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Editoras e Selos Editoriais das Periferias de SP

Na terceira edição da Semana de Cultura Hip Hop, em 2003, evento 
promovido pela Ação Educativa, foi realizado um debate sobre a 
emergente literatura periférica, também conhecida como marginal. 
Escrito por nóis foi o tema da mesa que teve Sergio Vaz, do Sarau da 
Cooperifa, como um dos participantes. Naquela noite fria de julho, 
em meio a um acalorado debate, a Ação Educativa foi atraída pelo 
tema da produção literária da periferia e seu envolvimento, desde 
então, só aumentou. 

Atuamos com o próprio Sarau da Cooperifa, com o qual tivemos 
inúmeras parcerias. Realizamos em nossa sede o I Encontro de 
Literatura Periférica, em outubro de 2005.	 Naquele	 evento	 fizemos	
o lançamento do livro Vão, de Allan da Rosa, que saiu pelo pioneiro 
Selo Edições Toró, cujas publicações iniciais contaram com nosso 
apoio. Alguns anos depois fomos parceiros também do Selo Povo, 
editora criada pelo escritor Ferréz.

 

Com a estruturação de uma área programática voltada para a cultura, 
a Ação Educativa fortaleceu seu envolvimento não só com a literatura, 
mas também com outras linguagens. Criamos a Agenda Cultural 
da Periferia (2007); o Espaço Cultural Periferia no Centro (2010) e o 
Encontro Estéticas das Periferias (2011). Com essas ações articuladas, 
acompanhamos e participamos de vários movimentos importantes do 
circuito cultural periférico da Capital e Grande São Paulo. 

Foi desse lugar que observamos o surgimento das editoras como 
desdobramento dos saraus. Os recitais de poesia primeiro formaram 
leitores e depois viram os poetas publicarem seus livros, muitos deles 
com ajuda de editais públicos. As editoras então aparecem como a 
terceira camada desse vigoroso movimento literário. No Estéticas 
das Periferias de 2019 realizamos uma feira com 19 editoras. Aquele 
potente encontro nos motivou a elaborar uma proposta que foi 
aprovada pelo Edital de Economia Criativa da Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo, dando origem ao projeto CPL – Câmara 
Periférica do Livro, realizado em parceria com 18 editoras.

APRESENTAÇÃO
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Focado no apoio econômico às iniciativas editoriais, o projeto realizou 
dois fóruns de negócios; apoiou  a participação das editoras em 
eventos comerciais; sistematizou cinco estratégias conjuntas a serem 
realizadas; organizou um catálogo comum; realizou uma grande Feira 
e,	 também,	 uma	 pesquisa	 sobre	 o	 perfil	 desses	 empreendimentos.	
Almejamos com esse conjunto de ações, criar uma rede de editoras 
da periferia. Dessa forma, o projeto contempla os três pilares sobre 
os quais a Ação Educativa atua: experimentação, incidência política e 
produção de conhecimento. 

O resultado da pesquisa, como poderão observar nesta publicação, 
revelou um movimento muito mais pujante e promissor do que 
projetávamos em nossa hipótese apresentada no projeto. No 
momento em que concluiu sua fase de coleta de dados, em abril de 
2020, a pesquisa registrou uma quantia de 375 livros publicados pelo 
conjunto das editoras ao longo de suas trajetórias. Considerando  que 
a tiragem média é de 500 exemplares,  chega-se, portanto, a 187.500 
exemplares, cuja venda, resulta em R$ 3,75 milhões. Livros que foram 
vendidos na sua maior parte de mão em mão em eventos, mas que 
também contaram com vendas em livrarias e via e-commerce. Cerca 
de 275 autores e autoras foram publicados, sendo 1/3 negros e 1/3 
mulheres. 

Notamos que a produção dessas editoras demonstra a 
bibliodiversidade defendida no Plano Nacional do Livro e da Leitura. 
Em função das atividades realizadas, viabilizamos a possibilidade de 
formação de uma rede. Se efetivada, será a próxima etapa de uma 
articulação que pode ser ainda maior, agregando outras editoras 
que não puderam participar do projeto e diversos coletivos que 
publicam livros, mas que não se entendem, por enquanto, como 
empreendimentos editoriais. 

Maria Virginia (Magi) de Freitas (Coordenadora Geral da ONG 
Ação Educativa)

Eleilson Leite (Coordenador da Área de Cultura da ONG Ação 
Educativa) 
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Editoras e Selos Editoriais das Periferias de SP

COM O PROJETO CPL – Câmara Periférica do Livro – Rede de Editoras 
das Periferias já em fase de execução, a primeira iniciativa foi comunicar 
as 15 editoras/selos mobilizados e convidar mais três empreendimentos 
editoriais das periferias para participarem do projeto. Desta forma, foi 
realizado, em fevereiro de 2020, o primeiro encontro entre a equipe 
gestora e os representantes das editoras/selos das periferias no qual o 
projeto foi apresentado, discutido e compartilhado entre todos. 

A etapa seguinte foi o desenvolvimento da pesquisa que se valeu 
das pretensões apontadas no projeto1, mas também foi inspirado 
pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, coordenada pelo Instituto 
Pró-Livro, pela Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, 
coordenada pela Câmara Brasileira do Livro e Sindicato Nacional 
dos	 Editores	 de	 Livros,	 pelas	 pesquisas	 sobre	 o	 perfil	 dos	 autores	 e	
personagens da literatura brasileira contemporânea publicadas pelas 
grandes editoras em atuação no país, realizadas pelo Grupo de Estudos 
em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, 
sob a coordenação da professora titular de literatura brasileira Regina 
Dalcastagnè. 

A partir dessas contribuições, um questionário foi elaborado para 
ser aplicado online. As perguntas foram feitas de modo que a pessoa 
responsável pela editora pudesse escolher entre múltiplas respostas, 
responder objetivamente entre sim e não e também responder de forma 
descritiva.	 As	 perguntas	 foram	 distribuídas	 em	 sete	 seções:	 Perfil	 da	
editora/selo; Quadro administrativo; Publicações; Sobre os/as autores/
as;	Divulgação	 e	 comercialização;	Perfil	dos/as	 leitores/as;	 	Desafios	 e	
considerações. 

Para validar a primeira versão do questionário, três editoras 
participantes do projeto foram consultadas. Nesta fase, levou-se em 
consideração aqueles empreendimentos editoriais das periferias que 
já se reconheciam como editoras/selos. A consulta não só validou as 
opções apresentadas pelo questionário como também o melhorou, uma 
vez	que	foram	incorporadas	as	contribuições	que	estas	editoras	fizeram.	

Com	a	versão	definitiva	do	questionário,	foi	definida	a	etapa	de	aplicação	
da pesquisa. O questionário foi disponibilizado no Formulários Google 
de forma que as pessoas que representam as editoras/selos pudessem 
acessá-lo online. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 29 de março 
de 2020, coincidindo com o início do isolamento social preventivo 
adotado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Capital – medidas 
para reduzir o contágio e as mortes provocadas pelo novo Coronavírus.

1	 O	projeto	previa	quatro	ações	estratégicas	e	uma	delas	era	“identificar	o	lugar	e	
a importância do livro e da literatura na economia criativa da periferia, produzindo 
estatísticas sobre o segmento quanto à produção e consumo, geração de trabalho e 
renda.” E para isso desenvolveria “um estudo baseado em dados a serem coletados 



Previmos	 uma	 etapa	 para	 verificar	 possíveis	 inconsistências	 nas	
respostas do questionário. Então, foi realizada uma análise preliminar 
dos dados brutos obtidos pela pesquisa. Detectadas as inconsistências, 
as respectivas editoras/selos foram comunicadas e puderam rever os 
dados por elas informados na pesquisa. Esta etapa foi concluída no dia 
29 de abril de 2020. 

Finalizada a etapa de aplicação e revisão dos dados brutos da pesquisa, 
foi possível iniciar o processo de sistematização dos dados, porcentagens 
e	gráficos	 inteligentes	para	 leitura.	Esta	etapa	 foi	 concluída	em	29 de 
maio de 2020. 

A leitura da sistematização da pesquisa ocorreu entre junho e julho de 
2020. À primeira vista, a leitura da pesquisa sistematizada serviu para 
orientar	a	definição	da	estrutura	na	qual	a	pesquisa	seria	apresentada.	
Outra	 leitura	 serviu	 para	 orientar	 a	 definição	 da	 metodologia	 de	
análise dos dados sistematizados da pesquisa. A metodologia valeu-
se dos recursos comparativos entre os apontamentos feitos no projeto  
Câmara Periférica do Livro - CPL - Editoras e Selos Editoriais das Periferias 
de SP	e	os	dados	concretos	obtidos	pela	pesquisa.	As	confirmações	ou	
diferenças na comparação entre o que foi apontado pelo projeto e o que 
foi revelado pela pesquisa formam a narrativa que interpreta os dados.

Por	 fim,	 a	 produção	 da	 narrativa	 sobre	 a	 pesquisa	 foi	 desenvolvida	
em agosto de 2020. Tendo em vista que os resultados deste estudo 
interessam os pesquisadores e pesquisadoras sobre o complexo que 
envolve as produções literárias – e culturais de forma mais abrangente 
– das periferias, aos empreendimentos editoriais das periferias, aos 
interessados na produção literária brasileira contemporânea, aos 
formuladores e gestores de políticas públicas voltadas para o livro, 
leitura e literatura, os leitores e leitoras e interessados em geral, a 
narrativa apresentada pretende ser a mais dialógica e transparente 
possível. 

Ao	 todo,	 foram	 realizadas	nove	 etapas	para	que	finalmente	 os	dados	
estivessem disponíveis para análise. Embora inédita, esta pesquisa 
não	 se	 propõe	 a	 ser	 definitiva.	 Esperamos	 que	 os	 caminhos	 que	
serão abertos por ela possam contribuir para a visibilidade dos 
empreendimentos editoriais das periferias, seus títulos arduamente 
publicados, seus autores e autoras e um merecido lugar estável no, 
ainda exclusivo, mercado editorial brasileiro. A conquista deste lugar 
pelos empreendimentos editoriais das periferias contribuirá para 
a democratização do mercado editorial brasileiro e para a desejada 
bibliodiversidade nas mais diversas práticas de leitura do país. 

OS CAMINHOS DA PESQUISA

junto às editoras por meio dos quais serão produzidas análises que apontem as 
características	 em	 comum,	 perfil	 editorial	 e	 de	 negócio,	 desafios	 e	 dificuldades,	
entre outras informações que comporão uma publicação”
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Editoras e Selos Editoriais das Periferias de SP

Participaram desta pesquisa editoras/selos das periferias surgidos 
entre 2005 e 2019. A Baderna Literária é a editora mais antiga que 
participa da pesquisa. No entanto, vale a ressalva de que esta editora 
é um empreendimento da ONG Conecta Brasil. Já a mais nova é a 
Editora Dandara, surgida em 2019. Neste período que compreende 14 
anos, é importante destacar que entre 2011 e 2016 surgiram 10 das 18 
editoras/selos que participaram desta pesquisa. 

Acreditamos que as 18 editoras/selos que responderam a pesquisa 
são representativas do conjunto dos empreendimentos editorais das 
periferias. A maioria destas editoras/selos surgiram no contexto dos 
saraus e das iniciativas de poesia declamada em público. Neste grupo, 
há editoras/selos que publicaram primeiro suas antologias de poesia 
com vários autores, mas também destacaram as produções individuais 
de autores oriundos dos próprios coletivos ou ligados de alguma 
forma ao contexto dos saraus. Há também os empreendimentos que já 
surgiram como projeto editorial ou que desenvolveram experiências 
mais autorais – ainda que o processo seja coletivo. E por último, 
quase exceção, há aqueles empreendimentos mais descolados dessas 
iniciativas e que possuem foco quase exclusivo na própria produção 
editorial. 

Neste sentido, podemos localizar no contexto dos saraus e das 
iniciativas de poesia declamada em público as editoras/selos: Baderna 
Literária, Edições do Tietê, Elo da Corrente Edições, Editora Mjiba, 
Produção e Literatura Negra, Selin Trovoar e Selo Sarau do Binho. 
Aqui, localizamos também a Edições Me Parió Revolução, que faz 
acabamento manual em cada exemplar de livro publicado pela 
editora.

Já os empreendimentos que surgiram como projeto editorial ou que 
desenvolveram experiências mais autorais ou ainda que possuem foco 
quase	exclusivo	na	própria	produção,	identificamos	as	editoras/selos:	
Borboleta Azul Selo, Ciclo Contínuo Editorial, Edições Incendiárias, 
Editora Dandara, Kitembo - Edições Literárias do Futuro, LiteraRUA, 
Editora Areia Dourada, Editora Benfazeja, Selo Capsianos. Aqui, 
localizamos também a FiloCzar, que além de editora também produz 
alguns de seus títulos utilizando técnicas artesanais de encadernação 
e a preferência para o uso de papel produzido a partir do bagaço 
de	 cana	de	 açúcar.	 Já	 a	Editora	Gráfica	Heliópolis,	 além	de	 editora,	
produz	seus	títulos	utilizando	técnicas	analógicas	de	produção	gráfica.

É importante destacar que mesmo aqueles empreendimentos 
surgidos como projeto editorial ou que desenvolveram experiências 
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mais autorais, costumam promover os lançamentos de seus títulos 
nos vários saraus realizados nas periferias de São Paulo. No caso 
dos empreendimentos localizados no contexto dos saraus e das 
iniciativas de poesia declamada em público, o lançamento de cada 
título compõe a agenda dos próprios saraus. Além dos saraus, os 
empreendimentos buscam também dar visibilidade para suas 
produções de outras formas que serão destacadas mais adiante. 

Constituir um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) é um 
passo importante para as editoras/selos das periferias manterem o 
seu próprio negócio editorial. No caso destes empreendimentos, o 
CNPJ é constituído com razões abrangentes de modo que permite a 
edição	e	a	comercialização	editorial,	mas	também	de	atividades	afins.	
Deste modo, as editoras/selos têm como atividade principal a edição 
e comercialização dos seus livros, mas também podem organizar 
eventos literários, acessar editais públicos e privados,  prestar serviços 
de natureza artística e educativa para as quais se apresentarem, 
concorrerem ou serem contratados como pessoa jurídica. 

Apesar da estrutura de pequeno porte, a pesquisa revelou que a 
maioria (61,1%) das editoras/selos que participaram da pesquisa 
têm CNPJ, o que pode apontar para a consolidação de um negócio 
editorial	 e	 atividades	 afins	 mais	 amplas	 do	 que	 aquelas	 que	 não	
possuem ou têm seu cadastro prejudicado. 

61,1%

33,3

5,6%

Possui

Não possui

Inativo ou bloqueado

CNPJ da Editora/Selo



Editoras e Selos Editoriais das Periferias de SP

Com base nos dados da pesquisa, podemos dizer que enquanto 
para os empreendimentos da primeira metade, as editoras/selos 
são uma das atividades da pessoa jurídica ou do coletivo. Para 
os empreendimentos da segunda metade, as editoras/selos são 
atividades	fim.

