Carta-Compromisso pela efetivação dos Planos Municipais de Leitura
A Rede LEQT (Leitura e Escrita de Qualidade para Todos) reúne mais de 80 organizações que
atuam no campo da promoção da leitura, da educação e da cultura. Reafirmando nossa missão
de contribuir para o desenvolvimento democrático da cultura escrita no Brasil, por meio de
ações coordenadas e cooperativas entre poder público e sociedade civil, solicitamos, por meio
deste manifesto, o seu compromisso com a construção de um município de leitores.
Todos sabemos da importância das políticas públicas de fomento à leitura para a cultura e para
a educação. E da urgência de superarmos o difícil índice brasileiro que aponta apenas 12% de
leitores proficientes, segundo a pesquisa de 2018 do INAF - Indicador Nacional de
Analfabetismo Funcional. Uma sociedade leitora pode atingir ótimos índices de
desenvolvimento em todos os aspectos da vida pessoal e coletiva, como demonstra a recente
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.
Há mais de dois anos foi aprovada a Lei 13.696/2018, que institui a Política Nacional de Leitura
e Escrita – PNLE. Ela prevê o incentivo à construção de Planos Municipais de Livro e Leitura –
PMLL. A Rede LEQT entende como fundamental que todos os municípios atuem em favor da
implementação dessa lei, num esforço que reúne forças vivas da sociedade civil e do poder
público, assim como alia estrategicamente a Cultura e a Educação.
Algumas dezenas de cidades já conquistaram o seu Plano Municipal de Livro e Leitura,
instrumento de governança importante para o necessário estabelecimento e alcance de
objetivos, metas, investimentos e avaliações dos avanços locais. A Rede LEQT está atenta a
essas iniciativas e se colocará solidária aos municípios que decidirem estimular e oportunizar
a formação de cidadãs e cidadãos leitores. Como LEQT, podemos nos comprometer desde já
em dar visibilidade a processos de criação e implementação dos planos de leitura em nossos
canais de divulgação, e em dar acesso a diversos materiais de capacitação e de incentivo à
leitura que a Rede ou os seus membros tenham produzido ou venham a produzir.
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A implementação do PMLL compõe com o Plano Nacional da Educação (PNE) como plataforma
estratégica na formação educacional, cultural e cidadã e certamente será uma marca histórica
e pioneira que seu governo deixará para esta e para as futuras gerações.
É com essa convicção que os signatários deste documento solicitam que as senhoras e os
senhores candidatos à prefeitura e à vereança manifestem, por meio da assinatura do
documento, a adesão aos compromissos de base destacados pela Rede LEQT para a formação
de leitores. Assine a Carta-Compromisso. Divulgue em seus canais de comunicação com a
hastag #EuDefendoOsPlanosDeLeitura.
Agradecemos sua atenção.
Cordialmente.
Assinam:
Coordenação da LEQT
Fundação SM
Instituto Itaú Social
Rede Conhecimento Social
Rede Gife
Conselho Consultivo da Rede
Comunidade Comunicativa CEDAC
Cenpec Educação
Flip – Festa Literária Paraty
Instituto Fernando Braudel
Instituto Emília
Instituto Pró Livro
Mais Diferenças – Educação e culturas inclusivas
Rede de Leitura LiteraSampa
SP Leituras
Organizações e demais integrantes da LEQT
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