância de investir a literatura na infância será fundamental para o 

amadurecimento e desenvolvimento da criança, no futuro o adulto terá a percepção aguçada e 

com a criatividade desenvolverá a sua característica diferencial na prática profissional, terá 

reconhecimento e segurança em sua evolução profissional, social e familiar. Portanto, deve-se 

garantir que os contadores de histórias tenham acesso às bibliotecas e demais espaços voltados 

à literatura, bem como que estes sejam amparados na consecução de seus projetos, garantindo-



se os meios para o desenvolvimento de suas ações, como o fomento dos materiais necessários 

aos espetáculos e oficinas que realizam.   

Igualmente, deverá ser garantido espaço para a Literatura nos mais diversos eventos 

culturais, buscando-se a transversalidade com outros segmentos artísticos.   

Criar-se-á vale literatura local para que a sociedade amapaense tenha acesso às obras 

amapaenses, o que gerará a valorização e reconhecimento aos artistas das palavras do Estado.  

Por fim, é necessário resguardar-se através de memória audiovisual as obras de autores 

locais e, na medida do possível, incentivar a transformação de obras literárias locais em projetos 

gráficos.  

   

EJA  

  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve ser objeto de especial atenção no que toca 

a políticas e ações ligadas à leitura, considerando-se imperativo criar condições favoráveis de 

letramento e de acesso ao livro aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio.   

  

Necessidades especiais   

  

O Plano considera fundamental garantir que portadores de necessidades especiais, 

como as visuais, auditivas e motoras, tenham acesso a livros e outros materiais de leitura, 

valorizando ações como a versão ou a tradução, em Libras e em braile das obras em circulação, 

permitindo a inclusão desses potenciais leitores nas escolas regulares.  

Os editais de fomento à publicação de obras também devem ver com bons olhos a  

confecção de obras voltadas aos deficientes.  

  

Meios educativos   

  

O Plano defende a produção de meios educativos (livros, periódicos como  

fanzines, jornais, e demais materiais de leitura a ser utilizados como instrumentos para a 

educação na escola), tal como vem fazendo o MEC, a fim de assegurar o acesso a bens culturais 

produzidos em diferentes linguagens, em diferentes suportes, sobre temas diversificados, 

gerados em diferentes contextos culturais, para leitores de diferentes modalidades e de idades 



variadas, não só estudantes, mas também professores, bibliotecários e demais membros da 

comunidade escolar.   

  

Estado da questão   

  

Políticas públicas para as áreas da leitura, do livro, da biblioteca, da formação de 

mediadores e da literatura devem ter como ponto de partida o conhecimento e a valorização do 

vasto repertório de debates, estudos, pesquisas, contribuições diversas e experiências sobre as 

formas mais efetivas de promover a leitura e o livro e de formar leitores, existentes na esfera 

municipal, estadual e nacional, implementados tanto pelo Poder Público como pelas 

organizações da sociedade, atentando-se, ainda, para o contexto internacional, em particular, o 

ibero-americano.   

  

Políticas públicas  

  

A leitura e a escrita devem ser consideradas base nas políticas públicas de educação e 

cultura dos governos em todos os seus níveis e modalidade de ensino e de administração, e, 

junto com o tema das línguas, perpassá-las estruturalmente, tal como proposto no Plano 

Nacional de Cultura (PNC), elaborado pelo Ministério da Cultura. A consolidação de políticas 

e programas de fomento à leitura deve ser pensada a curto, médio e longo prazo, com ênfase no 

caráter permanente.   

  

Autores, Editoras e Livrarias  

  

A política para o livro e a leitura deve considerar também as diversas autorias e a 

criação literária, além das questões de fomento do setor editorial e livreiro, de forma a criar 

condições para que a produção dos livros necessários aconteça de forma cada vez mais eficaz, 

barateando os custos de produção e distribuição, eliminando gargalos e debilidades, tudo 

convergindo para a produção de livros em quantidade necessária e a preços compatíveis com a 

capacidade de consumo da população. Deve manter, no entanto, a perspectiva sistêmica, 

exposta anteriormente, em que o econômico se equilibra com o direito de cidadania e a 

dimensão simbólica.  