A pesquisa destacou as áreas de atuação daqueles empreendimentos 
editoriais que estão ligados a algum coletivo, conforme demonstrado 
no	gráfico	a	seguir:	

Sabemos que constituir CNPJ implica também em cumprir certos 
ritos burocráticos inalienáveis, sob pena de multas, sanções, 
suspensão	e	até	o	cancelamento	do	certificado	pelo	órgão	responsável.	
Dada a característica de empreendimento editorial de pequeno porte, 
qualquer uma dessas penalizações pode acarretar em um impacto 
negativo na editora/selo, podendo inclusive causar o fechamento do 
empreendimento. 

Esta característica de atuação na edição, comercialização e atividades 
afins,	 ajuda-nos	 a	 compreender	 por	 que	metade	 das	 editoras/selos	
que participaram desta pesquisa está ligada a alguma pessoa jurídica 
ou	coletivo.	 Já	a	outra	metade,	caracteriza-se	especificamente	como	
empreendimento editorial, o que não impede que estas editoras/
selos	realizem	atividades	afins.	

50% 50%
Sim

Não

A Editora/Selo está ligada a alguma Pessoa Jurídica/Coletivo?
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Educação

Cultura

Social

Outros

37,5%

37,5%

16,7%

8,3%

Qual a área de atuação do coletivo?

Não é de surpreender que as áreas da Cultura e da Educação apareçam 
empatadas (37,5%) quando selecionadas na pesquisa pelos coletivos. 
Dada a natureza artística sob a linguagem comum da literatura, 
podemos dizer que o desempenho artístico e a produção literária 
são componentes que mais os situam na área da Cultura.  Por outro 
lado, dado o caráter contra-hegemônico desse desempenho artístico 
e dessa produção literária, existe também uma vocação educativa 
presente nesses componentes quase sempre situados na área da 
Cultura.	Pelo	seu	caráter	mais	aberto	do	que	aquele	identificado	na	
Educação, a área da Cultura permite atuações mais híbridas. Assim, 
podemos	 também	 identificar	 na	 atuação	 cultural	 destes	 coletivos	
uma vocação educativa presente na estética, na mensagem e no 
conteúdo. Já a área social, embora tenha sido selecionada em menor 
número (16,7%), também merece atenção, uma vez que a atuação 
destes coletivos nas periferias assume um caráter de resistência às 
ausências, às precariedades e às invisibilidades que marcam a vida 
social e cultural nas periferias. Desta forma, é possível situá-los nas 
áreas	que	foram	especificadas	na	pesquisa,	mas	também,	a	exemplo	
da atuação diversa dos próprios coletivos, localizá-los em esferas 
híbridas de atuação. 

Antes mesmo da realização desta pesquisa, observamos que os 
empreendimentos editoriais das periferias se autodenominavam 
como editora ou selo. Sabemos que, para o mercado editorial, a 
editora é a empresa que edita e publica livros de acordo com os 
interesses da “casa editorial”. Já o selo é uma denominação utilizada 
pelas editoras para caracterizar uma linha de edição e publicação de 
livros	específicos	de	determinada	“casa	editorial”.	Assim,	uma	editora	
pode ser um guarda-chuva de selos, mas não o contrário. 

Contudo, consideramos a autodenominação usada pelas 
próprias editoras/selos das periferias que participaram da 
pesquisa.	 Para	 efeito	 de	 registrar,	 quantificar	 e	 identificar	 estes	



Editoras e Selos Editoriais das Periferias de SP

dois grupos autodenominados, perguntamos na pesquisa quais 
empreendimentos	identificavam	sua	iniciativa	editorial	como	editora	
ou selo. As respostas revelaram que 11 (61,1%) empreendimentos 
autoidentificaram-se	como	editora	e	apenas	 sete	 (38,9%) como selo, 
que juntos, são responsáveis por ricos e diversos catálogos editoriais. 

61,1%

38,9% Editora

Selo

Você autoidentifica sua iniciativa editorial como editora ou selo?

Como vimos anteriormente, parte desses empreendimentos 
editoriais das periferias surgiu no contexto dos saraus e das iniciativas 
de poesia declamada em público (organizados por coletivos atuantes 
nas periferias). Portanto, a iniciativa de natureza artística coletiva 
surge primeiro que a atividade editorial. Neste caso, acreditamos que 
a	autoidentificação	do	empreendimento	editorial	como	selo	pode	ser	
atribuída	 ao	 fato	desta	 ser	uma	 iniciativa	 específica	do	 coletivo,	 do	
mesmo modo que o selo é uma linha de edição e publicação de livros 
específicos	de	determinada	editora.	

Se por um lado os empreendimentos editoriais das periferias são de 
pequeno porte em comparação às editoras que compõem o mercado 
editorial brasileiro, por outro, ainda que pequeno, são devido à 
especificidade	 de	 suas	 publicações.	 A	 pesquisa	 revelou	 que	 30,8% 
das editoras/selos que participaram da pesquisa têm a literatura 
periférica como foco em suas publicações, seguidos por 23,0% de 
autores/as negros/as, e, em terceiro lugar, 12,8% têm foco feminista 
em suas publicações. É importante destacar que 7,7% declarou foco 
em publicações LGBTQIA+ e 5,1% em indígenas. 

Focos mais abrangentes também foram revelados pela pesquisa: 
10,3% das editoras/selos responderam que têm foco em temas gerais, 
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seguidos por outros 10,3% com foco em autores de gêneros literários 
variados	e	identificados	com	a	linha	editorial;	ou	com	foco	nos	poetas	
identificados	 com	 a	 literatura	 periférica	 e	 projetos	 do	 responsável	
pelo	 empreendimento	 editorial;	 ou	 ainda	 com	 foco	 em	 Filosofia,	
Psicologia, Terapêutica, Veganismo e Hip Hop. 

CONHECENDO AS EDITORAS E SELOS EDITORIAIS DAS PERIFERIAS

Literatura periférica

Autores/as negros/as

Feministas

Não, a editora publica temas gerais

LGBTQI+

Indígenas

Outros

30,8%

23%

12,8%

10,3%

5,1%

7,7%

10,3%

A Editora/Selo tem algum foco específico em suas publicações?

Só recentemente as editoras que compõem o mercado editorial 
incluíram e destacaram em seus grandes catálogos segmentos os 
sociais até então marginalizados no campo editorial. Estes segmentos 
frequentemente publicaram em editoras universitárias, de médio 
e de pequeno porte, e, quase sempre, sem a visibilidade que uma 
grande editora dispõe. Mas se a visibilidade é menor, a diversidade 
é maior. Assim, essas editoras/selos das periferias efetivam na prática 
o conceito da bibliodiversidade , constituído pela edição, publicação, 
circulação e acesso a livros que representem as diversidades mais 
amplas	(como	sociais,	culturais,	geográficas)	e	mais	específicas	(como	
as relacionadas a gênero, étnico-raciais, migrantes e imigrantes, etc). 
Neste sentido, a pesquisa revelou que as editoras/selos das periferias 
reúnem juntas o maior catálogo da bibliodiversidade2 atual no país. 

Mesmo sendo pequenos empreendimentos editoriais, a maioria 
(94,4%) das editoras/selos das periferias responderam que possuem 
endereço próprio. 

2 Ver, no Brasil o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL, 2006), e na cidade de 
São Paulo o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB, 
2015).
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Mas os dados podem ainda ser mais esclarecedores. Embora 
praticamente todos os empreendimentos tenham respondido que 
possuem endereço físico, só um respondeu que não possui. Sabemos 
que esses endereços são em sua grande maioria residenciais nos 
quais os empreendimentos convivem com os respectivos ambientes 
familiares e toda a dinâmica que essa convivência implica. Assim, 
podemos deduzir que cômodos e móveis da casa dos responsáveis 
pelos empreendimentos abrigam, além daquilo que é próprio ao 
ambiente doméstico, a gestão a administração e o estoque das 
editoras/selos,	 impondo	mais	um	desafio	para	os	empreendimentos	
editorais localizados nas periferias. Aqueles empreendimentos que 
escapam dessa dupla convivência (familiar e empreendedora) são 
exceção neste grupo de 18 editoras/selos. 

A distribuição das editoras/selos por regiões de São Paulo acompanha 
um histórico relevante. A partir dos anos 2000 a periferia da Zona 
Sul	 de	 São	 Paulo	 projetou-se,	 definitivamente,	 no	 cenário	 cultural:	
artistas da música, do teatro, da literatura, do cinema, entre outros, 
foram reconhecidos no Brasil e no exterior. 

Não por acaso, são da Zona Sul os dois saraus mais antigos e 
significativos	 das	 periferias:	 Cooperifa	 e	 Sarau	 do	 Binho.	 Surgido	
em 2001, localizado no município de Taboão da Serra, divisa com a 
Zona Sul da Capital, o Sarau da Cooperifa sem dúvida é pioneiro e 
também uma espécie de “escola dos saraus” das periferias. A projeção 
da	 Cooperifa	 acontece,	 definitivamente,	 quando	 o	 Sarau	 passa	 a	

94,4%

5,6%

Possui

Não possui

A Editora/Selo possui endereço físico?
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acontecer semanalmente no Bar do Zé Batidão, no bairro Chácara 
Santana, agora dentro da Zona Sul de São Paulo. Quem organiza 
saraus nas periferias, se não teve sua inspiração direta nos saraus 
da Cooperifa, certamente teve inspiração em outro sarau inspirado 
na Cooperifa. Embora se constitua como Cooperativa Cultural da 
Periferia, reunindo artistas principalmente ligados à literatura, a 
Cooperifa não empreendeu sua própria editora. Seu criador, o poeta 
Sergio Vaz, publicou seus livros de forma independente e, desde 
2007, é publicado na Editora Global – projetada no mercado editorial 
brasileiro. 

Já o Sarau do Binho surgiu em 2004, no bairro Campo Limpo, também 
na Zona Sul da Capital. Em comum com a Cooperifa, o Sarau do 
Binho nasceu em um bar, gerido pelo próprio Binho, organizador 
principal. O Sarau do Binho também reúne artistas, principalmente 
ligados à literatura. O Sarau não acontece mais em um bar. Desde 
2012, o Sarau do Binho apresenta-se, mensalmente, no Espaço Clariô 
de Teatro, em Taboão da Serra, na divisa com o Campo Limpo. E 
diferente da Cooperifa, o Sarau empreendeu um selo editorial e 
participa desta pesquisa. 

Este	contexto	nos	ajuda	a	compreender	o	gráfico	a	seguir	e	por	que	
metade (50%) das editoras/selos que participaram desta pesquisa 
está localizada na periferia da Zona Sul de São Paulo. Apenas uma 
editora/selo, a Editora Dandara, está localizada em outro município, 
Embu das Artes, na Grande São Paulo.

CONHECENDO AS EDITORAS E SELOS EDITORIAIS DAS PERIFERIAS

A Editora/Selo por região

5,6%
5,6%

11,1%

27,7%
50%

Zona Sul - São Paulo

Zona Norte - São Paulo

Zona Leste - São Paulo

Centro - São Paulo

Outro município: 
Embu das Artes
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A localização da editora/selo não pode ser apenas entendida como 
localização do empreendimento editorial, já que, como vimos 
anteriormente, a maioria dos endereços são residenciais nos quais 
residem	os	 responsáveis	pelas	 editoras/selos.	As	 exceções	ficam	para	
a LiteraRua, cujo endereço é também o da loja física dessa editora; a 
FiloCzar, cujo endereço também é uma loja física, ainda que seja um 
logradouro residencial familiar; o Capsiano, cujo endereço é o da ONG 
Centro de Artes e Promoção Social; a Dandara, cujo endereço é da 
sede nacional do Círculo Palmarino (corrente política do Movimento 
Negro); a Heliópolis, cujo endereço é o do Centro de Educação 
Unificado	 (CEU)	 Heliópolis.	 Contudo,	 é	 importante	 destacar	 que,	
sendo residencial ou não, a localização da editora/selo nas diferentes 
regiões,	 também	identifica	o	ponto	 forte	de	atuação	e	articulação	do	
empreendimento editorial na Cidade, ainda que deslocamentos sejam 
eventualmente realizados. 

A comercialização de produtos na internet é uma tendência do varejo 
que se mostra presente cada vez mais na vida das pessoas e por 
isso mesmo muito lucrativa. O chamado E-Commerce, ou Mercado 
Eletrônico, abarca uma gama enorme de produtos comercializados 
na internet em páginas próprias, portais, lojas virtuais ou marketplace, 
sendo o último uma espécie de shopping center virtual. Neste modelo 
de mercado virtual encontra-se de tudo, inclusive livros. 

Embora o mercado editorial brasileiro já tenha consolidado um 
modelo de negócio para a comercialização virtual do livro, permitindo, 
inclusive, quais títulos podem ser comprados por moradores de 
cidades que carecem de livrarias, chama a atenção que 55,5% dos 
empreendimentos editoriais das periferias declararam não possuir 
endereço virtual próprio ou marketplace. Outros 38,9% declararam 
possuir e 5,6% declararam que o site próprio está em construção. 

55,5%

5,6%

38,9% Possui

Não possui

Site em constução

A Editora/Selo possui 
endereço virtual?



27

CONHECENDO AS EDITORAS E SELOS EDITORIAIS DAS PERIFERIAS

Os dados sugerem que a maioria dos empreendimentos editoriais 
das periferias, até o momento, não contam com a comercialização 
dos seus títulos neste promissor mercado virtual. Não ter o seu 
empreendimento editorial e os seus títulos localizados na internet 
pode impactar, por um lado, a comercialização e as receitas do 
empreendimento, e, por outro, o acesso do título desejado pelo leitor 
e	 leitora.	 Se	 o	 Mercado	 Eletrônico	 veio	 para	 ficar,	 assim	 como	 os	
recursos tecnológicos relacionados à produção do livro no Brasil, os 
empreendimentos editoriais das periferias precisariam ampliar mais 
o seu espaço de visibilidade, comercialização e relacionamento com o 
leitor e leitora na internet. 

No entanto, se a maioria dos empreendimentos editoriais das 
periferias ainda não ocupa tanto espaço no Mercado Eletrônico, 
nas chamadas redes virtuais, a situação inverte-se: 83,3% dos 
empreendimentos declararam possuir página no Facebook e só 
16,7% declararam não possuir. 

A Editora/Selo possui página no Facebook?

Possui

Não possui

83,3%

16,7%

Já no Instagram, outra rede virtual, a participação dos 
empreendimentos também é expressiva: 72,2% declararam possuir 
página nesta rede, 22,2% disseram não possuir e apenas 5,6% disse ter 
o	perfil	inativo	nessa	rede.
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Na pesquisa, optamos por destacar apenas aquelas redes virtuais 
mais utilizadas pelos empreendimentos editoriais das periferias 
para se comunicar virtualmente com potenciais leitores e leitoras 
interessados em seus títulos. Contudo, 44,4% declararam que utilizam 
outras redes virtuais (twitter, whatsapp, redes sociais dos coletivos) e 
55,6% declararam não utilizar nenhuma outra rede, o que reforçou 
nossa aposta em destacar o Facebook e Instagram como redes mais 
utilizadas pelos empreendimentos que participaram da pesquisa.

