
Relatório 



 Mesa de Abertura  

São Paulo promoveu o Seminário Internacional sobre o Plano Municipal do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB) de São Paulo no dias 9 a 11 de dezembro 
de 2014, além de o�cinas sobre o tema nos dias 11 e 12.
Mais de 30 conferencistas brasileiros e estrangeiros e 600 pessoas, de São Paulo e de 
cidades como Curitiba, São Luís do Maranhão, Jundiaí, São Bernardo e outras 15 
localidades, participaram do Seminário, uma realização da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo e Grupo de Trabalho (GT) do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas (PMLLLB) de São Paulo.

“Acho muito signi�cativo esse esforço de ampliação da discussão do Plano 
Municipal do Livro e Leitura. Não é possível pensar na construção de um 
instrumento tão importante  apenas com técnicos e especialistas. É claro que os 
técnicos e especialistas detêm informações e conhecimentos que ajudam nesse 
processo e têm um papel central, mas a participação de organizações da 
sociedade, de intelectuais e de escritores é fundamental para que possamos de 
fato criar as condições para a mudança do padrão de qualidade cultural e 
educacional do país. “
“A partir do momento que virmos esse texto e fecharmos a discussão no 
município, poderíamos pensar em um grande encontro dos planos municipais de 
livro e leitura do Brasil inteiro e depois pensar em revisitar o Plano Nacional a partir 
desse enriquecimento.”
Juca Ferreira, Secretário Municipal de Cultura

Da esq. para dir., Marta de Bethania, coordenadora da Rede CEU e Projetos Especiais da Secretaria de Educação; 
Juca Ferreira,  Secretário Muncipal de Cultura; e  Prof. Dr. Paulo Daniel Farah,  coordenador do GT do PMLLLB



Entre os objetivos do Seminário, citam-se:
- apresentar à sociedade de São Paulo, de outras cidades e países o trabalho já realizado 
em prol do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB) de São 
Paulo;
- promover um debate sobre experiências/iniciativas que possam bene�ciar o Plano 
Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB) de São Paulo;
- debater metodologias e monitoramento de resultados;
- dar visibilidade ao Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB) 
de São Paulo.
Todos os objetivos do Seminário foram plenamente cumpridos. Com a presença 
expressiva de participantes, o seminário ajudou a ampliar a construção democrática e 
participativa do PMLLLB de São Paulo, ao mesmo tempo em que revelou o essencial 
trabalho realizado.
No Centro Cultural São Paulo, que sediou o evento, os interessados puderam participar 
dos debates e deixar suas contribuições para o Plano, além de aderir à Campanha de 
Apoio ao PMLLLB de São Paulo (vide a página especí�ca sobre o tema).
Em 2014, mais de 40 debates públicos foram realizados para acolher propostas para o 
Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB) de São Paulo.
O processo de consulta pública continua a avançar com amplo envolvimento da 
sociedade na construção coletiva do PMLLLB.

“A construção coletiva deste plano é fruto de uma fundamental parceria entre a 
sociedade civil, que desempenha um papel central nesse processo, especialistas, 
setores que atuam na área de livros, leitura, literatura e bibliotecas e o poder 
público, com a presença de quatro secretarias da Prefeitura e a Câmara Municipal.”
Prof. Dr. Paulo Daniel Farah, coordenador do GT do PMLLLB 

“Estou  muito emocionada de perceber o trabalho que este grupo está fazendo. 
Esse trabalho colaborativo. O protagonismo não é da Educação, não é da Cultura, 
não é da instituição que o Paulo dirige, não é da Cristina, a nossa escritora que 
coordena o Quem lê sabe porquê, não é da Fátima Bonifácio, também não é da 
Sueli Rocha, da Cultura, pessoas da maior importância e relevância que compõem 
o GT. Tudo isso só terá sentido se a gente �zer um verdadeiro mutirão, um 
processo de mobilização e levarmos para nossas comunidades através dessa 
multiplicação de informação quali�cada.”
Marta de Bethania, coordenadora da Rede CEU e Projetos Especiais da Secretaria de 
Educação



 Mesa I: GT PMLLLB 

Mesa sobre o andamento do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca 
(PMLLLB) de São Paulo, etapas já percorridas, descritivo dos debates e plenárias 
públicas, apresentações de propostas recebidas, desa�os e prognósticos, questões 
diversas, incluindo temas vinculados à redação do Plano, e intervenções. 

