
2.007 - 2.009



Sobre o Instituto Pró-Livro

Histórico:

Criado, no final de 2.006, pelas entidades do livro Abrelivros; 
CBL e SNEL; passou  a funcionar em maio de 2.007

Compromisso - contribuir com a formulação e a implementação 
de políticas publicas e investir no fomento à leitura e acesso ao 
livro

É mantido por  editoras; distribuidoras e livrarias associadas . 



Objetivo e Missão

OBJETIVO
Contribuir para a melhoria dos indicadores e de hábitos

de leitura do brasileiro por meio do apoio e promoção
de ações voltadas a fomentar a leitura e o acesso ao
livro no Brasil.

MISSÃO

Contribuir para o desenvolvimento de ações voltadas a
transformar o Brasil em um país leitor.



Ações – 5 Eixos

As Ações desenvolvidas ou apoiadas pelo Instituto Pró-Livro

- se organizam em cinco Eixos:

Eixo 1 - Promoção do acesso ao livro a todos os cidadãos
Eixo 2 - Fomento á leitura e formação de mediadores.
Eixo 3 - Valorização da Leitura
Eixo 4 - Desenvolvimento da cadeia produtiva do livro
Eixo 5 - Inclusão cultural e cidadania



Forma de Atuação

Ações concebidas e desenvolvidas pelo 
Instituto

Ações apoiadas pelo Instituto  - por meio de 
assessoria, financiamento ou doações –
desenvolvidas por outros organismos  
públicos ou sem fins lucrativos.



GESTÃO 2009-2010

DIRETORES

Sonia Machado Jardim (Presidente) 
Rosely Boschini (Vice-Presidente Administrativo) 
Jorge Yunes (Vice-Presidente Técnico) 
Maria Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz (Primeiro Secretário) 
Mauro Koogan Lorch (Segundo Secretário) 
Bernardo Jorge Israel Gurbanov (Primeiro Tesoureiro) 
Roberto Feith (Segundo Tesoureiro) 

CONSELHO FISCAL

TITULARES:
Andrés Ricardo Cardo Soria
Amarilis Manole
Eduardo Yasuda

SUPLENTES:
Emerson Walter dos Santos
Francisco Bilac Pinto Filho
Luiz Eduardo Alves Severino



Principais Projetos

2.008 – 2.009



Pesquisas

Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil -2ª Edição
Objetivos: 

Conhecer o comportamento leitor do brasileiro 
Contribuir com a formulação de políticas de leitura e acesso ao livro e orientar as ações do 
Instituto. 

Realização: IPL- Encomendada ao Ibope Inteligência –Âmbito Nacional

Seminário Retratos da Leitura no Brasil:
Promovido pelo IPL, em Brasília, maio/08, para apresentação da Pesquisa.
Contou com ministro e representantes do MINC, MEC; PNLL; entidades 

do livro, especialistas  e imprensa. 

O Livro - Retratos da Leitura na Brasil 
Objetivo: Ampliar a divulgação e o debate sobre os  resultados da Pesquisa
Coedição em parceria com a Imprensa Oficial do Estado de SP. 
O consultor Galeno Amorim foi o organizador 

Pesquisa “O Livro no Orçamento Familiar” 
IPL patrocina a pesquisa em parceria com a ANL; CBL; SNEL e outras entidades do livro. 



Instalações - uma vocação revelada

O IPL revela sua vocação ao conceber e instalar a Biblioteca Viva 
(Biblioteca Pró-Livro) na 20ª Bienal  Internacional do Livro de São 
Paulo . 

Essas instalações promovem ao público infanto-juvenil, em exposições; 

feiras e bienais , um contato especial com os livros e seus autores, 

transformando o livro em personagem principal e objeto de desejo. 



Instalações 
- Biblioteca (viva) do Pró-Livro na 20ª Bienal Internacional do 

Livro em SP 

Primeira experiência bem sucedida de projetos temáticos  de fomento a leitura, voltadas ao 
publico infanto-juvenil. 

O projeto “Biblioteca Viva” - inspirou-se em resultados da pesquisa - 3 em cada 4 brasileiros 
não freqüentam bibliotecas.

Objetivo: apresentar a biblioteca como um espaço lúdico e de descobertas oferecendo, por 
meio de teatro interativo e  cenografia, uma viagem pela história da linguagem escrita; do livro 
e da biblioteca.

Em 400 m² - ambientes temáticos: túnel do tempo – caverna e arena ; oficina do autor; e, 
biblioteca (viva).