A Editora/Selo possui página no Instagram?

Possui

Não possui

Inativo

5,6%

22,2%

72,2%

A Editora/Selo utiliza outra rede virtual?

Utiliza

Não utiliza
55,6%

44,4%

Como	podemos	verificar,	se	a	presença	dos	empreendimentos	editoriais	
das periferias no Mercado Eletrônico ainda é pequena, por outro lado, 
nas redes virtuais do Facebook e Instagram, a presença é maior. Talvez 
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Qual a estimativa de faturamento da Editora/Selo em 2019?

33,2%

16,7%

16,7%

0%

5,6%

5,6%

22,2%

Até 5.000

5.000 a 10.000

10.000 a 20.000

20.000 a 30.000 

40.000 a 50.000 

Acima de 50.000 

Não sei

isso possa ser mais bem explicado pela dinâmica diferente exigida 
pelo Mercado Eletrônico e certa facilidade na operacionalização das 
redes virtuais. A participação no Mercado Eletrônico dá-se em boa 
medida pela adesão e pelo cumprimento de protocolos tripartites que 
envolvem quem vende, quem media e quem compra. Este processo 
quase sempre necessita de desenvolvedores de sites ou de mantenedores, 
taxas, mensalidades, cumprimentos de prazos de entrega, etc. As redes 
virtuais sugerem certa informalidade nesse processamento da relação 
com potenciais leitores e leitoras, fazendo com que esta relação seja 
mais próxima, sensação criada nas redes virtuais, tanto quanto a 
comercialização presencial, na qual o leitor e a leitora podem dialogar 
com quem representa o empreendimento editorial. Além disso, a 
operacionalização intuitiva das redes virtuais largamente popularizadas 
permite aos responsáveis pelos empreendimentos divulgarem, eles 
mesmos, seus títulos e postagens correlatas com o objetivo de atrair a 
visibilidade para a editora/selo. 

Quando a pesquisa foi desenvolvida, havia o esforço de articular o 
máximo de etapas que os empreendimentos editorais das periferias 
cumprem	 –	 ou	 não	 –	 para	 tentar	 identificar	 como	 o	 cumprimento	
ou	 não	 dessas	 etapas	 refletem	 no	 faturamento	 da	 editora/selo.	 Ao	
questionar a estimativa de faturamento dos empreendimentos editoriais 
em 2019, pretendia-se estabelecer um parâmetro de comparação 
com a perspectiva de faturamento em 2020. Assim, em relação a 2019, 
33,2% declararam uma estimativa de faturamento até 5 mil reais, 16,7% 
declararam de 5 a 10 mil reais; 16,7% declararam 10 a 20 mil reais, 5,6% 
de 40 a 50 mil reais; 5,6% declararam acima de 50 mil reais; e 22,2% 
declararam não saber a estimativa de faturamento para aquele ano.
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A estimativa de faturamento declarada pelos empreendimentos 
editoriais das periferias no ano anterior à pesquisa é realista e aponta 
uma importante fragilidade a ser observada com cuidado nestas 
editoras/selos. Se pensarmos a estimativa de faturamento de um ano 
como resultado das atividades de cada empreendimento editorial, 
veremos que os dois maiores grupos concentram-se na faixa de 
estimava de faturamento de até 5 mil reais, o que equivale a um terço 
do conjunto de faixas, e, outro um terço, de 5 a 20 mil reais. O terço 
restante, que corresponde ao faturamento de 40 a 50 mil reais e o de 
acima de 50 mil reais, pode valer-se de uma posição mais confortável 
em relação aos outros, ainda que este grupo seja minoritário na 
pesquisa. Esta estimativa de faturamento em 2019, quando revelada 
na pesquisa, permitiu que fosse observada a projeção de faturamento 
em 2020, uma vez que a estimativa feita no ano anterior é que 
possibilitaria projetar as atividades dos empreendimentos editoriais 
das periferias para o ano seguinte. Chama a atenção que um terço 
das editoras/selos está na faixa de estimativa de faturamento, em 
2019, de até 5 mil reais. Certamente este é o grupo mais fragilizado 
no faturamento oriundo de sua atividade editorial. Se esta faixa 
merece atenção especial, já que seu faturamento (no limite) pode 
pôr em risco o próprio empreendimento editorial, o outro um terço, 
formado pelas faixas que vão de 5 a 10 mil reais e de 10 a 20 mil reais, 
precisa fortalecer as etapas que um empreendimento editorial exige 
para não retroceder à primeira faixa, e, ao contrário, seguir para as 
faixas seguintes onde há um ambiente um pouco mais confortável 
para planejar as atividades necessárias à sobrevivência das editoras/
selos das periferias. Chama a atenção, também, o grupo composto 
por consideráveis 22,2% que declarou não saber a estimativa de 
faturamento em 2019. É possível que este último grupo apresente 
maior	 dificuldade	 ao	 planejar	 suas	 atividades	 editoriais	 em	 2020, 
inclusive de projetar sua perspectiva de faturamento neste ano. 

Se a estimativa de faturamento dos empreendimentos editoriais 
das periferias em 2019 mostrava-se realista, a perspectiva para 2020 
indicava otimismo, ainda que tímido. É importante destacar que a 
pesquisa	foi	concluída	no	final	de	março	de	2020. Naquele momento, 
o Brasil já registrava os primeiros casos do novo Coronavírus, só 
agravados desde então. A cidade de São Paulo passou a adotar, 
ainda em março, medidas para garantir o distanciamento social o 
que implicaram no fechamento de estabelecimentos comerciais 
e no cancelamento e proibição de eventos para evitar aglomeração 
de pessoas e, consequentemente, o risco de contágio acelerado da 
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27,7%

22,2%

5,6%

5,6%

11,1%

5,6%

22,2%

Até 5.000

5.000 a 10.000

10.000 a 20.000

20.000 a 30.000 

40.000 a 50.000 

Acima de 50.000 

Não sei

Qual a perspectiva de faturamento anual da Editora/Selo para 
2020?

Covid-19. Deste então, São Paulo tem sido o estado com o maior 
registro de casos e a Capital é considerada o epicentro da pandemia 
no País com o maior registro de mortos pelo novo Coronavírus. Esse 
contexto impactou negativamente toda a economia do País e deve 
ser levado em consideração quando a perspectiva de faturamento 
anual das editoras/selos das periferias para 2020 for analisada. 
Quando foram questionadas, 27,7% dos empreendimentos editoriais 
das periferias declararam que a perspectiva de faturamento para o 
ano era de até 5 mil reais, 22,2% declararam de 5 a 10 mil reais, 5,6% 
declararam de 10 a 20 mil reais, também 5,6% declararam de 20 a 
30 mil reais, 11,1% declararam de 40 a 50 mil reais, 5,6% declararam 
acima de 50 mil reais; 22,2% declararam não saber a perspectiva de 
faturamento para este ano. 

O	 gráfico	 demonstra	 um	 movimento	 otimista	 –	 isso	 no	 início	 do	
contexto da pandemia do novo Coronavírus e das consequências das 
medidas adotadas para o isolamento social. A faixa de perspectiva 
de faturamento de até 5 mil reais, em 2020, diminuiu em relação a 
estimativa do ano anterior. Com a participação dos 5,6% na faixa de 
20 a 30	mil	 reais	–	que	não	havia	aparecido	no	gráfico	 referente	ao	
ano anterior – somados ao também crescente 22,2% na faixa de 5 a 
10 mil reais e aos outros 5,6% na faixa de 10 a 20 mil reais, este grupo 
intermediário de 5 a 30 mil reais acaba compondo um terço do campo 
de perspectiva de faturamento neste ano. E mais, se comparado com 
o grupo intermediário da estimativa de faturamento em relação ao 
ano anterior, este grupo sinalizava um movimento otimista dos 
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empreendimentos editoriais das periferias. Outro movimento neste 
sentido também pode ser observado pelo aumento da perspectiva 
de faturamento na faixa de 40 a 50 mil reais. A perspectiva de 
faturamento manteve-se igual a estimativa do ano anterior: na faixa 
acima de 50	mil	 reais.	O	gráfico	que	retrata	 juntos	a	estimativa	e	 	a	
perspectiva de faturamento da editora/selo revela os movimentos 
paralelos aqui mencionados. 

Estimativa e perspectiva de faturamento da Editora/Selo

27,7%

22,2%

5,6%

11,1%

5,6%

33,2%

16,7%

16,7%

5,6%
5,6%

22,2%

5,6%

22,2%

0%

Até 5.000

5.000 a 10.000

10.000 a 20.000

20.000 a 30.000 

40.000 a 50.000 

Acima de 50.000 

Não sei

Faturamento 
2020
Faturamento 
2019

Chama a atenção novamente que exatos 22,2% declararam não saber 
estimar a perspectiva de faturamento em 2020. Os dados em relação 
a este último grupo sugerem que estes empreendimentos editoriais 
podem	ter	maior	dificuldade	ao	planejar	em	suas	atividades	editoriais,	
uma vez que declararam não saber a estimativa de faturamento em 
2019 e não saber a perspectiva de faturamento em 2020.
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Por se tratar de empreendimentos editoriais das periferias, deve-
se considerar que a gestão dos processos que envolvem a editora/
selo corresponde a estrutura disponível para a manutenção da sua 
pequena estrutura, inclusive a de pessoal. Quando perguntado 
se	 a	 editora/selo	 tem	 algum	 quadro	 administrativo	 fixo,	 ou	 seja,	
pessoas contratadas, apenas cinco (27,8%) empreendimentos 
editoriais responderam sim, enquanto treze (72,2%) responderam 
não.	 O	 gráfico	 a	 seguir	 deixa	 visível	 que	menos	 de	 um	 terço	 dos	
empreendimentos editoriais das periferias conseguem manter um 
quadro administrativo de pessoas contratadas. 

72,2%

27,8%
Possui

Não possui

A Editora/Selo tem quadro administrativo fixo 
(pessoas contratadas)?

Das cinco editoras/selos que declararam possuir algum quadro 
administrativo, quatro delas possuem apenas um funcionário cada e 
apenas uma possui três funcionários. A pesquisa revelou que as áreas 
de atuação desse pessoal estão relacionadas a Assistente Editorial, 
Eventos, Capista, Diagramador, Designer	 Gráfico, Web Designer, 
Mídias Sociais, Atendimento, Planejamento, Vendas, Administração, 
Gestão e Criação. Pelas áreas de atuação desse pessoal é possível 
observar que são funções essenciais para a produção, a gestão e a 
comercialização dos títulos editados. Dado que as estruturas das 
editoras/selos são pequenas, como já observado anteriormente, 
é possível supor que determinado pessoal acumule mais de uma 
função das que foram declaradas. Isso nos faz acreditar que se essas 
pequenas estruturas pudessem se consolidar como empreendimentos 
editoriais mais perenes, elas poderiam absorver mais pessoal 
contratado para compor o quadro administrativo da editora/selo. 



37

A ORGANIZAÇÃO DA EDITORA/SELO EDITORIAL

Presumimos que estamos diante, portanto, de uma possibilidade de 
geração	de	trabalho	para	diversos	profissionais	–	também	moradores	
das periferias – que atuam nas áreas já declaradas na pesquisa e 
outras que podem vir a ser incorporadas à gestão e a administração 
dos empreendimentos editoriais das periferias. 

A pesquisa buscou retratar também como as pessoas do quadro 
administrativo	 destas	 editoras/selos	 autoclassificam-se	 no	 que	 diz	
respeito	à	cor	ou	a	raça:	três	autoclassificam-se	brancas,	duas	pretas,	
uma parda e uma amarela. Somente se somarmos a participação 
de pretos e pardos nos quadros administrativos das editoras/selos, 
totalizando três pessoas, e se pudermos compreender esse novo 
dado	como	sendo	a	participação	de	negros,	é	que	este	grupo	ficará	
igual a participação dos brancos. Por último, não foi declarado a 
participação de indígenas no quadro administrativo destas editoras/
selos.	Os	dados	podem	ser	observados	no	gráfico	a	seguir.

Brancas

Pretas

Amarelas

Pardas

3

2

1

1

Do quadro administrativo, quantas pessoas se 
autoclassificam como:

Além do destaque racial, buscou-se também retratar como as pessoas 
do	 quadro	 administrativo	 destas	 editoras/selos	 autoclassificam-
se em relação ao gênero: 42,9%	 se	 autoclassificam	como	mulheres,	
enquanto 57,1% como homens. Os dados podem ser observados no 
gráfico	a	seguir.

57,1%

42,9% Mulheres

Homens

Do quadro administrativo, 
quantas pessoas se 
autoclassificam como:
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Por	 fim,	 a	 pesquisa	 buscou	 retratar	 como	 as	 pessoas	 do	 quadro	
administrativo	 das	 editoras/selos	 autoclassificam-se	 em	 relação	 a	
identidade sexual. A pesquisa revela que 14,3% se dizem LGBTQI+. 
Os	dados	estão	representados	no	gráfico	a	seguir.

85,7%

14,3%

Sim

Não

Do quadro administrativo, quantas pessoas se autoclassificam 
como LGBTQIA+:

Supondo	que	as	editoras/selos	não	possuem	pessoal	suficiente	para	
suprir as necessidades próprias da produção editorial, a pesquisa 
quis saber se os empreendimentos editoriais das periferias contratam 
profissionais	 prestadores	 de	 serviços	 para	 a	 produção	 dos	 livros.	A	
pesquisa revelou que 83,3% declararam que contratam prestadores 
de serviços. Somente 16,7% declararam não contratar prestadores de 
serviços para a produção dos livros.

83,3%

16,7%

Sim

Não

A Editora/Selo contrata prestadores de serviço 
para a produção dos livros?
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Das editoras/selos que declararam contratar serviços para a produção 
dos livros, os tipos de serviços foram informados livremente pelas 
Editoras/Selos, sendo agrupados por áreas, conforme apresentado no 
gráfico	a	seguir:

Revisão

Gráfica

Ilustração

Diagramação

Designer Gráfico

Conselho Editorial

Capista

Produtores Gráficos

Freelance na área necessária

Bicliotecários

Agência de Comunicação para Arte

Vendas

Preparação de Textos

8

5

4

4

4

2

1

1

1

1

1

1

2

Tipo de serviço contratado pela Editora/Selo

Quem vive na periferia sabe bem usar a criatividade para 
sobreviver. Não à toa que o grosso da mão de obra nos grandes 
centros urbanos brasileiros está localizado nas periferias. Há quase 
duas	décadas,	essa	mão	de	obra	tem	sido	cada	vez	mais	qualificada	
devido ao impacto social das políticas públicas, sobretudo aquelas 
voltadas para a democratização da educação, com destaque para 
o Ensino Técnico e Superior. Neste sentido, o contexto social e  o 
político coadunam com trajetórias pessoais e coletivas para a 
realização de projetos e empreendimentos culturais – e por que 
não,	 emancipatórios	 –	 que	 flertam	 com	 a	 educação.	 No	 universo	
coberto por esta pesquisa, talvez esse histórico possa nos ajudar 
a compreender por que 61,1% das editoras/selos das periferias 
declararam prestar serviços editoriais, enquanto 38,9% não. O 
gráfico	a	seguir	traz	a	dimensão	da	prestação	de	serviços	editoriais	
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das editoras/selos. Vale destacar que os serviços editoriais estão 
entre	 os	 serviços	 qualificados,	 dadas	 as	 exigências	 próprias	 do	
mercado editorial.