  



A leitura e o livro  

  

Este Plano procura contemplar, de forma dialética, um processo de dupla face: tanto 

aquele moldado pelas questões que envolvem a leitura quanto o que se configura pelos 

problemas relativos à cadeia produtiva do livro, buscando evitar polarizações que a tradição tem 

revelado inócuas, no que diz respeito aos papéis a ser cumpridos pelo Estado e à dinâmica 

específica do mercado.   

  

Avaliação contínua  

  

São necessários mecanismos contínuos de avaliação das metas, dos programas e das 

ações desenvolvidos, para verificar o alcance das iniciativas e os resultados obtidos, permitindo 

ajustes, remodelações e atualizações no processo.  

  

  

6. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

  

Gerais  

  

a) Assegurar e democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a sociedade, com 

base na compreensão de que a leitura e a escrita são instrumentos indispensáveis para a 

cidadania plena;   

b) Criar condições necessárias e apontar diretrizes para a execução de políticas, 

programas, projetos e ações continuadas por parte do Estado, em suas diferentes esferas de 

governo;  

c) Envolver as múltiplas organizações da sociedade civil, lastreadas na promoção 

da cidadania e inclusão social e segundo estratégias que assegurem o desenvolvimento social e 

a construção de um projeto de Estado que sustente uma organização social justa.  

  

Específicos  

  

a) Descentralizar ações de promoção de leitura, criação literária e imagética;  

b) Contribuir para a formação de famílias leitoras;  



c) Ampliar o acesso à informação, à leitura e às tecnologias e mídias, com 

acervos atualizados;  

d) Garantir que as escolas sejam centros de formação de leitores culturais e 

científicos por excelência;  

e) Garantir o fortalecimento e criação de bibliotecas;  

f) Ampliar a importância da leitura no imaginário coletivo;  

g) Integrar entidades representativas do livro e leitura, potencializando sua 

rede de atuação;  

h) Criar ações de leitura em espaços alternativos como rodoviárias, estações 

de trem, paradas de ônibus, barcos, praças, espaços de saúde, telecentros, 

supermercados, postos de combustível, aeroportos, entre outros;  

i) Promover ações de formação de mediadores de leitura;  

j) Contribuir para a formação de professores leitores;  

k) Garantir a realização de ações de leitura para todos os públicos;  

l) Incentivar a produção editorial local;  

m) Oportunizar a divulgação e expressão de novos agentes culturais;  

n) Integrar acervos e espaços de prática de leitura através da informatização;  

o) Possibilitar à cadeia criativa do livro condições para pesquisas e estudos;  

p) Estimular, de forma descentralizada e abrangente, a criação literária;  

q) Fomentar estudos e pesquisas na área de leitura;  

r) Garantir a profissionalização dos mediadores de leitura;  

s) Incluir as pessoas com deficiência nos processos de fruição, criação e 

mediação do livro e leitura garantindo-lhes acesso.  

  

  

7. ESTRATÉGIAS, METAS E AÇÕES  

  

Seguindo as orientações do Plano Nacional do Livro e Leitura, quatro metas principais 

orientam a organização do Plano Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Amapá:  

  

META 1 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO  

  

AÇÃO 1 - Implantação de novas bibliotecas ESTRATÉGIAS:  



  

1. Apoiar a implantação de bibliotecas municipais e ou estaduais em todos os 16 

municípios do Amapá.  

2. Zelar pelo acervo bibliográfico atualizado e adequado para atendimento das 

finalidades pedagógico-educativas.  

3. Apoiar a abertura de bibliotecas comunitárias e alternativas (periferias urbanas, 

morros, hospitais, creches, igrejas, zonas rurais, clubes de serviços, ONGS, etc.).  

