


 CERLALC.  Una historia  de  l ibros  e  integración

4 j

 Saciar  el  hambre de l ibros

5j





 CERLALC.  Uma história  de  l ivros  e  integração

4 j

centro regional para o fomento do livro 
na américa latina e no caribe (cerlalc)

Luciano Cruz-Coke Carvallo
Presidente do Conselho 

Consuelo Sáizar Guerrero
Presidenta do Comitê Executivo

Fernando Zapata López
Diretor

Alba Dolores López Hoyos
Secretária Geral

María Elvira Charria Villegas
Subdiretora de Leitura, Escrita e Bibliotecas

Richard Uribe Schroeder
Subdiretor do Livro e Desenvolvimento

Mónica Torres Cadena
Subdiretora de Direito de Autor

Luis Fernando Sarmiento Barragán
Secretário Técnico

Lina María Aristizábal Durán
Coordenador Serviço Regional de Informação

cerlalc.uma história de livros e integração

© 2011. Álvaro Garzón López y Bernardo Jaramillo Hoyos  
© 2011. CERLALC-UNESCO

Primeira edição, 2011

Coordenação editorial: Juan Pablo Mojica Gómez
 y Lina María Aristizábal Durán

Correção : Alejandra Gáfaro Reyes

Tradução: Lina Lucía Oliveira da Silva

Desenho, conceito gráfico e diagramação::Susana Carrié

Impressão: Impressora e Encadernadora Progresso SA 
de CV (IEPSA) Calz. San Lorenzo, 244; 09830 México, DF.

ISBN  

Todos os direitos reservados. Fica proibido reproduzir, 
copiar ou transmitir, total ou parcialmente, qualquer parte 
desta obra, por qualquer meio ou procedimento, incluindo 
a reprografia e o tratamento informático, sem a prévia 
autorização do CERLALC.

CERLALC - UNESCO

Calle 70 No. 9-52  • Tel. (5-71) 5402071
libro@cerlalc.org  • www.cerlalc.org
Bogotá • Colômbia



 CERLALC.  Uma história  de  l ivros  e  integração



 CERLALC.  Uma história  de  l ivros  e  integração

8 j

11    

21  

27  

37   

59 

77   

95  

111    

123         

  índice

por remplazar

palavras preliminares

introdução

saciar a fome de livros

américa latina aposta pelo livro
O mundo do livro na região
O Centro começa a delinear-se
Vozes expertas pelo livro
Da ideia ao Centro
Mãos à obra

consolidar o mundo do livro
A venda de fumaça
A rede começa a tecer-se
A década “perdida”
Um balanço das ações

livros, integração e globalização
Três áreas de ação 
Maior presença na região

o século dos leitores
Um interlocutor para falar de livros e de leitura

Os frutos da cooperação

 O livro e suas cifras

 A bandeira da leitura 

                  A criação nada em outras águas

 Formação e informação

Uma nova defesa do livro

papel e bytes: os mesmos livros
Transformações e desafios
As novas brechas

as pegadas do cerlalc



 CERLALC.  Uma história  de  l ivros  e  integração

10 j 11j

  palavras preliminares



 CERLALC.  Uma história  de  l ivros  e  integração

12 j 13j

há quarenta anos, em 1971, no Dia Internacional do Livro, o 

Estado colombiano assumiu um compromisso de grande im-

portância para com a região: promover a criação de um cen-

tro de fomento do livro em Bogotá, de acordo com as reco-

mendações emanadas da 14ª Conferência Geral da UNESCO, de 

1966. Desde 1967, visionários como Gabriel Betancur Mejía –

esse colombiano que tanto fez pela educação e pela cultura 

do país– trabalharam com entusiasmo na concretização da 

proposta, convencendo primeiro às autoridades da UNESCO e às agências do Governo colombia-

no sobre a viabilidade e colaboração à integração regional da mesma.

Assim nasceu o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe, 

CERLALC. Muitos países da região somaram-se rapidamente ao compromisso decidido do Go-

verno colombiano com o desenvolvimento regional do setor do livro e da leitura. O CERLALC, 

com o propósito de englobar o âmbito idiomático do espanhol e do português, propagou-se 

ao espaço ibero-americano. Hoje em dia, vinte e um países são membros deste organismo 

intergovernamental, que com uma ampla oferta de serviços de informação, investigação, 

assessoria e capacitação apóia as ações dos governos ibero-americanos em prol da leitura, 

do livro, das bibliotecas e da proteção do direito de autor.

Enche-nos de orgulho que o CERLALC seja o único centro, dos fomentados nos anos ses-

senta, que mantém vivos seus objetivos fundacionais. Hoje, quatro décadas depois, prepara-

se para acompanhar à região nas novas transformações que a mudança tecnológica gera para 

o livro e para a leitura.

Graças ao labor do CERLALC, e de todos os que trabalharam para tornar possível o desen-

volvimento da grande missão, o livro –esse mensageiro de cultura e de conhecimentos– trans-

formou-se também em um mensageiro de integração comercial e cultural para nossas nações. 

Juan Manuel Santos 

Presidente da República da Colômbia
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na década de sessenta, a UNESCO, o organismo encar-

regado de estabelecer as estratégias globais sobre a 

educação, a ciência e a cultura –enfrentada a uma 

realidade transbordante de grandes massas de po-

pulação que ingressavam ao sistema educativo ou 

à alfabetização, com as consequentes demandas 

de materiais educativos–, empreendeu a tarefa de 

promover entre os governos a construção de estra-

tégias, nacionais e regionais que garantissem a criação de infra-estruturas para a produção 

de livros, a livre circulação dos mesmos e a multiplicação da oferta disponível para um 

mundo com “fome de ler”. 

Sob o lema “Livros para todos” foram desenvolvidas muitas ações, como a declaração do 

Ano Internacional do Livro em 1972 passando pelo apoio da criação de centros regionais de 

fomento do livro e a assessoria à adoção de políticas nacionais do livro e da leitura.

Na América Latina, o chamado da UNESCO teve um eco ressonante. O Centro Regional para 

o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe, que chega agora em 2011 aos seus primeiros 

quarenta anos, é um filho dessa política. Nasceu em 1971 como fruto de um acordo entre o Go-

verno da Colômbia e a nossa Organização. Vinte países da Ibero-América aderiram-se ao mes-

mo, e trabalham juntos para desenvolver ações de fomento na criação intelectual, na leitura, na 

produção e distribuição editorial e na proteção do direito do autor.

Durante todos estes anos, o CERLALC acompanhou os governos da região com análises, 

informação e formação para um setor que se transforma rápidamente diante das novas tec-

nologias de produção e de distribuição, bem como diante das novas e múltiplas formas de ler 

no mundo atual. Esse novo desafio, que constitui uma preocupação fundamental da UNESCO, 

foi tema já abordado pelo CERLALC e estamos certos de que será um motor para iniciar uma 

nova etapa na história do incentivo do livro, da leitura, das bibliotecas e do direito de autor 

na região.

Francesco Bandarin 

Subdiretor Geral de Cultura e 

Diretor do Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO
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o livro vive dias agitados. A tecnologia e os novos meios 

transformaram o consumo cultural, abrindo múltiplas 

e inovadoras possibilidades ao redor do livro e da lei-

tura. Já não é possível definir um só tipo de leitor. As 

novas formas de acesso à leitura determinam múlti-

plos cenários que se traduzem em desafios, que devem 

ser vistos como uma oportunidade de desenvolvimen-

to social, cultural, econômico e político. Uma realidade 

complexa que abre-nos a um mundo de possibilidades, cujo norte deve ser o de incrementar 

os índices de leitura como uma das vias mais eficazes para o desenvolvimento dos povos. Um 

âmbito no qual o CERLALC tem muito a dizer. E o afirmo como Ministro da Cultura do Chile. Um 

dos objetivos que nos propomos como Governo é aumentar os estándares da educação, e para 

isso estamos elaborando o Plano Nacional de Fomento da Leitura, Lee Chile Lee (Lê Chile, lê), 

que se constrói baseado na participação cidadã e se estrutura em torno à metodologia desen-

volvida pelo CERLALC, cuja assessoria foi fundamental neste processo.

É assim que a partir da experiência do meu país e como presidente do Conselho do CERLALC, 

convido aos países membros, a continuarem trabalhando para fazer do livro e da leitura um dos 

bens mais preciados da região. Um bem que seja sinônimo da diversidade cultural e que garanta 

o acesso dos habitantes da Ibero-América aos bens da cultura.

Quatro décadas de trabalho pela leitura e pelo livro na Ibero-América constituem um 

bom motivo para celebrar, mas também para fazer uma pausa e recorrer a história do CERLALC. 

Reler seus propósitos fundacionais, os caminhos escolhidos para levar adiante seus objeti-

vos, e recordar aqueles que, com sua visão e trabalho sentaram as bases deste organismo, 

que hoje é um referente sem par no grande desafio de construir sociedades leitoras.

Luciano Cruz-Coke Carvallo 

Ministro da Cultura do Chile e presidente do Conselho do CERLALC
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nossa geração encontra-se hoje perante os desafios mais 

fortes que a humanidade já enfrentou durante mais de 

cinco séculos de conversação entre os livros e seus lei-

tores. Definitivamente, creio que o refúgio da sabedoria 

dos livros é o que pode permitir-nos transformar estes 

desafios em oportunidades rumo a um futuro mais ilumi-

nado na América Latina. 

Estamos já diante do emocionante imperativo da-

quilo que os anglófonos chamaram de disjuntiva entre o click ou do brick em matéria editorial: 

a capacidade para escolher entre os meios convencionais ou os virtuais para la gestão e pro-

moção cultural. Estamos diante do fato de que a maioria latino-americana, no vasto território 

da letra “enhe” (ñ), ganhou o espaço que lhe corresponde na discussão sobre a saúde e a es-

tandarização da língua. Estamos diante da força demográfica com a qual o México –meu país 

e sede atual da Presidência do Comitê Executivo do CERLALC–, moveu o centro dessa discussão 

para além fronteiras. Nossa língua deixou de ser europeia e não quer ser americana, mas at-

lântica. Estamos diante da estabilidade política e do crescimento econômico que estão pavi-

mentando o caminho da América Latina em direção a um desenvolvimento que já se observa 

na queda dos níveis de pobreza continentais. 

No contexto anterior, podemos simplesmente incrementar de maneira exponencial nos-

sos níveis de leitura, a saúde financeira de nossa indústria editorial, o acesso ao livro em qual-

quer dos formatos aos que já podemos recorrer.

Não estamos, com a avalanche do livro eletrônico, diante do que se chamou equívoca-

mente “o fim da era Gutenberg”, mas perante seu enriquecimento: vamos continuar lendo em 

papel, mas agora temos ferramentas para levar os livros a lugares que antes, os pesados braços 

dos mecanismos de distribuição não alcançavam. 

Estou de acordo com meu admirado Umberto Eco –de quem fui leitora fidelíssima durante 

os meus anos universitários–. É verdade que, como ele disse, o livro de papel é um desenho 

tão difícil de melhorar como a colher, mas também é verdade que essa maravilhosa invenção 

que foi o garfo, ampliou os benefícios da mesa: ambas tecnologias coexistiram e multiplicaram 

nossas capacidades. O livro eletrônico não significa uma disjuntiva no caminho dos leitores, 

mas sim, um anexo de uma via de alta velocidade para os muitos agentes do mundo do livro. 

Pela primeira vez em muitos anos, estão sendo geradas por toda a América Latina as siner-

gias e as solicitações que nos permitirão fazer um esforço inteligente e cirúrgico para melhorar 

nossos níveis de leitura como região: nunca como neste 2011, quando o CERLALC faz quarenta 

anos de trabalho intensivo pelo bem do livro e de seus beneficiários, tantas instituições e tan-

tos setores da opinião pública estiveram tão de acordo num só ponto: temos que ler. 

A colocação em andamento da Lei do Livro no México, o crescimento das feiras de Lima, 

Buenos Aires ou Santo Domingo somado ao fato de que a mais importante da língua ocorra 

em Guadalajara; o espetacular florescimento continental da indústria do livro independente 

indica que finalmente o mundo do livro estabilizou-se por todo o continente: escrever, editar 

e distribuir livros - ou promover a leitura- são bons negócios. 

Estamos no momento justo para dar o seguinte salto: a grande transição do uso social das 

novas tecnologias do livro que poderia ser propulsada a partir da América Latina, e desta vez, 

figuraríamos na qualidade de sócios da transformação. 

Como oficiais encarregados da gestão de programas de leitura, como empresários do li-

vro, como livreiros ou educadores, temos que deixar de ser receptores passivos da mudança 

tecnológica para converter-nos nos seus mais inteligentes promotores e usufrutuários.

Meu convite então, não é para comemorar os primeiros quarenta anos do CERLALC, mas 

para garantir que nos próximos quarenta anos, o organismo transforme-se no pivô da mu-

dança latino-americana. 

O ex-presidente espanhol Felipe González disse que o maior capital dos países do território 

da letra “enhe” (ñ) é a cultura; estamos, como geração, diante da possibilidade de investir esse 

capital de modo que redunde por todos os demais campos da economia e da política regionais.

A missão do CERLALC é construir sociedades leitoras que auxiliem na integração latino-

americana, proteger a criação intelectual, fomentar a produção de livros e recomendar me-

canismos que permitam ter acesso a eles. Gostaria de poder acrescentar, contando com a li-

derança que este generoso organismo concedeu ao meu país para este período, um objetivo 

transitório: promover ativamente as políticas públicas que coloquem o livro e o leitor latino-

americanos na vanguarda universal do século XXI.

Consuelo Sáizar Guerrero

Presidenta de CONACULTA e Presidenta do Comitê Executivo do CERLALC
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o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Lati-

na e no Caribe, CERLALC, chega aos seus primeiros quarenta 

anos de existência em 2011. No dia 23 de abril de 1971, coin-

cidindo com a celebração do Dia Internacional do Livro, 

foi firmado o Acordo de Cooperação Internacional entre 

o Governo da Colômbia e a UNESCO, relativo ao Centro Re-

gional para o Fomento do Livro na América Latina.

Os anos cinquenta e sessenta foram os responsáveis 

por desenhar transformações radicais no mundo, especialmente nas zonas em desenvolvimento. 

Um fenômeno em particular gerou desafios inusitados para os governos: a massificação acelerada 

do acesso à educação. Os diagnósticos realizados a partir do cenário multilateral mostravam enor-

mes deficiências no campo da produção de materiais educativos, especialmente livros, para saciar 

esse crescente “desejo de ler”. A esse respeito, Émile Delavenay (UNESCO e seu programa pelo livro, 

Paris, 1974), anotava que “A alfabetização, para ser definitiva, deve ficar coroada pela aquisi-

ção do gosto pela leitura; mas esta aquisição não é possível se não se dispõe de um mínimo de 

livros que permita às pessoas recém alfabetizadas saciar sua fome exercitando seu talento… 

Para que não se agrave o desequilíbrio entre países desenvolvidos e países em vias de desen-

volvimento, é preciso resolver rapidamente as dificuldades do acesso ao livro, que freiam os 

esforços de educação”.

A essa tarefa foram consagrados os esforços da UNESCO e de muitos países do mundo. Uma 

das estratégias recomendadas pela Organização foi a de promover a criação de centros regionais 

em algumas zonas do mundo que, por afinidades idiomáticas, históricas e culturais, pudessem 

fortalecer a cooperação no campo do livro e da leitura. Daí nasceram os centros de fomento do 

livro no Japão, Paquistão, Camarões e Colômbia.

O governo colombiano de então, a instâncias dos seus representantes na UNESCO, entendeu a 

transcendência da estratégia estabelecida e assumiu o desafio de elaborar um projeto para criar 

um centro de fomento do livro para a América Latina, que não encontrava-se dentro do orçamento 

inicial da UNESCO. A gestão, que iniciou-se em 1967, foi formalizada em abril de 1971, com a firma do 

Acordo de Cooperação. 

O CERLALC assumiu o desafio de tornar realidade os princípios estabelecidos na Carta do Livro, o 

decálogo proposto pela UNESCO para a celebração do Ano Internacional do Livro, em 1972. Para esse 

propósito muitos governos da região uniram-se. Nos primeiros quatro anos de funcionamento 

do Centro doze países uniram-se ao Acordo, o que mostra o profundo interesse que a criação 

do mesmo suscitou nas nações que, além de compartilhar um idioma e umas raízes culturais 

comuns, experimentavam transformações parecidas nos campos econômico e social.

Quarenta anos já transcorreram desde o nascimento do Centro. Ao redor do CERLALC teceu-

se uma rede –multidisciplinar e multinacional– de funcionários governamentais, acadêmicos, 

empresários e organizações não governamentais, o que contribuiu para tecer um novo cenário 

para o livro e para a leitura. O CERLALC criou uma comunidade do livro na região, através do en-

contro frequente em atividades acadêmicas e de formação; nas feiras do livro; nos múltiplos 

produtos de informação gerados pelo Centro; na assessoria aos governos dos países membros 

para a formulação de políticas nacionais do livro e em programas específicos no âmbito da 

missão da instituição: a economia do livro, o direito de autor, o incentivo à leitura e à escrita, 

as livrarias e as bibliotecas. 

Em todos estes anos, conseguimos sensibilizar os governos sobre o duplo valor do livro 

e da atividade editorial, como bem econômico e como bem cultural. Essa compreensão do 

setor do livro foi a que permitiu o tratamento diferenciado do setor (com relação a outros 

setores) e abriu o espaço para a compreensão similar de outras atividades econômicas vincu-

ladas à cultura (a música e o setor audiovisual, por exemplo).

Hoje, quando as atividades econômicas vinculadas ao conhecimento e à criação intelec-

tual ganham visibilidade no terreno da geração de emprego e de riqueza, a importância da 

atividade do CERLALC multiplica-se, pois é o livro o único dos setores da cultura que conta com 

um organismo intergovernamental especializado, de alcance regional, que entende suas dinâ-

micas e age como um centro de investigação, pensamento, informação, formação e promoção.

De alguma maneira, o desafio assumido no início da década de setenta exibe resultados. 

Vale a pena anotar que dos centros gerados nessa época pela UNESCO, o CERLALC é o único que 

sobrevive, demonstração evidente de que o centro transformou-se num instrumento eficaz 

para gerar mudanças no entorno regional da leitura, do livro das bibliotecas.

Na década de sessenta, falava-se de uma “revolução do livro” quando se fazia referência 

às grandes transformações no mercado, como resultado do crescimento da demanda e das 

inovações tecnológicas da moda. Para enfrentar o tema, a multilateralidade assumiu os desa-

fios e construiu mecanismos para avançar.
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Hoje, sem dúvida, estamos diante de uma nova revolução do livro. Daí que a existência 

e o fortalecimento de organismos como o CERLALC sejam imperativos. A emergência do livro 

eletrônico, a brecha digital e as múltiplas formas de leitura estabelecem desafios similares ou 

superiores aos que já eram enfrentados nos anos sessenta. Comemorar estes primeiros qua-

renta anos é uma ocasião propicia para recorrer o andado e para reorientar a ação rumo ao 

futuro. Uma nova cruzada pela leitura, pelo livro e pelas bibliotecas pode ser um bom ponto 

de partida para enfrentar os desafíos que hoje nos são apresentados.

Nestas páginas queremos contar-lhes um pouco os detalhes da história do CERLALC, de suas 

ações, de seus protagonistas. São muitos os homens e as mulheres que acompanharam este 

trânsito: os que a partir dos governos e da UNESCO facilitaram os processos de gestação e cres-

cimento do CERLALC; os que dia-a-dia colocaram sua quota de trabalho e dedicação para tornar 

realidade a missão empreendida; os que foram nossos sócios a partir dos organismos não-go-

vernamentais, a academia, a empresa privada e os organismos intergovernamentais. A todos 

eles enviamos nossa mais profunda homenagem e nosso reconhecimento nesta celebração.

Iniciamos uma nova etapa na vida do CERLALC. Sustentar e aumentar a rede construída 

nestes quarenta anos é o grande desafio da nossa atividade. Mas, em particular, é a esse uni-

verso de leitores na região, a quem dedicamos e dedicaremos nossos melhores esforços, o 

motor das ações passadas, presentes e futuras do Centro.

Esta introdução ficaria incompleta se não deixássemos uma expressa constância do nos-

so agradecimento ao Conselho Nacional para a Cultura e as Artes CONACULTA, do México, e ao 

Fundo de Cultura Econômica, pela sua generosa contribuição na impressão deste livro.

Fernando Zapata López

Diretor do CERLALC
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   saciar a fome de livros

Na Ásia, na África, na América Latina e nos estados árabes, 

em diferentes graus, existe uma aguda escassez de livros. 

Baixa produção, canais de distribuição inadequados e o alto 

custo de importar suficiente número de livros combinam-se 

para privar ao público dos materiais de leitura que necessita.

Ronald Barker e Robert Escarpit 

O desejo de ler, unesco, Paris, 1973
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n o começo da segunda metade do século XX, o mun-

do sofreu grandes transformações de todo tipo: 

econômicas, sociais e políticas. Dentro dos fenô-

menos a serem destacados estão a polarização do 

desenvolvimento econômico (países desenvolvi-

dos vs. países em desenvolvimento); a emergência 

de novos estados nacionais, em particular na Ásia 

e na África; o alto crescimento demográfico; a ur-

banização acelerada e a inusitada ampliação do sistema educativo. Todos estes fatores ge-

raram desafios específicos aos Estados do mundo. No campo educativo e cultural, os temas 

relacionados com o analfabetismo e a massificação do acesso ao sistema escolar e as enor-

mes brechas entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento, foram objeto 

de especial atenção por parte da UNESCO, o organismo multilateral do sistema de Nações 

Unidas criado em 1946. Além dos desafios particulares para o mundo em desenvolvimento 

no campo educativo, fez-se evidente a necessidade de formular políticas nacionais e regio-

nais para enfrentar um dos problemas para o desenvolvimento do setor: a disponibilidade 

de materiais educativos (principalmente de textos escolares), para as massas de população 

que estavam tendo acesso ao sistema educativo.