38,9%

61,1%

A Editora/Selo presta algum serviço editorial? 

Sim

Não

Das editoras/selos que declararam prestar serviços editoriais, 
seguem aqueles que foram destacados na pesquisa e exibidos em 
ordem	decrescente	de	citação	no	gráfico	a	seguir:	

Revisão 5

5

3

2
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Tipos de serviços editoriais que a Editora/Selo presta

38,9%

61,1%

Diagramação
Preparação de texto

Ilustração
Editoração

Criação de capas

Consultoria

Registro do ISBN

Projeto gráfico

Produção editorial

Palestras e bate-papos sobre literatura
Oficinas

Leitura crítica

Impressão (terceirizada)
Eventos

Distribuição
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Este capítulo da pesquisa deixa evidente o potencial de geração de 
trabalho	 qualificado	 relacionado	 aos	 empreendimentos	 editoriais	
das periferias. Ainda que neste momento constitua-se como 
nicho	 editorial	 cuja	 identificação	 está	 relacionada	 ao	 complexo	
socioeconômico e cultural das periferias da Capital paulista e da 
Grande São Paulo, esses empreendimentos editoriais requerem 
atenção diferenciada das necessárias políticas públicas e das 
iniciativas complementares que fomentam o circuito do livro, da 
leitura e da literatura, tanto pela sua produção (como já destacado 
anteriormente), quanto pela possibilidade agregada ao campo da 
economia criativa a partir de iniciativas de negócios oriundos das 
periferias.
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A modernização dos meios de impressão deixou mais acessível o 
acesso	das	pequenas	editoras	às	gráficas	que	atuam	no	mercado	que	
se	 dividem	 em	 parques	 gráficos	 com	 grandes,	 médias	 e	 pequenas	
gráficas	 adequadas	 para	 o	 atendimento	 conforme	 a	 demanda.	Das	
editoras/selos das periferias que demandam impressões, elas acessam 
gráficas	que	estão	localizadas	em	perímetros	urbanos,	diferente	dos	
parques	 gráficos,	 geralmente	 localizados	 em	 áreas	 mais	 afastadas	
por conta da dimensão de sua área de produção em grande escala. 
As	médias	e	pequenas	gráficas	acabam	também	oferecendo	o	serviço	
de impressão cobrando um valor possível para as editoras/selos das 
periferias e também, cumprindo prazos de entrega razoáveis.

Como já vimos, os empreendimentos editoriais das periferias que 
participaram desta pesquisa surgiram entre os anos de 2005 e 2019. 
Nestes quatorze anos, portanto, só esse conjunto de editoras/selos 
foram responsáveis pela publicação de 375 títulos. Vale destacar 
que no projeto desta pesquisa foi estimado que somente 15 editoras/
selos das periferias possuíam juntas um catálogo de 150 títulos. 
Embora na pesquisa tenham participado 18 empreendimentos, 3 
a mais do que o previsto no projeto, o dado de que estas editoras/
selos tenham publicado juntas um catálogo maior do que o dobro 
estimado ainda no projeto, revela que o campo de produção editorial 
das periferias é mais pungente do que se imaginava. Considerando 
que muitos dos títulos, ainda que produzidos em tiragem reduzidas 
de até 500 exemplares, já se encontram esgotados – mesmo que 
alguns destes títulos tenham reimpressões –, se tomarmos como 
base os números indicados no projeto, podemos supor que há um 
público consumidor destes títulos de 187.500 de leitores e leitoras. 
Ainda conforme os cálculos no projeto, considerando o preço médio 
de R$ 20,00 por título, é possível estimar que os empreendimentos 
editoriais das periferias movimentam juntos um volume de  
R$ 3.750.000,00. Portanto, ainda que invisibilizada, esta produção 
mostra-se notavelmente promissora. 

O	 gráfico	 a	 seguir	 revela	 a	 dimensão	 da	 produção	 editorial	 das	
editoras/selos das periferias que participaram da pesquisa. 
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Se juntarmos a produção das quatro editoras, Areia Dourada, 
Benfazeja, Heliópolis e Filoczar, só este grupo já representa 52,7% dos 
títulos publicados. Pouco menos da metade estão distribuídos nas 
outras 14 editoras/selos. 

Com tantos títulos publicados e fazendo uso dos métodos de 
comercialização dos livros que contam muito com a relação direta 
editora-leitor/a e escritor/a-leitora/a, não é para se duvidar, como 
já adiantamos, que boa parte dos títulos encontram-se esgotados. 
Mais da metade (ou 66,7%) das editoras/selos declararam ter títulos 
esgotados. 

Quantos livros a Editora/Selo já publicou?

Editora Gráfica Heliópolis
Editora Areira Dourada

Editora Benfazeja
FiloCzar

LiteraRUA
Ciclo Contínuo Editorial

Edições do Tietê
Baderna Literária

Selo Sarau do Binho
Elo da Corrente Edições

Selin Trovoar
Edições Me Parió Revolução

Edições Incendiárias
Selo Capsianos

Borboleta Azul Selo

Editora Dandara
Kitembo -  Edições Literárias...

Mjiba - Comunicação, Produção e...

56
53

47
42

32
26

24
18

15
13

12
12

8
6

4
3

2
2

A Editora/Selo possui algum título esgotado?

Sim

Não66,7%

33,3%
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Como havíamos adiantado, a tiragem por título, em média, é de 
até 500 exemplares. O serviço de impressão por demanda tem 
possibilitado algumas editoras/selos a solicitarem impressões 
mínimas sempre que necessário. Dentre essas editoras/selos é preciso 
considerar	 a	 produção	 da	 Editora	 Gráfica	 Heliópolis	 e	 a	 Filoczar,	
ambas as editoras fazem impressões próprias para atender a sua 
própria demanda. Por outro lado, precisamos destacar que 33,3% das 
editoras/selos declararam tiragem inicial acima de 500 exemplares. 
Além disso, alguns títulos destacados no catálogo destas editoras/
selos tiveram reimpressões, o que pode demonstrar que, nestes 
casos, estes empreendimentos editoriais criaram uma demanda mais 
perene por seus títulos.

Qual a tiragem inicial dos títulos da Editora/Selo?

33,3%Acima de 500

27,8%Até 100

22,2%Até 500

16,7%Até 300

Com exceção das editoras Filoczar e Heliópolis, todas as demais, ou 
88,9%	das	editoras/selos,	contratam	gráficas	para	a	produção	de	seus	
títulos. Este número também pode ser entendido como parte da 
movimentação do circuito produtivo do livro a que recorrem também 
as demais editoras do mercado editorial brasileiro. Se em muitos 
casos, os empreendimentos editoriais das periferias produzem seus 
títulos	nas	mesmas	 gráficas	utilizadas	por	 editoras	 já	 consolidadas,	
então, por que há o distanciamento entre estes dois grupos do 
mesmo ramo de negócio editorial no momento da visibilidade das 
publicações e da distribuição dos livros? Consideramos que qualquer 
resposta para esta questão deve levar em conta as desigualdades 
estruturais que afetam objetivamente e simbolicamente o País, 
inclusive a produção e o acesso aos bens culturais nos quais estão 
localizados a produção editorial brasileira.
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Para	 escolher	 a	 gráfica	 de	 produção	 dos	 seus	 títulos,	 os	
empreendimentos editoriais das periferias declararam usar alguns 
critérios.	 Produzir	 com	 a	 gráfica	 que	 oferece	 o	 melhor	 orçamento	
foi indicado por 44,7% das Editoras/Selos, seguido pela qualidade 
do material, indicado por 34,2%, e, em terceiro lugar, as melhores 
condições do frete para a entrega dos exemplares. Critérios que 
influenciam	 diretamente	 na	 relação	 custo/benefício	 dos	 títulos	
produzidos.	 O	 gráfico	 a	 seguir	 inclui	 também	 outros	 critérios	
indicados pelas Editoras/Selos.

Melhor orçamento

Qualidade do material

Frete

Prensagem p/ aprovação 
grátis

Melhor prazo de entrega

Outros

44,7%

34,2%

7,9%

5,3%

5,3%

2,6%

Se sim, qual o critério a Editora/Selo 

utiliza para a escolha da gráfica?

A Editora/Selo contrata gráfica para a produção dos exemplares?

Sim

Não

11,1%

88,9%

11,1%
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Além	dos	serviços	gráficos	contratados,	38,9% dos empreendimentos 
editoriais das periferias declararam utilizar os próprios serviços 
artesanais para a produção dos exemplares, ainda que eventualmente. 
Essas produções com toques artesanais acabam constituindo a 
identidade visual da editora, como é o caso da Me Parió Revolução  
(já mencionada nesta pesquisa).

A Editora/Selo utiliza dos próprios serviços 
artesanais para a produção dos exemplares?

Sim

Não

Às vezes61,1%

5,6%

33,3%

Ao contrário das práticas das editoras que se consolidaram 
no mercado editorial brasileiro, surpreendentes 83,3% dos 
empreendimentos editoriais das periferias declararam não seguir 
tendências editoriais para decidir o que e quem publicar. Esse 
número é surpreendente porque sugere autonomia nas decisões 
que resultam nos títulos publicados pelas editoras/selos e que 
caracterizam as iniciativas editoriais independentes localizadas 
à margem do mercado editorial. Talvez seja por isso que surja 
exatamente dos empreendimentos editoriais das periferias uma 
nova	geração	de	escritores	e	escritoras	tão	identificados	com	leitores	
e leitoras das periferias. Esta autonomia editorial, independente do 
mercado e da aposta editorial, apesar das fragilidades, dão dimensões 
políticas para o ato de publicar livros nas periferias da Capital e da 
Grande São Paulo.
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A Editora/Selo segue tendências editoriais para 
decidir o que e quem publicar?

Sim

Não

Outros

83,3%

11,1%

5,6%

Passaremos agora a observar o que os empreendimentos editoriais 
das periferias estão publicando em seus catálogos. Ainda é possível 
perceber a importância dos saraus para o surgimento das editoras/selos 
das periferias, como havíamos destacado no início da pesquisa. Talvez 
ainda seja por isso que 19,3% do gênero literário das publicações das 
editoras/selos das periferias seja de poesia, seguidos por 18,1% de contos 
e empatados por 15,7% prosa e de romance. Crônica também aparece 
com 10,8% das publicações. As demais publicações estão distribuídas 
em diversos outros gêneros, como infantil, técnico, ensaio, dissertação, 
ficção	 científica,	 teoria	 literária,	 biografia,	 dramaturgia,	 história	 em	
quadrinhos	e	cordel.	O	gráfico	a	seguir	nos	dá	a	dimensão	dos	gêneros	
literários publicados pelas editoras/selos das periferias.

Quais gêneros literários a Editora/Selo já publicou?

Poesia

Contos

Romance

Prosa

Crônicas

Infantil

Técnicos

Outros

19,3%

18,1%

15,7%

15,7%

10,8%

8,4%

9,6%

2,4%
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O fato de 94,4% das Editoras/Selos das periferias terem declarado que 
registram seus títulos no cadastro ISBN (International Standard Book 
Number ou Número Internacional Padrão do Livro, em português), 
pode indicar que embora sejam responsáveis por pequenas 
produções – se comparadas com as editoras consolidadas no mercado 
editorial brasileiro –, autônomas e independentes, há um desejo de 
ampliar seus negócios editoriais cujo registro ISBN é determinante 
para muitas negociações, principalmente institucionais, que 
envolvem o livro no Brasil. Dos empreendimentos editoriais das 
periferias que participaram desta pesquisa, somente uma editora 
ainda não registrava seus títulos no cadastro ISBN.

A Editora/Selo registra seus títulos no cadastro ISBN?

Sim

Não

5,6%

94,4%

Dada a pouca projeção que os empreendimentos editoriais das 
periferias têm no momento do mercado editorial brasileiro, é de se 
esperar	 que	 esta	 invisibilidade	 também	 se	 reflita	 na	 tradução	 dos	
títulos produzidos para outros idiomas ou na publicação em outros 
países. Contudo, não pode ser visto como desanimador os 22,2% 
declarados na pesquisa de títulos traduzidos para outros idiomas ou 
publicados em outros países oriundos dessas editoras/selos. Ainda 
que a maioria não tenha títulos traduzidos ou publicados no exterior 
(77,8%), a presença, ainda que reduzida, pode indicar que há interesse 
na literatura produzida nas periferias brasileiras. Autores e autoras 
como Ferréz, Rodrigo Ciríaco, Elizandra Souza, Raquel Almeida, 
dentre outros e outras, já têm títulos ou textos traduzidos para outros 
idiomas e publicados em antologias, o que pode funcionar como isca 
ao leitor e leitora estrangeiro, bem como para editoras interessadas. 
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Vale destacar também que os escritores e as escritoras das periferias 
já foram destaque em eventos literários na Argentina e no México; 
e que as universidades de Portugal, Espanha e Estados Unidos têm 
convidado escritores e escritoras oriundos destas editoras/selos para 
prestigiá-los em seus cursos.

A Editora/Selo já teve algum título traduzido para outro idioma 
ou publicado em outro país?

77,8%

22,2%

Sim

Não

O mercado editorial brasileiro é fortemente ancorado nas vendas para 
instituições públicas como, por exemplo, o Ministério da Educação 
(MEC). Pelo fato de serem recorrentes e executadas via complexos 
editais públicos, atender esta enorme demanda deve ser entendido 
como parte de um processo que só é possível ser realizado graças à 
consolidação de políticas públicas voltadas para o livro, leitura e 
literatura. No caso dos empreendimentos editoriais das periferias, 
recursos e editais públicos mais localizados no Estado de São Paulo 
e na Capital tornaram possível a produção de muitos títulos das 
editoras/selos que participaram da pesquisa. Pouco mais da metade 
(55,6%) declararam que já utilizaram recurso público para custear a 
produção dos seus títulos.  Novamente, percebe-se a importância de 
políticas públicas que apoiem estas iniciativas também como forma 
de	diversificar	o	atendimento	das	demandas	públicas	por	livros.

OS DESAFIOS DA PUBLICAÇÃO



Editoras e Selos Editoriais das Periferias de SP

O	gráfico	a	seguir	indica	as	instâncias	públicas	cujos	recursos	foram	
acessados para viabilizar a produção de títulos dos empreendimentos 
editoriais	das	periferias.	Para	simplificar	a	leitura,	podemos	dizer	que	
a principal instância acessada pelas editoras/selos foi a Secretaria 
Municipal de Cultura de São Paulo, seguida pela Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal. 

55,6%

44,4%
Sim

Não

A Editora/Selo já utilizou recurso público ou editais 
para custear a produção dos títulos?