  

AÇÃO 2 - Fortalecimento da rede de bibliotecas públicas  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Zelar pela manutenção e funcionamento de ao menos uma biblioteca pública em 

cada cidade do Amapá, com acervos que atendam, pelo menos, ao mínimo recomendado pela 

Unesco, incluindo livros em braille, livros digitais, audiolivros, computadores conectados à 

internet, jornais, revistas e outras publicações periódicas.  

2. Consolidar o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Amapá, que deverá 

funcionar em formato de rede integrada, fortalecendo sua atuação no Sistema Nacional de 

Bibliotecas.  

3. Contribuir com ações de circulação de acervos entre bibliotecas.  

4. Promover a informatização de catálogos e acervos, disponibilizando software de 

livre acesso e capacitação para os usuários.  

5. Instituir capacitação permanente de gestores e bibliotecários incentivando sua 

atuação como promotores da leitura.  

6. Incentivar que as Bibliotecas Públicas funcionem com um quadro de pessoal 

especializado e adequado às suas necessidades.  

7. Incentivar as bibliotecas públicas a desenvolverem atividades que as consolidem 

como centros de produção e irradiação cultural.  

8. Incentivar as bibliotecas públicas a funcionarem em horários alternativos como 

o período noturno, fins de semana e férias escolares.  

9. Criar um sistema de informações relativas a área do livro, leitura, literatura e 

bibliotecas, disponibilizado on-line e com livre acesso.  

10. Implantar programas permanentes de aquisição e atualização de acervos.  

  



AÇÃO 3 - Conquista de novos espaços de leitura  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Criar e apoiar projetos de salas de leitura, bibliotecas circulantes e espaços de 

leitura alternativos (transporte escolar, transporte municipal e intermunicipal, trem de 

passageiros, aviões, etc.).  

2. Promover e fomentar atividades de leitura em espaços de grande circulação de 

pessoas (parques, praias, terminais de ônibus, etc.).  

3. Estimular a leitura em hospitais, asilos, penitenciárias, casas abrigo, etc.  

4. Apoiar atividades de leitura que atendam as camadas populacionais social e 

economicamente excluídas.  

5. Estimular a criação de áreas de leitura nos locais de trabalho.  

  

AÇÃO 4 - Melhoria do acesso ao livro e a outras formas de leitura  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Incentivar um Circuito Estadual de Feiras do livro em parceria com as 

administrações públicas e entidades privadas.  

2. Fomentar edições de livros em linguagens acessíveis aos portadores de 

necessidades especiais (braille, audiolivros, etc.).  

3. Incentivar projetos pedagógicos que utilizem como meios a leitura de periódicos.  

4. Criar mecanismos facilitadores para aquisição de acervos particulares relevantes 

para bibliotecas públicas.  

5. Fortalecer e ampliar os programas governamentais de distribuição de livros 

didáticos e não didáticos para alunos nas escolas da rede pública.  

6. Implantar, incentivar e fortalecer projetos que promovam a distribuição gratuita 

e circulação de livros.  

7. Fomentar formas alternativas de difusão e recepção literária.  

  

AÇÃO 5 - Incorporação e uso de tecnologias de informação e comunicação 

ESTRATÉGIAS:  

  



1. Desenvolver e aprimorar técnicas que visem facilitar o acesso e disseminação da 

informação e à produção de conhecimentos.  

2. Apoiar o desenvolvimento e difusão de tecnologias para a preservação de 

acervos, ampliação e difusão de bens culturais, como livros digitais, informatização de 

bibliotecas e bibliotecas digitais, entre outros.  

3. Equipar as bibliotecas públicas com pontos de acesso multimídia, voltados à  

pesquisa e divulgação em diferentes áreas de conhecimento.  

  

META 2 – FOMENTO À LEITURA E À FORMAÇÃO DE MEDIADORES  

  

AÇÃO 1 - Formação de agentes e mediadores de leitura ESTRATÉGIAS:  

  

1. Implantar programas contínuos de formação e aperfeiçoamento de educadores, 

bibliotecários, atendentes de bibliotecas e outros agentes da leitura.  

2. Estabelecer parcerias e projetos com instituições de ensino superior e centros de 

formação de professores para ações na área de fomento a leitura e a formação de agentes de 

leitura.  