Em 1965, a UNESCO publicou A revolução do livro, um trabalho do experto Robert Escarpit, 

onde observa-se o panorama global da edição, que incorpora, além dos aspectos indicados 

acima, os impactos do desenvolvimento tecnológico na produção e distribuição de livros e 

as mudanças no mercado de consumo. “…No mundo do livro o tempo transcorre muito de-

pressa. Tudo mudou em sete anos: os livros, os leitores e a literatura”, anota Escarpit ao fa-

zer referência aos seus trabalhos anteriores sobre o tema, no final da década de cinquenta. 
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 Saciar  a  fome de l ivros

As cifras sobre produção de títulos de livros no mundo para as décadas de cinquen-

ta e sessenta eram muito fragmentárias, em particular, para os países em desenvolvimen-

to. Inclusive para o mundo desenvolvido as cifras existentes eram bastante imprecisas, 

situação derivada de assuntos como a falta de uma metodologia estandarizada para a 

classificação da produção, para não falar, da inexistência de uma definição estándar de 

“livro” (assunto que só se resolveu a partir da 13ª Conferência Geral da UNESCO, em 1964). 

“Em 1972, a produção de livros no mundo era de mais ou menos 500 000 títulos e de 7 000 

a 8 000 milhões de exemplares ao ano. A taxa anual de crescimento estava em torno de 4 por 

cento com relação aos títulos e de 6 por cento com relação aos exemplares. Entre 1950 e 1970, 

a produção mundial por títulos foi duplicada e a produção mundial por exemplares, triplica-

da”, comentava Émile Delavenay no documento UNESCO e seu programa pelo livro, publicado 

em 1974. Mais adiante anota que “A ‘revolução do livro’ do século XX consistiu em torná-lo 

acessível a centenares de milhões de individuos, já que antigamente estava reservado a cen-

tenares de milhares. Coincidiu com a explosão demográfica e com a explosão da educação. 

Mas seus efeitos e suas manifestações ainda são repartidos de forma desigual no mundo. O 

acesso ao livro está estreitamente vinculado aos problemas de desenvolvimento econômico 

e social e da educação”.

No mesmo texto, Delavenay faz uma crua radiografia da situação do livro no mundo em 

1967, que pode simplificar-se em:

•	 Trinta países, que representam 30% da população mundial, produzem 81% dos títulos.

•	 China, com 21% da população mundial, produz 7% dos títulos.

•	 O mundo subdesenvolvido restante (África, América Latina, Ásia –sem China e Japão–), com 

49% da população mundial, produz 12% dos títulos. Ali moram 35% dos adultos alfabetizados e 

40% das crianças escolarizadas.

•	 “Enquanto a produção mundial de títulos triplicava-se entre 1950 e 1970, a produção dos 

países em vias de desenvolvimento, se não diminuiu durante esse período, parece ter tido 

uma estabilização com respeito à produção mundial, situando-se em torno de 12%”.

•	 As importações, uma forma de satisfazer os vazios da produção local, enfrentam-se a dificul-

dades tarifárias e financeiras.

Foi nesse contexto que a UNESCO focalizou boa parte do seu plano de ação na década de 

sessenta, ao recomendar estratégias específicas para garantir que “a revolução do livro”, ao 

invés de profundizá-las, se tornasse um instrumento para fechar as brechas existentes entre o 

mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Ja na década de cinquenta, através da 

publicação do livro de Ronald Barker, Livros para todos (1956), a UNESCO havia empreendido a 

análise dos fatores que limitavam a livre circulação do livro no mundo, de acordo com a políti-

ca global da livre circulação dos bens culturais, estabelecida pelo Acordo de Florença em 1950.

Em 1966, durante a 14ª Conferência Geral, a UNESCO formalizou um plano de trabalho neste 

campo, que ampliou as reiteradas recomendações das Conferências anteriores e concretizou 

uma série de ações a serem propostas aos governos do mundo:

Se autoriza ao Diretor Geral a fomentar a cooperação in-

ternacional em matéria de edições organizando reuniões, 

fazendo consultas e realizando estudos e investigações es-

pecialmente destinados a ajudar aos países em vias de de-

senvolvimento para:

a) Formular políticas nacionais sistemáticas de desenvolvi-

mento da produção de livros plenamente integrada no pla-

nejamento global, econômico e social;

b) Expandir as indústrias editoriais nacionais e, em especial, 

a produção de livros necessários para acelerar o desenvolvi-

mento educativo e as atividades de alfabetização;

c) Estender os sistemas de distribuição de livros e aplicar efi-

cazmente as técnicas de promoção editorial;

d) Ampliar os serviços de formação em matéria de edições e 

o eventual estabelecimento, em um país asiático, de um centro regional de edição e distribuição 

de livros, com especial consideração das artes gráficas;

e) Fomentar, mediante estudos e investigações, a plena utilização dos livros e outros materiais de 

leitura ao serviço do desenvolvimento econômico e social e da compreensão mútua.

Resolução 4222, 14ª Conferência Geral UNESCO, Paris, 1966.

A decisão da 14ª Conferência Geral desencadeou ações em diversas partes do mundo que 

incluíam o fortalecimento dos diagnósticos locais e regionais; reuniões de expertos inter-
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nacionais (Tóquio, em 1966; Accra, em 1968; Bogotá, em 1969; O Cairo, em 1972); o estímulo 

a processos de acordos entre os setores público e privado através da criação de conselhos 

nacionais para o fomento do livro e a decisão de promover a criação de centros especializa-

dos, por regiões, em algumas zonas do mundo, que serviriam para promover a cooperação 

intrarregional. Desta política nasceram os centros estabelecidos em Tóquio, Yaundé, Bogotá 

e Karachi.

Esta política viu-se fortalecida quando em 1970, a 16ª Conferência Geral da UNESCO decla-

rou a 1972 como o Ano Internacional do Livro, sob o lema “Livros para todos”. A celebração de 

1972 dirigiu os olhos do mundo rumo ao livro e aos leitores e gerou múltiplas ações ao redor 

do mundo do livro, que serviram como modelo para os desenvolvimentos posteriores de po-

líticas nacionais do livro.

Neste contexto foram inscritas as ações realizadas para propiciar a criação do Centro Re-

gional para o Fomento do Livro na América Latina, CERLAL, cujos primeiros passos coincidiram 

com a formulação das políticas empreendidas pela UNESCO  desde 1966. 
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a carta do livro de 1972*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Todos têm direito a ler.

Os livros são indispensáveis para a educação.

A sociedade tem o dever específico de criar condições propícias para a atividade 

criadora dos autores.

Uma vigorosa indústria editorial é indispensável para o desenvolvimento nacional.

Para a indústria editorial é indispensável dispor de equipamentos e instalações de 

fabricação adequados.

Os livreiros prestam um serviço de enlace fundamental entre o editor e o leitor.

As bibliotecas são um meio valiosíssimo para difundir a informação e o 

conhecimento e para usufruir do saber e da beleza.

A documentação presta à causa do livro um valioso serviço, ao reunir e colocar à 

disposição do público, o material básico de consulta.

A livre circulação dos livros entre os países constitui o complemento imprescindível 

da produção nacional e favorece a compreensão internacional.

Os livros servem à causa da compreensão internacional e da cooperação pacífica.

Tomado de Robert Escarpit, “Tendências do Fomento Mundial do Livro 1970-1978”, em 

UNESCO: Estudos sobre o Livro e a Leitura No. 6, UNESCO, Paris, 1984.

*A Carta foi formulada durante o Ano Internacional do Livro, da UNESCO, pelo Comitê 

Internacional de Apoio e serviu como bússola para orientar muitas das ações desenvolvidas 

durante esse ano e os seguintes.

 Saciar  a  fome de l ivros
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“cerlalc: o rosto da unesco na américa latina”

milagros del corral*

Meu primeiro contato com o CERLALC remonta-se a 1986 e ocorreu com 

motivo da minha participação num curso regional de formação sobre direito 

de autor convocado em conjunto pela UNESCO/CERLALC. Nessa época, já ti-

nha experiência com outras muitas organizações mundiais e regionais (OMPI, 

UNESCO, Comissão Europeia, CISAC, União Internacional de Editores, etc.), mas 

o citado curso era minha primera incursão na América Latina. 

Desde aquele já distante 1986, mantive fluidas relações com o CERLALC, 

instituição regional pioneira no desenvolvimento do livro, da leitura, das bi-

bliotecas e do direito de autor,  participando nas reuniões oficiais dos seus 

órgãos reitores em representação da Federação de Grêmios de Editores de 

Espanha, cuja Secretaria Geral esteve sob meu comando durante sete anos, 

assessorando projetos concretos –me vem à memória o relativo à constru-

ção do Espaço Ibero-americano do Livro, a Lei Tipo de Guaiaquil ou, muito 

recentemente, o projeto de Lei Tipo sobre a leitura, o livro e as bibliotecas–. 

Nossa colaboração estreitou-se durante minha etapa na UNESCO, organi-

zações ligadas pela história e pela devoção ao livro e à leitura. Ao longo des-

ses dezesseis anos, o CERLALC foi para a UNESCO um aliado fiel, profissional e 

extremamente eficaz. Pode-se dizer que o CERLALC executou nosso programa 

do livro na América Latina transformando-se no ”rosto da UNESCO“ na Améri-

ca Latina, a quem encomendávamos sistematicamente qualquer atividade no 

âmbito de suas competências. 

Na minha opinião, poucas organizações internacionais podem, como o 

CERLALC, sentir-se orgulhosas do positivo balanço acumulado em matéria de 

políticas do livro, formação, promoção e difusão do direito de autor e de-

senvolvimento das bibliotecas, campanhas de leitura e tantos outros temas 

conexos, apesar dos modestos recursos econômicos a sua disposição…

*Foi subdiretora geral da UNESCO para o setor da Cultura; diretora da 

Biblioteca Nacional da Espanha e Secretária Geral da Federação de Grêmios 

de Editores da Espanha.

 Saciar  a  fome de l ivros
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 américa latina aposta pelo livro

Poderia oferecer-se assistência ao instituto latino-americano de produção de livros 

que talvez seja criado durante a reunião que ocorrerá nessa região em 1969.

Resoluções unesco, 15ª Conferência Geral, Paris, 1968 
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a 
criação do CERLALC esteve inscrita dentro do Programa da 

UNESCO de fomento ao Livro, estabelecido na 14ª Conferência 

Geral (1966). O projeto original da UNESCO, tal como anotou-se 

antes, incluiu a criação de quatro centros de fomento da pro-

dução de livros no mundo em desenvolvimento. América Lati-

na foi uma das regiões prioritárias indicadas pela Organização 

a pesar de que as ações já concretizadas pela UNESCO tinham 

sido enfocadas inicialmente à Ásia, África e aos países árabes.

 O mundo do livro na região

Quando foram iniciadas as gestões para criar um centro de promoção do livro na América Latina, 

os elementos do diagnóstico regional não eram muito claros, pelo menos em termos quantitati-

vos. Documentos da época resenham aspectos como a ampla diversidade regional nos campos 

educativo e cultural e identificam algumas tendências do setor. No projeto apresentado pelo 

Governo colombiano à UNESCO para a criação do CERLALC algumas destas cifras são mostradas.

As taxas de alfabetismo entre os 248 milhões de habitantes da região variam entre menos 

de 8% e mais de 50%.

A região produz aproximadamente 150 milhões de livros ao ano… cerca de 3% da produção 

mundial. Mais de 100 milhões destes exemplares são publicados por somente quatro países.

Em relação a títulos de livros, América Latina produz 21 000 ao ano… 4,2% da produção 

mundial.
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 América  Lat ina aposta  pelo  l ivro

A estas cifras deviam incorporar-se outros aspectos que limitavam o desenvolvimento do 

setor, relacionados com os níveis de pobreza; a alta dependência do livro importado da Espa-

nha, agravada em muitos casos pelas barreiras tarifárias e administrativas; o ineficiente sistema 

de distribuição; a falta de uma política dirigida a dotar de textos e outros materiais educativos 

às gerações que ingressavam ao sistema escolar; os altos custos de transporte de livros; a ca-

rência de uma infra-estrutura tecnológica moderna para a produção física de livros e a insta-

bilidade das políticas econômicas regionais (taxas de câmbio, controles às importações, etc.).

Apesar destas deficiências estruturais, a região também exibia inumeráveis virtudes que 

permitiriam modificar radicalmente as condições do mercado do livro, da oferta a demanda: 

tamanho do mercado, comunidade idiomática, afinidades culturais e históricas, alto peso re-

lativo da população jovem, alguns países com um nível alto de 

desenvolvimento da indústria editorial, avanços nos proces-

sos de integração econômica na região e um acelerado cresci-

mento das taxas de escolarização.

Nesse contexto, a América Latina era uma região que po-

deria constituir-se num bom laboratório para colocar em prá-

tica as políticas da UNESCO, com relação ao setor do livro. Uma 

série de coincidências ocorreram para que numa região, que 

não se encontrava dentro dos planos prioritários do projeto da 

UNESCO, se abrisse caminho a uma das experiências de maior 

sucesso no campo da integração regional ao redor do livro.

 O Centro começa a delinear-se

A Guerra dos Seis Dias, o conflito bélico que envolveu Israel e os países árabes em junho de 

1967, teve seu papel na criação do CERLALC. Nessa época, a delegação colombiana perante a 

UNESCO profundizou nas ações para incorporar a América no Programa de Fomento ao Livro, 

diante das dificuldades que a confrontação armada gerava para o desenvolvimento do proje-

to no Oriente Médio.

No dia 7 de setembro de 1967, o governo colombiano solicitou à UNESCO que, no Programa 

e Orçamento para o biênio 1969-1970, fossem estendidos rumo à América Latina as ações 

multilaterais de fomento do livro. A proposta colombiana incluiu duas ações centrais: a cria-

ção de um Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e a realização de uma 

Reunião de Expertos sobre Produção e Distribuição de Livros na América Latina, em 1969, 

similar às realizadas em Tóquio (1966) e em Accra (1968).

A proposta colombiana foi bem recebida na UNESCO e para finais de 1967 chegou uma 

primeira missão a Bogotá para estabelecer o contato inicial e avaliar as necessidades da 

“a leitura como fator social” 
Iván Egüez*

Quando Paul Celan disse que a respiração é como um “botão invisível”, comparável somente 

com a leitura, disse muitas coisas, muitas maravilhas. Entre outras coisas, que não podemos ver 

sem ler, viver sem ler, que o que se respira é vida que cresce, que o que se lê floresce, que ambas 

operações, a de respirar e a de ler, são inapreensíveis, indispensáveis, enfim… Mas, sobretudo, dis-

se que cada pessoa pode interpretar as palavras a partir de seu próprio coração; aberto não só na 

constância do palpitar, mas também no desejo de apreensão do desconhecido, nessa libido pelo 

conhecimento, o atributo humano mais pessoal. Ninguém é o desejo do outro, assim como ninguém 

é o pensamento do outro. Há quarenta anos, não se falava sobre isto nos círculos de leitura, a pesar 

de que já se falava nos corredores da teoria da recepção. O CERLALC e as leis do livro que foram flo-

rescendo no entorno falavam, basicamente sobre o instrumento, e não do ar que emanava, nem do 

desejo que o fazia possível. 

Mas, a reflexão que acompanhou o CERLALC durante seus anos de existência foi uma fecunda 

reflexão sobre si mesmo. Permitiu ir além, não só do livro como produto mercantil que demandava 

isenções fiscais, ou do livro como ferramenta de desenvolvimento e instrumento que possibilita a 

leitura, mas também da leitura como fator social, como políticas nacionais e regionais que incidem 

em todo o mundo do livro, que engloba a produção do livro e a operação de ler. 

Nossos povos demandam que a leitura seja vista como um direito do cidadão, um direito que 

entranha convicções que vejam no livro e na leitura um índice de desenvolvimento humano, um re-

quisito para o bem-viver, um dos poucos espaços de espiritualidade laica que nos restam neste mundo 

cada vez mais desumanizado. Desse modo, faremos também de nossa América esse “botão invisível”.

*Novelista, poeta e ensaísta equatoriano. 

Diretor da Corporação Eugenio Espejo pelo Livro e pela Cultura. 
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   Comitê Internacional do Livro, Bogotá, 1973.

região. O potencial da América Latina para o desenvolvimento da proposta foi comentado 

em documentos do período. Em Fome de livros, trabalho de Ronald Barker e Robert Escarpit, 

publicado pela UNESCO em 1973, comenta-se que “Na América Latina, existe a sensação de 

que as estruturas existentes na profissão do livro poderiam ser melhor reforçadas através 

da criação de um centro regional de fomento do livro. Esta aproximação espelha o amplo 

interesse na América Latina, em atividades que poderiam promover a integração regional”.

O pedido da realização da Reunião de Especialistas foi reiterada em junho de 1968, com a 

adesão do Brasil, do Chile, do Equador, de El Salvador, de Honduras, da Nicarágua, do Peru, da 

República Dominicana, do Uruguai e da Venezuela. Na 15ª Conferência Geral da UNESCO (Paris, 

1968), contemplou-se que “Poderia oferecer-se assistência ao instituto latino-americano de 

produção de livros que talvez seja criado durante a reunião que ocorrerá nessa região em 

1969”. Durante dezembro de 1968 e janeiro de 1969, Robert Escarpit, sociólogo francês e ex-

perto da UNESCO, autor de A revolução do livro (Alianza, 1968) e co-autor de Fome de livros, 

visitou a região para estudar o projeto de criação de um centro, com base no anteprojeto 

apresentado pelo Governo colombiano.

 Vozes expertas pelo livro

A reunião estabelecida desde 1967 realizou-se, finalmente, em Bogotá, entre 9 e 15 de se-

tembro de 1969, depois de ser aprovada na 15ª Conferência Geral (Resolução 15C/4231), 

apresentada pela Colômbia, com o apoio do Brasil, do Chile, da Costa Rica, do Equador, do 

Peru, da República Dominicana, do Uruguai e da Venezuela. A reunião, a qual compareceram 

cinquenta expertos de vinte e três países e cerca de quarenta observadores de organismos 

multilaterais e regionais e de países de fora da região, moveu-se em dois âmbitos. Julian 

Behrstock, o reconhecido experto da UNESCO e um dos princi-

pais impulsores dos Programas de Fomento ao Livro, ao abrir a 

reunião, em representação do Diretor Geral da UNESCO, mani-

festou que a cooperação entre os países da América Latina, em 

relação com o livro, “seria particularmente efetiva, dado que 

a homogeneidade linguística e cultural, favorece as iniciativas 

regionais. Existe na região um mercado já grande e crescente 

como resultado da expansão do alfabetismo e da escolaridade 

e um crescente interesse pela leitura”.

Em primeiro lugar, foi feita uma análise da situação do 

mercado do livro na região e foram formuladas recomendações 

para o seu fortalecimento nas áreas de livre circulação, redução 

de barreiras tarifárias e administrativas à importação, estímu-

los à criação de indústrias editoriais e atividades conexas (im-

prenta, papel, etc.) e a proteção do direito de autor. Sugeriu-se 

de maneira especial estimular a produção dos textos escolares, para uma crescente demanda 

a partir do setor educativo. Na reunião foram apresentadas as diferenças notáveis no desen-

volvimento do setor do livro na região e foram destacados os países com um alto nível de 

produção editorial; países onde o setor estava começando a desenvolver-se, que contavam 

com recursos potenciais e abundantes para um desenvolvimento sustentável e países nos 

quais os recursos potenciais existentes não tinham sido devidamente utilizados.

Finalmente, a Reunião aconselhou a adoção de políticas nacionais do livro, como um 

mecanismo idôneo para gerar ações mais pertinentes com as problemáticas do setor.

 América  Lat ina aposta  pelo  l ivro
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  Primeira reunião do Conselho do CERLAL, 1972.

o primeiro conselho do cerlal

Em agosto de 1972, esteve reunido em Bogotá o primeiro 

Conselho do CERLAL. Sob a presidência de Fernando Aínsa (Uru-

guai), foi feito um balanço das atividades realizadas pelo Centro. 

Assistiram a UNESCO, o PNUD, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, o 

Equador, El Salvador, o Panamá, o Paraguai, o Peru, a República 

Dominicana e o Uruguai.

Já delineavam-se, de alguma maneira, ações concretas, no 

campo de missão do Centro:

“…a pedido especial do PNUD, preparou-se uma resenha do 

regime de importação dos diversos países da América Latina… 

manteve-se contato com os países, solicitando informação sobre 

o regime legal do livro… gestionou-se a obtenção de bolsas de 

estudo para Artes Gráficas e já existe o compromisso garantido 

de 10 bolsas de trabalho e de estudo na Espanha… foi realiza-

do um curso sobre Produção e Administração Editorial, no qual 

participaram bolsistas dos 20 países da área hispano-lusitana… 

participou-se ativamente nos seguintes eventos internacionais: 

Co-organização da Feira Internacional do Livro Didático (Bogotá, 

março de 1972); Seminário Sub-Regional de Produção e Distribui-

ção do Livro (Costa Rica, maio de 1972); Co-organização do Se-

minário Sub-Regional de Distribuição do Livro em Zonas Rurais 

(Bogotá, maio/junho de 1972); Seminário de Literatura Infantil no 

Brasil (São Paulo, junho de 1972); Reunião de Expertos sobre o 

Desenvolvimento do Livro na Ásia (Tóquio, julho de 1972)”.

 América  Lat ina aposta  pelo  l ivro
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O Diretor Geral da UNESCO Amadou-Mahtar M’Bow, durante sua visita à Colômbia em 1975, e o Presidente da Colômbia, 

   Alfonso López Michelsen.
Um anúncio no Boletim No.2 mostra-

va as publicações disponíveis para os 

interessados, uma lista de 42 docu-

mentos sobre diversos temas sobre a 

produção e circulação de livros. Por 

essa mesma época, o CERLAL pro-

duziu, em co-edição com uma edito-

ra espanhola, o primeiro livro para 

a região: Cálculo editorial: funda-

mentos econômicos da edição, de 

Alfonso Mangada.