Se sim, de qual instância pública (Cultura, 
Educação, outra) e/ou edital?

Cultura - VAI (Secretaria Municipal de 
Cultura)

Cultura -  Proac (Secretaria Estadual 
de Cultura)

Cultura -  Rumos (Itaú Cultural - 
Edital privado)

Cultura - Prêmio Literatura de Cordel 
(Governo Federal)

Cultura - Ponto de Cultura (Governo 
Federal)

Cultura -  Petrobras

Cultura -  Fundação Palmares

Cultura -  Fomento à Periferia 
(Secretaria Municipal de Cultura)

6

3

1

1

1

1

1

1
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Contudo, os empreendimentos editoriais das periferias criaram 
estratégias,	 em	 meio	 a	 tantas	 dificuldades,	 para	 manter	 certa	
regularidade de publicações. Dentre as estratégias estão as parcerias 
editoriais para tornar possível a publicação de novos títulos. Neste 
sentido, metade dos empreendimentos editoriais que participaram 
da pesquisa declararam que já publicaram títulos em parceria com 
outras editoras/selos.

A Editora/Selo já publicou títulos em parceria com 
outras Editoras/Selos?

Sim

Não

50%

50%

É um dado animador, pois pode indicar que estes empreendimentos 
editoriais herdaram um valor associativista também na forma de 
se organizarem e se apoiarem em suas iniciativas – próprias das 
dinâmicas socioculturais das periferias.
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Tula Pilar (in memoriam)
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Não é só em quantidade de títulos lançados que as editoras/selos 
das periferias chamam a atenção. A quantidade de títulos revela 
também outro dado importante: o de autores e de autoras presentes 
em seus catálogos. Juntas, elas reúnem 275 autores e autoras. Em 
sua grande maioria, são autores e autoras estreantes nas editoras/
selos. Se já questionávamos sobre as invisibilidades dos títulos das 
editoras/selos	 das	 periferias,	 ficamos	 ainda	mais	 intrigados	 quanto	
a invisibilidade dos seus autores e autoras, sobretudo no que se 
refere àqueles espaços físicos, impressos ou virtuais dedicados à 
literatura. Se os livros não são avaliados, seus autores e autoras não 
são destacados ou entrevistados nestes espaços ainda muito restritos 
à produção literária oriunda das editoras consolidadas no mercado 
editorial	brasileiro.	O	gráfico	a	seguir	dispõe,	em	escala	a	quantidade	
de autores e autoras por editora/selo.

Quantos/as autores/as a Editora/Selo tem em seu catálogo?

FiloCzar
Editora Benfazeja

Editora Gráfica Heliópolis
Editora Areia Dourada

LiteraRUA
Ciclo Contínuo Editorial
Elo da Corrente Edições

Selo Sarau do Binho
Kitembo - Edições Literárias...

Baderna Literária
Selin Trovoar

Edições do Tietê
Edições Me Parió Revolução

Mjiba - Comunicação, Produção e...
Selo Capsianos

Edições Incendiárias
Borboleta Azul Selo

Editora Dandara

45
45

34
25

23
21

14
12

10
10

8
7

6
4

3

3
3

2

As editoras/selos das periferias dividem-se entre a formalidade e 
a informalidade na relação com seus autores e autoras. Enquanto 
metade (50%) das editoras/selos declararam fazer contrato com seus 
autores e autoras, a outra metade não, conforme demonstrado no 
gráfico	a	seguir.	
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A Editora/Selo faz contrato com autores/as do seu catálogo?

Sim

Não

50%

50%

Destacamos anteriormente algumas iniciativas associativistas das 
editoras/selos características das dinâmicas socioculturais das 
periferias. Outro fator revelado na pesquisa é que pouco mais da 
metade dos empreendimentos editoriais das periferias declarou 
escolher autores e autoras para participar do seu catálogo por meio de 
relação direta entre editora/selo e autores e autoras. Essa relação pode 
nos ajudar a entender melhor por que somente metade das editoras/
selos faz contrato com seus autores e autoras, sugerindo talvez relações 
de camaradagem entre as partes, aliás, outra característica muito 
presente nas relações sociais nas periferias. Títulos encomendados 
pelas editoras/selos representam 24,1% e, em terceiro lugar, aparece 
a escolha por meio de envio de originais com 17,2%. Publicar poetas 
do próprio coletivo e coletâneas fruto de iniciativas e projetos 
desenvolvidos pelos coletivos também foram outras formas declaradas 
pelas editoras/selos para escolher quem publicar. 

Como a Editora/Selo escolhe autores/as para seu catálogo?

51,8%

24,1%

17,2%

6,9%

Relação direta com autores/as

Encomenda

Envio de originais

Outros

A EDITORA/SELO EDITORIAL E SEUS AUTORES
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No geral, as editoras/selos das periferias apresentam uma produção 
literária	 diversamente	 reivindicatória,	 reiteradamente	 afirmativa	
e manifesta de desejos emancipatórios. Neste sentido, a pesquisa 
tinha interesse em não só revelar aspectos importantes sobre os 
empreendimentos editoriais das periferias, mas também revelar 
alguns aspectos que jogam luz para o que as editoras/selos estão 
publicando e também quem, do ponto de vista social, elas estão 
publicando.	 A	 seguir,	 veremos	 as	 autoclassificações	 étnico-raciais,	 
de	 	 gênero,	 LGBTQI+,	 e,	 também,	 de	 Pessoas	 com	 Deficiência	
declaradas na pesquisa. 

Conforme	 declarado	 na	 pesquisa,	 autoclassificados	 como	 brancos	
são quase a metade (49,1%) dos autores e autoras publicados pelas 
editoras/selos, seguidos dos 37,8% de negros (pretos e pardos), 
e,	 por	 fim,	 2,2% indígenas e 1,1% amarelos. Não foi informada a 
autoclassificação	de	9,8% dos autores e autoras. 

Quantos autores/as publicados/as pela Editora/Selo se 
autoclassificam como:

49,1%

37,8%

2,2%

1,1%

9,8%

Brancos

Negros (Pretos + Pardos)

Indígenas

Amarelos 

Não informado

A pesquisa também revelou assimetrias de gênero entre autores e 
autoras publicados pelas editoras/selos das periferias. Enquanto foi 
declarado	que	os	autoclassificados	homens	publicados	pelas	editoras/
selos somam 63,6%,	as	autoclassificadas	mulheres	representam	36,4%, 
pouco mais de um terço dos autores e autoras publicados pelos 
empreendimentos editoriais das periferias. 
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Quantos autores/as publicados/as pela Editora/Selo se 
autoclassificam como:

Quantos autores/as publicados/as pela Editora/Selo se 
autoclassificam como LGBTQI+:

63,6%

36,4%
Mulheres

Homens

Outra assimetria revelada na pesquisa é a participação LGBTQI+ 
no catálogo das Editoras/Selos das periferias. Foi declarado que 
apenas 4% dos autores e autoras publicados pelas Editoras/Selos são 
LGBTQI+.	O	gráfico	a	seguir	não	deixa	dúvida	sobre	esta	assimetria.

96%

4%

Sim

Não

A	pesquisa	também	revelou	que	Pessoas	com	Deficiência	representam	
apenas 1,1% dos autores e autoras publicados pelas Editoras/Selos 
das	periferias.	O	gráfico	a	seguir	não	é	animador	se	considerarmos	a	
demanda por inclusão na produção cultural brasileira. 
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98,9%

1,1%

PcD

Não PcD

Quantos autores/as com deficiência foram publicados 
pela Editora/Selo?

Como a pesquisa tinha o objetivo principal de revelar aspectos 
importantes sobre a produção editorial protagonizada pelas editoras/
selos das periferias, optamos por não detalhar demasiadamente 
aspectos relacionados aos autores e às autoras das periferias 
publicados por esses empreendimentos. Somente aspectos sociais, 
culturais e econômicos mais relacionados ao contexto do surgimento 
das	editoras/selos	foram	considerados	no	esforço	de	identificar	uma	
série de articulações objetivas e subjetivas que foram favoráveis à 
emergência de iniciativas editoriais nas periferias. Uma delas a ser 
considerada, é o dado declarado de que 32,7% dos autores e autoras 
publicados pelas editoras/selos são universitários, o que representa 
quase um terço dos autores e autoras somados dos empreendimentos 
editoriais das periferias. Ainda que pouco mais de dois terços (67,3%) 
foi declarado como não sendo universitário, é um dado que pode 
sofrer queda futuramente, uma vez que o período de surgimento 
das editoras/selos foi o que mais possibilitou o ingresso de negros e 
pobres oriundos de escolas públicas nas universidades brasileiras, 
movimento	impulsionado	por	políticas	públicas	afirmativas	sociais	e	
étnico-raciais de inclusão. Como não fomos a fundo nesta questão, 
sugerimos, inclusive, uma pesquisa mais detalhada sobre o tema. 
Acreditamos	 que	 o	 gráfico	 a	 seguir	 pode	 ser	 um	 bom	 ponto	 de	
partida. 
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São universitários

Não são universitários

Quantos autores/as publicados pela Editora/Selo 
são universitários?

67,3%

32,7%

Outro dado revelado pela pesquisa é sobre a dedicação dos autores 
e autoras para a produção literária. Este dado, lido isoladamente, 
revela que apenas 8% dos autores e autoras que publicaram pelas 
editoras/selos das periferias declararam se dedicar exclusivamente 
à literatura. Embora esta parcela seja bem menor em relação aos 
outros 92%, não é um dado desanimador uma vez que se dedicar 
exclusivamente à literatura exige condições ainda pouco viáveis para 
autores e autoras das periferias. Por isso, sugerimos que deve ser feito 
o esforço de ler este dado articulado com os demais deste capítulo. 
Assim, teremos mais características sobre estes sujeitos, autores e 
autoras de narrativas literárias das periferias.

Quantos autores/as publicados pela Editora/Selo dedicam-se 
exclusivamente à literatura

92%

8%

Dedicam-se exclusivamente 
à literatuda

Não dedicam-se exclusivamente 
à literatuda
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Novas pautas e demandas que disputam o espaço e a narrativa social 
e política do País também incidem no campo da cultura e tencionam 
a produção cultural brasileira. A produção literária brasileira 
contemporânea não escapa desta tensão. As editoras consolidadas 
no mercado editorial brasileiro contribuíram para a consolidação de 
narrativas literárias hegemônicas, fazendo opções sempre pelo viés do 
cânone literário. Enquanto isso, na esteira de emergências narrativas 
contra-hegemônicas e no esforço hercúleo de deslocar o interesse de 
leitores e leitoras somente pelo cânone literário, as editoras/selos das 
periferias	 silenciosamente	 fizeram	 uso	 de	 espaços	 inusitados	 para	
expor suas obras e colocaram para circular nas periferias boa parte 
de novos autores e autoras, novos sujeitos escritores e escritoras de 
novas narrativas literárias a partir das periferias. Já era de se esperar 
que, mais cedo ou mais tarde, as editoras consolidadas no mercado 
editorial brasileiro prestariam atenção neste circuito silencioso, mas 
promissor,	 como	 já	 afirmamos	 anteriormente.	 Os	 dados	 a	 seguir	
reforçam a nossa crença. Das editoras/selos que participaram da 
pesquisa, 72,2%, mais de dois terços, portanto, já tiveram seus autores 
e autoras publicados por editoras de pequeno, médio e grande porte. 
Estão entre estas editoras que publicaram autores e autoras também 
publicados pelos empreendimentos editoriais das periferias: Patuá, 
Selo Povo, Mazza, Global, Companhia das Letras, Boitempo, entre 
outras.

72,2%

27,8%
Sim

Não

A Editora/Selo já teve autores/as do seu catálogo publicados por 
uma editora de pequeno, médio ou grande porte?
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Neste	 capítulo,	 queríamos	 destacar	 questões	 para	 reflexão.	 Como	
uma produção literária tão promissora ainda tem seus títulos, autores 
e autoras, pouco conhecidos dos leitores e leitoras brasileiros? 
Embora incipiente, quanto de inovação, organização e gestão há no 
modo de conduzir os empreendimentos editoriais das periferias? 
As	 assimetrias	 entre	 as	 diversas	 características	 sobre	 o	 perfil	 das	
autoras e autores publicados pelas editoras/selos são circunstanciais 
ou contraditórias? Há um contexto sociopolítico que favoreceu 
o surgimento das editoras/selos das periferias ou são fenômenos 
independentes? Publicar em pequenas, médias e grandes editoras/
selos traz visibilidade para as editoras/selos da periferia por onde o 
autor e a autora publicou também? O autor e a autora tiveram mais 
visibilidade quando publicaram em pequenas, médias e grandes 
editoras/selos?	 São	 questões	 para	 refletirmos,	 estimular	 novas	
perguntas, diálogos e pesquisas a respeito. No momento, temos a 
oferecer os dados aqui apresentados.
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Já destacamos a importância dos saraus para as editoras/selos das 
periferias. Mas vale agora destacar também os saraus como espaço 
para a divulgação dos títulos, pelo menos para a maioria destes 
empreendimentos editoriais. Mas antes, importa também salientar 
que as editoras/selos das periferias divulgam e comercializam 
suas produções em espaços mais distantes dos holofotes lançados 
sobre a produção oriunda das editoras consolidadas no mercado 
editorial brasileiro. Como também já destacamos, as editoras/selos 
das periferias precisam lançar mão de estratégias criativas para 
divulgar e comercializar os seus títulos, fundamentais para a própria 
sustentabilidade desses empreendimentos editoriais. Desta forma, 
os espaços apontados pelas editoras/selos são preciosos para que 
estas estratégias deem certo e com resultados favoráveis para os 
empreendimentos. Neste sentido, para 29,3% das editoras/selos, os 
saraus seguem sendo espaços mais receptíveis para os lançamentos 
dos seus títulos, seguidos por 24,1% de eventos literários, 15,5% de 
bibliotecas públicas, 13,7% de lojas virtuais e 10,3% de lojas físicas. 
As editoras/selos ainda declararam fazer uso de espaços culturais, 
pequenas	 livrarias,	 ruas	 e	 calçadas.	 O	 gráfico	 a	 seguir	 deixa	 mais	
visível a distribuição dos espaços utilizados pelos empreendimentos 
editoriais das periferias para promover o lançamento dos seus títulos. 

Quais os espaços que a Editora/Selo utiliza para os 
lançamentos dos seus títulos?

Saraus

Eventos literários

Bibliotecas públicas

Loja virtual

Loja física

Outros

29,3%

24,1%

15,5%

13,7%

10,3%

6,9%

Embora quando perguntado no conjunto anterior, a participação 
em eventos literários tenha sido declarada por 24,1% das editoras/
selos das periferias, quando isolada, 77,8% dos empreendimentos 
editoriais das periferias declararam participar de eventos literários. 
Acompanhe	o	gráfico	a	seguir.	
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A Editora/Selo participa de eventos literários?

