
 
 
Caras e caros amigos da leitura,  
 
 
Todos nós sabemos da importância das políticas públicas de fomento ao livro, à leitura, à literatura e às 
bibliotecas, e sabemos também o quanto essas políticas estão obstaculizadas na atual conjuntura 
brasileira, tanto na cultura quanto na educação.  
 
Se temos a Lei 13.696/2018, da Política Nacional de Leitura e Escrita – PNLE, sabemos que ela não tem 
chances de ser implementada pelo atual governo federal por todas as razões que os periódicos cotidianos 
nos informam e analisam. Mas sabemos também que os objetivos e fundamentos da PNLE orientam a 
absoluta maioria das ações pró leitura que integram os programas das inúmeras organizações da 
sociedade civil e estão comprometidas com: a democratização do acesso à leitura, a formação de 
mediadores de leitura, o incremento do valor simbólico da leitura e o apoio ao desenvolvimento da 
economia do livro,  sempre tendo em vista como objetivo central a formação de leitores.  
 
Nesse contexto a Rede LEQT – Leitura e Escrita de Qualidade para Todos, toma a iniciativa de orientar 
ainda mais suas ações por essas diretrizes, por meio da realização de um mapeamento das iniciativas dos 
inúmeros grupos que lutam pela construção dos Planos Estaduais e Planos Municipais de Livro e Leitura, 
os PELL e PMLL. Para tanto, a LEQT contará com a consultoria de José Castilho Marques Neto e Renata 
Costa, ex-Secretários Executivos do Plano Nacional do Livro e Leitura que conduzirão essa pesquisa, 
contando com apoio dos integrantes da Rede. A LEQT atuará, por meio de seus grupos de trabalho (GTs), 
em especial o GT Territórios, para incentivar e apoiar o desenvolvimento de ações voltadas para a 
consolidação de planos de leitura no maior número possível de estados e municípios brasileiros. Saiba 
mais sobre a LEQT em https://gife.org.br/atuacao-em-rede/leitura-e-escrita/ 
 
 
Para construir esse retrato da situação dos planos em todo o país, esperamos contar com sua 
colaboração, nos informando sobre iniciativas realizadas em seu estado ou município pelo poder 
público ou pela sociedade civil, para criar planos de leitura em seu território. Pedimos que responda, 
até o dia 15/09/20, o questionário disponível no link  https://forms.gle/7p2enCGPQCm4XuMi9 

 
Agradecemos muitíssimo a você, a sua instituição e a todas as pessoas de sua cidade que puderem 
contribuir. Nos comprometemos a deixar disponível, até o final deste ano, os resultados do mapeamento 
e análise da situação do Brasil frente à construção dos Planos Estaduais e/ou Municipais de Livro e 
Leitura, patamar importante para agirmos em conjunto nas orientações de nossa luta por um Brasil de 
leitores plenos. 
 
Fraterno abraço e sempre #Vivaleitura! 
 
 

São Paulo, 16 de julho de 2020. 
 
 
 

José Castilho Marques Neto                                                      Renata Costa 
                           JCastilho                                                                          Projeto Palavralida 
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Contato: planosdeleiturabr@gmail.com 
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