Outro grupo de trabalho assumiu a tarefa de analisar a proposta do Governo colombiano 

para a criação de um centro regional, com sede em Bogotá. As recomendações finais estabe-

leciam que “deve criar-se em Bogotá um Centro de Fomento do Livro para América Latina, que 

sirva como um ponto específico para os esforços de impulsar a 

livre circulação e o crescimento da produção e distribuição re-

gional de livros”. Analisou-se a proposta do Governo colombiano 

de contribuir com o investimento na infra-estrutura do Centro e 

na financiação parcial de seus gastos de operação. A reunião de 

expertos dispôs os seguintes objetivos para o Centro:

I.  Tomar todas as medidas necessárias para alcançar o desenvolvimen-

to e a harmonização do mercado latino-americano do livro, de forma 

tal que possa ser eventualmente transformado num mercado comum.

II. Desenhar planos para o treinamento, qualificação e aperfeiçoamen-

to técnico do pessoal nos diferentes níveis dos setores de edição e de 

distribuição.

III.  Defender o direito de autor… e realizar estudos, com particular refe-

rência aos problemas específicos de cada país que limitam a aplicação 

dos acordos internacionais nesta matéria…

IV. Realizar e difundir estudos estatísticos relativos à produção e distri-

buição de material impresso, nos países da América Latina…

V. Realizar investigações sistemáticas sobre hábitos, níveis, interesses de 

leitura e qualidade das publicações, em particular as dirigidas a crianças, 

jovens e adolescentes…

VI. Realizar estudos, em diferentes níveis educativos e econômicos, en-

caminhados a definir a estratégia mais apropriada para a promoção da 

leitura.

VII.  Promover a organização e o fortalecimento dos serviços de bibliote-

cas escolares e públicas e colaborar na aplicação destes planos no âmbito 

regional, de acordo com as condições socioeconômicas de cada país…

VIII. Estimular a criação de entidades nacionais de promoção do livro com a colaboração de insti-

tuições locais, públicas e privadas…

IX. Procurar a compilação periódica e regular de uma bibliografia atualizada de obras em espa-

nhol, português, francês, inglês e outros idiomas falados na América Latina, utilizando computa-

dores eletrônicos.

 Da ideia ao Centro

As cartas estavam sobre a mesa. América Latina incorporava-se formalmente ao Programa de 

Fomento ao Livro, empreendido pela UNESCO desde 1964. A vontade dos países da região foi 

expressada claramente na Reunião de Expertos, e o Governo colombiano havia formalizado 

sua disposição para a criação do Centro em Bogotá. Como concretizar a ideia?

Mediante o Decreto 0253 de fevereiro de 1970, o Governo colombiano autorizou a quatro 

organismos locais (o Instituto Caro e Cuervo; o Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura; 

o Instituto Colombiano para o Fomento da Educação Superior, ICFES; e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem, SENA) para que integrassem a primera Junta Diretiva de um organismo nacional 

que chamou-se Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina, CERLAL, (a “C” final 

da sigla atual foi agregada posteriormente). Esta Junta devia organizar e dirigir os primeiros 

trabalhos do Centro. Nesta, além dos quatro institutos, estavam presentes os ministérios de 

Relações Exteriores e Educação, assim como o Departamento Nacional de Planejamento. 
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 CERLALC.  Una historia  de  l ibros  e  integración

   Vista do edifício onde funcionou a primeira sede do CERLALC, 

    no centro histórico de Bogotá.

a primeira sede

Em pleno coração de Bogotá, no casco histórico da cidade, 

o Ministério de Educação Nacional da Colômbia entregou ao 

CERLALC sua primeira sede. Ali, fazendo uso de dois móveis de 

escritório e um telefone, trabalharam Álvaro Garzón e uma 

secretária, desenhando as primeiras linhas do que viria a ser 

o CERLALC, de acordo com o projeto promovido pelo Governo 

colombiano. Em 1971, a esta equipe somaram-se, depois de 

firmado o Acordo com a UNESCO, Heriberto Schiro (Argentina) 

e Jaime Villegas (México), contratados pela UNESCO como 

expertos regionais. Já eram quatro movéis de escritórios e três 

secretárias. Em 1972, com a nomeação do primeiro diretor, 

Arcadio Plazas, o espaço atribuído inicialmente ao Centro 

foi ficando pequeno, e empreendeu-se a busca de uma sede 

definitiva para a instituição. Em 1973, o  CERLALC  adquiriu sua 

atual sede.

 América  Lat ina aposta  pelo  l ivro



 CERLALC.  Uma história  de  l ivros  e  integração

50 j 51j

No dia 3 de março de 1970 foi firmada a ata de fundação do Centro e o Decreto 2290 do 

mesmo ano aprovou os Estatutos desta entidade nacional, que já contemplavam o possível 

trânsito do Centro a uma entidade intergovernamental.

No dia 23 de abril de 1971 o Governo da Colômbia e a UNESCO firmaram em Bogotá um 

Acordo de Cooperação Internacional pelo qual o Governo colombiano comprometia-se a 

transformar o Centro criado em 1970, num Centro Regional. Este instrumento estava aberto à 

adesão de todos os Estados de unidade linguística hispânica. 

O Congresso da Colômbia conferiu sua aprovação, mediante 

a Lei 27 de 1971, ao Acordo que expirava em 31 de dezembro de 

1976, ficando aberta a possibilidade de sua reformulação em 

consulta com os governos membros do Centro.

Uma comunicação de um Estado à Chancelaria colombia-

na, com cópia à UNESCO, bastava para formalizar sua adesão 

ao CERLAL, na qualidade de membro efetivo ou associado. Os 

membros efetivos seriam “todos os países da América Latina, 

de unidade linguística hispânica”; e os membros associados “os países de unidade linguística 

hispânica, localizados fora da região geográfica da América Latina”. Com as primeiras adesões 

de outros Estados a este Acordo Internacional, a entidade de direito público colombiano (do 

Decreto 2 290) ficou em suspensão e entrou em pleno vigor o organismo internacional.

Por outro lado, para formalizar sua presença no território colombiano, o CERLAL, como 

organismo internacional, negociou dentro do Acordo o outorgamento dos privilégios e imu-

nidades similares aos concedidos às agências especializadas das Nações Unidas.

Os objetivos do Centro, no Acordo de 1971, eram muito similares aos estabelecidos na 

Reunião de Expertos de 1969:

1. Fomentar a coordenação dos esforços das entidades públicas e privadas da região, orientadas à 

produção, difusão e distribuição do livro nos países de fala hispânica da América Latina.

2. Fomentar a aplicação das medidas necessárias para conseguir o desenvolvimento e a hamoni-

zação do mercado do livro em dita zona, de maneira que possa chegar a estabelecer um mercado 

comum.

3. Estimular a criação de entidades nacionais dedicadas à promoção do livro, com o auxílio das 

instituições locais, públicas e privadas, que desejem colaborar com essa iniciativa.

4. Compilar e colocar à disposição de ditos países as estatísticas e documentos relativos à produ-

ção, distribuição e demanda de livros nos países da região, aproveitando os fatores de unidade 

cultural e linguística.

5. Comprometer esforços para a compilação periódica e regular da bibliografia de obras em lín-

guas hispânicas.

6. Realizar investigações sistemáticas sobre hábitos, níveis e interesse de leitura.

7. Levar adiante os estudos em distintos níveis educativos e socioeconômicos encaminhados a 

estabelecer a estratégia mais apropriada para a promoção da leitura.

8. Desenvolver planos para a formação e a promoção profissionais nas indústrias gráficas e edito-

riais e da distribuição do livro e realizar também as investigações sobre recursos humanos.

9. Realizar estudos relativos aos direitos de autor, com especial ênfase nos problemas específicos 

de cada país, que limitam a aplicação dos Acordos Internacionais sobre o tema, defender esses 

direitos, velar para que sejam cumpridos e ajudar a encontrar fórmulas viáveis com a assistência 

dos organismos internacionais competentes para o acesso dos povos da região às fuentes de cul-

tura universal.

10. Organizar e fortalecer os serviços de biblioteca escolares e 

públicas em cada país e colaborar na aplicação destes planos 

no âmbito regional, de acordo com as condições socioeconômi-

cas de cada Estado, e promover na região a formação de biblio-

tecários, mestres bibliotecários e administradores de serviços 

de bibliotecas escolares e públicas.

O Acordo estabeleceu, além do mais, a criação de um Con-

selho e um Comitê Executivo, como instâncias de direção do 

Centro. O Conselho, encarregado de formular a política geral 

do Centro e seus programas de desenvolvimento, estaria for-

mado por: “a) Um representante do Governo. b) Dois repre-

sentantes designados pela Junta Diretiva colombiana contem-

plada no Decreto número 2290 de 1970. c) Um representante 

de cada um dos demais Estados Membros efetivos e dos Esta-

dos Membros Associados. d) Um representante do Diretor Geral da Organização”. 

O Comitê Executivo se encarregaria de dirigir e de controlar o funcionamento geral do Cen-

tro e estaria integrado por: “a) Um representante do Governo. b) Um representante designado 

pela Junta Diretiva colombiana contemplada no Decreto número 2290 de 1970. c) Um repre-
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  Ámerica  Lat ina  apuesta  por  el  l ibro

  Reunião dos Presidentes das Câmaras do livro, Buenos Aires, 1977. 

sentante do Diretor Geral da Organização. d) Até seis (6) representantes dos Estados Membros 

designados pelo Conselho a cada dois anos.”

Em janeiro de 1977, a UNESCO e o Governo da Colômbia decidiram prorrogar o Acordo de 

1971, mediante um Acordo firmado em Paris, no dia 10 de fevereiro de 1977. Esta prórroga teria 

vigência até o dia 31 de dezembro de 1982. Ao expirar o Acordo anterior, a UNESCO e o Governo 

colombiano estabeleceram um novo Acordo de Cooperação Internacional, no qual foram in-

troduzidas algumas modificações importantes. Este foi assinado em Paris no dia 1º de agosto 

de 1984 e ratificado na Colômbia, mediante a Lei 65 de 20 de novembro de 1986.

O novo Acordo ampliava o alcance geográfico e idiomático do Centro, ao estabelecer 

que “… poderá estender seus programas aos países da América Latina e do Caribe e aos paí-

ses de unidade linguística hispano-lusitana que encontrem-se fora destas áreas geográficas; 

igualmente poderá estabelecer dependências em outras cidades da Colômbia, ou de países 

membros, para facilitar a descentralização de suas atividades”.

Quanto aos objetivos do Centro, foram incorporados dois pontos ao estabelecido no 

Acordo de 1971:

11. Realizar com o Governo projetos de cooperação internacional relacionados com o objetivo do 

Acordo.

12. Impulsar a realização de projetos de cooperação técnica entre os países da região.

Com relação aos órgãos de direção, foi modificada a estrutura do Conselho do Centro, 

que ficou assim:

1. Três representantes do Governo, a saber:

•	Um	representante	do	Presidente	da	República.

•	Um	representante	do	Ministro	de	Relações	Exteriores.

•	Um	representante	do	Ministro	de	Educação	Nacional.

2. Um representante de cada um dos demais Estados Membros Efetivos e dos Estados Membros 

    Associados que tenham manifestado sua vontade de participar nas atividades do Centro, 

3. Um representante do Diretor Geral da Organização.

“se não existisse, seria necessário criar uma instituição similar”

Antonio María de Ávila* 

Estou há quinze anos no mundo do livro. Venho de outro mundo e antes de chegar não tinha escu-

tado falar do CERLALC. Desde que me incorpoei à Federação, o mandato foi o de manter vivas as relações 

com a institução. Desde então, em todas as atividades do livro fui encontrando-me com o CERLALC. Se não 

existisse, seria necessário criar uma instituição similar. Nossas instituições, os grêmios espanhóis, sem-

pre participam ativamente em todos os projetos do Centro, apoiando muitas investigações e estudos, e 

agindo diante do nosso Governo para mostrar que o CERLALC é um operador importante no mundo do 

livro e da leitura na área ibero-americana. Só tenho elogios para o CERLALC e gostaria que trabalhassem 

ainda mais, apesar de que os recursos fazem falta, pois a área é muito grande, é muito desigual e têm 

muitos problemas estruturais que são necessários vencer. Além das  ações em investigação e em estatís-

ticas, nas quais colaboramos, deveria fortalecer-se a área de formação para editores, livreiros, bibliote-

cários e incentivadores de leituras. Creio que boa parte do êxito do CERLALC origina-se em fatores como 

o apoio da administração colombiana –os sucessivos governos apoiaram o Centro–; a administração 

espanhola também já o compreendeu; e a equipe que trabalha ali, acredita no que está fazendo. 

* Diretor Executivo da Federação de Grêmios de Editores de Espanha.
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Heriberto Schiro e Arcadio Plazas em um dos cursos de capacitação oferecido pelo CERLAL na San José (Costa Rica), 1973. 

O Comitê Executivo ficou formado da seguinte maneira:

1. Um representante de cada um dos seis Estados Membros (designados pelo Conselho).

2. O Ministro de Relações Exteriores da Colômbia ou seu representante.

3. O Ministro de Educação da Colômbia ou seu representante.

4. Um representante do Diretor Geral da Organização.

 Mãos à obra

A gestão inicial, responsabilidade da equipe técnica formada entre o Governo colombiano 

e a UNESCO, além de estruturar a nascente organização, tinha que focalizar-se em procurar a 

adesão de novos países e em ir formando uma oferta de serviços dentro da área.

A primeira incursão do CERLALC fora da Colômbia foi da responsabilidade do consultor 

Heriberto Schiro, com um propósito: procurar a adesão dos países da região. Quando o pri-

meiro diretor da entidade, Arcadio Plazas S., tomou posse, foi convidado a viajar a Tóquio, à 

reunião de Expertos do Centro para o Desenvolvimento do Livro na Ásia, que funcionava na 

citada cidade sob os auspícios do Tokyo Book Development Centre e do Asian Cultural Centre 

da UNESCO. Ambos organismos já tinham colocado em andamento um modelo similar ao esta-

belecido para a América Latina. Esta experiência foi transcendental para entender a forma na 

qual estava sendo concretizado o programa mundial de fomento do livro. Igualmente, o novo 

Diretor assumiu a tarefa de promover a adesão dos países da região ao Acordo. Nos quatro 

primeiros anos de funcionamento do Centro ingressaram como membros efetivos os seguin-

tes países: Argentina, Equador, Bolívia, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, 

Brasil, Costa Rica, Chile e Venezuela. 

As primeiras ações de extensão do Centro foram na área de capacitação e formação, 

através da organização de cursos em produção editorial –o primeiro deles em Bogotá, em 

dezembro de 1971– e dois seminários sobre produção e distribuição do livro na Costa Rica 

e na Argentina. Também foram inciadas algumas atividades no campo da informação e da 

integração regional com a ALALC (Associação Latino-americana de Livre Comércio, anteces-

sora da ALADI). 

Dois fatores foram identificados como definitivos na formação da comunidade acadê-

mica, empresarial e política ao redor do livro na América Latina, a partir da criação do 

Centro. Por um lado, o impulso a atividades de formação e de análise setorial em diferentes 

lugares da região e com participantes da maioria dos países, permitiu que se estreitasse o 

conhecimento entre os agentes do setor e que fossem gestadas alianças para um trabalho 

sustentável. Por outro lado, desde o começo, o Centro procurou incentivar as alianças en-

tre o setor público e o setor empresarial privado, o que contribuiu para fortalecer a gestão 

do mesmo.

Assim nasceu o CERLALC. Sentadas as bases da missão, garantida a adesão de boa parte 

dos países da região e com uma equipe técnica básica, a instituição dedicou-se ao seu ob-

jetivo: potenciar o mercado do livro e da leitura na região. 
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   Arcadio Plazas Sierra. Colombiano. Advogado, especialis-

ta em Direito de Autor. Foi o primeiro diretor do CERLALC e a pessoa que, junto 

com a equipe técnica do Centro, empreendeu as primeiras medidas para tor-

nar realidade os objetivos do Acordo de 1971. Grande conhecedor do mundo 

da produção do livro, dirigiu as primeiras iniciativas com o fim de fomentar o 

desenvolvimento de infraestruturas locais para a produção do livro.

  Julio María Sanguinetti. Uruguaio. Advogado e político. Em 

duas ocasiões ocupou a Presidência de Uruguai. Foi eleito presidente do Con-

selho do CERLALC em 1975, cargo que manteve até 1985, para logo assumir a 

Presidência do seu país natal, o Uruguai. Durante os dez anos que permane-

ceu na Presidência do Conselho foi um notável impulsor de ações no campo 

da livre circulação do livro na América Latina.

  Julian Behrstock. Norte-americano. Funcionário da UNESCO 

durante vinte e oito anos. Esteve à frente do Programa Mundial de Desen-

volvimento do Livro. Foi diretor da Divisão de Livre Circulação da Infor-

mação. Encarregou-se do processo de desenvolver  a iniciativa da UNESCO 

para criar os centros regionais para o fomento do livro. Foi o grande aliado 

do Governo colombiano na iniciativa de criação do CERLALC em Bogotá.

  Jorge Cárdenas Nannetti. Colombiano. Economista, escritor, 

editor e tradutor. Foi um dos primeiros homens do setor privado em vincular-

se à tarefa de construção do CERLALC. Sua estreita relação intelectual com Ju-

lian Behrstock foi um fator decisivo na consolidação dos inícios do Centro.

los protagonistas en la creación del cerlalc

 Gabriel Betancur Mejía. Colombiano. Foi subdiretor geral da 

UNESCO para o Setor de Educação (1963-1966). Ministro de Educação da Colôm-

bia (1966-1968) e posteriormente Embaixador da Colômbia perante a UNESCO 

(1968-1974). Foi funcionário da UNESCO no momento da formulação do progra-

ma de promoção do livro (1964) e entendeu as possibilidades que o Centro 

abria para o desenvolvimento da indústria do livro na América Latina. Quando 

esteve no Governo colombiano foi um decidido impulsor da criação do Centro. 

 Clara Nieto de Ponce de León. Colombiana. Intelectual e di-

plomática bogotana, na época, funcionária da Embaixada da Colômbia perante 

a UNESCO; trabalhou com afinco até conseguir que a UNESCO aprovasse uma reu- 

nião regional de expertos do livro, que foi realizada em Bogotá, em 1969.

 Álvaro Garzón López. Colombiano. Licenciado em Belas Artes, 

com especialização em Relações Internacionais. Foi diretor do Escritório de 

Relações Internacionais do Ministério de Educação Nacional da Colômbia, 

quando foi gerada a iniciativa de criação de centros regionais para o fomento 

do livro. Foi o encarregado de preparar o anteprojeto de criação do CERLALC. 

Posteriormente, vinculou-se ao CERLALC como secretário geral até 1978. Entre 

1979 e 1985 trabalhou como consultor do CERLALC para a América Latina, com 

sede em Paris. Durante1985 e 1999 foi diretor da Divisão do Livro e das Indús-

trias Culturais da UNESCO. Foi um dos mais próximos conselheiros do Centro  ao 

longo de sua história.

 Heriberto Schiro. Argentino. Professor de Filosofia da Uni-

versidade de Buenos Aires. Foi representante da Argentina na Reunião de 

Expertos (1969) e esteve como relator da mesma. Posteriormente à criação 

do Centro foi consultor da UNESCO para estimular a vinculação dos países da 

região. Durante vários anos, foi experto da UNESCO no CERLALC,  com sede em 

Bogotá, com especialidade no campo da distribuição.
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  consolidar o mundo do livro

Pela primeira vez na história, todas as atividades vinculadas com a produção, a 

distribuição e o consumo de livros integravam um projeto comum. Foram realizadas 

consultas com autores, editores, livreiros, bibliotecários e leitores, assim como com os 

fabricantes de papel e da maquinária de imprenta. Além do mais, foi feito um esforço sem 

precedentes para centrar à atenção dos governos na sua responsabilidade 

política para com o fomento do livro.

Robert Escarpit 

“Tendências do Fomento Mundial do Livro 1970-1978”, unesco 

Em Estudos sobre o Livro e a Leitura No.6
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o Centro tinha sido criado. As vontades foram reunidas 

para dar início à missão proposta. Em 1972, tomou 

posse o primeiro diretor da entidade, Arcadio Plazas 

Sierra, um destacado jurista e intelectual colombiano, 

com uma longa trajetória no campo do direito de au-

tor. Esta primeira administração teve que construir o 

sonho do CERLALC: além de garantir a adesão dos paí-

ses, concentrou-se em definir uma oferta de serviços. 

A equipe técnica esteve formada por dois expertos designados pela UNESCO nos campos de 

produção editorial e de distribuição, Heriberto Schiro e Jaime Villegas, e um secretário geral, 

Álvaro Garzón, que foi o responsável por todas as tramitações da gênese do projeto CERLALC, 

no Ministério de Educação.

 A venda de fumaça

“Vender fumaça”, vender o impalpável CERLAL, foi a primeira tarefa. Plazas e Schiro foram os 

porta-estandartes. Certamente, não foi fácil recorrer a região tentando convocar os funcio-

nários dos governos ou os empresários do setor do livro a unir seus esforços para cristalizar 

uma política regional do livro, dentro de um acordo com um organismo multilateral. Uma 

olhada às publicações desse período mostra os interesses e os rumos da ação. Notícias do 

CERLAL foi como chamou-se o boletim que periodicamente o Centro distribuía, cujo primeiro 

número surgiu em dezembro de 1972. Cada um dos números é um excelente instrumento para 

seguir o rastro da instituição por essa época. As notas dessa primeira edição mostram clara-
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 Consol idar  la   cadena de valor

  
Centro de Documentação do CERLAL.

mente por onde o Centro transitava: “Curso em Buenos Aires sobre Distribuição de Livros”; 

“Semana Tecnológica em São Paulo”; “Reunião de Expertos do Centro para o desenvolvimen-

to do livro na Ásia”; “Contatos com a Confederação Latino-americana da Indústria Gráfica”; 

“Visita a Santiago de Chile”; “Visita a Caracas”; “Programa de bolsas de estudo para estudo e 

treinamento, com o INLE, na Espanha”.