3. Incentivar a criação de ementas e disciplinas nos cursos de formação de 

professores voltadas ao incentivo à leitura e à formação de leitores.  

4. Utilizar tecnologias de educação à distância para a formação de agentes de  

leitura e leitores.  

5. Promover encontro bienal, no Estado do Amapá, para troca de experiências na 

área de formação de agentes de leitura e de leitores.  

6. Atuar na formação de agentes e de mediadores que possam agir no espaço em 

que vivem como voluntários da leitura, reconhecidos e recompensados nas formas sociais de 

valorização da cidadania (diplomas, selos, homenagens, certificados).  

  

AÇÃO 2 - Projetos sociais de leitura  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Incentivar e desenvolver projetos de fomento a leitura que respeitem a 

diversidade cultural em diferentes espaços de sociabilidade.  



2. Dinamizar o espaço das bibliotecas públicas municipais e estaduais e bibliotecas 

escolares (públicas e privadas) com a realização de atividades artísticas e culturais.  

3. Promover encontros entre autores e leitores em diferentes espaços.  

4. Criar um Portal de Informações com acervo de projetos e ações de estímulo à  

leitura.  

5. Pleitear junto ao Governo, na esfera estadual e municipal, a implantação de 

Editais Públicos de apoio a projetos sobre leitura e formação de agentes e de leitores.  

  

  

  

AÇÃO 3 - Estudos e fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Apoiar e estimular a realização de pesquisas periódicas sobre a situação da 

leitura no Amapá (hábitos de leitura, número de leitores, formas de acesso, modos de ler, 

etc.).  

2. Apoiar programas de financiamento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura.  

3. Disponibilizar e difundir o resultado das pesquisas e dos diagnósticos sobre as 

áreas do livro e da leitura.  

4. Estimular estudos, pesquisas e levantamento de informações para conhecer a  

realidade das bibliotecas, das editoras, das livrarias e do consumo de livros no Amapá.  

  

AÇÃO 4 - Prêmios e reconhecimento às ações de incentivo e fomento às práticas sociais 

de leitura  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Instituir prêmio para experiências inovadoras na promoção da leitura, 

desenvolvidas pelo poder público e sociedade civil.  

2. Criar selo de qualidade para espaços e pessoas que atuem na democratização do 

acesso e na divulgação da leitura como forma de aprimorar, revigorar, estender práticas leitoras.  

  

  

  

  



META 3 – VALORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA LEITURA E DA PERCEPÇÃO 

DO SEU VALOR SIMBÓLICO  

  

AÇÃO 1 - Ações para converter o fomento às práticas sociais da leitura em política de 

Estado  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Formular uma política estadual para a área do livro, leitura, literatura e 

bibliotecas públicas, e implementá-la por meio de legislação própria.  

2. Incentivar os municípios amapaenses a formularem suas respectivas políticas 

para a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas públicas.  

3. Integrar a ação das diversas secretarias e órgãos governamentais bem como as 

três instâncias de governo no sentido de perceber a leitura como uma ação transversal que 

perpassa todas as áreas, sendo imprescindível para o pleno exercício da cidadania.  

4. Promover e incentivar a realização de fóruns, congressos, seminários e jornadas 

para debater e propor agendas sobre o livro, leitura, literatura e bibliotecas públicas para o 

Amapá.  

5. Estimular a transformação das bibliotecas públicas em unidades orçamentárias  

distintas.  

6. Implantar na estrutura da administração pública estadual uma unidade específica 

responsável pela formulação, coordenação e execução da política setorial do livro e da leitura.  

7. Garantir recursos financeiros para a execução das políticas do livro e da leitura 

por meio da instituição de um Fundo Estadual para essa área, por aportes do Tesouro Estadual 

e por outros mecanismos de financiamento.  

  

AÇÃO 2 - Ações para criar consciência sobre o valor social do livro, da leitura, da 

literatura e da biblioteca  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Promover e veicular, periodicamente, campanhas institucionais de valorização 

da leitura, do livro, da literatura e das bibliotecas em televisão, rádio, jornal, internet, revistas, 

outdoors, cinema e outras mídias locais.  