77,8%

22,2%

Sim

Não

A	 significativa	 participação	 das	 editoras/selos	 das	 periferias	 em	
eventos literários pode estar associada de alguma forma aos 
declarados 61,1% destes empreendimentos editoriais que também 
organizam eventos literários, caso esta participação considere 
também	estes	eventos.	Veja	o	gráfico	a	seguir.

38,9%

61,1%

Sim

Não

A Editora/Selo organiza eventos literários?

Serviços	gráficos	de	qualidade	e	com	valores	de	custo	acessíveis	são	
fundamentais para a produção editorial das periferias. Sabe-se que 
os	 serviços	 gráficos	 acabam	 tendo	 seus	 custos	 reduzidos	 quando	
a produção é feita em grande escala, geralmente acima de 1.000 
exemplares.	Outras	questões	influenciam	no	valor	de	custo	reduzido	
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na	 produção	 gráfica,	 como	 contratos	 regulares	 de	 impressões	 com	
as	gráficas,	que,	como	já	vimos,	não	é	o	caso	dos	empreendimentos	
editoriais das periferias. A seguir, veremos o valor médio de custo dos 
títulos declarados pelas editoras/selos das periferias. 

Para 61,1% das editoras/selos, o valor de custo de cada título é de 
até R$ 20,00, em seguida, para 27,7% o valor é de até R$ 10,00, e, por 
fim,	as	editoras/selos	com	valor	de	custo	de	até	R$	30,00 e R$ 40,00, 
representando 5,6% cada.

Até 10 reais

Até 20 reais

Até 30 reais

Até 40 reais

61,1%

5,6%

5,6%

27,7%

Qual a média do preço de custo dos títulos da Editora/Selo?

Definir	 o	 preço	 de	 capa	 do	 livro	 exige	 um	 cálculo	 agregador	
de serviços embutidos em cada título que vai além do custo de 
impressão	 gráfica.	 Boa	 parte	 destes	 serviços	 podem	 ser	 conferidos	
na	ficha	técnica	do	 livro.	Além	disso,	é	preciso	acrescentar	 também	
a margem de manutenção e investimento do empreendimento 
editorial. Outros serviços também podem ser acrescentados neste 
cálculo, como a comunicação, por exemplo. Para 44,4% das editoras/
selos das periferias, a média de preço para o consumidor dos títulos 
é de até R$ 30,00, seguidos por 38,9% de até R$ 40,00,	e,	por	fim,	11,1% 
de até R$ 50,00 e 5,6% de até R$ 10,00. Fizemos uma comparação do 
valor de custo do livro para as editoras/selos e o preço para o leitor 
e	 leitora,	 e	 identificamos	que	apenas	 seis	 editoras/selos	 acrescem	o	
equivalente a 50%	do	valor	de	custo	do	título	ao	preço	final	do	livro.	
As demais editoras/selos acrescem o equivalente a 100% do valor de 
custo	ao	preço	final	do	livro.	
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Qual a média de preço para o consumidor dos títulos 
da Editora/Selo?

Até 20 reais

Até 30 reais

Até 40 reais

Até 50 reais

44,4%

5,6%

38,9%

11,1%

A questão a seguir pode ser lida no conjunto das estratégias de 
comunicação e comercialização das editoras/selos, principalmente 
quando se refere à participação em eventos literários. Ao incluir esta 
questão no questionário, a intenção era dar visibilidade para o desejo 
das editoras/selos das periferias participarem de eventos literários, 
além daqueles declarados anteriormente. Neste sentido, 61,1% das 
editoras/selos declararam que gostariam de participar de eventos 
literários	 específicos,	 não	 só	 os	 já	 realizados	 em	 São	 Paulo,	 mas	
também	Brasil	 afora.	O	 gráfico	 a	 seguir	 ajuda-nos	 a	 visualizar	 este	
dado e tê-lo como meta ao planejar estratégias de ação que envolvam 
os empreendimentos editoriais das periferias.

38,9%

61,1%

A Editora/Selo gostaria de participar de algum 
evento literário específico?

Sim

Não
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Os meios de comercialização utilizados pelas editoras/selos das 
periferias merecem atenção especial. Como dissemos anteriormente, 
a relação da produção editorial das periferias também se 
caracteriza pela relação de proximidade com leitores e leitoras. Esta 
relação	 característica	 é	 refletida	 nos	 33,3% do uso do método de 
comercialização feito de mão em mão, seguidos de 29,2% de eventos 
literários, 22,9%	de	 loja	virtual	e,	por	fim,	outros	10,4% distribuídos 
em redes sociais, palestras em escolas, links de pagamento, pré-venda 
via	plataformas	de	financiamento	coletivo,	encomendas	e	demandas	
e saraus.

Mão em  mão

Eventos literários

Loja virtual

Loja física

Outros

33,3%

29,2%

22,9%

4,2%

10,4%

Quais os principais meios de comercialização dos 
títulos da Editora/Selo?

Livrarias físicas continuam tendo papel importante para a venda 
em	 livro	 no	 varejo.	 Apesar	 da	 crise	 financeira	 de	 grandes	 redes	
de livrarias, o que prejudicou muito as pequenas editoras que 
dispunham seus títulos em consignação nestas livrarias, outras 
iniciativas de loja física permaneceram ou surgiram nesse 
mesmo período. Estes movimentos paralelos relacionados com 
a comercialização do livro no varejo podem indicar que a crise 
que abateu as grandes redes varejistas seja também a crise de um 
modelo de concentração do varejo de livros. As editoras/selos das 
periferias têm conhecimento sobre estes dois movimentos e parecem 
apostar mais no varejo de livros promovido por livrarias físicas mais 
diversificadas.	 Neste	 sentido,	 55,6% das editoras/selos declararam 
que têm seus títulos disponíveis em livrarias físicas. Este dado está 
representado	no	gráfico	a	seguir.	
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A Editora/Selo tem seus títulos disponíveis em livrarias físicas?

44,4%

55,6%

Sim

Não

Outro modelo cada vez maior de varejo do livro é a comercialização 
virtual. Ao contrário das grandes redes de livrarias físicas em crise, o 
modelo virtual, também concentrador do varejo de livros, não sofreu 
nenhum abalo, pelo contrário. O acesso ao comércio varejista virtual 
tem crescido e o livro faz parte da oferta de produtos procurados por 
leitores e leitoras em lojas virtuais. Também sabendo disso, 66,7% 
das editoras/selos declararam ter seus títulos disponíveis em livrarias 
virtuais.	Este	dado	está	representado	no	gráfico	a	seguir.

33,3%

66,7%

Sim

Não

A Editora/Selo tem seus títulos disponíveis em livrarias virtuais?
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O reconhecimento do varejo do livro promovido pelas livrarias físicas 
está no desejo de 88,9% das editoras/selos das periferias terem os 
seus títulos disponíveis em livrarias físicas. Este dado é maior do 
que o anterior relacionado às editoras/selos que já têm seus títulos 
disponíveis em livrarias físicas. Mesmo que 11,1% tenham declarado 
aqui que não gostariam de ter seus títulos disponíveis em livrarias 
físicas, ainda resta uma parcela daqueles 44,4% que declararam 
anteriormente que não têm seus títulos em livrarias, mas que talvez 
por	 ainda	 não	 terem	 encontrado	 o	 caminho	 para	 tal.	 O	 gráfico	 a	
seguir pode ser lido de forma complementar ao anterior também 
sobre livrarias físicas.

A Editora/Selo gostaria de ter seus títulos disponíveis 
em livrarias físicas?

11,1%

88,9%

Sim

Não

Já sobre o modelo de comercialização virtual no varejo do livro, 
o desejo manifestado pelas editoras/selos foi ainda mais enfático. 
O que pode demonstrar uma aposta maior das editoras/selos das 
periferias ness e modelo. Todos os empreendimentos editoriais das 
periferias declararam que gostariam de ter seus títulos disponíveis 
em livrarias virtuais.
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A Editora/Selo gostaria de ter seus títulos disponíveis 
em livrarias virtuais?

0%

100%

Sim

Não

O mercado editorial brasileiro aderiu à produção e à comercialização 
de títulos digitais. Mais recentemente, inclusive, dados sobre 
esta vertente do mercado editorial têm sido produzidos. Embora 
ainda não seja considerada uma vertente competitiva em relação a 
produção e a comercialização de títulos físicos, o livro digital também 
é uma oferta a ser considerada pelas editoras/selos das periferias. 
Esta vertente digital da produção e da comercialização de títulos é 
volátil, já que agrega também recursos externos para serem acessados 
como suporte eletrônico compatível e mínimo domínio técnico para 
leitura. Por outro lado, são exatamente esses recursos que podem 
ampliar ainda mais as possibilidades de leitura de um título ,como 
recursos de animação, narrativas audiovisuais, interação, entre outros. 
Contudo, para as editoras/selos das periferias, esta parece ser uma 
aposta incipiente, já que apenas 16,7% das editoras/selos declararam 
produzir	e	comercializar	títulos	digitais.	O	gráfico	a	seguir	demonstra	
o que pode ser um começo para os empreendimentos editoriais das 
periferias nesta vertente de produção e de comercialização do livro 
digital. 
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83,3%

16,7%

Sim

Não

A Editora/Selo produz e comercializa títulos digitais?

Vendas de títulos para instituições públicas e privadas formam um 
segmento comercial importante do mercado editorial brasileiro. 
Não à toa editais, licitações e chamamentos para compra de livros, 
desta forma, são concorridos, complexos, exigentes e em escala. Se 
as condições deste segmento de comércio de livros acaba limitando 
a participação de pequenas e até médias editoras, o que dizer 
em relação as editoras/selos das periferias cujas estruturas para 
atenderem demandas deste segmento sofreriam com as limitações já 
expostas	nesta	pesquisa.	Contudo,	ao	ficar	de	fora	destes	segmentos	
de vendas pelas razões já expostas, leitores e leitoras são privados 
de acessar a produção literária das editoras/selos das periferias. Já 
dissemos anteriormente que essa produção literária contribui para 
efetivar a bibliodiversidade, uma vez que esta produção, embora 
ainda se encontre à margem do mercado editorial brasileiro, com 
muito esforço publica em sua grande maioria novos autores e autoras 
responsáveis por uma produção literária diversa daquela ainda 
predominante no País. Esperamos que os dados a seguir possam 
contribuir para encontrarmos soluções para democratizar o acesso 
às editoras/selos das periferias a este importante segmento comercial 
como direito para elas participarem, e, também, como direito de 
leitores e leitoras acessarem via instituições públicas e privadas 
a produção literária das periferias. Para isso, sabemos que será 
necessário realizar ajustes às próprias editoras/selos das periferias, 
mas também sabemos que o ordenamento que regula este segmento 
comercial do livro precisa atender estes empreendimentos editoriais 
conforme suas condições e limites administrativos e estruturais. 
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A Editora/Selo está habilitada a fazer venda institucional privada?

Neste sentido, é positivo que 66,7% das editoras/selos tenham 
declarado que estão habilitadas a fazer venda institucional privada. 
Este	dado	pode	ser	observado	no	gráfico	a	seguir.	

33,3%

66,7%

Sim

Não

É	no	gráfico	a	seguir	que	verificamos	que	embora	mais	da	metade	das	
editoras/selos das periferias tenham declarado que estão habilitadas 
a fazer venda para instituições privadas, quando perguntado se 
elas já venderam os seus títulos para estas instituições, pouco mais 
da metade (55,6%) disseram que não. Se compararmos os dados 
anteriores com este, ou até mesmo se observarmos este dado isolado, 
a disparidade pode não ser tão grande, mas o fato é que existem mais 
editoras/selos da periferia habilitadas a venderem seus títulos para 
instituições privadas do que efetivamente vendendo. Dado que as 
vendas no geral e as institucionais, em particular, são fundamentais 
para a sustentabilidade dos empreendimentos editoriais das 
periferias, suspeitamos que o motivo desta disparidade, pode estar 
nos processos elaborados pelas instituições para efetivar as compras 
de	títulos.	O	gráfico	a	seguir	também	pode	ser	lido	em	comparação	
com o anterior.
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44,4%

55,6%

Sim

Não

A Editora/Selo já vendeu para instituições privadas?

Se os processos para efetivar a venda de livros para instituições 
privadas são complexos, o que dizer dos processos relacionados às 
instituições públicas que obedecem as regras estabelecidas por leis 
instituídas nas diferentes esferas públicas? Por outro lado, são as 
vendas das instituições públicas as mais desejadas por todos que 
atuam no mercado editorial brasileiro, não só pela escala de título 
e volume de valores envolvidos, mas exatamente pela sua dimensão 
pública, acessível para todos e todas, distribuídas para as mais 
diversas e longínquas regiões das diferentes esferas públicas do país. 
Vale destacar também que nos últimos anos as leis que instituíram 
políticas públicas para o livro, leitura e literatura, como a Política 
Nacional de Leitura e Escrita (PNLE, 2018), e os planos nas esferas 
estaduais e municipais, preveem a promoção da bibliodiversidade 
na elaboração de todas as ações, programas, projetos e iniciativas 
que envolvam o livro, a leitura e a literatura, protagonizadas pela 
gestão pública, destacadamente aquelas ligadas aos setores da 
Cultura e da Educação. Temos apontado nesta pesquisa, amparada 
nos dados apresentados, que as editoras/selos das periferias atendem 
à demanda pela bibliodiversidade nas instâncias públicas. Neste 
sentido, é importante destacar que pouco mais da metade das 
editoras/selos das periferias, ou seja, 55,6%, declararam que estão 
habilitados a fazer venda para instituições públicas, conforme o 
gráfico	a	seguir.	
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A Editora/Selo está habilitada a fazer venda institucional pública?

Sim

Não

44,4%

55,6%

Mas	é	no	gráfico	a	 seguir	que	verificamos	que	embora	pouco	mais	
da metade das editoras/selos das periferias tenham declarado que 
estão habilitadas a fazer venda para instituições públicas, quando 
perguntado se elas já venderam os seus títulos para estas instituições, 
mais da metade (66,7%) disseram que não. Se compararmos os dados 
anteriores com este ou até mesmo se observamos este dado isolado, 
a disparidade pode não ser tão grande, mas o fato é que tem mais 
editoras/selos da periferia habilitados a venderem seus títulos para 
instituições públicas do que efetivamente vendendo. Neste caso, 
suspeitamos também que o motivo dessa disparidade pode estar nos 
processos mais rígidos elaborados pelas instituições públicas para 
efetivarem	essas	compras	de	títulos.	O	gráfico	a	seguir	também	pode	
ser lido em comparação com o anterior.

33,3%

66,7%

Sim

Não

A Editora/Selo já vendeu para instituições públicas?
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No entanto, é importante destacar também que das 33,3% das 
editoras/selos que declararam já ter vendido seus títulos para 
instituições públicas, 75% foram vendidos para o Município, e, em 
seguida, vêm as vendas para o Estado e a União, com 12,5% cada. 
Estes	dados	podem	ser	observados	no	gráfico	a	seguir.

Se sim, de qual(is) instâncias?