 No relatório apresentado no segundo Conselho (março de 1973), Arcadio Plazas afirmava 

“a maior parte do meu tempo foi destinado ao estudo pessoal e direto das realidades dos paí-

ses latino-americanos relacionadas com a produção e a distribuição de livros. O curto espaço 

de tempo não permitiu-me visitar todos…”. Esse diagnóstico, construído na fonte, destacava 

temas como a brecha entre a demanda efetiva de livros e as necessidades objetivas da re-

gião e o escasso grau de desenvolvimento da institucionalidade ao redor do livro. Os agentes 

agiam separadamente: autores, editores, impressores e agências dos governos. Nesse con-

texto, o primeiro objetivo traçado pelo CERLAL foi o de ajudar a desenhar políticas nacionais 

do livro, ação que exigia, num primeiro plano, a necessidade de criar entes que canalizassem 

os interesses de todos os agentes do livro.

No Programa para 1973, começaram a delinear-se claramente as áreas de missão do Cen-

tro: Produção, distribuição e circulação; Bibliotecologia e bibliografia e Direitos de autor. Da 

mesma maneira, foram traçadas estratégias para as feiras do livro, para fomentar a leitura e 

para apoiar a criação de Associações Nacionais do Livro. O diálogo intra-regional ao redor do 

livro tinha começado. 

Nesse mesmo ano, dentro das atividades relacionadas com o Ano Internacional do Livro, 

o Comitê Internacional do Livro reuniu-se em setembro, em Bogotá, congregando a destaca-

dos acadêmicos do mundo expertos no tema. Este Comitê haveria de reunir-se periodicamen-

te nos seguintes meses, em outras zonas do mundo. Jorge Cárdenas Nannetti foi um dos seus 

mais notáveis impulsores. 

O CERLAL convocou uma reunião setorial em Montevidéu, na ALALC, para analisar os as-

pectos referidos à livre circulação de produtos editoriais, onde preparou-se a metodologia 

para o “primeiro diagnóstico sobre hábitos de leitura”. Em Lima foi realizado o segundo curso 

sobre produção editorial; em Costa Rica o quarto curso sobre textos escolares e, em Bogotá, 

a reunião de expertos em leitura. O Centro estreou sua sede –a atual–, em agosto de 1973. já 

havia movimento no CERLAL.

Para 1975, a venda da ideia do CERLAL tinha sido cristalizada. Já eram treze os países mem-

bros: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, Panamá, Pa-

raguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Os resultados eram evidentes: as leis do 

livro da Argentina e da Colômbia receberam assessoria direta do CERLAL; as aproximações aos 

organismos de integração para tratar de cristalizar o mercado comum do livro, avançavam; 

começaram também os primeiros contatos para a implantação do ISBN na região; as conver-

sas com os organismos internacionais afins foram multiplicadas e os programas de formação 

foram ampliados (entre 1971 e 1974 foram organizados seis cursos na região, com a participa-

ção de 228 pessoas); as publicações foram incrementadas –eram já 86 os documentos dispo-

níveis para o público–; começou-se a falar de co-edição e de bases de dados bibliográficas. O 

sonho estava sendo concretizado.
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Para março desse ano, o intelectual uruguaio Fernando Aínsa retirou-se da Presidência 

do Conselho e ingressou, substituindo-o, Julio María Sanguinetti, um destacado político e jor-

nalista uruguaio. Sanguinetti ocupou a Presidência até 1985, quando retirou-se para assumir 

a Presidência da República Oriental do Uruguai. 

 A rede começa a tecer-se

A gestão de Arcadio Plazas prolongou-se até finais de 1975. Carlos Eslava ingressou ao CERLAL 

em março de 1976, substituindo-o. Eslava vinha de dirigir os destinos da Câmara Colombiana 

da Indústria Editorial.

No mês de dezembro de 1975 começou a funcionar o Comitê Executivo, a segunda instância de 

condução do CERLAL e para presidi-lo, foi designado Guido Sáenz, representante da Costa Rica.

Os primeiros anos de gestão do CERLAL, sem dúvida, serviram como base para multiplicar 

a ação subseguinte, enfocada nos âmbitos de missão já traçados. Entretanto, uma olhada nos 

documentos da época mostra temas que foram surgindo: livros infantis e juvenis e bibliote-

cas. Ao redor deles foram aparecendo novos espaços de ação, novos contatos, ampliando a 

rede. O tema da informação estatística, o grande vazio, foi retomado e começou a abrir-se 

caminho um acordo para a livre circulação de produtos editoriais na Ibero-América. 

Em 1976, o Acordo entre o Governo colombiano e a 

UNESCO foi prorrogado por seis anos, a partir de 1977. Nesse 

ano, o Centro recebeu a visita do Diretor Geral da UNESCO, 

Amadou Mahtar M’Bow, que conheceu os programas do 

Centro e reiterou o apoio da Organização ao crescimento 

do mesmo.

Em 1978, tomou posse como novo Diretor, o intelectual, 

editor e impressor, Gonzalo Canal Ramírez, que dirigiria os 

destinos do Centro até 1979. Canal Ramírez foi sucedido pelo 

historiador Jaime Jaramillo Uribe.

A tarefa integracionista continuou. As ênfases foram 

modificadas e as formas de organizar o trabalho da insti-

tuição, também. A ação do CERLAL ficou concentrada em 

sete programas: investigación de hábitos de leitura, livre 

circulação ou mercado comum do livro, cursos de biblio-

tecologia, formação, documentação e informação e direitos de autor.

Para essa época, Álvaro Garzón, retirou-se para assumir funções na UNESCO, em Paris. Para 

a Secretaria Geral da instituição chegou Lucila Martínez.

As publicações do Centro mudaram de cara, encheram-se de cor e de notícias. O boletim 

do CERLAL passou de ser uma bitácora da vida institucional, para transformar-se numa publi-

cação periódica sobre o que ocorria no setor do livro e da imprenta no mundo. 

Em agosto de 1979, iniciou-se um ambicioso projeto a Co-edição Latino-americana, que 

reuniu nove editores de oito países, com a meta de publicar 400 000 exemplares de livros 

relacionados com contos e lendas da América Latina. Foi impulsada a criação no CERLAL de 

um “Departamento de Investigação sobre ciências, artes e técnicas do livro, integrado por 

um experto em produção, um em distribuição, um em direitos de autor, um investigador e um 

documentalista”. Este Departamento, de curta duração, organizou-se em 1979, com a vincula-

ção de três profissionais em cada uma das áreas. De alguma maneira, começou-se a organizar 

uma estrutura por áreas divididas de acordo com as missões.

Estes anos foram de trabalho duro ao redor da leitura e dos livros infantis e juvenis. O 

CERLAL foi pioneiro em outorgar visibilidade ao livro infantil e em particular à ilustração de 

 As observações feitas até agora me permitiram confirmar os diagnósticos de outros estudiosos…

Segundo eles, as causas mais graves do desequilíbrio no nosso continente provêm, não tanto de um 

déficit na oferta… mas de um grave distanciamento entre a demanda efetiva do mercado e a necessi-

dade real de livros. Por isso, os programas do CERLAL devem atender primordialmente a este aspecto 

crítico, sem abandonar… o fomento da produção.

Outro ponto que foi motivo de inicial preocupação… estava relacionado com a ausência de orga-

nismos que servissem, não só como meios de comunicação entre o Centro e as entidades públicas e 

privadas, interessadas no desenvolvimento do livro, mas também como assessores da direção e, even-

tualmente, como executores de programas que deviam realizar-se dentro das fronteiras de cada país.

Arcadio Plazas

Diretor do CERLAL, março de 1973.
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livros. A Exposição itinerante latino-americana de ilustrações e livros para crianças e jovens, 

1984-1985, que percorreu boa parte da região, divulgou o trabalho dos ilustradores da região, 

em muitos países semeou a preocupação pelo tema e inspirou o nascimento de programas 

acadêmicos sobre a ilustração. 

É necessário destacar também, a princípios dos oteinta, a promoção do texto escolar 

como ferramenta vital do processo educativo através de investigações especializadas que 

abriram espaço a novas reflexões sobre o tema.

Para esta mesma época, as águas da integração regional estavam agitadas. Nesse perío-

do, o CERLAL impulsionou a elaboração de diagnósticos nacionais sobre a indústria do livro e 

sobre a leitura nos países da região, tarefa que prolongou-se ao longo da década de oitenta. 

Em novembro de 1979, em Santiago de Chile foi reali-

zado o Seminário sobre estabelecimento de estraté-

gias nacionais para o desenvolvimento do livro na 

América Latina. A antiga questão sobre a existência 

de um Mercado Comum do Livro começou a forjar 

um caminho. A livre circulação do livro foi a bandei-

ra mais agitada nessa época. Gonzalo Canal Ramírez  

comentaba que o mercado comum “aparentemente 

é fácil, porque na maioria dos nossos países o livro 

não paga direitos de alfândega, argumento muito 

utilizado. Mas não é o imposto alfandegário o único 

a opor-se à livre circulação do livro”. O CERLAL come-

çou a trabalhar mais detidamente no campo da eco-

nomia do livro na região e o primeiro propósito foi 

fortalecer o diagnóstico sobre o comércio do livro e os fatores que atingiam a livre circula-

ção do mesmo. Desde 1978 trabalhou-se em estudos sobre a situação editorial na Argenti-

na, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Peru. Desse trabalho, em palavras do 

então diretor do CERLAL, “deveria sair algum dia, o acordo multinacional para fazer do livro, 

cidadão da América”.

 A década “perdida”

A década de oitenta foi difícil para as sociedades latino-americanas. A crise da dívida externa, 

as desvalorizações massivas e o lento crescimento econômico, foram constantes neste perío-

do. O mundo do livro não esteve alheio a estas vicissitudes. De alguma maneira, isso explica a 

particular inércia com a qual o Centro moveu-se durantes estes anos. A crise implicou atrasos 

no pagamento das quotas dos países membros e as dificuldades pelas quais a indústria edito-

rial atravessava tornaram-se evidentes na dinâmica do trabalho de integração.

A situação do setor espelhou-se claramente em algumas cifras. Em 2001, num documen-

to preparado para o CERLAL, A indústria do livro na América Latina nos alvores do século XXI: 

“As políticas relacionadas com o livro devem ser políticas de Estado”

Ricardo Nudelman*

Minha relação com o CERLALC foi longa e muito benéfica, no relacionado com a minha própria 

formação. Longa, pois há alguns anos me pediram que colaborasse no desenho de alguns cursos para 

livreiros na América Central, tarefa que estendeu-se a outros países da América Latina. Esses cursos, 

que foram os primeiros elaborados formalmente para livreiros, foram para mim uma experiência ma-

ravilhosa. Saí do mundo das livrarias grandes, onde sempre trabalhei, no México e em Buenos Aires, 

para entrar ao mundo real das livrarias pequenas, e assim dar-me uma ideia mais clara da situação da 

América Latina.

A atividade do CERLALC foi crescente, cada dia mais profissionalizada e séria, através de atividades 

de sucesso e inovadoras. O grande desafio para o CERLALC e para a região é que os governos dos países 

que formam o Centro sejam capazes de entender que as políticas relacionadas com o livro devem ser 

políticas de Estado, que tem que ser políticas permanentes, que possam variar no sentido de formular 

modificações que sirvam para melhorá-las. Muitos países da América Latina parecem não ter clareza 

sobre a importância das indústrias culturais, do livro. 

Frente ao livro digital, creio que ainda falta muito para falar de um verdadeiro avanço na pe-

netração do livro eletrônico. Ainda temos muito tempo para melhorar nas nossas livrarias, na nossa 

distribuição do livro, nas nossas edições próprias. Isso não quer dizer que não estejamos preparados 

para esse futuro. O mundo do livro no seu conjunto tem que iniciar sua preparação para atender as 

mudanças que serão geradas.

* Gerente Geral do Fundo de Cultura Econômica, México.
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Reunião da Coedição Latino-americana na Caraballeda (Venezuela), 1986.

olhar além da espessura, o consultor Bernardo Jaramillo comentou: “Se nos situamos nos 

inícios dos anos oitenta, o panorama era o de uma indústria que havia percorrido com êxito 

suas etapas de germinação e preparava-se necessariamente para decolar outra vez. Mas, os 

anos oitenta foram, também, a década perdida para a indústria editorial latino-americana”. O 

documento indica o lento crescimento na produção de títulos de livros e no consumo de pa-

péis de imprenta e escrita. Uma mostra da forte queda no comércio internacional: as impor-

tações de livros passaram de 347 a 262 milhões de dólares, entre 1980 e 1990; as exportações 

cresceram timidamente, de 93 a 130 milhões de dólares (com um alto conteúdo de exportação 

de serviços de impressão de livros). Nesse mesmo período, a Espanha ingressou à União Eu-

ropeia e com a revalorização da peseta e as desvalorizações massivas na América Latina, o 

preço do livro importado tornou-se caríssimo. O consumo aparente (produção + importações 

- exportações) de papéis de imprenta e escrita, um excelente indicador para aproximar-se à 

produção de bens editoriais, passou de 5,5 kilos por habitante ao ano, em 1980, a 4,4 kilos em 

1990, segundo dados da FAO.

Desta mesma época data um processo de translado parcial de operações de grandes ca-

sas editoriais espanholas para a América Latina, a única maneira de manter o mercado. Este 

trânsito, sem dúvida, ajudou a desenvolver indústrias edi-

toriais locais e incidiu num enorme crescimento da indús-

tria gráfica regional, o que refletiu, posteriormente, num 

notável aumento nas exportações de serviços de impres-

são de livros e publicações periódicas (em particular, na 

Colômbia, no Chile e no México).

Outro fator no contexto global estava contribuindo a 

mudar o perfil da indústria editorial: o acelerado processo 

de integrações e fusões dentro do setor.

Em abril de 1980, o historiador Jaime Jaramillo Uribe 

assumiu a direção do CERLALC. Se bem a dinâmica do Cen-

tro manteve-se nas suas atividades fundamentais, as ên-

fases começaram a mudar. Em junho de 1980, no boletim 

No. 26, quando o Centro comemorava seus primeiros dez 

anos, o novo diretor comentou: “Só levando em considera-

ção o aspecto quantitativo se observa a magnitude das necessidades que nossos países pos-

suem neste aspecto da cultura. Se olhamos o problema pelo aspecto qualitativo, as tarefas 

são ainda mais amplas… não se trata só de produzir livros, como tampouco no vasto mundo 

da educação é suficiente ensinar a ler. Se trata de entregar ao leitor… o livro adequado… Além 

do mais, é necessário criar hábitos de leitura… Também é preciso colocar o livro nas mãos 

do leitor, o que significa pensar nos sistemas de distribuição, nas bibliotecas, nos custos, na 

qualidade e em todos os processos que conduzem o livro do autor ao leitor”.

É evidente que os esforços por conhecer mais detalhadamente a situação do setor na re-

gião, expandiram o âmbito de trabalho do Centro. Se a preocupação inicial era a de fortalecer 

os sistemas nacionais de produção de livros, o diagnóstico mostrava novos temas que era 

necessário enfrentar: a promoção da leitura, a distribuição do livro, as bibliotecas. 

Também começou a delinear-se mais claramente a ação do Centro no campo do direito 

de autor. Os processos de formação e capacitação para todos os agentes do mundo do livro 

adquiriram especial relevância.

Na segunda metade da década, os destinos do Centro foram dirigidos por Édgar Busta-

mante Delgado, com ampla experiência no mundo editorial, que esteve à frente dos progra-

mas do já CERLALC, até 1987. Durante seu período, o CERLALC completou seus quinze anos de 
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Oficina de Fundamentos Econômicos da Edição, Villa de Leyva (Colômbia), 1987.

fundação. No ato de comemoração, em Bogotá, o diretor geral da UNESCO, Amadou Mahtar 

M’Bow, comentou que: “No transcurso destes anos, o Centro esteve de forma permanente 

reforçando sua ação e adaptando suas atividades às necessidades dos países da área. É as-

sim como pôde desempenhar um papel fundamental na formulação de políticas nacionais de 

desenvolvimento do livro e na formação em todo nível… Por outro lado, o CERLALC deu priori-

dade ao fomento da literatura para crianças e empreendeu uma ação capital na informação 

em matéria de direitos de autor e proteção dos mesmos”.

De 1987 a 1991, assumiu a Presidência do Conselho o argentino Alberto E. Augsburguer, 

experto no setor do livro, como consultor da UNESCO e do Centro e como Presidente do Comitê 

Executivo entre 1986 e 1987. 

Entre 1987 e 1989 a Direção do Centro esteve ocupada por Óscar Delgado Sánchez, soció-

logo e experto em desenvolvimento econômico e social. De alguma maneira, as dificuldades 

da década foram sentidas no Centro, segundo comenta o ex diretor: “Era como um pequeno 

Centro com planos e projetos rígidos e de curto alcance devido aos exíguos recursos que, em 

boa parte, eram fornecidos pela UNESCO. Deste modo, o resultado da gestão era de impacto 

necessariamente limitado, tanto com relação aos agentes para quem a cooperação estava 

dirigida, como a nível da esfera pública e o reconhecimento da comunidade internacional”. 

Mas, de todos modos, acrescenta que “em termos de impacto de grande magnitude, indepen-

dentemente de sua idade, o CERLALC sempre foi, e continua sendo, um enorme incentivador de 

grandes projetos com cobertura regional”.

Entre 1989 e 1991 a Direção do Centro esteve sob a responsabilidade de Luis Horacio Ló-

pez Domínguez, antropólogo e especialista em psicologia social e comunicação social com 

uma longa carreira no setor cultural. Durante sua gestão, foi evidente o trabalho dirigido à 

promoção da livre circulação do livro, já que formalizou-se o Acordo de Alcance Parcial de 

ALADI; além do mais, conseguiu-se o ingresso de Porto Rico como país membro e foram adian-

tadas as primeiras gestões para o ingresso de Portugal.

Vale a pena destacar alguns temas neste período: o forte trabalho dirigido à pirataria 

editorial, através do apoio às campanhas empreendidas pelas indústrias editoriais locais, que 

fizeram ênfase na reprografia ilegal; o fortalecimento do diagnóstico regional, em particular 

o relacionado com o comércio de livros; e uma maior aproximação à multilateralidade regio-

nal, em particular as reuniões setoriais de ALALC. 

“um bom sócio para a indústria centro-americana do livro”

Ana Dolores Molina de Fauvet*

O CERLALC foi muito importante para a América Central. Dessa relação nasceu, por exemplo, o Gru-

po de Câmaras do Livro da América Central e do Caribe, GRUCAL, que veio  fortalecendo-se com o apoio 

do Centro. Igualmente, do CERLALC nasceu a ideia da Feira Centro-americana do Livro, FILCEN, que já vai 

para sua edição número quinze. Para as Câmaras da América Central essas duas ações são razões mais 

que suficientes para justificar a existência do CERLALC. É muito importante que os governos da nossa 

região trabalhem juntamente com o CERLALC, especialmente nas políticas relacionadas com o fomento 

da leitura e das bibliotecas públicas.

Um projeto muito importante atualmente é o da Lei Tipo do Livro, que é como um guia que servirá 

a todos os governos para utilizar o que for útil para o desenvolvimento do setor.

*Presidenta da Câmara Salvadorenha do Livro
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 Um balanço das ações 

É importante mostrar com umas quantas cifras as ações do CERLALC, nos seus quase vinte anos:

•	 Catorze países do âmbito hispano-americano aderiram-se ao Acordo de Cooperação entre 

o Governo da Colômbia e a UNESCO: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Equa-

dor, Espanha, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

•	 As áreas estratégicas de ação do Centro foram traçadas: leitura, direito de autor, pro-

dução e circulação do livro. Ao final do período a equipe técnica estava bastante con-

solidada e contava com um portafólio de produtos nas áreas de consultoria, assessoria 

e informação.

•	 Foram gerados espaços de acordos com organismos intergovernamentais e não- gover-

namentais no campo da economia, da cultura e do livro.

•	 Houve a participação em vinte e três reuniões internacionais sobre políticas e planos 

de desenvolvimento do livro.

.  O CERLALC fez parte ou organizou vinte e três encontros    

   sobre o tema da livre circulação do livro e cinquenta e       

oito atividades sobre o fortalecimento da produção e dis 

tribuição do livro.

.  Foram realizadas vinte e sete missões de assessoria aos 

países membros sobre políticas nacionais do livro.

.  Foram realizadas trinta e quatro assessorias no campo da 

promoção da leitura e das bibliotecas; e na área de direi-

to de autor os países membros foram apoiados através de 

nove missões técnicas. 

.  Em estudos, investigações e metodologias, o CERLALC pro-

duziu vinte e oito documentos relacionados com políticas 

regionais e locais sobre a indústria do livro; treze estudos 

sobre livre circulação do livro; vinte e nove sobre o tema 

de leitura e bibliotecas; e sete sobre direito de autor.

•	 A capacitação, uma demanda crescente na região, gerou uma oferta de quase 150 cur-

sos de formação e capacitação ao longo da região. Poderia afirmar-se, sem vacilar, que 

j72

mais ou menos 4 000 agentes do mundo do livro receberam a ajuda pedagógica do 

Centro nesses vinte anos. 

•	 As publicações do Centro, sob a forma de livros, chegaram a 64, além da ampla disponi-

bilidade de documentos relacionados com os seminários e cursos de formação. 