2. Incentivar a produção e a veiculação de programas que visem à valorização  

social do livro e da leitura, nos meios de comunicação públicos e privados.  



  

AÇÃO 3 - Publicações impressas e outras mídias dedicadas à valorização do livro, da 

leitura, da literatura e da biblioteca  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Incentivar e fomentar a publicação de cadernos, suplementos especiais, seções,  

revistas, jornais, portais e sites sobre livro, literatura, bibliotecas e leitura.  

2. Produzir e veicular nos meios de comunicação oficiais (rádios, televisão, internet 

e outros meios) programas, permanentes e especiais, voltados à valorização e ao fomento do 

livro, leitura e literatura.  

3. Incentivar a produção e a veiculação de programas, permanentes e especiais, 

voltados à valorização e ao fomento do livro, leitura e literatura, nas redes privadas de rádio e 

televisão.  

  

META 4 – DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO LIVRO  

  

AÇÃO 1 - Desenvolvimento da cadeia produtiva do livro ESTRATÉGIAS:  

  

1. Incentivar a criação de linhas de financiamento para gráficas, editoras e 

livrarias para fins de edição e comercialização de livros.  

2. Criar programas governamentais de aquisição permanente de acervo 

bibliográfico e multimídia que considerem toda a cadeia produtiva e os interesses das práticas 

sociais de leitura.  

3. Apoiar programas de formação para editores, livreiros e outros profissionais  

do mercado editorial.  

  

AÇÃO 2 - Fomento à distribuição, circulação e consumo de bens de leitura  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Apoiar medidas de fomento à abertura de novas livrarias e de manutenção e 

ampliação das existentes.  

2. Apoiar a implantação de livrarias e venda de livros em espaços comerciais 

diversificados e alternativos.  



3. Incentivar a criação de tarifas diferenciadas para transporte e circulação de bens 

de leitura;  

4. Apoiar a reedição de obras relevantes para a cultura amapaense que se encontram 

esgotadas.  

5. Apoiar as ações em defesa dos direitos autorais.  

6. Incentivar a implantação de programas de educação continuada aos profissionais 

de livrarias.  

7. Promover fóruns de direitos autorais e copyright restritivo e não-restritivo.  

  

AÇÃO 3 - Apoio à criação e produção literária  

ESTRATÉGIAS:  

  

1. Instituir e estimular a concessão de prêmios nas diferentes áreas da 

criação e produção literária.  

2. Instituir e estimular a concessão de bolsas de criação para apoiar 

escritores e ilustradores, tradutores e designers.  

3. Implantar programas de aproximação de escritores com os diferentes 

públicos.  

4. Apoiar e incentivar a publicação de autores amapaenses.  

5. Apoiar e incentivar projetos de tradução de obras amapaenses para o 

mercado internacional.  

6. Incentivar a participação em feiras e eventos internacionais de promoção 

do  

livro e da leitura.  

7. Promover oficinas e cursos de crítica literária.  

  

  

8. PRAZOS DE EXECUÇÃO  

  

O PELLLB é planejado para permanecer vigente em âmbito estadual por longo prazo 

pré-fixado, assumido pelos sucessivos governos, parlamentares e pela sociedade civil como um 

patrimônio e compromisso de todos, independentemente de questões partidárias ou 

corporativistas.   



Deve prever mecanismos contínuos de avaliação das metas e das ações 

desenvolvidos, para verificar o alcance das iniciativas e os resultados obtidos, permitindo 

ajustes, remodelações e atualizações no processo.  

Para este plano estabelecer-se-á o prazo de 10 (dez) anos para a implementação das 

metas nele contidas, sem prejuízo das avaliações periódicas, conforme acima.  

A implantação será feita gradualmente, em módulos, sendo a previsão de lançamento  

a partir de 2018. Com previsão de conclusão em 2028.  