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=352


Instalações  do IPL  
- XIV Bienal Internacional do Livro do RJ

A  Floresta de Livros
Instalação inédita para o publico infanto-juvenil – a Floresta de Livros – aconteceu entre os 
dias 10 e 20 de setembro/09. 
Ocupou um espaço de 800 m² e proporcionou a crianças e adolescentes, em visita à Bienal, a 
oportunidade de se encantar com os livros e as narrativas, descobrindo o livro como uma 
tecnologia contemporânea.  A curadoria foi confiada a João Alegria, Supervisor Artístico do 
Canal Futura. Uma experiência que poderá iniciá-los na descoberta da “floresta” de contos; 
histórias e sonhos narrados; propôs João Alegria.

A instalação  “Mãe Lê pra Mim” 
Estande e  Campanha para valorizar e estimular mães que formam leitores foram inspirados 
nos resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil .

Segundo a pesquisa, um em cada três leitores tem lembranças da mãe lendo algum livro e 49% deles tem na mãe 
sua grande incentivadora no processo de ler por prazer. Entre as crianças de 5 a 10 anos, 73% citam as mães como 
quem mais as estimularam a ler.

Durante o evento, o IPL captou depoimentos, em vídeo, de mães e personalidades que 
estimularam a leitura na vida de alguém. O vídeo estará no site do IPL no final de Nov/09.

O IPL patrocinou também o  estande do PNLL 



Sitio Pró-Livro – instalação acessivel

Sítio Pró-Livro – foi instalado na VIII REATECH – Feira Internacional de 
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, que aconteceu em abril, em 
São Paulo. 

Objetivo:narração acessível de Reinações de Narizinho criando as sensações 
para o mergulho no mundo encantado de Lobato, pelo tato e pelo som.

O Livro Reinações de Narizinho em braile e falado – O IPL promoveu a edição de mil 
exemplares em braile e na versão falada de Reinações de Narizinho, que foram doados no 
estande. 



Parcerias

Prêmio Professores do Brasil - 3ª e 4ª Edição 

O Prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) 
para a valorização dos educadores brasileiros

Parceria MEC - Pro - Livro; Fundação Bunge; Fundação Orsa (3ª edição)/Fundação 
SM (4ª edição)  e  Instituto Votorantin; com o apoio de  Consed, Undime; Unesco e 
OEI. 
O IPL premiou os professores e as escolas das series finais do ensino fundamental.
4ª Edição - previsão 03/12/09

Ler para Ver – Canal Futura 
Pró-Livro patrocinou a programação de outubro do Canal Futura, voltada  à promover o mês da 
leitura. 



Financiamento ações - PNLL 

Fórum Literatura na Escola- MEC/PNLL - Organização MinC, MEC e PNLL.

2º Fórum do PNLL e Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e 
Comunitárias  - agosto/2008 .Promoção: MEC; PNLL; MINC e Secretaria 
Estadual Cultura SP

Estande do PNLL – O IPL patrocinou a instalação: 
na 20ª Bienal Internacional do Livro de SP – 2.008. 
na XVI Bienal do Rio. A instalação com 150m² contou com recursos multimídia e 
ofereceu contação de história

Seminário dos Planos Nacionais do Mercosul - Seminário contou com a 
participação de representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, 
Paraguai e Uruguai.

Convênio em parceria com o MINC para execução do PNLL



Outros patrocínios e participação
Prêmio Entidade Amiga – IPL é indicado, pelo Conselho Federal de 
Biblioteconomia, para receber o Prêmio.

17º COLE - Congresso de Leitura do Brasil.
12ª e 13ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo
Iº Seminário de Políticas de Incentivo à Leitura no Brasil – Frente 
Parlamentar da Leitura
Pesquisa “O Livro no Orçamento Familiar” – analise da Pesquisa 
Orçamento Familiar- POF/IBGE.

11º Salão FNLIJ do livro para Crianças e Jovens –RJ

Palestras - O IPL promoveu palestras para apresentação da pesquisa Retratos 
da Leitura no Brasil, em todo o país,  com o consultor Galeno Amorim.

Homenagem no dia das Bibliotecárias - IPL promove palestra com 
Galeno Amorim em parceria com Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e doa 
exemplares do livro. 



Apoio Especial

Apoio especial à Biblioteca de São Paulo  a ser instalada pela 

Secretaria da Cultura do Estado de SP no Parque da 

Juventude

IPL financia o sistema de Automação da Biblioteca Modelo de 
SP,  doando software.

Motivação  – o IPL ao conhecer os resultados da Pesquisa 
Retratos - 3 em cada 4 brasileiros não freqüentam bibliotecas, e, 
quando o fazem, são motivados por tarefas escolares- passou a 
defender a importância de novos modelos para as bibliotecas.