Municipal

Estadual

Federal

75%

12,5%

12,5%

Outro segmento importante para a visibilidade da produção das 
editoras/selos das periferias é a adoção em concurso ou vestibular 
dos títulos de seus respectivos catálogos. Sabemos que quando títulos 
são adotados em concursos e vestibulares, geram uma demanda mais 
perene, já que as mudanças de títulos, nestes casos, não são feitas 
de um ano para o outro. Dada a demanda em escala em provas de 
concursos e vestibulares, a produção do título passa também a ser 
feita em escala, uam vez que a leitura do livro passa a ser direcionada. 
A tendência, quando isso ocorre, é que o livro popularize-se e, ao 
mesmo tempo, contribua para alavancar a editora/selo das periferias. 
No entanto, a pesquisa revelou que as editoras/selos das periferias, 
infelizmente, ainda estão longe dessa modalidade, já que nenhuma 
editora declarou ter algum título adotado em concurso ou vestibular. 
O	gráfico	a	seguir	expõe	este	desafio.	
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A Editora/Selo já teve algum título adotado em 
concurso ou vestibular?

A Editora/Selo atua em rede com outras iniciativas editoriais?

100%

0%

Sim

Não

Embora já soubéssemos que as editoras/selos das periferias 
realizassem atividades em comum, como a participação em eventos 
literários organizados por alguns deles, também foi questionado se 
os empreendimentos editoriais constituíam uma rede com outras 
iniciativas editoriais. No momento em que a pesquisa foi realizada, mais 
da metade, ou seja, 61,1%, declararam não atuar em rede. É importante 
destacar que, apesar deste dado, o projeto do qual esta pesquisa é 
desdobramento pretende como resultado das ações desenvolvidas a 
criação de uma rede de editoras/selos das periferias para fortalecer 
economicamente estes empreendimentos. Consideramos, portanto, 
os	dados	desta	questão	como	um	desafio	do	próprio	projeto,	ou	seja,	a	
partir das ações desenvolvidas, as editoras/selos possam constituir esta 
rede	e	atuar	de	forma	mais	coletiva	e	organicamente.	O	gráfico	a	seguir	
demonstra	o	desafio	que	temos	pela	frente.

Sim

Não

38,9%

61,1%
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Esta possível rede que está sendo desenhada no desenvolvimento 
deste projeto, no qual as editoras/selos das periferias são 
protagonistas	de	 antemão,	 lança	novas	questões	 e	 desafios	 comuns	
aos empreendimentos editoriais que toparam esta iniciativa aberta, 
inclusive, a novas participações de editoras/selos e diversos outros 
coletivos que não são projetos editoriais, mas que publicam livros 
regularmente	nas	periferias.	O	último	gráfico	deste	capítulo	 refere-
se a uma questão dissertativa que as editoras/selos responderam 
em relação à expectativa de atuação em rede. As respostas foram 
agrupadas em 7 temas: ações coletivas; cooperação; divulgação/
distribuição/bibliodiversidade;	 financiamento	 público	 e	 privado;	
formação; fortalecimento do negócio/mercado editorial; troca de 
experiências/comunicação. A expectativa está na possibilidade 
da constituição de rede proporcionar a troca de experiências e 
comunicação (25,1%), corroborando com o caráter associativista 
dos empreendimentos editoriais das periferias e favorecer a 
oportunidade de venda coletiva de títulos, troca e oferta de serviços 
editoriais especializados.

Troca de experiências/comunicação

Divulgação/distribuição/bibliodiversidade

Cooperação

Fortalecimento do negócio/
mercado editorial

Financiamento público e privado

Ações coletivas

Formação

25,1%

15,9%

15,9%

15,9%

13,6%

6,8%

6,8%

Como a atuação em rede pode contribuir para o desenvolvimento 
das Editoras/Selos?

Recomendamos que esses temas sejam levados em consideração nas 
ações a serem desenvolvidas pela possível rede a ser criada a partir 
deste projeto.
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A EDITORA/
SELO EDITORIAL 
E OS SEUS 
LEITORES
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Fizemos o esforço de abranger nesta pesquisa os componentes que 
formam o circuito produtivo das editoras/selos das periferias. Pelo 
ineditismo do trabalho, ao mesmo tempo que pode ter deixado de 
fora algum componente relevante para a análise dos dados aqui 
apresentados, ele também gerou alguns marcos quantitativos para 
futuras pesquisas, permitindo, assim, comparações históricas. 

Não	 era,	 portanto,	 o	 nosso	 objetivo	 qualificar	 a	 fundo	 os	 leitores	 e	
as leitoras dos títulos publicados pelas editoras/selos das periferias. 
Mas, por outro lado, não podíamos deixar de fora aquele sujeito 
cujo sentido da produção literária dos empreendimentos editoriais 
das	 periferias	 é	 direcionada.	 Afinal,	 livros	 são	 feitos	 para	 serem	
lidos. E quem consome os títulos elaborados pelas editoras/selos das 
periferias? Movidos por essa questão, criamos algumas perguntas 
para que as editoras/selos pudessem nos dar algumas pistas. Assim 
como outras questões presentes nesta pesquisa, este capítulo também 
pode	ser	destacado	e	aprofundado	em	pesquisas	específicas	sobre	o	
público consumidor dos livros produzidos pelas editoras/selos das 
periferias. 

Para 46,4% das editoras/selos, seus títulos são principalmente 
vendidos para adultos acima de 29 anos, seguidos por 39,3% de jovens 
de até 29	anos,	e,	por	fim,	3,6% declarou vender seus títulos para um 
público interessado em geral. Curiosamente, somente 10,7% declarou 
não	 saber	para	quem	vende	 seus	 títulos.	O	 gráfico	 a	 seguir	mostra	
que a maioria das editoras/selos conhece seu público leitor. 

As Editoras/Selos vendem seus títulos principalmente para:

Adultos acima de 29 anos

Jovens até 29 anos

Não sei

Outros

46,4%

39,3%

10,7%

3,6%
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Conforme declarado na pesquisa, mais da metade dos títulos 
vendidos pelas editoras/selos das periferias (58,7%) foram 
principalmente para pessoas negras (pretas e pardas), seguidas por 
26,1%	de	brancas,	e,	por	fim,	amarelas	e	indígenas,	sendo	4,3% cada. 
Outros 6,6%	 não	 souberam	 informar	 a	 classificação	 racial	 dos	 seus	
consumidores.	Os	dados	podem	ser	observados	no	gráfico	a	seguir.

Pretas

Pardas

Brancas

Amarelas

Indígenas

Não sei

32,6%

26,1%

26,1%

4,3%

4,3%

6,6%

As Editoras/Selos vendem seus títulos principalmente para 
pessoas:

Já	 havíamos	 destacado	 anteriormente	 que	 é	 possível	 identificar	 os	
impactos do desenvolvimento da Educação pelo qual o país passou 
até meados da segunda década do século XXI, compartilhado com 
o protagonismo da Cultura no mesmo período. Esta relevância 
da	 Educação	 aparece	 novamente	 quando	 buscamos	 identificar	 a	
escolaridade do consumidor dos títulos produzidos pelas editoras/
selos das periferias. Neste sentido, 28,6% dos títulos das editoras/
selos são vendidos principalmente para universitários, seguidos por 
estudantes da Educação Básica (Fundamental e Médio) e pessoas sem 
vínculos educacionais com 26,2%	cada,	e,	por	fim,	9,5% de estudantes 
de cursinho. Outros 9,5% declararam não saber a escolaridade do 
seu	público	consumidor.	O	gráfico	a	seguir	apresenta	estes	dados	em	
escala. 

A EDITORA/SELO EDITORIAL E SEUS LEITORES
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As Editoras/Selos vendem seus títulos principalmente para:

Universitários

Pessoas sem vínculos educacionais

Estudantes de cursinho

Não sei

Estudantes da Educação Básica 

(Fundamental e Médio)

28,6%

26,2%

26,2%

9,5%

9,5%

As editoras/selos declararam que 41,9% dos consumidores dos seus 
títulos são, principalmente, trabalhadores e trabalhadoras formais, 
seguidos por 38,7% de trabalhadores e trabalhadoras informais, 
e,	 por	 fim,	 de	 6,5% de pessoas desempregadas. Outros 12,9% 
declararam não saber o estado de ocupação dos consumidores dos 
seus títulos no momento da pesquisa.

Trabalhadores/as formais

Trabalhadores/as informais

Desempregados

Não sei 

41,9%

38,7%

6,5%

12,9%

As Editoras/Selos vendem seus títulos principalmente para:

Para 51,8% das editoras/selos das periferias, seus títulos são 
vendidos principalmente para moradores das periferias, seguidos 
por 37,9%	para	moradores	das	regiões	centrais,	e,	por	fim,	6,9% para 
o público em geral e também para outras cidades com marcações 
geossocioeconômicas diferentes de São Paulo. Outras 3,4% 
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declararam não saber localizar os consumidores de seus títulos. 
Veja	a	distribuição	dos	dados	no	gráfico	a	seguir.

As Editoras/Selos vendem seus títulos principalmente para:

Moradores das periferias

Moradores das regiões centrais

Não sei

Outros

51,8%

37,9%

3,4%

6,9%

O	último	gráfico	deste	capítulo	refere-se	a	uma	questão	dissertativa	
que as editoras/selos responderam em relação às principais 
dificuldades	para	que	o	leitor	e	a	 leitora	tenham	acesso	ao	livro.	As	
respostas foram agrupadas em 5 quesitos: acesso/espaço cultural 
específico;	 cultura	 da	 leitura;	 custo	 alto	 do	 livro;	 distribuição;	
divulgação/marketing. Se agrupados, os quesitos custo alto do livro/
cultura	 da	 leitura/distribuição	 ficam	 com	 74%	 das	 dificuldades	
declaradas pelas editorias/selos para que o leitor e a leitora tenham 
acesso às produções editoriais das periferias.

O que as Editoras/Selos consideram como a principal dificuldade 
para que o/a leitor/a tenha acesso ao livro?

Custo alto do livro

Cultura da Leitura

Distribuição

Divulgação/Marketing

Acesso/espaço cultural específico

29,6%

22,2%

22,2%

18,5%

7,5%
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Enquanto os quesitos custo alto do livro e distribuição estão mais 
ligados às dinâmicas da produção e da comercialização, o quesito 
cultura da leitura está diretamente relacionado às ações, programas 
e projetos de fomento à leitura. Recomendamos que esses temas 
também sejam levados em consideração nas ações a serem 
desenvolvidas pela possível rede a ser criada a partir deste projeto.
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O NEGÓCIO 
EDITORIAL E OS 
SEUS DESAFIOS
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Vimos	 que	 esta	 pesquisa	 não	 quis	 apenas	 revelar	 o	 perfil	 das	
editoras/selos das periferias, importante – sem dúvida, até para 
consolidar um marco de dados sobre os empreendimentos editoriais 
que participaram da pesquisa – mas também, em igual importância, 
identificar os desafios comuns para que possam ser superados 
coletivamente, preferencialmente em rede, somando esforços 
para consolidar o que consideramos como promissor negócio 
editorial das periferias. 

Considerando as experiências realizadas até o momento desta 
pesquisa, as editoras/selos declararam que as áreas que apresentam 
os	 maiores	 desafios	 para	 estes	 empreendimentos	 editoriais	 são:	
divulgação/comunicação, com 32,7% de indicação; comercialização, 
com 28,3%; ferramentas tecnológicas, com 15,2%; e produção, com 
13%. Outros 4,3% estão distribuídos em Falta de incentivo do poder 
público; falta de linhas de crédito; e acesso ao leitor. Acompanhe os 
dados	no	gráfico	a	seguir.	

Pensando no negócio editorial, quais as áreas que apresentam os 
maiores desafios da sua Editora/Selo:

Divulgação/comunicação

Comercialização

Ferramentas tecnológicas

Produção

Gestão

Outros

32,7%

28,3%

15,2%

13%

6,5%

4,3%

Como dissemos anteriormente, esta pesquisa não encerra o assunto 
a que se propôs analisar. Pelo contrário, ela abre caminhos para a 
busca de novos dados e outras narrativas possíveis de acordo com 
o desenvolvimento dos empreendimentos editoriais das periferias 
em dado momento de análise. Contudo, pudemos observar que as 
editoras/selos das periferias apresentam performances diferentes 
em relação aos seus respectivos empreendimentos editoriais. 
Identificamos	 estágios	 diferentes	 entre	 elas,	 umas	 mais	 próximas,	
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outras mais distantes entre si, mas todas buscando um jeito de 
produzir livros nas periferias de forma mais sustentável e regular 
para a editora/selo. Sabemos também que não depende apenas 
das condições da própria iniciativa editorial. Outros fatores, como 
o contexto político e econômico, também incidem favorecendo 
ou desfavorecendo o desenvolvimento de empreendimentos 
fundamentais para a Cultura e a Educação no País. Seja como 
ativismo literário ou como projeto editorial mais perene, validando 
tudo que envolve publicar livros nas periferias, destacado ao longo 
desta pesquisa, os empreendimentos editoriais das periferias já 
movimentaram volumes e valores que devem ser considerados 
toda vez que o assunto livro, leitura e literatura for abordado como 
estratégias para o desenvolvimento do País. Embora as editoras/selos 
tenham publicado seus livros nas periferias, elas querem atravessar 
os rios que dividem a cidade e conquistar mais leitores e mais leitoras.

O NEGÓCIO EDITORIAL E SEUS DESAFIOS
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Para ampliarmos a compreensão dos números apresentados pela 
pesquisa,	bem	como	para	refletirmos	 juntos	 sobre	a	potência	desse	
movimento literário e sua indelével presença em nosso cotidiano 
nos últimos 20 anos, entrevistamos3 importantes personagens da 
literatura	 brasileira,	 com	 reconhecida	 contribuição	 na	 edificação	
das literaturas periférica e negra nesse início de século XXI: Allan da 
Rosa, Cidinha da Silva, Heloísa Buarque de Hollanda, Lucía Tennina, 
Márcio	Vidal,	Mário	Augusto	Medeiros	e	Nélida	Capela.	Profissionais	
da arte do verbo aos quais agradecemos a generosidade da partilha.

ENTREVISTAS

3 Entrevistas concedidas ao jornalista Nabor Jr. no segundo semestre de 2020.

Pintura: Robinho Santana
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ALLAN 
DA ROSA

Como você descreveria o amadurecimento desta literatura 
que nasce nas beiras da cidade de São Paulo neste início de 
século 21, especificamente analisando aquela literatura que 
se quer comprometida, reveladora do que está socialmente 
oculto, que indaga, que questiona?

ALLAN DA ROSA – Sinto que essa literatura emaranhou-se de 
diversas	formas,	são	artes	do	verbo.	Ela	floresceu	no	teatro,	floresceu	
muito forte nos microfones. A performance frente a frente com o seu 
público.	Essa	literatura	floresceu	nas	páginas	com	muitas	antologias	
também. Ou com a publicação de muitos textos que foram feitos 
originalmente pro recital. Ela também brotou contos, brotou prosa, 
brotou novelas... acho que cada um tem que ser compreendido de 
acordo com a sua ninhada, de acordo com o seu quintal. Porque 
muitas vezes, e não só com essa literatura, a gente pega um canto, a 
gente pega um texto que nasceu pra ter graça ali, no momento, no 
partido alto, e ele ali é soberano! E, as vezes, na página ele encontra 
outra teia, e ali ele não é aranha, ali ele é a mosca. Mas brotou 
bastante coisa forte. Como foi um movimento que nasceu com 
muitos jovens, teve também que se esperar o amadurecimento dessas 
pessoas não só como escritoras, mas como pessoas.