Da esq. para a dir., Sueli Nemen Rocha - GT PMLLLB SP e Secretaria de Cultura; Paulo Daniel Farah - 
Coordenador do GT PMLLLB SP e Prof. Dr. USP e Diretor da BibliASPA; e Fátima Bonifácio - GT PMLLLB SP e 
Secretaria de Educação.  Ao alto, imagens mostram participantes do seminário e mestres de cerimônia 

“Nosso grande papel é contribuir para a melhoria de vida das pessoas 
através da leitura e da informação”
 Sueli Nemen Rocha, GT PMLLLB SP

“Nosso grupo encaminha as ações, mas a discussao é de toda a cidade.”
Fátima Bonifácio, GT PMLLLB SP



Entre os temas debatidos, incluem-se: Bibliotecas de acesso público; Outros espaços 
de leitura; Distribuição de livros e outras formas de expressão da leitura;  Tecnologia da 
informação e da comunicação; acessibilidade.

Nas imagens abaixo: Flávio Scavasin, GT PMLLLB SP, representante de grupos de direitos da Pessoa 
Com De�ciência e Movimento Cidade para Todos; Jean-Marie Ozanne (França) - Sindicato de 
Livrarias da França; Patrícia Konder Lins e Silva - Escola Parque;  Vera Saboya  - Biblioteca Parque 
Estadual do Rio de Janeiro;  e Eugênia Augusta Gonzaga Fávero - Procuradora da República em São 
Paulo e Regional dos Direitos do Cidadão   

 Mesa II: Eixo 1 - Democratização do Acesso 

 “Esta iniciativa é de grande relevância. É preciso muita diversidade de leitura 
para aumentar a janela do imaginário.”
 Jean-Marie Ozanne, Sindicato de Livrarias da França 



Mesa III: Eixo 2 - Fomento à leitura e à formação de mediadores 

Entre os temas debatidos, destacam-se: Formação de mediadores de leitura; Estudos e 
fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura;  Prêmios e reconhecimento às ações 
de incentivo e fomento às práticas sociais de leitura.

Nas imagens abaixo: Otávio Junior - Biblioteca do Complexo do Alemão; Cristino Wapichana - 
coordenador do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas; Sérgio Vaz - poeta e fundador da Cooperifa; e Stella 
Verzolla Tangerino - GT PMLLLB SP e advogada da Secretaria de Governo Municipal

“Fiquei encantado com toda a proposta dos encontros que acontecem com a sociedade 
civil, com a cadeia de mediadores, com a cadeia produtiva, toda essa cadeia de criação 
em torno do livro, leitura, literatura e biblioteca. Eu queria estar nesse seminário para 
observar, absorver um pouco da experiência do que está acontecendo em São Paulo e 
tentar motivar as pessoas que trabalham com livro e leitura no Rio de Janeiro.”  
Otávio Junior, Biblioteca do Complexo do Alemão

“Este seminário traz temas fundamentais como o da Bibliodiversidade. É a primeira vez 
que eu escuto essa palavra e já faz tempo que a gente pratica isso. Uma biblioteca tem 
que ter conhecimento, tem que dar oportunidade às pessoas de saber o que acontece 
no mundo.”  
Cristino Wapichana, coordenador do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas



Mesa IV: Eixo 3 - Valorização institucional da leitura e 
incremento de seu valor simbólico

Entre os temas debatidos, destacam-se: Ações para converter o fomento às práticas 
sociais da leitura em Política de Estado; Ações para criar consciência sobre o valor social 
do livro e da leitura; Prêmios de reconhecimento e fomento a projetos sociais de leitura

Nas imagens abaixo: Filipe Leal (Portugal)- BibliotecAtiva, especialista em  Ciências da Educação e 
Leitura;  Dolores Prades - Revista Emília, Conversas ao Pé da Página e FLUPP; Prof. Edmir Perrotti - 
curador do programa Quem lê sabe porquê, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo; e 
Jéferson Assumção - Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul e escritor 



Mesa V: Eixo 4 - Desenvolvimento da economia do livro

Entre os temas debatidos, incluem-se: Desenvolvimento e apoio à cadeia produtiva do 
livro e à cadeia criativa do livro; Apoio a livrarias; Bibliodiversidade; Fomento à 
distribuição, circulação e consumo de bens de leitura; Maior presença no exterior da 
produção literária e cultural.