2.009 – Novos Projetos

O Livro e a Leitura nos Planos 
Estaduais e Municipais - PELL e 

PMLL 



Parceria – IPL; PNLL; MINC e MEC

Apoio:
•CONSED; UNDIME;Forum dos Presidentes dos Conselhos 
Estaduais da Cultura;FORUM dos Dirigentes Estaduais e Municipais 
da Cultura;Fórum Nacional dos Dirigentes das Capitais 
•CERLAC; UNESCO; UNICEF e OEI
•Entidades do Livro: Abrelivros;CBL e  SNEL 

Patrocínio: IPL 



OBJETIVO GERAL:

Promover o acesso à leitura e ao livro a toda a
sociedade, por meio da definição de políticas e
de ações por parte do Estado, de forma
articulada em suas diferentes esferas de
governo – federal; estadual e municipal; tendo
como compreensão que a leitura é condição
essencial para o pleno desenvolvimento
humano; para o exercício da cidadania e para
o desenvolvimento social e econômico de
qualquer sociedade.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Contribuir para o alcance da Meta estabelecida pelo
PNLL de “estimular a criação de planos estaduais e
municipais de leitura” estabelecendo como meta sua
implementação em até 3 anos (até 2.009).

Fomentar Planos Estaduais e Municipais do Livro e
Leitura mobilizando e assessorando Estados e
Prefeituras para o seu desenvolvimento e
implantação.



Estratégias para viabilizar a implantação de Planos 
Estaduais e Municipais do Livro e Leitura.

• Mobilizar 
• Sensibilizar 
• Informar e Capacitar
• Assessorar



Estratégias

•Mobilização: por meio de Fórum  Nacional seguido de Fóruns 
Regionais.

•Portal – funções: informação e credenciamento; guia eletrônico 
(passo a passo); formação, monitoramento e assessoria à distância; 
rede social de colaboração e mapeamento da implantação dos Planos. 

•Formação dos agentes: por meio de oficinas regionais (presenciais) 
e formação a distancia; videoconferências; palestras; guia de 
orientação e assessoria a distância .

•Guia para o desenvolvimento e a implantação dos PELL e 
PMLL (orientação passo a passo) - digital e impresso 



Fórum Nacional Mais Livro Mais Leitura nos Estados 
e Municípios

•Aconteceu em Brasília no dia 07/10/09 

•Foram 300 participantes de ministérios e órgãos estaduais e municipais de 
educação e cultura; especialistas da área; deputados e representantes das 
entidades do livro.

•O Fórum, patrocinado pelo IPL,  foi promovido em parceria pelos ministérios da 
Cultura (MinC), da Educação (MEC), Secretaria Executiva do Plano Nacional de 
Livro e Leitura (PNLL) e Instituto Pró-Livro (IPL), que se reuniram para lançar o 
projeto A Leitura e o Livro nos Planos Municipais e Estaduais (PMLL e PELL).

•O Portal foi lançado apresentado e lançado no Fórum



FÓRUM e Oficina Regional

Finalidade:  ampliar a mobilização de estados e municípios levando o 
Fórum Nacional para todos os estados  brasileiros.

Objetivos: 
Apresentação do Projeto e sensibilização para a importância da 
formulação de políticas do livro e leitura; 
Desenvolvimento das oficinas presenciais de capacitação de agentes 
estaduais e municipais para o desenvolvimento e implantação dos 
Planos  - PELL / PMLL. 

Desenvolvimento:
A programação seguirá o programa do Fórum Nacional com palestra de 

especialistas e apresentação:
• do processo de construção e aprovação dos Planos Estaduais e Municipais
• os recursos do Portal para a formação e assessoria a distancia.
• O participante receberá o Guia para a implantação dos Planos .
• A infra-estrutura será oferecida pelo órgão que sediar o evento



OFICINAS de FORMAÇÃO

As Oficinas – presenciais e/ou à distância - destinam-se à formação dos agentes 
estaduais  e municipais para a formulação do Plano –PELL /PMLL.

Desenvolvimento:

• Oficinas para a formação à distancia  - acesso por meio do Portal

• Por meio de técnicas de ensino a distancia  - com formadores e tutores – será 
oferecida a capacitação para o desenvolvimento do Plano  - baseado no conteúdos 
do GUIA para a implantação do Plano. 



Saiba mais sobre o Instituto Pró-Livro:
www.prolivro.org.br

Acesse o portal do projeto “O Livro e A 
Leitura no PELL e PMLL”

www.pnll.gov.br/maislivromaisleitura

http://www.prolivro.org.br/
http://www.pnll.gov.br/maislivromaisleitura
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