•	 O CERLALC construiu uma verdadeira oferta para o setor do livro; em torno ao Centro 

foi criada uma comunidade acadêmica e empresarial sobre o livro, a leitura e o direito 

de autor. Nestes primeiros anos, o trabalho foi focalizado nas ações dirigidas a promo-

ver as políticas nacionais do livro, ajudar a construir as relações entre os diferentes 

agentes do setor e, em boa medida, a sensibilizar sobre a importância estratégica de 

promover campanhas nacionais de leitura. O direito de autor não foi formalizado como 

uma unidade técnica específica, daí que as ações neste terreno foram significativamen-

te menos intensas que em outros campos. 

Depois de sete anos de vida do CERLAL, não há razão para diferenciar-nos… e tantas, por outro 

lado, para afiliar-nos em nome da comum empresa cultural do livro, mais urgente ali onde há menos 

livros, como é o caso da maioria dos países ainda não membros… O CERLAL prepara novas propostas 

para estes países não membros a fim de que nos acompanhem na nobre tarefa, por outro lado tão 

econômica, porque o cerlal é o organismo internacional que menos custa aos seus membros…

Gonzalo Canal Ramírez

Notícias sobre o Livro e a Bibliografia, No. 19-20,CERLAL, outubro a dezembro de 1978.

O que foi feito nos últimos anos (e foi muito, sem dúvida) obedece em geral a um enfoque mais 

industrial que cultural, ou seja, ao desejo de fomentar uma legítima atividade econômica capaz de 

gerar empregos, aumentar as exportações, substituir importações, etc… mas sem pensar muito no 

livro em si. Há outro enfoque muito mais amplo orientado específicamente para o livro e o seu papel 

na sociedade.

Jorge Cárdenas Nannetti

 “América Latina: rumo a uma sociedade leitora”, em Monografias, CERLAL No.3, 1982.
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Os oito programas do cerlalc em 1978

1. Criação de um Centro Regional de Informação sobre Direito de Autor

2. Departamento de Investigações sobre Ciências, Artes e Técnicas do Livro

3. Biblioteca especializada de “Livros sobre o Livro”

4. Investigação sobre Hábitos e Orientações de Leitura

5. Acordo de Livre Circulação para um Mercado Comum do Livro

6. Curso Audiovisual para a Capacitação do mestre Bibliotecário

7. Reunião e Publicação da Bibliografia corrente na América Latina

8. Projeto Especializado de Capacitação para Livreiros e Editores
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 livros, integração e globalização
 

Frente às mudanças econômicas e tecnológicas atuais, que abrem vastas 

perspectivas para a criação e a inovação, deve-se prestar uma atenção particular à 

diversidade da oferta criativa, à justa consideração dos direitos dos autores e dos 

artistas, assim como ao caráter específico dos bens e serviços culturais que, na 

medida em que são portadores de identidade, de valores e sentido, não devem ser 

considerados como mercadorias ou bens de consumo como os demais.

Declaração Universal da unesco sobre a Diversidade Cultural,

31ª Conferência Geral, Paris, 2001
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foto na década de noventa, depois de quase dez anos de 

um crescimento lento, as economias latino-ame-

ricanas demoraram em recuperar sua dinâmica de 

desenvolvimento econômico. Na parte econômica, 

a década foi caracterizada pela profundização dos 

processos de abertura e de integração econômica. 

Nesse período nasceu e fortaleceu-se a Comunidade 

Andina de Nações e o Mercosur, e outros esquemas 

de integração (TLCAN, Grupo dos Três). Também, multiplicaram-se os acordos bilaterais de co-

mércio. Estes novos âmbitos na parte econômica levaram a reduções tarifárias significativas 

e ao trânsito livre de mercadorias entre países que compartilhavam acordos de integração ou 

de livre comércio. Foi um período de reformas estruturais na região, que teve como objetivo 

recuperar a senda do crescimento econômico e fechar as brechas de desigualdade que deixou 

a década de oitenta. Na primeira metade dos anos noventa, o crescimento do PIB ficou entre 3 e 

5% para quase todos os países. Outro signo do período foi a luta contra a inflação, que reduziu-

se a níveis históricos, depois de décadas de inflações de dois e mais dígitos.

Para meados da década apresentou-se uma forte crise financeira (em particular no México 

e na Argentina) que teve um forte impacto sobre os demais países, pois foram recortados sensi-

velmente os fluxos de investimento. Para o final do decenio, o crescimento em média da região 

foi de 3,3% e o PIB por habitante cresceu a taxas com uma média de 1,5%. A brecha aberta nos 

anos oitenta, quando o PIB por habitante cresceu negativamente (-1,5%), não tinha sido fechada.

Na indústria do livro, as cifras mudaram drásticamente com relação à década de oitenta, 

em particular no referente ao comércio internacional. As exportações de livros passaram de 

130 a 312 milhões de dólares, entre 1990 e 1999; e as importações deram um significativo salto 

ao passar de 262 milhões de dólares, em 1990, a 904 milhões de dólares em 1999. O consumo 
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 Reunião em Guaiaquil para a definição da Lei Tipo do Livro, 1992.

aparente, com cifras da FAO, de papéis de imprenta e escrita passou de 4,4 kilos por habitante 

ao ano em 1990, a 9,4 kilos em 1999. Na produção de títulos de livros delineou-se claramente 

este trânsito. Por citar só dois exemplos, a produção de títulos, na Argentina, entre 1990 e 

1999, passou de 4 915 a 15 000; e no Brasil, passou de 22 479 a 43 697.

Para essas mudanças é necessário fazer algumas observações. Em primeiro lugar, diante 

do auge da globalização econômica, os processos de translado da produção de muitos bens, 

entre eles os livros, foram evidentes. A manufatura de livros transformou-se numa forte lin-

ha de exportações para alguns países (Colômbia, Chile e México, em particular). Daí que nos 

fluxos de comércio exterior do livro, intra e extra zona, deve-se levar em consideração este 

fator. O inusitado crescimento do comércio, em especial das importações, tem relação com o 

auge na exportação de serviços de manufatura de livros.

De qualquer forma, os anos noventa foram, também, um período de recuperação do setor 

do livro na região.

 Três áreas de ação 

Nesse contexto, o CERLALC teve um desafio interessan-

te de acompanhar os países na definição de políticas 

para a recuperação do setor do livro. Nesssa década 

podem ser identificados dois elementos chave na 

história da instituição: uma mais clara definição das 

áreas de missão e a consolidação da participação de 

países da região que ainda não estavam aderidos ao 

Acordo de 1971.

No primeiro âmbito, três áreas estavam clara-

mente diferenciadas: as políticas do livro (que inclui 

o tema da livre circulação), a promoção da leitura e 

do direito de autor. Estas áreas foram cruzadas de 

maneira transversal com atividades de investigação e 

capacitação. 

Nomes como Luis Fernando Sarmiento, María Elvira Charria, Mónica Torres, Mary Giraldo 

e Carlos José Herrera, ingressaram ao Centro para assumir a coordenação dos programas téc-

nicos nas diferentes áreas de atividade. 

O Programa de Políticas do Livro estabelecido pelo Centro teve como objetivo um re-

lançamento das políticas nacionais do livro, como uma forma de revitalizar um setor que 

havia sofrido um claro retrocesso nos anos oitenta. Entre outros, propunha que: “os planos 

econômicos, culturais e sociais… incluíssem políticas de fortalecimento do livro, e que fos-

sem estabelecidas, em cada país, legislações adequadas para o progresso do setor, propician-

do assim a criação de instâncias nacionais que regulassem a atividade editorial e a dos orga-

nismos destinados à promoção do livro”.

Com esse propósito foi publicado o livro Políticas nacionais do livro na América Latina 

e no Caribe, como uma referência para as ações decorrentes neste campo. Uma das tarefas 

empreendidas nessa época foi a formulação de uma “Lei tipo” do livro –cujo anteprojeto foi 

preparado em 1992– sendo analisada e aprovada em Guaiaquil (Equador), em 1993. Desde 

então, o instrumento recebe o nome de Lei Tipo de Guaiaquil. Esta, parte das formulações de 

algumas leis do livro (já vigentes na região) e concentra-se em ações de fomento à indústria 
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 Federico Ibáñez e Julio M. Sanguinetti durante a Primeira Conferência Ibero-americana do Livro.

editorial (isenções tributárias, compras do Estado) e em algumas propostas de fomento da 

criação intelectual, de promoção da leitura e de defesa do direito de autor. Este texto trans-

formou-se numa espécie de “cardápio” de possíveis alternativas de fomento que, efetivamen-

te, inspirou por longos anos aos legisladores de Ibero-América. Seu papel como mecanismo 

de homogeneização das legislações nacionais sobre o livro teve efeitos muito benéficos. A Lei 

Tipo de Guaiaquil teve, além do mais, a virtude de recordar aos países ibero-americanos os 

tratamentos de favor aos que tinham direito no seio do Acordo Geral sobre gravames Alfan-

degários e Comércio, GATT, e posteriormente da Organização Mundial do Comércio, OMC, as-

sim como de harmonizar as medidas alfandegárias correspondentes a livros e afins, o que não 

se havia conseguido concretizar por meio do Acordo de Florença na região ibero-americana.

Nesta época, outro assunto que recebeu um impulso decidido foi a construção de siste-

mas de estatísticas do livro, sua produção e seu comércio. A região começou a ver cifras, não 

estimadas globalmente, mas como fruto de um trabalho minucioso de desenho metodológi-

co, recoleção, processamento e análise.

Leitura e bibliotecas passaram a ser assuntos estratégicos do CERLALC nos anos noventa. 

A organização de uma unidade técnica, responsável pelo tema, abriu caminho para um ambi-

cioso trabalho de investigação sobre as práticas de leitura e das bibliotecas, ao diagnóstico 

“o cerlalc é uma manifestação contrastada de 
que a comunidade ibero-americana existe”

Rogelio Blanco Martínez*

As instituições multinacionais sempre são espaços de diálogo, de encontro. Os conflitos dramáticos 

do século XX e, por outro lado, o aproveitamento dos avanços na comunicação, possibilitaram e ampliaram 

lugares de referência específicos, e superaram as antigas delegações que ocupavam-se de todos os assun-

tos. Deste modo, aparecem instituições específicas, como é o caso do CERLALC, orientadas ao fomento da 

leitura, o incentivo ao livro, etc., nas suas mais diversas manifestações. No início do século XXI, estas ins-

tituições devem aprofundar ainda mais no seu compromisso ou incumbência. Neste caso, a leitura como 

paradigma extenso é necessária para o desenvolvimento dos povos. Conseguir uma sociedade leitora ou 

não, é a questão. Assim, o CERLALC conseguiu reunir os olhares de vinte e um países que compartilham 

duas línguas irmãs, português e espanhol, e, sobretudo, muita história e manifestações culturais. Deste 

modo, e respeitando as características próprias de cada país, o CERLALC foi capaz de unir vozes, divulgar 

necessidades e convocar vontades. A permanência do CERLALC, ao longo destas quatro décadas, possui 

relação com a proximidade cultural, sobretudo linguística, e sem esquecer a firme vontade e compromisso 

de compartilhar necessidades, experiências e projetos. O CERLALC é uma manifestação contrastada de que 

a comunidade ibero-americana existe.

Para o Governo espanhol, a participação no CERLALC foi uma aposta e um compromisso, uma pos-

sibilidade. Aposta e compromisso compartilhados pelo fomento à leitura. Compartilhar experiências já 

significa comprometer-se. Na Espanha, acredita-se no caráter revolucionário da leitura e nos efeitos rumo 

ao futuro que sustentam os conteúdos que transitam nos livros. Um país leitor e culto é um país que vai 

confiante rumo ao futuro e, sobretudo, que aposta pela democracia. A possibilidade é a de enriquecer-se 

através dos diversos encontros das experiências de outros países membros. 

*Diretor Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, do Ministério de Cultura da Espanha. 

Foi presidente do Comitê Executivo do CERLALC.
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 Participação do CERLALC na Feira Internacional do Livro de Bogotá, 1990.

sobre a situação regional e ao impulso à execução de iniciativas inovadoras. Uma nova rede 

começou a ser criada na região: a dos responsáveis da promoção da leitura e dos acadêmicos 

que haviam abordado a análise do assunto.

O trabalho em direito de autor, por parte do CERLALC, sempre acompanhou à instituição, 

desde as suas primeras etapas. Em boa parte, devido às afinidades com o tema por parte do 

seu primeiro diretor, Arcadio Plazas. Alguns cursos e seminários fizeram parte desse trabalho, 

mas não existiu um departamento especializado em direito de autor. Só para meados dos anos 

noventa apareceu uma unidade como tal. Em 1993, o CERLALC anunciou a criação de um Banco 

de Dados de Direito de Autor e iniciou um trabalho sistemático em prol da defesa da proprie-

dade intelectual no campo do livro, ameaçada grandemente pelo auge da pirataria editorial. 

Este Programa foi sendo concretizado ao longo da década, diante do desafio que começou 

a aparecer com as novas tecnologias eletrônicas de edição, que começaram a massificar-se. 

Divulgação e formação sobre direito de autor, em especial a professores, foram duas linhas 

estratégicas que receberam um notável impulso nesse período. Integrar-se a redes e orga-

nismos internacionais, como a Secretaria de Integração Econômica Centroamericana, SIECA, 

e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, que trabalhavam nesse âmbito, 

enriqueceu o agir do Centro.

As feiras do livro, por outro lado, constituíram-se numa importante frente de ação para o 

Centro. Nas mesmas, confluem todos os agentes do mundo do livro e constituem um espaço 

propício para medir o estado do setor e promover ações concretas de impulso ao mesmo. 

Nessa época, por exemplo, em conjunto com o Grupo Iberoamericano de Editores, GIE, deu-

se início ao Salão Internacional Latino-americano do Livro, SILAR, com o propósito de formar 

uma mostra itinerante de livros produzidos na região. O impulso a e a participação nas feiras 

nacionais do livro foram incorporados à agenda de trabalho do CERLALC.

O outro aspecto a ser destacado dos anos noventa foi a consolidação do grupo de paí-

ses membros. De fato, El Salvador, México, Peru, Guatemala e Honduras aderiram ao Acordo 

entre o Governo colombiano e a UNESCO. Foi então uma realidade a integração em torno ao 

livro na região.

Um assunto adicional começou a emergir nestes anos no mundo do livro: a revolução 

digital. As tecnologias digitais surgiram com força no mundo da manufatura dos livros, mu-

dando radicalmente os processos industriais típicos do setor, em particular os relacionados 

com as formas de preparação de textos e na multiplicação das possibilidades de acesso à 

informação. Estas mudanças, que foram profundizando-se ao longo da década, impuseram 

novos desafios ao CERLALC, que teve que incorporá-los à agenda de suas áreas de missões.

 Maior presença na região

O trabalho foi intenso nos países neste período: foram realizadas quase oitenta seminários 

e cursos de formação nas diferentes áreas. O pessoal do CERLALC esteve presente em 170 mis-

sões técnicas para apoiar iniciativas nacionais nas suas áreas de trabalho, participar em fei-

ras do livro ou assistir a eventos internacionais. 

O CERLALC contou com três diretores durante esta década. Em 1991, assumiu a direção 

Jorge Salazar Ferro, um economista que há vários anos estava vinculado à instituição encar-

regado da coordenação técnica. A gestão de Jorge Salazar prolongou-se até 1995. Durante 
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o período que esteve nesse cargo, o trabalho girou em torno à reforma administrativa do 

Centro, a incorporação de novos países membros (El Salvador, México e Peru), o diagnóstico 

do setor editorial, a promoção das editoras universitárias e a Lei Tipo do Livro de Guaiaquil. 

Em 1995 Carmen Barvo Bárcenas, uma editora de longa trajetória, foi nomeada diretora 

do Centro, cargo que desempenhou até 1999. Nesse 

momento, o Centro passava por sérias dificuldades 

econômicas. Essa foi uma das primeiras tarefas à 

qual dedicou-se a nova diretora ao mesmo tempo 

que trabalhou intensamente pela incorporação de 

mais países. No seu período, completou-se a adesão 

da Guatemala e de Honduras ao Centro, com o que 

foi possível começar a trabalhar mais eficazmente 

com os países da região centro-americana. Na sua 

opinião, a gestão do CERLALC foi, e continua sendo, 

tão frutífera, que muitas outras indústrias cultu-

rais (o cinema e a música, por exemplo) chegaram a 

interessar-se em promover a criação de centros es-

pecializados similares ao CERLALC. Cabe anotar que 

estes anos também coincidiram com o início de uma 

profunda mudança tecnológica no mundo do livro, 

o que começou a atingir as formas de manufatura (preparação editorial e impressão). Frente 

a estes assuntos, o Centro teve que fortalecer-se na área de capacitação e de formação para 

apoiar ao setor frente aos novos horizontes tecnológicos.

Entre 1999 e 2000, a filósofa e experta em literatura, Alma Byington de Arboleda, com 

um longo percurso na atividade docente e cultural, ocupou a Direção do Centro. Na sua 

gestão houve um interesse especial por robustecer a gestão financeira e administrativa do 

Centro. Igualmente, as publicações fizeram ênfase em destacar a literatura ibero-ameri-

cana. No seu período, foi publicada a obra História das empresas editoriais da América 

Latina século xx. 

“cerlalc representa a continuidade nas políticas 
rumo ao livro e à leitura”

Luis González Martín*

O CERLALC é um organismo básico na Ibero-América. Creio que é muito mais importante para 

Ibero-América, que para outras zonas do mundo, ter um organismo que tenha as competências e 

realize as ações que empreendeu o CERLALC. A institucionalização no referente ao livro, à leitura, às 

bibliotecas e ao direito de autor é muito mais forte na Europa ou nos Estados Unidos. Por outro lado, 

o Centro pode desempenhar um papel múltiplo na região; de influência positiva com os governos. Na 

América Latina são frequentes as mudanças das pessoas que dirigem as políticas do setor. O CERLALC 

representa, de alguma maneira, a continuidade.

Um dos principais problemas do Centro, na minha opinião, são as dificultades dos países para 

apostar de maneira séria e permanente pela sua presença no Centro, com ideias, com conceitos, 

como reflexo da debilidade das políticas culturais nos países membros.

No mundo do livro e da leitura há grandes mudanças. Há umas constantes que estão incorpo-

radas numa série de variáveis que não se modificaram, e logo há umas linhas que se movem a curto 

prazo. As carências estruturais do mundo do livro, das indústrias culturais são as constantes e ocor-

reram impulsos positivos. Um deles foi o Programa Ibero-americano de Leitura, que nasceu de um 

diálogo entre o CERLALC e o Governo espanhol, que por essa época lançava seu Plano de Leitura. Esse 

fato, por exemplo, foi mais importante do que se podia imaginar. No Brasil, por exemplo, o Programa 

foi um modelo para desenhar seu projeto. 

Diante do livro eletrônico estamos vivendo um momento no qual as tecnologias vão  na frente 

da institucionalidade e da legalidade. Existem dois extremos que vão muito rápido. Por um lado, a 

indústria tecnológica e pelo outro, os leitores. Onde se podem enganar os editores e os envolvidos 

com o livro na Ibero-América é no fato de pensarem que a entrada do livro digital vai  ser lenta. Vai 

haver um momento no qual vai ser muito rápida, com um crescimento exponencial. Nem a indústria 

editorial, nem a legislação, nem o mundo bibliotecário, nem em geral, o mundo do livro estão prepa-

rados para isto. 

*Diretor Geral Adjunto da Fundação Germán Sánchez Ruipérez.
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 o século dos leitores

O livro é como a colher, o martelo, a roda, a tesoura. 

Uma vez que foram inventados, não se pode fazer nada melhor.

 Não se pode fazer uma colher que seja melhor que a colher. 

O livro superou a prova do tempo. Talvez evoluam seus componentes, 

talvez suas páginas deixem de ser de papel, mas continuará sendo o que é.

Umberto Eco e Jean Claude Carriére

Ninguém acabará com os livros, 2010, Lumen
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O
s primeiros dez anos do século XXI foram caracterizados 

pelo acelerado crescimento econômico na região. A China 

e a Índia foram os motores de uma nova dinâmica na eco-

nomia, o que repercutiu nos altos preços das matérias-pri-

mas, e acarreou inesperadas bonanças para o mundo em 

desenvolvimento. Entre 2000 e 2009, a taxa em média de 

crescimento da economia latino-americana superou 4% e 

o PIB por habitante mostrou crescimentos importantes. Os 

efeitos da crise financeira internacional de finais da década, foram sentidos com menos força 

no espaço latino-americano. Tal como comentou Alicia Bárcenas, atual diretora da CEPAL, nos 

finais de 2010: “Diferentemente de crises anteriores, desta vez os países da região não foram 

parte do problema, mas parte da solução, e deram mostras contundentes de responsabilida-

de fiscal, de sobriedade financeira, de preocupação pelas pessoas”. 

No setor do livro, o panorama era diferente, com relação a períodos anteriores. Nos anos 

setenta, a produção de títulos na América Latina estava estimada em 21 000 (4,2% da produ-

ção mundial). Em 2009, os dados do CERLALC  mostraram uma produção de 126 432 títulos e 

cerca de 16 000 agentes editores registrados no ISBN. As exportações de livros passaram de 

312 a 442 milhões de dólares, entre 1999 e 2009; e as importações variaram de 904 a 1 244 

milhões de dólares.

Esse panorama, desde o ponto de vista da oferta, apresentou um setor que gerou uma gran-

de infra-estrutura de produção (em boa parte, através do investimento estrangeiro) e aumen-

tou os volumes de comércio. Entretando, não podemos negar que a “fome de livros” persiste na 

região. O número de exemplares produzidos continua sendo baixo (não chega a uma média de 

um exemplar por habitante ao ano para os principais países); a participação nas exportações 
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 A Diretora do CERLALC, Adelaida Nieto, com o Diretor Geral da UNESCO, Koïchiro Matsuura, durante sua visita à 

   Colômbia, 2001.

mundiais de livros foi de 2,9%, em 2008; enquanto que nas importações, a participação foi de 

9%; e o sistema de distribuição e comercialização continua sendo um problema básico. Mas no 

centro do problema gravita o fator fundamental: os baixos índices de leitura dentro da popula-

ção e o baixo nível de ingresso disponível para o acesso ao livro.