Nas imagens abaixo: Juán Carlos Sáez (Chile) - editor  e coordenador do GT de políticas públicas da Aliança 
Internacional dos Editores Independentes; Jorge Gutiérrez Brianza - Feira do Livro de Buenos Aires;  Afonso 
Martin, diretor �nanceiro da  Associação Nacional de Livrarias (ANL); Luciane Gorgulho - chefe do 
Departamento de Economia da Cultura do BNDES; e Haroldo Ceravolo Sereza - GT PMLLLB SP 

“He aprendido en este seminario mucho más de lo que yo podría contarles.”
“La lectura debe cruzar todos los ámbitos del país.” 
Juan Carlos Sáez, editor chileno  e coordenador do GT de políticas públicas da Aliança 
Internacional dos Editores Independentes 



 Mesa VI: Eixo 5 - Literatura

Entre os temas debatidos, destacam-se: Bibliodiversidade, Desenvolvimento e apoio a 
grupos/projetos que promovem ações de literatura; Desenvolvimento e apoio a 
grupos de pesquisa sobre literatura; Desenvolvimento e apoio a seminários, 
intercâmbios, debates, congressos sobre literatura etc.; Revalorização da teoria e crítica 
literária.

Nas imagens abaixo: o professor, escritor e editor palestino Hassan Khader; a escritora  Heloísa Pires; 
o especialista em Ciências da Educação e Leitura português Filipe Leal; e o coordenador  do GT 
PMLLLB, diretor da BibliASPA e Prof. USP,  Paulo Daniel Farah

“Muito obrigado pela oportunidade de participar deste seminário histórico, que muito 
enriqueceu o debate sobre o Plano Municipal do Livro, leitura, Literatura e Bibliotecas 
de São Paulo, servindo de exemplo para outras cidades e países. São impressionantes 
o desenvolvimento do Plano (PMLLLB) e o papel central da literatura, que resgata a 
dignidade do ser humano! Volto à Palestina com gratidão aos que organizaram este 
fundamental seminário e vontade de fortalecer a cooperação com o Brasil”
Hassan Khader,  professor, escritor e editor palestino



Mesa VII: Cultura e educação: experiências de integração

Esta mesa debateu sobre a relevância da integração entre cultura e educação, com 
ênfase em experiências positivas que podem bene�ciar o PMLLLB de São Paulo.

Nas imagens abaixo:  Tião Rocha - Presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD); 
Rosa Bertholini e Georgya Correa, co-fundadadoras da Escola Teia Multicultural; e Sueli Nemen Rocha - GT 
PMLLLB SP e Coordenadoria de Bibliotecas, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo

“A matéria-prima de todo o processo de aprendizagem são as pessoas – 
seus saberes, fazeres e quereres”
Tião Rocha,  Presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD)



 Intervenções Culturais 

“O seminário foi um evento maravilhoso, parabéns! Os temas e as mesas foram todos muito 
pertinentes e adequados à proposta do Plano Municipal do Livro, leitura, Literatura e 
Bibliotecas de São Paulo. Os conferencistas estavam muito bem preparados, falaram com 
muita propriedade, e todo o debate sobre o Plano foi extremamente rico”
João de Deus Vieira Barros,  artista e professor da UFMA (Universidade Federal do 
Maranhão), doutor e pós-doutor na área de educação

Ao longo do Seminãrio houve diversas intervenções culturais, entre elas homenagens 
a Manoel de Barros e Carolina Maria de Jesus. Foram lidos poemas do escritor, falecido 
em novembro de 2014, e da escritora mineira que comemoraria cem anos de 
nascimento. 



 Intervenções Culturais 



 Apoio

Participantes do Seminário manifestaram seu apoio ao Plano Municipal do 
Livro, leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB) de São Paulo; as imagens abaixo 
mostram alguns deles:



Clipping 

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Educação

Conselho Regional de Biblioteconomia 
do Estado de São Paulo - 8ª. Região



Clipping 

SESC 

Revista Carta Maior



 Clipping

Livro e Leitura para Todos: Por um PMLLLB em Sâo Paulo  
Página do Facebook

Metro News 



 Considerações Finais

Em relação aos bons efeitos obtidos neste fundamental Seminário sobre o Plano 
Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB) de São Paulo, destacam-se, 
entre outros:
- Presença de mais de 600 pessoas, pro�ssionais multiplicadores e formadores de 
opinião;
- O PMLLLB de São Paulo tornou-se mais conhecido e reconhecido amplamente: 
localmente, nacionalmente e internacionalmente, em vez de alcançar apenas alguns 
grupos setorizados;
- Contribuições para o PMLLLB de São Paulo por meio da participação nos debates e 
das propostas feitas nos computadores instalados no local para acolher contribuições;
- Novos espaços foram alcançados na mídia; o seminário e o plano foram pautados em 
várias áreas da comunicação
- Envolvimento de áreas distintas da cidade de São Paulo e de localidades do Brasil e do 
exterior no movimento em prol do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas
Como se observa, este Seminário promoveu um intercâmbio de ideias e ações que 
favorece a construção de um Plano com uma visão ampliada.
 
Agradecemos a todos os que contribuíram com esta ação essencial que marca o 
ano de 2014 e a construção coletiva do PMLLLB de São Paulo!




