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Responsabilidade social e ética 
 
Desde 2001 temos mais de uma Primavera: a que começa em 21 de setembro e a Primavera 
dos Livros, logo em seguida. Quem promove a primeira é a natureza; e, a segunda, a Liga 
Brasileira de Editoras (Libre).  
 
A Libre é uma rede independente, criada em 1º de agosto de 2002, que reúne hoje 90 editoras 
de todo o Brasil. A primeira edição da Primavera dos Livros ocorreu em 2001 no Jockey Club, 
no Rio de Janeiro. De certa forma, ela ajudou a criar a Libre. Em 2002, o evento passou a ter 
duas edições anuais, a do Rio e outra em São Paulo.  
 
Recebendo uma média de 25 mil leitores a cada edição, a Primavera dos Livros já faz parte da 
agenda cultural das duas capitais e conta com os próprios editores para interagir com o 
público. Este ano, a Primavera foi realizada em São Paulo entre 25 e 28 de setembro. A do Rio 
de Janeiro será em novembro.  
 
Democratizar a leitura 
 
Segundo Renata Farhat Borges, da Editora Fundação Peirópolis e presidente da Libre, “em 
todas as áreas, a concentração de capitais nacionais e estrangeiros, os processos de fusão, 
aquisição e parcerias estratégicas e a globalização dos mercados configuram um novo 
ambiente de negócios. No mercado editorial, o cenário é exatamente o mesmo, uma paisagem 
movediça, que pulsa com profundas e constantes transformações”.  
 
Ela diz que, “no mundo inteiro, vem ganhando força o movimento de valorização da edição 
independente. Os vários elos da cadeia produtiva do livro independente manifestam os 
princípios de uma agenda para a preservação do que se usa chamar bibliodiversidade, um 
contraponto fundamental às tendências globalizantes e à bandeira política de respeito às vozes 
culturais locais. Ao contrário da lógica das grandes empresas, o editor independente atua 
conscientemente em nichos de mercado e produz qualidade e diversidade”.  
 
“É o editor independente aquele que resgata o passado em reedições de obras fundamentais 
da literatura nacional e estrangeira, muitas vezes esquecidas pelo dinamismo acelerado das 
grandes empresas. É ele quem inova, descobre novos autores, investe em poetas inéditos, 
revela talentos que muitas vezes migram, depois do sucesso, para editoras grandes”, completa 
Renata.  
 
“Acima de tudo, o interesse da Libre é democratizar a leitura”, finaliza Renata. Por isso, a 
Primavera dos Livros se preocupa com a troca de experiência entre pequenos editores e 
promove o encontro deles com os leitores. O incentivo à leitura é a decorrência natural disso. 
Assim, os livros têm descontos de até 40%.  
 
Livro digital e ônibus-biblioteca 
 
A Libre se estruturou de forma profissional e se apresenta em intercâmbios e feiras. Participou 
da Feira do Livro de Frankfurt, a maior do mundo, e foi convidada pela Unesco e seu braço do 
livro para a América Latina, o Cerlalc, a contribuir para a elaboração de políticas para o livro, 
no que diz respeito às políticas para pequenas editoras e no contexto do Ano Latino-Americano 
da Leitura, ocorrido em 2005.  
 
A Libre também participa de feiras nacionais, como as do Ceará e de Porto Alegre, e, em 
parceria com o Sebrae, da Feira do Livro de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.  
 
Três pontos se destacaram na Primavera dos Livros realizada em São Paulo: programação 
infantil com mais de 30 oficinas e atividades para crianças; cabine experimental para a 
gravação de poemas, o que aumenta o acesso à leitura; e o projeto do Ônibus-Biblioteca.  



 
Os editores estão preocupados em desenvolver materiais em áudio, braile e Livro Digital 
Acessível (Lida) para os deficientes visuais. Como o Centro Cultural São Paulo, que abrigou o 
evento, detém a maior biblioteca braile da capital paulista, durante a Primavera dos Livros foi 
montada cabine para a gravação de poemas para sensibilizar editores, leitores, autores e 
público em geral. Ainda foram abertas inscrições para voluntários da Biblioteca Braile do 
Centro Cultural para gravação futura, a ser realizada de forma profissional, de livros falados.  
 
Em 2008, a Libre celebrou com a Prefeitura Municipal de São Paulo a retomada do projeto 
Ônibus-Biblioteca, iniciado em 1930 por Mário de Andrade. São quatro ônibus que realizam ao 
todo 112 roteiros mensais pela periferia, levando títulos e atividades diárias de encontros do 
leitor com autores das editoras da Libre. O Ônibus-Biblioteca possui um acervo de 135 mil 
volumes, sendo que em cada ônibus cabem 3 mil livros. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3, 4 e 5 out. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