 Um interlocutor para falar 
    de livros e de leitura

Já transcorreram quase doze anos do século XXI. Cerca de quarenta e cinco anos desde a 

formulação do Programa da UNESCO para fomentar o livro; quarenta anos da criação formal 

do CERLALC. Atualmente são vinte e um os países membros do Centro, com a incorporação de 

Portugal em 2005. A instituição consolidou-se e possui claramente definidas suas áreas de 

trabalho e seus propósitos de missão. Cada uma dessas áreas: Livro e desenvolvimento, Lei-

tura, escrita e bibliotecas, Direito de autor, possui um programa de trabalho que espelha-se 

numa oferta de serviços de assessoria, consultoria e informação para os países. A instituição 

interage de maneira permanente com os organismos especializados dos governos, com a 

multilateralidade, com entidades afins no seu âmbito de ação, com os grêmios empresariais 

e com agentes do setor privado interessados em realizar ações no campo do livro, da leitu-

ra e das bibliotecas. O Centro é convidado permanentemente às reuniões governamentais 

de alto nível, em educação e cultura, espaços nos quais oferece-se visibilidade ao livro e à 

leitura e geram-se compromissos regionais de grande importância para o setor. O CERLALC 

transformou-se no interlocutor privilegiado para falar de livros e de leitura. Trabalhar sobre 

as bases fundacionais, saber ler o entorno e adequar as estratégias frente aos novos desafios 

foram os elementos para chegar com êxito e reconhecimento às quatro décadas.

No ano 2000, ingressou à direção do Centro, Adelaida Nieto, uma mulher dinâmica, com 

ampla experiência na gestão cultural. Adelaida esteve dirigindo a instituição até 2005. O Centro 

colocou roupa nova. Mudou de imagem e de estrutura, mas continuou na tarefa de sempre. En-

cheu-se de cor e de alegria e uma nova mística de trabalho contagiou a uma equipe que entende 

a importância e o valor do já realizado nas três décadas anteriores, mas que sabe também das 

transformações que está sofrendo o mundo do livro e as urgências da região para atendê-las. 

Estas últimas, relacionadas principalmente com a profunda mudança tecnológica que o setor 

vive e a necessidade de que a região aborde a análise e o desenho de políticas públicas.

Em 2005, o Centro teve como diretora, Isadora de Norden, uma mulher com experiência 

no campo da gestão cultural e patrimonial na Colômbia. Seu trabalho prolongou-se até 2009. 

De acordo com os lineamentos estabelecidos pelo Conselho do CERLALC, o programa técnico 

fortaleceu-se e o porta-fólio de serviços incrementou-se. O CERLALC começou a fazer uso das 

novas tecnologias digitais para os processos de formação e de divulgação. Consolidou-se o Ser-

viço Regional de Informação, para criar e administrar as bases de dados construídas ao longo 

de trinta anos e para entregar informação oportuna ao setor.

A equipe técnica do Centro renovou-se, mas a experiência conservou-se. Surgiram nomes 

como David Melo T., Richard Uribe S., Luis Bernardo Peña, Lina Aristizábal e Beatriz Robledo, 

entre outros. 
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 O  século dos  le itores

  
Adelaida Nieto, Fernando Zapata, Álvaro Garzón e Emiliano Martínez durante a Reunião de expertos do Livro e da 

    Edição para uma Agenda de Políticas Públicas, Cartagena (Colômbia), 2002.

 Os frutos da cooperação

Uma oferta de serviços mais ambiciosa implicou um novo entrave financeiro, além das quotas 

dos países membros. O CERLALC entrou de sola para buscar recursos na cooperação internacio-

nal e na administração e execução de projetos com os governos dos países membros. As con-

quistas foram evidentes: uma maior presença no cenário internacional, assim como no desenho 

de iniciativas e na execução de projetos aprovados nas Reuniões Ibero-americanas de Chefes 

de Estado e de Governo e de Ministros de Cultura, outorgou-lhe visibilidade e reconhecimento 

à instituição; e a execução direta de projetos nas áreas de missão, demonstrou aos governos 

que o investimento feito durante tantos anos no CERLALC exibia a construção de capacidade 

técnica e política nos assuntos da leitura, do livro, das bibliotecas e do direito de autor. 

Desta maneira, sob uma Agenda de Políticas Públicas sobre o livro e a edição, deu-se início 

a um ambicioso programa nas tradicionais frentes de ação do Centro, mas foram incorporadas 

as novas demandas do setor e fortalecidas as atividades em algumas áreas.

 O livro e suas cifras

Aos antigos assuntos como o da livre circulação do livro, foram somados temas bastante 

diagnosticados, mas sobre os que não se tinham realizado maiores empreendimentos; em 

especial no referente à distribuição. As livrarias e os canais de comercialização voltaram a ser 

temas estratégicos para o CERLALC. Ao longo desta primeira década do século XXI foram ações 

cotidianas o fortalecimento do conhecimento do setor das livrarias e a geração de programas 

para ajudar na sua transformação. Um novo agente tornou-se frequente nas ações de inves-

tigação e de formação por parte do CERLALC: o livreiro. A Rede de Livrarias, o fortalecimento 

das agências nacionais do ISBN, o Repertório Integrado de Livros à Venda na Ibero-América, 

RILVI –aprovado na X Reunião Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo do Panamá, 

em 2000– e as listas de livrarias fizeram parte das atividades realizadas.

“um trabalho muito dignificante”

Oswaldo Siciliano*

Minha relação com CERLALC é recente, da época em que era Diretora Adelaida Nieto. En-

tendi que o objetivo era fazer uma união mais próxima com todos os países da Ibero-América. 

Percibi um trabalho muito interessante no fomento da leitura e da criação de novas bibliotecas 

e uma expansão do livro em geral. Pude assistir, em nome do gie, a uma reunião  do Conselho do 

CERLALC em Villa de Leiva, em 2009. Destaco o interesse do CERLALC por manter um permanente 

contato com todas as câmaras do livro na América Latina. Vejo que atualmente existem propósitos 

mais definidos; uma gestão mais dinâmica e com resultados mais rápidos. O CERLALC faz um trabalho 

muito dignificante, especialmente no referente a sua forte defesa dos direitos dos criadores no 

âmbito digital. 

Eu tenho uma paixão descontrolada pelo livro e, pela minha experiência, creio que todos 

compartilhamos na América Latina um mesmo problema: muito poucos leitores. Creio no futuro 

do livro e creio na sua sobrevivência, não importa a forma que adote.

*Presidente Grupo Ibero-americano de Editores, GIE.
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 El  s iglo  de  los  lectores

 
O CERLALC na Feira do Livro de Madri, 2009.

O trabalho de recopilar estatísticas sobre o livro profissionalizou-se. A fotografia do setor 

fez-se mais clara com base nos desenhos metodológicos da década anterior e no concurso das 

associações empresariais de editores na Ibero-América. Desde 2006, bienalmente, o CERLALC 

publica o livro O espaço ibero-americano do livro, que faz um passeio pela produção, dis-

tribuição e consumo de livros na Ibero-América. Foram fortalecidas as relações com as agre-

miações empresariais editoriais e de livreiros, com o ISBN e com as agências de estatísticas dos 

países. A oferta de produtos de investigação e informação ampliou-se, através do Serviço de 

Informação Estatística Regional, SIER.

 A bandeira da leitura

Nesta década, um assunto privilegiado pelo CERLALC foi o tema da leitura. O motor foi a decisão 

da XIII Reunião Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo (Santa Cruz de la Sierra, 14 e 

15 de novembro de 2003) de lançar o Plano Ibero-americano de Leitura, ilímita, cuja execução 

foi encarregada ao CERLALC e à Organização de Estados Iberoamericanos, OEI. ilímita abriu um 

novo mundo para o CERLALC e propiciou o encontro de muitos novos agentes e o aparecimen-

to de iniciativas inovadoras para enfrentar os desafios de construir sociedades leitoras. Das 

ações do Plano alimentam-se hoje muitos dos projetos que o CERLALC assessora na região, en-

tre eles a Rede Regional de Responsáveis de Políticas e Planos Nacionais de Leitura, REDPLANES. 

A Subdireção de Leitura expandiu seu campo de ação para as políticas de promoção da escrita. 

Os desafios da sociedade da informação foram abordados também pelo Centro, através do 

projeto de Leitura e Escrita e desenvolvimento na sociedade da informação, “que procura fazer 

uma acompanhamento das experiências que tenham relação com a leitura e com a escrita e a 

liguem à auto-estima, à inclusão social, à criatividade e à participação cidadã”.

escrever na escola

O projeto Escrever na escola, gerado pela Subdireção de Leitura, Escrita e bibliotecas do CERLALC, 

tem como propósito orientar os governos na formulação e na execução de políticas e programas 

que apóiem à escola no desafio de formar usuários plenos da língua escrita. Dentro das atividades 

do projeto, realizou-se uma consulta em 246 fontes sobre as experiências inovadoras da escrita nos 

países membros do Centro: Ministérios de Educação e de Cultura, instituições civis que incentivam a 

escrita, universidades, coordenadores de projetos regionais para o fomento da escrita, redes regionais 

e nacionais que trabalham no tema, grupos de investigadores, bibliotecas, editoras, escritores, expertos 

e professores. Até a data, conta-se com o registro e difusão de 63 projetos provenientes da Argentina, 

da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Chile, da Espanha, do México, do Peru e da Venezuela, os quais 

mostram uma grande diversidade e riqueza de estratégias.

Além do projeto Escrever na escola, a Subdireção leva adiante dois projetos adicionais que 

complementam a sua estratégia de apoiar à escola como cenário protagônico da formação de leitores 

e escritores: o Curso virtual para a renovação da didática da escrita na escola e a situação da formação 

docente na pedagogia da língua escrita. 



 CERLALC.  Uma história  de  l ivros  e  integração

104 j 105j

  P ie  De Foto

 
 Encontro com a literatura ibero-americana, Feira do Livro de Madri, 2009.

O trabalho relacionado com as bibliotecas teve muita importância em toda a região atra-

vés do Programa Ibero-americano de Cooperação em matéria de Bibliotecas Públicas, PICBIP, 

–aprovado também na X Reunião Iberoamericana de Chefes de Estado e de Governo do Pana-

má, em 2000–. Esta iniciativa surgiu em 1998 no Primeiro Encontro Ibero-americano de Res-

ponsáveis Nacionais de Bibliotecas Públicas, que foi convocado e organizado pelo CERLALC, 

juntamente com a Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas do Ministério de Educação, 

Cultura e Desportos da Espanha.

 A criação nada em outras águas

No meio digital, e frente à globalização, o direito de autor teve uma importância especial. O 

CERLALC soube entender as transformações em curso e adequar sua oferta de serviços para a 

comunidade do livro na região. O Centro esteve ativo no debate sobre as novas tecnologias e 

sobre direito de autor. Intenso também foi o trabalho em torno às campanhas sobre direitos 

reprográficos e a promoção da criação de sociedades de gestão coletiva de direitos reprográ-

ficos, bem como o apoio às ações nacionais contra a pirataria. 

A base de dados de direito de autor, iniciada nos anos noventa, enriqueceu-se com a 

jurisprudência sobre o tema. Nasceu o Observatório Ibero-americano de Direitos de Autor, 

ODAI, em associação com a Fundação Autor da Sociedade Geral de Autores e Editores da 

Espanha, SGAE; e surgiu a Revista Ibero-americana do Direito de Autor. Além do mais, foram 

multiplicadas as ações de formação, investigação e de assessoria aos países. 

Os ofícios da imaginação

Os criadores mais jovens, os meninos e as meninas que hoje 

em dia se formam nas escolas e nos colégios, e que serão os autores 

do futuro são os destinatários deste projeto que torna realidade 

uma iniciativa da Direção Nacional de Direito de Autor da Colôm-

bia, apoiada pela Aliança Global para a Diversidade Cultural da 

UNESCO e pelo CERLALC. Os ofícios da imaginação, escrito por Yolanda 

Reyes e ilustrado por Ivar Da Coll, busca difundir entre as crianças 

e os jovens “as razões profundas pelas quais é necessário proteger o 

talento humano” e incentivar, dessa maneira, “uma cultura de respei-

to pelo direito de autor nos colégios, entre as famílias e em todas as 

situações da vida cotidiana”.

O projeto foi adotado por alguns países da região, tais como 

Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Peru e Uruguai, através de ofi-

cinas de adequação ao contexto local e à publicação do livro. 

 O  século dos  le itores
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 Formação e informação

A formação transformou-se num dos eixos estratégicos do Centro, incorporando as mo-

dernas tecnologias de informação e comunicação, num ambicioso programa de Formação 

Virtual, dirigido a atender as demandas dos diferentes elos do mundo do livro e da leitura. 

Da mesma forma, fortaleceu-se a divulgação das atividades do CERLALC e dos documentos 

relacionados com os projetos, mediante o Serviço Regional de Informação, com uma pre-

sença permanente na Rede, através de publicações periódicas virtuais nas diferentes áreas 

de ação do Centro.

 Uma nova defesa do livro

Em 2009, Fernando Zapata López ingressou ao CERLALC como diretor, um homem do direito 

de autor e do livro, com uma longa experiência nacional e internacional e um amplo 

reconhecimento no campo da proteção dos direitos dos criadores. Na sua apresentação 

perante o Comitê Executivo de 2010, Zapata expressou: “O livro e a leitura são poderosos meios 

para o desenvolvimento. Hoje, na globalização de conteúdos, os livros e o conhecimento 

circulam pelo espaço digital. Entretanto, já seja em papel ou armazenado digitalmente, o livro 

é o mesmo, certamente com diferente linguagem, mas transporta o mesmo, diz o mesmo, é 

escrito pelos mesmos e é lido pelos mesmos. Diante dele, o compromisso do CERLALC continua 

sendo o de fomentar o debate sobre a defesa do livro” e acrescentou posteriormente: “para 

os 40 anos do CERLALC, o Centro estará consolidado e mostrará sua vigência. A sorte do 

livro não será a mesma que a de outras indústrias culturais (música, cinema). O desafio da 

materialização do saber é um desafio para todas as indústrias literárias e artísticas. O livro 

não foi atingido como outros setores da criatividade”.

Por essa senda transita o CERLALC nos seus quarenta anos. Além dos muitos projetos 

propostos pelos países e as ações cotidianas de sua estrutura técnica, o CERLALC concentrou 

sua atividade em sete programas institucionais: Atenção à primeira infância com vistas a sua 

formação como leitores e escritores; Catálogo integrado de livros latino-americanos e Rede 

de livrarias; Formação virtual para os agentes do livro, da leitura e do direito de autor; A bi-

blioteca escolar no contexto dos planos de melhoria da qualidade da educação; Lei tipo da 

leitura, do livro e das bibliotecas; Traduções e Software para a gestão das pequenas e médias 

livrarias da América Latina.

Atender a conjuntura, num prazo curto, é necessário e urgente. Mas, o grande desafio do 

CERLALC é rumo ao futuro e para lá dirige seus passos. 

“O cerlalc: uma organização aberta e receptiva”

Emiliano Martínez*

Soube da existência de um organismo dedicado ao incentivo do livro e da leitura na região atra-

vés de Pancho Pérez González, tão presente em quase todas as iniciativas a favor do livro e por isso 

tão presente na memória coletiva das pessoas envolvidas no mundo do livro. Falava com entusiasmo 

de Julio M. Sanguinetti, um dos seus primeiros presidentes, mas anos depois continou fazendo-o de 

seus sucessores (e sucessoras…). Com o tempo fui conhecendo melhor o Centro e apreciando seu 

trabalho. Agora, diante deste aniversário, devemos confirmá-lo como Centro e foro difusor de ideias, 

experiências, propostas e razões para cuidar do livro e para fomentar a sua difusão.

O CERLALC faz quarenta anos numa cojuntura tão importante como complexa para o livro, para 

o seu futuro imediato e para o seu papel como principal veículo cultural na sociedade. É uma opor-

tunidade para renovar a visão que o CERLALC difundiu e para a qual trabalhou todos esses anos. Há 

uma necessidade de atualizar os objetivos, formulando os novos e atualizando os permanentes. E 

sem dúvida, trabalhar para colocá-los na agenda de hoje, nas preocupações dos responsáveis pelas 

políticas públicas e pela indústria do livro.

Talvez o maior elogio que possa fazer-se ao CERLALC, a partir da minha experiência de anos e de 

distintos responsáveis, é que nunca foi uma organização fechada na sua visão, nas suas práticas e 

programas, mas que soube estar aberta e receptiva às análises e propostas do mundo do livro. E com 

capacidade para somar e integrar contribuições.

Muitas são as boas lembranças de pessoas, situações e eventos distribuídas nessa singular geo-

grafia do livro: cursos em Santander, feiras em Buenos Aires, Bogotá, Guadalajara, Liber e Retiro de 

Madri, com colegas, diretivos e autoridades unidos para aumentar os horizontes e os caminhos do 

livro. E guardo boa memória da amizade e confiança com a qual ao abrir um encontro em Cartagena 

de Indias, me solicitaram que prescindisse da gravata.

*Presidente do Grupo Santillana.

 O  século dos  le itores
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Reunião do Comitê Executivo do CERLALC, Cartagena (Colômbia), 2001. 
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 papel e bytes: os mesmos livros

Apesar de que os novos meios de comunicação e as novas formas de distribuição facilitam 

o acesso à produção de conteúdos e a difusão dos conteúdos culturais…, os desequilíbrios 

políticos e econômicos e as assimetrias implícitas na brecha digital continuam limitando as 

oportunidades de conseguir um intercâmbio cultural genuíno.

Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural, 

Informe Mundial da unesco, 2010
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e stamos em 2011. A instituição já percorreu quatro déca-

das. Vinte e um países são membros da mesma. O diálogo 

regional sobre a leitura, o livro e as bibliotecas é uma rea-

lidade; o livro e a leitura ganharam espaço e visibilidade.

O mundo dos agentes ampliou-se significativamen-

te; e as definições dos conceitos típicos –autor, leitor, 

livro, editora, livraria, biblioteca– foram transbordados 

pela emergência de muitos fenômenos, que não podem 

restringir-se só à mudanças tecnológicas, à massificação das tecnologias digitais e ao espaço 

cada vez maior do espaço virtual na relação com o livro e com os conteúdos culturais. Se é 

necessário falar de hoje e de amanhã, tem-se que levar em consideração, além do fenômeno 

da globalização econômica e cultural; a expansão de grupos tradicionais da indústria editorial, 

para outros segmentos das atividades culturais (imprensa, televisão, revistas, música, cinema, 

rádio, internet); a incursão de novos grandes protagonistas nascidos da onda da internet –e 

que hoje ocupam um lugar privilegiado nas decisões de distribuição e de consumo de con-

teúdos culturais (Google, Microsoft, Apple, Amazon, etc.)–; a presença de grupos econômi-

cos, com interesses em muitos diversos setores, que encontraram nas indústrias culturais um 

atrativo espaço de mercado e realizaram importantes investimentos na infra-estrutura pela 

qual transitam hoje a informação e o conhecimento –em particular, grandes conglomerados 

do mundo das comunicações–. 
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Feira Internacional do Livro de Bogotá, 2011.

Nesse contexto, o mundo do direito de autor, das garantias para os criadores, da prote-

ção da propriedade intelectual, sofre também grandes transformações e enfrenta singulares 

desafios. A pirataria e a reprografia ilegal, por exemplo, assuntos que enchiam boa parte das 

preocupações diante do mercado, sem perder sua importância relativa nos países em desen-

volvimento, dão espaço atualmente a outras preocupações. A banda larga da internet e o cres-

cimento exponencial do acesso online para centos de milhões de habitantes do mundo estão 

levando o problema a outras esferas: os direitos dos criadores, de suas sociedades de gestão 

coletiva, dos empresários das indústrias culturais no âmbito digital; as limitações ao uso e à 

transformação das obras; as responsabilidades dos fornecedores de serviços; a educação dos 

novos consumidores da oferta virtual.

Hoje o setor do livro é uma mistura particular do passado, do presente e do futuro. A 

velocidade com a qual a revolução digital é incorporada na vida cotidiana faz com que no 

mundo do livro, por exemplo, nos nossos países, convivam um evidente atraso nas formas de 

produção e de acesso ao livro, zonas que rivalizam com o mundo desenvolvido (as grandes 

capitais da região), e uma inequívoca penetração das novas tecnologias (internet, modernas 

tecnologias de impressão, etc.). Diferentemente de outras atividades econômicas no setor da 

cultura, como a música e o cinema, nas quais a incorporação da mudança tecnológica foi mais 

rápida e vai reconfigurando a grandes passos as formas de produzir, distribuir e consumir, no 

mundo do livro, permeado também por essas mesmas tecnologias, o trânsito foi mais lento e, 

de alguma forma, mais difícil de assimilar. 

No âmbito regional, isto pode predicar-se com maior certeza. Se bem o livro impres-

so mantém sua prerrogativa no mercado e na indústria editorial regional, persistindo o 

esquema tradicional de produção e distribuição (apenas agora começa-se a assumir as 

mudanças para abordar o desafio do livro eletrônico), não é possível negar que a região já 

caminha por outros caminhos e a transformação está ocorrendo basicamente no mundo 

das tendências, gostos e atitudes do consumidor. Os leitores de hoje são diferentes dos de 

outros momentos, as formas de aproximação do livro são distintas, a maneira como são 

entregados os conteúdos culturais é diferente, e o livro deve concorrer com uma oferta 

muito maior. 

 Transformações e desafios

Há 44 anos, quando a UNESCO sondava a criação de centros de fomento do livro no mundo, 

preconizava o desenvolvimento de indústrias editoriais locais e chamava os Estados a ga-

rantir o acesso ao livro, em especial na escola, o diagnóstico partia de uma clara evidência 

empírica: a enorme brecha na produção de livros entre o mundo em desenvolvimento e o 

mundo desenvolvido e a demanda insatisfeita por parte de crescentes massas de população 

que ingressavam ao sistema educativo. 