  

  

  

9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS   

  

a) Implementação total do PELLLB até 2028, com integração de cadastros, dados 

de diversas fontes, produção de indicadores e novas aplicações para as informações coletadas;  

b) Colaboração dos gestores públicos municipais, estaduais, de outras instituições 

e de toda sociedade, mediante estímulos e fomento, para a execução das metas previstas no  

PELLLB;  

c) Investimento de maneira planejada em políticas públicas que visem o  

desenvolvimento humano;  

d) Fortalecimento da política pública do setor do Livro, Leitura, Literatura e  

Bibliotecas;   

e) Que as ações do PELLLB sejam efetivadas gradualmente, garantindo a 

participação democrática de todos do segmento;  

f) Gestão participativa das metas do PELLLB, propiciando maior transparência das 

ações institucionais;  

g) Maior valorização dos aspectos culturais do Amapá, resultando em fomento,  

formação e reconhecimento;  

h) Multiplicar ações do PELLLB e incentivar o surgimento de novas que 

promovam as manifestações culturais do Estado;  

i) Alcance de 100% de ações para promover a acessibilidade em equipamentos 

culturais, permitindo-se assim que os portadores de deficiência tenham mais autonomia de 

realizar atividades culturais, usufruindo de melhor qualidade de vida;  

j) Atuação conjunta das instituições culturais e de educação, de modo a articular 

atividades e definir calendários comuns para ações conjuntas que possibilitem aos alunos 



melhor desenvolvimento social, econômico e artístico, e aos artistas, reconhecimento e 

expansão de seus trabalhos;  

k) Aumento do número de pessoas frequentando os diversos equipamentos 

culturais do segmento, de forma democrática e efetiva;  

l) Uma sociedade leitora, que contribui para o diálogo e, consequentemente, 

avança na qualidade de vida da população que, por sua vez, melhor compreende seus direitos;   

m) Diminuir a defasagem de leitura em todos os níveis de escolaridade;  

n) A divulgação, conhecimento e apreciação da literatura local e de toda a sua 

diversidade por meio da publicação periódica de obras de escritores locais;  

o) A realização de oficinas, workshops, mesas, palestras e demais atividades 

formativas como política permanente;  

p) Criação de espaços exclusivos as práticas do segmento do Livro, Leitura,  

Literatura e Bibliotecas;  

q) Criação de bibliotecas, renovação urgente de acervos das existentes, 

modernização, contratação de funcionários - mormente bibliotecários - e implementação de 

programas que atraiam a comunidade para o seu espaço;   

r) Incentivo permanente à atividade cultural do contador de história.   

  

  

10. RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS E 

NECESSÁRIOS  

  

Para a criação do Plano não são necessários recursos materiais e financeiros prévios, 

já em fase posterior à sua elaboração, será necessário destinar (ou redirecionar) recursos no 

orçamento para que haja a concretização das ações propostas e para o alcance das metas do 

PELLLB. Esses recursos podem ser buscados, além do próprio tesouro, no Fundo de Cultura 

(ou de Leitura), ou mesmo com a ajuda da iniciativa privada.  

Para a elaboração do Plano não é necessário também criar-se uma instituição 

específica. A Secretaria de Estado da Cultura atuará juntamente com o Conselho Estadual de 

Política Cultural, isto é, utilizar-se-á a infraestrutura do Estado; a essas forças somar-se-á o 

Colegiado Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Na fase de implementação, pode-

se considerar a possibilidade de criar um departamento (ou instituto, associação) responsável 



diretamente por coordenar as ações propostas, inclusive designando um secretário-executivo, 

ou responsável pela coordenação do Plano.  

Não é compulsória a contratação de funcionários. O governo pode convocar 

funcionários de suas próprias secretarias (departamentos, diretorias) de Cultura, Educação e 

outros organismos afins.  

Por ser um esforço em conjunto entre Estado e sociedade, o Plano tem uma modalidade 

de gestão compartilhada e participativa. O governo, diretamente ou por intermédio da Secretaria 

de Cultura e Conselho de Política Cultural, deve criar um Conselho Diretivo do PELLLB 

composto em parte por representantes da área cultural.  