A tarefa realizou-se. Não cabe dúvida. Uma olhada à produção de livros na região, nos fi-

nais dos anos sessenta, comparada com as cifras desta primeira década do século XXI, mostra 

os avanços, da mesma maneira que mudou o panorama econômico e social da zona. O acesso 
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   Mesa redonda com motivo dos  40 anos do CERLALC,  Feira  Internacional  do L ivro de Bogotá,  2011 .

dos escolares a mais textos educativos foi evidente, já por políticas de dotação dos governos, 

já por empreendimentos empresariais que entenderam as dimensões e as oportunidades do 

mercado. A oferta de literatura –regional e universal– incrementou-se notavelmente com a 

emergência de novos talentos, mais traduções, mais importações e mais produção local. A 

infra-estrutura regional de bibliotecas públicas cresceu e em todos os países houve interesse 

e práticas efetivas de promoção da leitura, de alcance regional, nacional e local. A capacidade 

instalada para a manufatura de livros multiplicou-se exponencialmente nestas décadas. A 

livre circulação do livro, sem travas tarifárias, e a não imposição de gravames fiscais à impor-

tação e venda de livros, é quase generalizada na América Latina. 

É inegável que as políticas nacionais do livro serviram para gerar consciência sobre sua 

importância social e abriram caminho para uma melhor compreensão do duplo valor do livro 

–bem econômico e bem cultural– e, por extensão, a uma compreensão similar para outros 

bens e serviços da cultura.

Entretanto, são muitos os fatores que agiram perversamente contra as possibilidades 

de construir uma maior democracia no acesso à leitura e ao livro. A situação estrutural de 

desigualdade na região persiste, as brechas econômicas e sociais entre o urbano e o rural e 

entre os diferentes estratos sociais impõem grandes limitações ao acesso aos bens e serviços 

culturais. Os processos de abertura e de privatização distanciaram ao Estado de ações natu-

rais a favor da diversidade cultural, no campo do livro, que foram deixados ao livre arbítrio 

do mercado. A oferta disponível ao público encontra-se bastante limitada, em termos da alta 

dependência das importações, a inexistência de uma adequada rede de distribuição e o cada 

dia mais fraco tecido livreiro.

Se a tudo isto acrescentam-se as novas transformações no setor, produto da revolução 

tecnológica em curso, é inegável o  CERLALC possui pela frente um desafio igual ou superior ao 

do diagnóstico dos anos sessenta. Hoje não se trata tanto do livro, como da forma de abordar 

a confluência dos conteúdos culturais; das novas formas de aprender, de informar-se e de 

comunicar-se, particularmente entre as crianças e os jovens. Para o usuário de hoje, em es-

pecial para as novas gerações, o suporte perdeu importância. O espaço é hoje dos conteúdos. 

 As novas brechas

Transcorrida a primeira década do século xxi, é evidente que as políticas públicas em torno ao 

livro tem que situar à leitura e o leitor como protagonistas principais. A formação de leitores 

críticos e o desenvolvimento de competências em leitura e escrita são o ponto de partida para 

garantir uma inserção adequada das novas gerações diante do volume de conteúdos culturais, 

científicos, de informação e de entretenimento que transitam pela autopista da informação.

Os elementos clássicos das políticas nacionais do livro, que o CERLALC defendeu com vigor 

nas últimas décadas, continuam vigentes. O desenvolvimento das indústrias editoriais nacio-

nais tem que ser um processo permanente que garanta que a oferta universal da cultura escri-
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ta chegue às bibliotecas, às livrarias e aos ordenadores da região. Isto implica estímulos aos 

criadores, mais traduções, mais compras de direitos de autor para o mercado regional, for-

talecimento das redes de distribuição e de livrarias e mais investimentos na infra-estrutura 

para o acesso. Em sentido estrito, a receita dos anos setenta e oitenta, mantém sua vigência. 

Mas, também, o editor regional tem que entender o desafio das novas tecnologias e cons-

truir uma oferta adequada para as demandas. Isto implica mais e mais capacitação, não só 

para entender as mudanças, mas para transformar o ritmo no qual o mercado o faz no mundo 

desenvolvido. Uma oferta de livros na Rede é um imperativo para a região, para seus editores, 

para seus governos.

O CERLALC construiu, ao longo destas quatro décadas, valiosos ativos para o setor: uma 

comunidade diversa ao redor do livro e da leitura, conhecimento da institucionalidade, iden-

tificação de interlocutores válidos, metodologias para abordar diferentes problemáticas do 

setor (promoção de leitura, estatísticas, registro de produção, etc.), capacidade de assessoria 

aos governos e aos organismos não-governamentais e um nutrido acervo de informação.

As acima mencionadas são ferramentas valiosas para acompanhar os governos da região 

na atual transição rumo ao livro eletrônico. Isso não quer dizer que a indústria tradicional do 

livro esteja fadada a desaparecer prontamente. O desafio do CERLALC está em conseguir um 

adequado equilíbrio entre as ações dirigidas a promover o livro e a leitura nas formas tradi-

cionais (para o que a vasta experiência e o saber acumulados são o ativo principal) e as novas 

maneiras de abordar o mundo do livro e da leitura diante da entronização da produção e da 

circulação de conteúdos virtuais.

O CERLALC do século XXI tem que transformar-se num centro de pensamento sobre a pro-

dução, a distribuição e o consumo de bens e serviços editoriais. A temática é ampla: 

•	 Como e o que se lê no mundo contemporâneo. O que implica entender as novas ten-

dências nos leitores e colocá-las no centro da análise. É voltar à escola e ao lar para 

entender os processos que ali são vividos com relação à leitura. Ênfase especial é dado 

ao grupo que a literatura especializada denominou “nativos digitais”. Como anota Ale-

jandro Zenker no artigo “Bibliopobreza ou bibliodiversidade: do suporte em papel ao 

nativo digital”, publicado no número de janeiro de 2010 de Bibliodiversity. Publishing 

and Globalisation, “ao tratar-se de uma época de transição, enfrentamos um paradoxo 

fundamental: são ainda os ‘imigrantes digitais’ os que possuem o poder nas suas mãos, 

e estes ainda não compreendem cabalmente o que ocorre com as novas gerações”.

•	 Como produzir conteúdos regionais para o mundo digital que mostrem nossa diversi-

dade cultural. Isto significa formar autores e editores para o mundo digital. A riqueza 

dos conteúdos culturais da região é comparável com sua riqueza em biodiversidade. 

É muito o que a região pode ofrecer ao mundo neste campo e não pode ser só pela 

via de “maquias culturais”. 

•	 Identificar as áreas nas quais as políticas públicas devem intervir prioritariamente, 

de maneira tal que sejam diminuídas as brechas com o mundo desenvolvido. Aqui 

aparecem temas como a criação de infra-estruturas adequadas no sistema educativo 

e bibliotecário, acesso a dispositivos de leitura e conexão à rede global.

•	 Como proteger e estimular a criação no mundo digital. A legislação em torno ao di-

reito de autor no mundo dos conteúdos que circulam pela internet, impõe abordar 

seriamente temas como a educação dos usuários e a adoção de medidas que garantam 

a proteção do direito das obras literárias e artísticas.

“uma janela para os organismos não-governamentais 

no mundo do livro”

Ana María Cabanellas*

Desde finais dos anos oitenta estive próxima do CERLALC. O vi mudar e crescer –sobretudo cres-

cer–. Ver crescer uma instituição deste tipo é maravilhoso. Não só cresceu em relação ao número e 

à qualidade de suas atividades, mas também ofereceu participação às entidades não-governamen-

tais relacionadas com o livro –tais como o Grupo Ibero-americano de Editores, GIE; a União Inter-

nacional de Editores, UIE; a International Federation of Reproduction Rights Organisations, IFRRO; e 

o Centro Espanhol de Direitos Reprográficos, CEDRO, entre outros–, o que enriqueceu as discussões 

e as relações.  Alfredo Weiszflog, um dos líderes do setor editorial na região, sempre teve interes-

se em desenvolver sistemas de estatísticas sobre o livro e começou, timidamente, no Brasil. Seu 

entusiasmo surgiu do contato com o CERLALC, dali nasceu todo um trabalho regional para construir 

métodos e capacitar às câmaras, trabalho que já mostra excelentes resultados. 

*Presidenta do Comitê de iffro para América Latina e o Caribe; 

ex Presidenta do GIE e da UIE.

 Papel  e  bytes :  os  mesmos l ivros
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Os desafios para o futuro são grandes. 

Em quatro décadas, o Centro aprendeu a 

conhecer o setor e a caminhar pelo mesmo, 

ganhando o reconhecimento como o inter-

locutor para os assuntos do livro e da leitu-

ra. O diagnóstico atual mostra que o mundo 

encontra-se diante de uma nova “revolução 

do livro” e que a “fome de ler” continua sen-

do um motor de crescimento e desenvolvi-

mento do setor. A nova brecha no acesso 

ao mundo dos conteúdos digitais pode ser 

maior que a que o diagnóstico identificou 

e que constituiu o motor para criar centros 

como o CERLALC, nos anos sessenta. Os go-

vernos e as sociedades da região possuem 

no Centro um bom sócio para construir po-

líticas e programas frente a estas novas si-

tuações. 

O CERLALC ainda possui tarefa para ou-

tras tantas décadas... 
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de cerlal a cerlalc 

Os cenários mais qualificados para incentivar a ideia 

de criação do Centro e buscar as adesões dos governos 

latino-americanos ao Acordo Internacional de 1971, foram as 

reuniões do Grupo da América Latina e do Caribe, GRULAC, no 

seio da UNESCO. Este grupo estava formado, como sua sigla o 

indica, pelos países latino-americanos e pelo Caribe. 

O “Caribe” é uma região geográfica que inclui pelo 

menos quatro idiomas diferentes: o espanhol (Cuba e 

República Dominicana), o francês (Haití, Antilhas francesas), 

o inglês (Jamaica, São Vicente, Grenadinas) e o holandês e o 

papiamento (Curaçao, Antilhas Holandesas).

No transcurso dessas reuniões, vários países do 

Caribe, encabeçados pela Jamaica, manifestaram sua 

vontade de beneficiar-se dos programas do Centro do 

Livro. As autoridades do CERLAL dessa época só tiveram uma 

ressalva: os custos em termos de documentação, traduções, 

publicações, expertos anglófonos e francófonos, entre 

outros, que iria requerer a ampliação do âmbito linguístico 

do Centro. Depois de prolongados debates, condicionou-se a 

extensão da cobertura programática do Centro à financiação 

que pudesse originar-se fora das quotas desses novos países, 

ou de outra fonte extraorçamentária.

Em resumo, a possibilidade de trabalhar com os países 

do Caribe anglófono e francófono não foi fechada e como 

símbolo dessa abertura acrescentou-se a letra “C” do Caribe à 

sigla do Centro, que desde então (1985) denominou-se CERLALC; 

mas a aplicação real desse propósito ficou condicionada à 

consecução de fundos extra-orçamentários que permitissem 

financiá-la. A história demonstrou rapidamente que dita 

extensão estava além das possibilidades da instituição.
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 As pegadas  do CERLALC

 A livre circulação do livro

A ação do CERLALC foi decisiva para que os países latino-americanos assentassem as bases da 

livre circulação internacional do livro na área idiomática. O Acordo de Florença, instrumento uni-

versal da UNESCO para a livre circulação do livro, vigente desde 1950 e aberto à adesão dos países 

ibero-americanos, não tinha tido maior êxito nesta parte do mundo. Até hoje, só oito países da re-

gião o adotaram (Bolívia, Cuba, El Salvador, Espanha, Guatemala, Nicarágua, Portugal e Venezuela). 

Na Ibero-América, os principais acordos regionais e sub-regionais de integração econômica (SELA, 

ALADI, G3, Comunidade Andina, Mercado Comum Centro-americano MERCOSUR, etc.) continham desde 

um princípio referências gerais à educação e à cultura, mas não as consideravam como sujeitos de 

integração econômica, nem apresentavam uma só cláusula relativa aos bens e serviços culturais. 

Desde sua fundação o  CERLALC, lenta mas eficazmente, havia gestionado a eliminação ou dimi-

nuição das taxas do comércio internacional de livros e matérias-primas na maioria dos países da 

região. Este meritório trabalho, entretando, tinha um calcanhar de Aquiles: tratava-se de decisões 

específicas, unilaterais de cada Estado, sujeitas às vezes aos princípios de reciprocidade e sempre 

às variações de orientação próprias das mudanças do governo. Era necessário consolidar estas 

decisões dentro de um acordo multilateral de integração à escala regional e no cenário natural 

para o assunto, que era a Associação Latino-americana de Integração, ALADI, que materializava as 

preferências concedidas aos países em desenvolvimento nas negociações da Organização Mundial 

de Comércio, OMC. O CERLALC propôs a adoção de um Acordo de preferências tarifárias ao comércio 

do livro, que seria adotado pelos países latino-americanos no contexto da ALADI, como um com-

promisso comercial multilateral. Com isso, pretendia-se garantir a permanência da eliminação dos 

gravames ao livro, medida que, de maneira geral, já tinha sido aprovada unilateralmente por quase 

todos os Estados membros do Centro.

Devido ao grupo reduzido de países da ALADI que adotou o acordo num princípio, este foi 

chamado “Acordo de Alcance Parcial” à espera de que a aceitação da totalidade dos membros o 

tornasse um “Acordo de Alcance Regional”. O texto do Acordo tinha como proposta a eliminação de 

qualquer gravame à totalidade dos livros que transitassem pelas alfândegas dos Estados membros. 

Uma ressalva foi manifestada por alguns países que estavam entre os maiores produtores de livros 

e serviços gráficos do continente: lançaram a observação de que grande parte das importações dos 

livros que cruzavam as alfândegas latino-americanas, vinham de um país que não era membro da 

ALADI: Espanha. Sugeriram, em consequência, que ao mesmo tempo que eram eliminadas as taxas 

sobre o comércio regional para o livro produzido nos Estados membros da ALADI, fossem aplicados 

impostos ao livro proveniente da Espanha.

Depois de meses de controvérsia, finalmente as cláusulas do Acordo de Alcance Parcial sobre 

o livro, adotado no seio da ALADI, não excluíram o livro espanhol. Neste processo que durou toda a 

década de oitenta (quando o Acordo de Alcance Parcial tornou-se de Alcance Regional), mais que 

o triunfo de uma posição sobre a outra, o que observou-se foi a dinâmica da economia do setor 

do livro. Devido ao seu ingresso na União Europeia, a Espanha viu-se obrigada a desmontar os in-

centivos internos da sua indústria editorial e com isso, deixou de ser um rival com vantagens. Por 

outro lado, uma das soluções à crise econômica do setor editorial espanhol foi o translado dos seus 

processos de produção e de distribuição para a Ibero-América, decisão que muitos consideraram 

positiva para a indústria latino-americana devido às suas repercussões no investimento de ativos, 

à criação de emprego e à transferência de know how.

Mas o que ficará na antologia da edição latino-americana será o papel pioneiro do CERLALC no 

que diz respeito à livre circulação do livro, segundo os ditames universais do Acordo de Florença da 

UNESCO.
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I Comitê Intergovernamental para a definição de uma Lei Tipo da Leitura, do Livro e das Bibliotecas, Bogotá, 2010.

Política Nacional do Livro

Em 1971, quando o CERLALC iniciou as suas ações de apoio ao desenvolvimento do setor editorial 

nos países da região, não encontrou modelos nem exemplos próximos ou distantes nos quais tivesse 

podido inspirar-se para começar seu trabalho. O fio condutor da ação foi, no começo, a comprovação 

empírica da existência e do funcionamento de cada um dos segmentos do setor editorial –autores, 

editores, impressores, livreiros, bibliotecários–, cada um deles responsável por uma atividade es-

pecializada dentro do conjunto. A constatação de que cada um desses subsetores –apesar de serem 

os vasos comunicantes de um corpo vivo– mantinha uma realidade independente dos demais e uns 

interesses com frequência divergentes do vizinho, colocou em evidência a necessidade de trabalhar 

ao interior do setor privado do livro, com o fim de compreender as necessidades individuais de cada 

um dos seus componentes e consolidar um enfoque setorial comum que oferecesse solidez às reivin-

dicações corporativas.

A adoção da política do livro, que supunha um trabalho conjunto de reconhecimento e de pro-

pósitos comuns para os agentes do livro, supunha também uma decisão governamental de alto nível. 

Mas as agências do Estado, responsáveis por facilitarem o desenvolvimento harmonioso do livro 

como cultura ou do livro como economia, eram muito numerosas: Educação, Cultura, Comércio, Fa-

zenda, Planejamento, Direito de Autor, Alfândegas, Impostos, Formação Técnica, etc.

Rapidamente foi evidente que o instrumento fundamental sobre o qual era necessário construir 

a política do desenvolvimento do livro, era um diagnóstico setorial. Esse diagnóstico seria verídico 

e teria crédito à medida em que fosse o resultado de um duplo diálogo: por um lado, o diálogo entre 

os componentes do setor editorial entre si. Os protagonistas do livro eram os únicos capazes de pro-

porcionar uma visão das carências e dos problemas do setor, ajustada à realidade. Por outro lado, 

o diálogo entre esse setor privado do livro e os responsáveis oficiais da ação governamental, tanto 

educativa e cultural, como econômica e fiscal do Estado. Estes últimos seriam depois os encarregados 

de aplicar as medidas de fomento, dos incentivos, das eliminações da taxas e dos tratamentos de 

favor à economia do livro.

Sobre a base desse diagnóstico foram construídas as linhas básicas do que chamou-se uma Po-

lítica Nacional do Livro, que consistia em um conjunto de medidas a serem executadas por diversos 

organismos do Estado que, como em uma operação minuciosa, pretendia desfazer os nós e desblo-

quear os problemas que obstaculizavam a produção e comercialização do livro.

As características das linhas de ação contemplavam o processo do livro na totalidade para evi-

tar, a longo prazo, a inutilidade das medidas específicas; eram o fruto de um compromisso realizado 

entre as exigências econômicas do setor privado e as políticas educativas e culturais do Estado. Ape-

sar de que fortaleciam um setor da produção, o setor editorial, tinham como meta um resultado final 

de impacto social: facilitar o acesso da população ao livro; e só podiam tornar-se eficazes se eram 

cristalizados num marco normativo único: a Lei do Livro.

Estes protocolos de intervenção foram enriquecidos nos projetos piloto aplicados preferente-

mente na Colômbia, o Estado sede. Logo foram consolidados com as experiências “in situ” obtidas 

nos demais países da Ibero-América. Na década de noventa, o CERLALC pôde resumi-las dentro de um 

modelo normativo denominado “A Lei Tipo de Guaiaquil”. A Política Nacional do Livro e a Lei Tipo 

serviram de modelo, procedendo às alterações necessárias, para a ação que a UNESCO desenvolveu 

posteriormente em diversos Estados africanos, asiáticos e da Europa central.

Álvaro Garzón

A Política Nacional do Livro. Um guia de trabalho sobre o terreno, Edições UNESCO, 1995.
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Reunião do Conselho do CERLALC, Bogotá, 1985.

O cerlalc, um passaporte em tempos difíceis

Em 1975 foi eleito à Presidência do Conselho do CERLALC o uruguaio Julio María Sanguinetti. Emi-

nente jornalista e historiador, mais tarde seria eleito o presidente do Uruguai, em dois períodos (em 

1985 e em 1995). 

Na época de sua vinculação ao CERLALC, de 1975 a 1984, a figura política de Sanguinetti, adquiria 

cada vez mais notoriedade no seu país: foi Ministro da Indústria e do Comércio do Presidente Jorge 

Pacheco Areco. Sendo Ministro da Educação do Presidente Juan María Bordaberry, em 1973, renun-

ciou ao seu cargo por não compartihar de um movimento do Governo, que estava gestando um golpe 

de Estado, o que finalmente concretizou-se seis meses mais tarde.

Desde seu exercício como jornalista, Sanguinetti havia explicitado de maneira pública sua opo-

sição ao governo, e com isso, seus direitos políticos foram limitados. Esta situação durou de 1976 até 

1981. Vítima de uma perseguição política, suas saídas e viagens eram vigiadas e quando chegou o mo-

mento de viajar a Bogotá, para presidir as reuniões do Conselho do CERLALC, teve serias dificuldades 

para sair do país.

Foi necessária a intervenção do CERLALC, do escritório das Nações Unidas, das autoridades da 

UNESCO e a invocação de toda sorte de direitos e liberdades consagradas na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos para que o Governo do Uruguai permitisse que ele saísse e voltasse a entrar no 

território uruguaio.

Estas gestões tiveram que ser repetidas a cada reunião do Conselho durante os anos que ele o 

presidiu. Os funcionários do CERLALC já sabiam que a tarefa más árdua na preparação das reuniões 

era o trabalho diplomático para conseguir a presença do Presidente do Conselho em Bogotá. A Presi-

dência do Conselho do CERLALC, em representação da UNESCO, transformou-se no seu passaporte para 

poder sair e entrar do seu país nessas épocas, sem  que ele tivesse que lançar mão do exílio. 

 As pegadas  do CERLALC
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Campanha do CERLALC sobre o ISBN durante a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, 2002.

A economia da cultura

Os produtos das indústrias culturais (livros, revistas, cinema, música gravada, jogos de vídeo, 

animação digital, programas de computação, etc.) são elementos muito importantes da economia 

dos países industrializados. O impacto no Producto Interno Bruto desses países é muito alto e cons-

tituem, em alguns deles, há décadas, a primeira linha de suas exportações. Igualmente, devido as 

suas características como portadores de valores simbólicos, os produtos das indústrias culturais 

foram objeto de um tratamento especial, tanto para incentivar seu desenvolvimento local, como seu 

intercâmbio internacional.

Nas negociações internacionais dirigidas a liberalizar o comércio de bens e serviços, as indús-

trias culturais tiveram uma importância especial, já que procuraram preservar  mecanismos a fim 

de que os governos nacionais pudessem manter seu poder, estabelecendo políticas de estímulos e 

subsídios para fomentar seu desenvolvimento.

O CERLALC foi um agente pioneiro e determinante para fazer compreender aos seus Estados 

membros a importância, ao mesmo tempo econômica, cultural e estratégica de um produto de con-

teúdo sobre suporte tecnológico. A ação do Centro em quarenta anos de formulação de políticas de 

desenvolvimento do setor editorial levou junto de si um trabalho de educação das sociedades latino-

americanas sobre a importância econômica da cultura.

Mais ainda, o CERLALC pela sua experiência, possui muito conhecimento acumulado no setor do 

livro, e sabe o que fazer em matéria de diagnósticos, acordos público-privado, adoção de políticas 

de fomento e modelos normativos. Sua dilatada presença nos campos em questão fez com que fosse 

possível normalizar essas experiências em protocolos eficazes de intervenção. A UNESCO estendeu 

esta metodologia do desenvolvimento do livro não só a outras regiões do mundo, mas também a 

outros setores das indústrias culturais: o cinema, a música gravada, a animação digital, nos quais, 

procendo às alterações necessárias, os princípios básicos da ação de fomento  revelaram-se eficazes.

Além do mais, uma vez que um país experimenta o produto livro, a mentalidade da sociedade, 

assim como a dos responsáveis governamentais torna-se mais aberta e sensível a outros empreendi-

mentos relacionados com os bens e serviços culturais. 

O século XXI será o século da economia do conhecimento. Nele, só poderão ter um papel pro-

tagônico aqueles que conseguirem compreender os comportamentos atípicos desta nova economia. 

Os paradigmas tradicionais já não funcionarão e será preciso adaptar-se às variáveis das tecnologias 

digitais de produção e difusão, características das novas indústrias de conteúdo.

 As pegadas  do CERLALC
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programa ibero-americano de cooperação 

em matéria de bibliotecas públicas, picbip

Na X Reunião Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, realizada no Panamá no 

ano 2000, aprovou-se o Programa Ibero-americano de Cooperação em Matéria de Bibliotecas 

Públicas, PICBIP, sob a coordenação do CERLALC. 

O Programa procura incentivar a criação, consolidação, modernização e desenvolvimento 

das bibliotecas públicas; organizar a informação para atender as necessidades ou interesses 

de conhecimento dos distintos setores da população, e definir iniciativas de cooperação entre 

os organismos responsáveis das bibliotecas públicas. O Foro Ibero-americano de Responsáveis 

Nacionais de Bibliotecas Públicas, encarregado de fazer um acompanhamento ao Programa se 

reúne anualmente.

No PICBIP participam os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile,  Costa 

Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Dentro das atividades, atribuídas à Subdireção de Leitura, escrita e bibliotecas do CERLALC, 

o PICBIP realiza atividades permanentes de formação para bibliotecários na região, encontros 

periódicos de responsáveis e um boletim eletrônico Correio de Bibliotecas Públicas Ibero-americanas.

O apoio da Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, do Ministério da Cultura da 

Espanha, foi decisivo para o êxito e a continuidade do projeto.

o cerlalc e as reuniões ibero-americanas 
de chefes de estado e de governo

repertório integrado de livros à venda na ibero-américa, rilvi

O Programa Repertório Integrado de Livros à Venda na Ibero-América, RILVI, cuja execução foi 

encarregada ao CERLALC, foi aprovado na X Reunião Ibero-americana de Chefes de Estado e de 

Governo, no Panamá, em novembro de 2000. O RILVI é uma ferramenta desenvolvida em conjunto 

pelo Centro e pelas Agências ISBN dos seus países membros. Proporciona uma informação detalha-

da e completa da oferta editorial ibero-americana. É uma ferramenta de trabalho estratégica para 

todos os agentes do mundo do livro, especialmente, para editores, distribuidores, livreiros, biblio-

tecólogos e professores. O Repertório, que integra a oferta editorial em espanhol e português, é 

uma base de dados ibero-americana que reúne a informação de cada uma das agências nacionais 

do ISBN dos países membros do CERLALC.

plano ibero-americano de leitura ilímita

É um dos programas das Reuniões Ibero-americanas, cuja execução foi encomendada ao 

CERLALC e à Organização de Estados Ibero-americanos, OEI. Foi aprovado na XIII Reunião Ibero-

americana de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), em 

novembro de 2003. 

ILÍMITA tinha como objetivo posicionar na Ibero-América a leitura como um fator de desen-

volvimento social, educativo, econômico e cultural, e como ferramenta de inclusão social.

Seus objetivos específicos foram desenhados pensando em dez linhas de ação:

1. Transformar o desenvolvimento da leitura e da escrita num assunto de políticas públicas. 

2. Criar consciência sobre o valor social da leitura. 

3. Fortalecer o desenvolvimento das bibliotecas públicas. 

4. Fomentar a leitura nos centros docentes. 

5. Renovar a pedagogia da leitura e da escrita. 

6. Conquistar novos espaços para a leitura. 

7. Melhorar o acesso ao livro e a outros materiais de leitura. 

8. Vincular o setor privado ao fomento da leitura. 

9. Fortalecer o mundo do livro para a criação, a produção e a comercialização do mesmo. 

10. Desenvolver e divulgar as investigações relacionadas com a leitura e a escrita.

Este decálogo iria transformar-se na Agenda de Políticas Públicas de Leitura, que serviria 

como um guia para os trabalhos nacionais. A declaração de 2005 como o Ano Ibero-americano 

da Leitura foi o motor para impulsar ações em toda a região, identificar experiências de êxi-

tos, formar redes de expertos e sensibilizar às sociedades. Uma região de leitores, a análise 

comparada de planos nacionais de leitura na Ibero-América, sistematizou as experiências da 

Argentina, do Brasil, da Colômbia, de Cuba, do Equador, de El Salvador, da Espanha, do México 

e da Venezuela nas suas campanhas nacionais. Igualmente, em 2007 publicou-se o Guia para o 

Desenho de Planos de Leitura.

Como uma forma de continuar com as ações decorrentes do projeto ILÍMITA, a Subdireção de 

Leitura, escrita e bibliotecas do CERLALC começou o projeto Rede Ibero-americana de Responsáveis 

de Políticas e Planos Nacionais de Leitura, com o fim de manter os vínculos já criados e potenciar 

os resultados já alcançados.

ILÍMITA, de muitas maneiras, transformou-se na chave dos planos de leitura na região. Sob  

o impulso do projeto, países com uma longa tradição no fomento à leitura, como o Brasil, en-

contraram uma motivação para relançar suas políticas neste campo. Através da identificação de 

experiências nacionais, e de compartilhá-las dentro deste projeto, muitos países encontraram 

ferramentas úteis para incorporar suas estratégias nacionais.
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a co-edição latino-americana: “bordar à mão”

Em fevereiro de 1979, no Seminário sobre a Edição de Livros Infantis convocado pelo CERLALC, 

apresentou-se a proposta para desenhar um programa latino-americano de co-edição de livros 

para crianças e jovens, com o objetivo de divulgar a diversidade cultural regional, elevar a qualida-

de da oferta e diminuir os custos da mesma, além de alcançar os benefícios que derivam-se de uma 

circulação mais ampla.

A ideia concretizou-se em agosto desse ano, quando realizou-se a primeira reunião da Co-

edição Latino-americana. Inicialmente foram incorporadas cinco editoras latino-americanas, pro-

venientes da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do Equador e do México, com o ânimo de buscar 

financiação. Entre 1979 e 1982 continuou-se com o aperfeiçoamento da proposta, que não encontra-

va caminhos claros de financiamento. Finalmente, em março de 1982, publicou-se o primeiro livro, 

Contos, mitos e lendas da América Latina, com uma tiragem de 20 000 exemplares. 

Patricia Van Rhijn, Diretora da Editora CIDCLI (México), que esteve no projeto há cerca de 30 

anos, conta que um dos primeiros problemas a fazer frente tinha relação a diversidade de formas 

e usos do espanhol na América Latina. De alguma maneira, era necessário adequar cada título às 

condições idiomáticas de cada país. “Desde então mantive relação com o CERLALC e com o projeto, 

apesar de que o México, nesse momento não era um país membro do CERLALC”. Para as editoras 

envolvidas, participar na Co-edição significou, além do fortalecimento do seu próprio fundo edi-

torial, formar parte de uma rede de editores com interesses similares e avançar num campo no 

qual a América Latina tem um enorme potencial: a produção conjunta para um mercado de grande 

tamanho. “Na Co-edição Latino-americana nada é garantido. Tudo é cumprido. É um projeto no qual 

todos sabemos os benefícios e todos cumprimos”, comenta Patricia. “O papel do CERLALC foi básico. 

Tornou-se o elemento coeso da nossa Rede, administranso-nos os recursos e funcionando como o 

animador permanente do projeto. Este é um projeto que dá credibilidade às ações a longo prazo. 

Nós que trabalhamos na Co-edição tivemos muitos interlocutores no CERLALC e aqui continuamos. 

A continuidade do projeto está ligada às características das empresas participantes: pequenas edi-

toras independentes que gostam de bordar à mão. Esta caraterística facilita a toma de decisões e a 

projeção no tempo. A Co-edição é um caminho.”

Para 2011, o projeto já completou vinte títulos e a impressão de cerca de três milhões de exem-

plares. Participou em licitações públicas para a dotação de bibliotecas e entre os autores que o pro-

jeto já publicou encontram-se: Pablo Neruda, Augusto Monterroso, Juan José Arreola, Julio Cortá-

zar, Alfredo Bryce Echenique, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Octavio Paz e Gabriel García Márquez.

retomo a palavra

O projeto “Retomo a palavra” surgiu em 2007, a partir de um convênio realizado entre o CERLALC 

e a Presidência da República da Colômbia num programa para a Reintegração Social e Econômica de 

Pessoas e Grupos que renunciaram às Armas. Tal projeto, teve como objetivo fazer com que a leitura e 

a escrita formassem parte da vida das pessoas em processo de reintegração social, ferramentas vitais 

para exercer a cidadania. Para tal, um grupo de incentivadores da leitura e da escrita trabalhou em 

conjunto com profissionais de distintas áreas do Programa da presidência, em oito regiões da Colôm-

bia. Cerca de 64 000 pessoas, em 116 municípios do país e através de 3 298 sessões, vincularam-se ao 

Programa, que prolongou-se durante quatro anos. O projeto agiu através de quatro linhas de ação: 

acesso a materiais de leitura (dotação de coleções e uma caixa de ideias com fichas bibliográficas dos 

títulos e possíveis usos), formação de incentivadores de leitura e escrita, projetos regionais de leitura 

e escrita e um sistema de publicação online, fazendo uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação.

 As pegadas  do CERLALC
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observatório ibero-americano de direito de autor, odai

O Observatório Ibero-americano do Direito de Autor, ODAI, é um projeto iniciado em 2008, pelo 

CERLALC e pela Fundação Autor da Sociedade Geral de Autores e Editores, SGAE. Tem como objetivo 

monitorear a realidade jurídica e o impacto econômico em matéria de direito de autor e direitos co-

nexos na Ibero-América, com o objetivo de apoiar os processos de formulação, execução e avaliação 

de políticas públicas enfocadas à proteção deste direito. 

Especificamente, o ODAI está formado como uma rede de expertos para contribuir à formulação, 

execução, avaliação e retroalimentação de iniciativas; apoiar a geração de estatísticas e incentivar 

investigações que englobem o impacto econômico dos bens e dos serviços culturais protegidos pelo 

direito de autor; e refletir sobre os temas sensíveis do direito de autor, tais como os desafios do 

mundo digital, a gestão coletiva de direitos, a remuneração por cópia privada, entre outros.

Cada dia a rede ODAI aumenta. Além dos seus gestores, hoje são sócios do projeto a Associação 

Geral de Autores do Uruguai, AGADU, a Sociedade de Autores e Compositores da Colômbia, SAYCO, e 

a Sociedade Chilena do Direito de Autor, SCD. O ODAI também realiza atividades conjuntas com The 

British Council (uma delas foi a publicação conjunta, em espanhol, inglês e português, dos manuais 

A economia criativa. Um guia introdutório, de John Newbigin e Guia práctico para mapear as indús-

trias criativas, de BOP Consulting). 

Através de sua página na internet, que recebe mais de trinta mil visitas por ano, o ODAI informa 

periodicamente sobre notícias e eventos de importância para as IPDA; compartilha informação como 

o Mapa Ibero-americano de Estatísticas, a Plataforma de Sociedades de Gestão Coletiva e publi-

cações de interesse; artigos de análises e entrevistas de sua rede de expertos; e, recentemente, a 

integração de sua plataforma com a rede social Twitter, através da qual facilita o acesso a mais de 

oitenta notícias, eventos, artigos e documentos semanais.

espaço ibero-americano do livro

Ibero-América, poderia dizer-se sem temor, é a úni-

ca região do mundo que conta com um sistema periódico 

de recopilação, publicação e análise de cifras estatísti-

cas sobre o mundo do livro. Desde seus começos, esta 

sempre foi uma preocupação do CERLALC. Um bom diag-

nóstico da situação do livro e da leitura, deveria contar 

com informação confiável. Dessa maneira, foram muitos 

os trabalhos de consultoria contratados pelo CERLALC 

para obter uma radiografia da situação do livro nos paí-

ses membros ou para obter diagnósticos regionais sobre 

a produção, distribuição e comércio de livros. Igualmen-

te, as pesquisas estatísticas procuravam também incen-

tivar medições locais sobre as tendências nos hábitos de 

leitura da população. Como uma forma de sistematizar a 

ação nestos âmbitos, desde meados da década de oiten-

ta, o CERLALC colocou-se à tarefa de elaborar desenhos 

metodológicos para apoiar aos países nos seus trabalhos 

de recopilação estatística e para construir um mínimo 

estándar de variáveis que permitissem ter um panorama 

geral do setor.

O espaço ibero-americano do livro é a concretização 

dessa tarefa. Desde 2006, a cada dois anos, o setor do 

livro recebe uma publicação especializada que recolhe 

as cifras da edição comercial, do Estado e das editoras 

universitárias, estatísticas e indicadores sobre livrarias 

e bibliotecas na região, anexos do comércio internacio-

nal do livro e tendências nos hábitos de leitura. São múl-

tiplas as fontes às quais dirige-se em busca de informa-

ção: as câmaras do livro de alguns países, que adotaram 

a metodologia do CERLALC (tarefa na qual foi  valiosíssimo 

o apoio do Grupo Ibero-americano de Editores, GIE); ba-

ses de dados internacionais de comércio e organismos 

nacionais de estatística. 

 As pegadas  do CERLALC
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I Comitê Intergovernamental para a definição de uma Lei Tipo da Leitura, do Livro e das Bibliotecas, Bogotá, 2010.

a lei tipo de fomento à leitura, ao livro e às bibliotecas

O mundo do livro e da leitura sofreu grandes transformações nas duas últimas décadas. 

Quando o CERLALC foi criado, uma das suas metas iniciais foi contribuir à formulação de políticas 

nacionais do livro nos seus países membro. Algumas dessas políticas tomaram corpo em leis na-

cionais do livro. Em 1992, o CERLALC formulou uma primeira Lei Tipo do Livro, em Guaiaquil.

Como uma forma de responder aos novos desafios que enfrenta o setor, desde 2010 o Centro 

está trabalhando na formulação de um novo modelo de lei do livro, a Lei Tipo de Fomento à Lei-

tura, ao Livro às Bibliotecas, como um instrumento de apoio aos governos interessados em gerar 

mecanismos de estímulo e apoio ao setor. Como comenta-se na introdução ao texto da Lei Tipo: 

“O foco está hoje nos leitores, nos desafios do mundo digital e no acesso, sem deixar de lado o 

incentivo às atividades econômicas vinculadas ao livro e à leitura. É por isso que a proposta… 

procura consagrar o direito à leitura como um direito cultural fundamental”. Leitores, autores, 

livrarias, bibliotecas públicas e escolares, agências literárias, editoras e distribuidores são agen-

tes do mundo do livro para cujo desenvolvimento a Lei Tipo estabelece diversas alternativas. 

Em dezembro de 2010, reuniu-se em Bogotá o I Comitê Intergovernamental sobre a Lei Tipo, que 

convocou  representantes dos vinte e um países membros do CERLALC e expertos de organismos 

multilaterales e organismos não-governamentais para analisar a proposta.

A análise e o debate sobre a proposta apenas começam. A Lei Tipo é um instrumento em 

construção e, certamente, será enriquecida em cada um dos países da região, quando for  forma-

lizada a discussão sobre os novos instrumentos legais para a promoção do livro, da leitura e das 

bibliotecas.

 As pegadas  do CERLALC
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o sri, um amplificador da gestão do cerlalc

O Serviço Regional de Informação, SRI, é a unidade especializada do CERLALC na divulgação das 

ações que o Centro realiza em todas suas áreas de missão. Sob sua responsabilidade, encontra-se o 

manejo da imagem e as publicações do Centro. Nos últimos anos, além de administrar as páginas dos 

diferentes projetos em internet, o SRI desenhou um amplo catálogo de publicações eletrônicas, cujo 

propósito é manter informada a comunidade do livro na região. Entre estas estão:

sites em internet

 Página principal do Centro: www.cerlalc.org

 Página do Observatório Ibero-americano de Direito de Autor, ODAI: www.odai.org

 Página com informação sobre as normas, ações, programas, projetos e campanhas que os  

   países da região estão desenvolvendo para neutralizar o delito da pirataria: 

   www.luchacontralapirateria.com

 Página do projeto Escrever na escola, dedicado à renovação da didática da escrita:

    www.cerlalc.org/Escuela/ 

 Página da Rede Ibero-americana de Responsáveis de Políticas e Planos de Leitura REDPLANES:

    www.cerlalc.org/redplanes

 Página que oferece estatísticas atualizadas sobre a produção editorial, o comércio exterior 

    do livro, as tendências do mercado e outros dados de interesse:

    www.cerlalc.org/secciones/libro_desarrollo/sier_estudios.htm 

bases de dados

 Espaço da base de dados Direito de Autor Regional, DAR:

    www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/leyes.htm 

 Página do Repertório Integrado de Livros à Venda na Ibero-América, RILVI, proporciona 

    informação detalhada e completa da oferta editorial Ibero-americana:

    www.cerlalc.org/rilvi/index.php 

 Ferramenta que proporciona informação detalhada e completa da oferta editorial 

    universitária na região: www.cerlalc.org/rilv_universitario/ 

 Diretório de Editoras, Distribuidoras e Livrarias da América Latina:

    www.cerlalc.org/dedl2/index.php 

 Base de dados com as leis do livro dos países membros do CERLALC: 

    www.cerlalc.org/secciones/otros_servicios/leyes.htm 

publicações eletrônicas

 Livro ao Dia é uma plataforma de comunicação do CERLALC para divulgar as ações do

   organismo na região: http://www.cerlalc.org/libroaldia/libroaldia_12/index.htm 

 Pensar o Livro é uma revista digital que procura um novo espaço de reflexão sobre 

   temas que atingem ou determinam de alguma maneira os desenvolvimento deste setor:  

   www.cerlalc.org/secciones/publicaciones/revista_pensarellibro_menu.htm.  

 Boletim Correio de Bibliotecas Públicas Ibero-americanas, PICBIP: 

   http://www.cerlalc.org/secciones/publicaciones/boletin_picbip_menu.htm 

 Boletim informativo da Rede Ibero-americana de Responsáveis de Políticas e Planos 

   de Leitura, REDPLANES: www.cerlalc.org/redplanes/secciones/boletin.html

 As pegadas  do CERLALC
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Guido Sáenz •		Costa	Rica		•	1975-1977

Peter Lewy	•	Bolivia		•	1978

Propicio Machado •	Brasil		•		1979-1984	

Sergio Martínez Baeza 	•	Chile		•	1985

Alberto E. Augsburguer 	•	Argentina		•		1986-1987

Alfonso Quintero 	•		Venezuela		•		1988-1992

Affonso Romano de Sant’Anna 	•	Brasil		•		1992-1993

Julián Murguía •		Uruguai		•		1993-1995

Francisco Delgado Santos		•		Equador		•		1995-1996

Miguel Ángel Echegaray		•		México		•		1996-1997

Paloma Peña Sánchez •		Espanha		•		1997-1998

Borja Adsuara		•		Espanha		•		1998-1999

Emir J. Suaiden 	•		Brasil		•		1999-2001

Miguel Ángel Echegaray		•		México		•		2001-2002

Waly Dias Salomao 	•		Brasil		•	2002-2003

María Carolina Rivas 	•		Chile		•		2004-2005

Muniz Sodre 	•	Brasil		•		2005-2007

Rogelio Blanco •		Espanha		•		2007-2010

Consuelo Sáizar 	•		México		•	2010-2011

Fernando Aínsa •		Uruguai	•		1972-1974

Julio María Sanguinetti •	Uruguai	•	1975-1985

Propicio Machado •	Brasil	•	1985-1987

Alberto E. Augsburger	•	Argentina	•	1987-1991

Arturo Navarro •	Chile	•	1992-1995

Magdalena Faillace •	Argentina	•	1995-1997

Beatriz de Gutiérrez Walker •	Argentina	•	1997-1999

Alfonso María y Campos	•		México	•	1999-2001

Fernando Luis de Lanzas	•	Espanha	•	2001-2002

Raúl Jaime Zorrilla •	México	•	2003-2007

Rodolfo Pastor Fasquelle		•	Honduras	•	2007-2009

Paulina Urrutia •	Chile	•	2009

Luciano Cruz-Coke •	Chile	•	2010

Presidentes do Conselho do cerlalc

Presidentes do Comitê 
Executivo do cerlalc
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Este livro foi impresso no mês de julho de 2011, 

na gráfica de IEPSA, da Cidade do México DF.

Para sua composição foram utilizadas as fontes tipográficas Matrix e Meta.
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