  

  

11. ESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO  

  

Debate e Assessoria  

  

• Sistema Estadual de Cultura do Amapá  

• Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura.  

• Entidades Culturais relacionadas à área do Livro, Leitura e Literatura.  

• Conselho Estadual de Cultura.  

• Conselho Estadual de Educação.  

• Universidade Estadual do Amapá.  

• Universidade Federal do Amapá  

• Ministério Público do Estado do Amapá  

• Sindicatos e associações da área do Livro, Leitura e Literatura.  

• SESI, SESC, SENAI, SEBRAE  

  

  

12. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO  

  

As fontes de recursos existentes e a explorar devem abranger fundos públicos, privados 

e mistos, além da possibilidade de vinculação dos recursos orçamentários aos programas de 

livros, leitura, literatura e bibliotecas.   



Primordial tornar obrigatória a inclusão de rubricas orçamentárias nos orçamentos da 

União, do Estado e dos Municípios. Outras possibilidades são os fundos de desenvolvimento e 

os créditos do sistema de financiamento e fomento industrial. As ações e projetos inscritos no 

PELLLB-AP devem ser autossustentáveis por orçamentos de seus promotores, sejam eles 

públicos ou privados. Algumas possíveis fontes: ·  

  

1. Orçamento da União.  

2. Orçamento do Governo Estadual do Amapá.  

3. Orçamento das Prefeituras Municipais.  

4. Emendas Parlamentares.  

5. Fundo Estadual de Cultura.  

6. Orçamentos de entidades e organizações não governamentais.  

7. Editais e orçamentos próprios de empresas estatais, paraestatais e privadas.  

8. Fundos de investimentos públicos e/ou privados, nacionais e internacionais.  

9. Recursos de organismos internacionais.  

10. Doadores individuais.  

  

  

13. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

  

É essencial a produção de informações que alimentem e orientem o processo de tomada 

de decisão em todas as suas instâncias, bem como possibilitem o acompanhamento sistemático 

das ações desenvolvidas e o resultado produzido pelas mesmas.  

A avaliação contínua durante o processo é importante, porquanto possibilita ajustes no 

desenvolvimento do Plano. Para este plano, estabelecer-se-á a periodicidade trienal, visando o 

acompanhamento do desenvolvimento e verificação do alcance de objetivos.   

O monitoramento e avaliação serão feitos pelo Conselho Diretivo do Plano, 

responsável pela coordenação, planejamento, articulação e monitoramento das ações previstas 

no PELLLB. O Conselho será composto por 01 membro da Secretaria de Estado da Cultura, 01 

membro do Conselho Estadual de Política Cultural e 03 membros do Colegiado Setorial do 

Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.   

Será utilizado como indicador de monitoramento:  

a) Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais - SEIIC; Serão 

utilizados como meios de avaliação:  



b) Relatórios feitos pelo Conselho Diretivo do Plano, sobre o desenvolvimento 

e  

verificação das metas do PELLLB.  

  

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A implantação do PELLLB, de maneira geral, é um espaço de reafirmação de interesses 

no sentido político-social. Ele possibilita constituir um território cada vez maior de conquistas 

democráticas e justiça social, possibilitando, dessa forma, um alicerce contrário a possíveis 

desigualdades. Os resultados positivos deste Plano far-se-ão visíveis se todos os envolvidos, 

norteados por seus gestores empenharem-se pela causa do livro e da leitura em sua magnitude 

e, assim, Estado afora, provocarem, em seus munícipes, o desejo para a efetivação de seus 

Planos. Embora o Plano apresente-se, ainda, com algumas lacunas de indicadores dos setores 

do livro e da leitura, é nessa incompletude que percebemos a necessidade de incrementar nossas 

informações com ferramentas capazes de nos dar suporte para o desenvolvimento de políticas 

públicas que favoreçam a transformação do Amapá em um Estado onde os índices de leitura 

sejam motivos de orgulho para todos que aqui nasceram ou escolheram como seu este lugar.  
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