Muitas, realmente começaram a fazer algo que envolve todo 
o discurso da nossa sociedade hoje que é tocar no lance da 
representatividade.	Então	muitos	fizeram	disso	o	seu	próprio	grande	
tema. Eu acho que isso é delicado porque aí a literatura passa a valer 
mais por que é algo que é feito por pessoas injustiçadas, do que pela 
própria profundidade, tecelagem de cada texto. Isso em nenhum 
momento coloca como secundário o fato de serem pessoas que 
realmente	 são	alijadas	da	história	oficial	desse	país.	Lidar	com	 isso	
foi uma coisa, lidar com as expectativas marqueteiras, as expectativas 
do mercado, as expectativas da mídia de entretenimento também foi 
outra. E a forma como as coisas são construídas também: se a gente 
quer aplauso, se a gente quer colocar um pulga na gola do público, se 

ENTREVISTAS

Foto: MANDALACREW
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a gente quer algo que é mais sereno, desmoronamento... então tem 
bastante	 gente	 que	 topou	 esses	 desafios	 e	 que	 vai	 produzir	 muita	
coisa, e isso faz parte do seu caminho de ensinamento, aprendizado. 

Eu creio que temos ainda grande qualidade, por exemplo, na 
obra da Dinha, do Michel Yakini, que faz uma prosa que coloca 
a	 linguagem	 pra	 dançar	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 não	 fica	 só	 numa	
massagem	superficial	ali	nos	pelos,	mas	toca	nos	músculos	dos	temas	
que ele trampa. Eu sinto que tem qualidade, sim. E essa literatura, 
ela vai lidar com várias janelas dessa casa, uma delas é realmente 
aquecer o público, vim e desabafar. Conversando com as mulheres 
da psicologia negra, elas falaram sobre uma “clínica narcísica”. Uma 
clínica que, para ser sucinto, está mais para falar que a pessoa que 
está ali no papo com a terapeuta é maravilhosa, é grande, é rainha, 
e mostrar que a sociedade é racista, que ela está guerreando e é uma 
sobrevivente.. mas muitas vezes essa clínica não abre os labirintos da 
pessoa, não ajuda a lidar com os seus grandes, grandes sentimentos; 
não os escabrosos, os ásperos, mas aqueles dedilhados. As vezes a 
nossa literatura também é isso. Mas tem muita gente que escreveu, 
tem muito livro publicado, muito mesmo, de todo tipo, então tem 
bastante coisa legal, sim! Principalmente aqueles que as pessoas que 
escrevem	e	desafiam	a	si	mesmas.	Porque	se	não...	nem	todo	pastel	
tem recheio.

Esta mesma literatura já consolidou uma teia editorial capaz 
de mantê-la retroalimentando-se por mais 15 anos.

ALLAN DA ROSA – Quem escreve procura. E aí cada um tem 
desenvolvido o seu talento de forma diferente, procura viver de 
outras coisas vinculadas à arte da palavra. Tem gente que escreve e é 
DJ, tem gente que escreve e tem uma lojinha, tem gente que escreve 
e tenta bastante palestrar... Então, como em muitas outras áreas da 
arte, a pessoa vai tentar vender o peixe dela. Umas vão ver só o lado 
do din din mesmo. E outras já vão ser irredutíveis quanto as suas 
ideias e princípios. Essas pessoas não vão circular, elas não vão ser 
muito bem aceitas pelos circuitos contratantes ou de classe média. 
Mas enquanto circuito editorial mesmo, eu não sei se a gente hoje 
desenvolveu estruturalmente condições de se manter e continuar 
colocando produtos (mercadoria, se a gente quiser pensar até 
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negativamente) no escadão, no bar, no caminho do povo que possa 
comprar. Acho difícil. Vez ou outra tinha uma compra governamental 
onde algumas pessoas conseguiam fazer um pé de meia pra continuar 
vestindo mais dedinhos, esquentando produção.

Sinto	 que	 qualificou,	 consolidou	uma	 estrutura	mental,	 linguajera,	
isso sim, já é! Agora, se a gente pensar como circuito editorial, não. 
E aí a gente tem uma contradição chave, ou seja, é uma obra que 
muitas vezes não se torna trabalho e vira uma autoria abnegada. Pode 
ser	 que	 com	 isso	 a	 raiva	 continue	 florescendo	 e	 as	 pessoas	 –	 pode	
ser – desencanem um pouco do apelo comercial que porventura 
encontre na sua obra e vão escrever menos para aplauso e mais para 
mercúrio. Então eu diria que já do outro lado, sim, tem consolidada. 
Mas	ao	mesmo	tempo	tem	flutuante,	tem	meio	porosa,	uma	estrutura	
de manter essa literatura viva. E lidar com essas identidades, o que 
é literatura de periferia, o que é literatura negra, o que é literatura 
isso e aquilo, primeiro de tudo tem que ser literatura, né, arte do 
verbo. E isso eu boto fé que se consolidou, que não para mais. Não 
necessariamente na página, mas a arte do verbo recitado, o que não 
é novo, que tem centenas de anos também. Isso aí já não para mais. 
Mas a partir de uma identidade de quebrada, de São Paulo. Que eu 
sinto que bebe muito no que o Rap ofereceu nos anos 1990 também, 
tanto para a periferia se ver como periferia, como pro discurso negro 
também ter uma relação mais complexa com a periferia e com a 
percepção de que essa palavra pode ser uma representação muito 
boa da vida, ampla, das pessoas da periferia.

Por outro lado, queria que falasse um pouco da catarse que 
a produção literária das periferias de São Paulo provoca em 
autores, leitores e que culminou numa ebulição de livros 
publicados nestes últimos 15 anos na cidade.

ALLAN DA ROSA – Nesses últimos 15 anos, o poder da internet 
chegou chegando. E, ao mesmo tempo, eu acho que não mantém, 
não. Os dilemas dessa literatura no campo editorial, eu acho que eles 
passam por uma relação contraditória com editoras que nem são de 
quebrada, são editoras médias e raramente editoras quase grandes 
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ou	 grandes.	 Ainda	 assim,	 ali	 isso	 nem	 sempre	 é	muito	 firme.	 Isso	
passa por modas, coisas efêmeras, ou sim por algo que uma autoria 
ou outra já conseguiu consolidar, como voz e como vendedora de 
livro. Raro isso.

As editoras, assim como as médias e grandes de todos os lugares do 
Brasil,	elas	têm	muitas	dificuldades	econômicas.	O	que	temos	talvez	
é uma pegada que se reproduz. É pensar num baile entre política 
pública – e agora é um momento terrível pra isso – circuito comercial 
para	 vender	 para	 outros	 povos,	 circular	 na	 quebrada,	 enfim,	 fazer	
vender.	É	muito	difícil.		A	leitura	não	é	muito	qualificada,	o	livro	não	
é	qualificado	como	importante.	E	muitas	vezes	as	pessoas	não	pagam	
R$ 20 num livro, mas gastam R$ 50 em bebida na mesma noite. E eu 
acho importante elas beberem, mas também é importante elas lerem. 
E o consumo de um livro não é a mesma coisa que consumir uma 
garrafa de refrigerante, de cerveja, do que for. Que eu também acho 
importante se ela quiser beber. Minha crítica não é moral, é de como 
a	 gente	 pesa	 os	 valores	 financeiros	 que	 vão	 incindir	 na	 condição	
dessas editoras e desses livros continuarem circulando e sendo feitos.
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CIDINHA 
DA SILVA

Os dados da pesquisa da CPL sobre autoclassificação dos 
autores/as mostram que a maior parte ainda é branca. 
Messmo asim, observando o avanço no número de mulheres 
e homens negros protagonizando a autoria de suas próprias 
escritas nesse início de século XXI no Brasil, é possível 
imaginarmos em um fututo não muito distante a consolidação 
de uma “classe” intelectual negra quantitativamente capaz 
de promover mudanças nas estruturas do racismo brasileiro 
a partir do conhecimento?

CIDINHA DA SILVA	 –	 A	 classificação	 racial	 é	 algo	 bastante	
complexo no Brasil. Para responder sobre os números (e sua análise) 
eu precisaria ter acesso à metodologia de pesquisa da Câmara 
Periférica do Livro. Sobre a pergunta propriamente:  (...) “é possível 
imaginarmos em um futuro não muito distante a consolidação 
de uma “classe” intelectual negra quantitativamente capaz de 
promover mudanças nas estruturas do racismo brasileiro a partir 
do	 conhecimento?”	 Eu	 não	 afirmaria	 isso,	 não.	 Elites	 intelectuais	
promovem	mudanças	superficiais	e	que	em	larga	medida	beneficiam	
seu próprio grupo. O que promove a mudança estrutural é o preparo 
das massas para enfrentar a guerra que nos extermina a cada dia. 
Elites	 intelectuais	 promovem	 mudanças	 simbólicas	 significativas,	
apenas isso. 

É utópico dizer que esse “movimento de emancipação 
intelectual dos negros do Brasil”, por meio do exercício 
de se retroalimentar através da sua própria cadeia literária 
(autor, vendedor, leitor), pode proporcionar benefícios à 
coletividade negra em um curto espaço de tempo. Quero 
dizer, a literatura negra no Brasil tem alcance e potência 
para ser a sustentação de uma outra agenda para o país?

Foto: Pierre Gentil
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CIDINHA DA SILVA – Totalmente utópico, em meu modo de 
ver. No movimento de libertação dos países africanos de expressão 
portuguesa houve poetas, escritores e intelectuais à frente do 
processo, mas todo mundo fez treinamento de guerra, todos eles 
eram bons atiradores. Não estou pregando a luta armada, estou 
dizendo que a gente precisa estar preparada para guerrear.

O que estes número revelam para você, em especial, 
a informação de que 23% das produções literárias das 
periferias de SP dedicam-se à literatura negra?

CIDINHA DA SILVA – Me parece que os dados citados revelam [de 
novo, eu precisaria ter acesso à metodologia da pesquisa, estou aqui 
me pronunciando sobre dados que não sei como foram recolhidos] 
que essas editoras ocupam lugares de nicho temático esperado delas, 
desenhado para elas. Sonho em ver editoras negras e periféricas que 
se ocupem da publicação de quadrinhos, de clássicos (temos muitos), 
ficção	 científica,	 textos	dramatúrgicos	 (como	a	 editora	Aquilombô),	
roteiros de cinema.

E como você avalia o modo como o conceito de 
bibliodiversidade (constituído pela edição, publicação, 
circulação e acesso a livros que representem as diversidades 
mais amplas como sociais, culturais, geográficas e mais 
específicas, como as relacionadas a gênero, étnico-raciais, 
migrantes e imigrantes etc.) é exercido pela produção 
literária que surge nas periferias?

CIDINHA DA SILVA – Avalio que a postura é tímida e pouco 
revolucionária, no sentido de experimentar novas formas de dizer 
e de dizer novas coisas por meio de uma estética que abale as 
estruturas, mais do que a repetição de um discurso político que ao 
ouvirmos a primeira frase já sabemos como terminará. 
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HELOÍSA 
BUARQUE 
DE HOLLANDA

Recentemente você voltou a afirmar que “a cultura 
periférica fez as discussões mais interessantes no país nos 
últimos 10, 20 anos”. Gostaria que nos explicasse os reais 
motivos dessa conclusão?

HELOÍSA BUARQUE – Porque a cultura periférica é híbrida. Ela 
junta a tradição com uma ideia de contemporaneidade extrema. O 
que é novo e o que representa o país muito mais do que o desejo de 
“autenticidade” da cultura tradicional . A cultura da periferia é feita 
através	de	fluxos	culturais,	do	passado,	do	centro,	da	mídia,	e	do	que	
está para vir. Isso traz uma maior complexidade para os produtos 
culturais periféricos.

Por qual motivo você acha que, nestes mesmos 10, 20 
anos, a produção literária que emerge na periferias (no caso 
específico de São Paulo) é de maior quantidade de textos 
poéticos em relação aos em prosa, que são geralmente 
contos e crônicas, prevalecendo também elementos 
documentais e biográficos?

HELOÍSA BUARQUE – Porque a poesia é mais rápida no que diz 
respeito à comunicação entre dores, alegrias, sentimentos. Ela fala 
por metáforas, mas chega mais perto do leitor do que a prosa que é 
necessariamente um gênero narrativo mais longo e com menor poder 
de síntese. Acrescido a isso, o fato da poesia marginal geralmente não 
prescindir	da	leitura,	da	performance,	o	que	a	intensifica	ainda	mais.

ENTREVISTAS
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Quais são as suas expectativas para este cenário da 
produção editorial das periferias para os próximos 10, 20 
anos?

HELOÍSA BUARQUE – Tenho medo de responder. Depois dessa 
pandemia, imagino que o futuro da literatura vai se dar muito em 
formatos virtuais, o que muda muito o cenário, especialmente para 
a produção independente. Mas vejo que cada vez mais o mercado 
busca o “novo” e isso pode ser bom para os produtos marginais. 
Por outro lado, se observamos as novas formas de produção menos 
pesadas, compartilhadas e buscando inovação, elas podem anunciar 
um cenário muito promissor para as práticas atuais das produções 
independentes e das vendas pessoa a pessoa que são o forte do 
e-commerce. Fora isso, eu torço muito pelo crescimento desse 
mercado tão rico da cultura da quebrada.
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LUCÍA 
TENNINA

Tendo como ponto de partida o seu livro Cuidado com os 
poetas! Literatura e periferia na cidade de São Paulo (2017), 
que apresenta um estudo aprofundado sobre a literatura 
que surge nas bordas da cidade no início do século 21, 
gostaria de saber a sua opinião sobre a função social que 
esta literatura produzida nas periferias de São Paulo exerce 
em contraponto ao cenário hegemônico do campo literário 
brasileiro.

LUCÍA TENNINA – O livro que você menciona, inspirado num 
poema de Rodrigo Moreira Campos e dedicado ao Sarau do Binho, 
acho que pode responder a esta pergunta. A ideia de cuidado 
remete, por um lado, de forma irônica, ao sentido comum que 
associa a periferia ao perigo, ao crime, à violência... Aqui, o perigo 
que a ideia de cuidado trás tem a ver com os poetas das periferias, 
perigo que remete, por um lado, as mensagens que as suas palavras 
podem trazer, e, por outro, o modo como estas produções podem 
modificar	a	ideia	que	se	tem	sobre	a	literatura	ligada	a	uma	tradição	
letradocêntrica. A ideia de cuidado tem a ver também com a 
importância destas produções em relação a autoestima dos poetas e 
leitores/ouvintes que, a partir da construções narrativas sobre a vida 
nas periferias e da valoração da própria fala (gíria), começaram a 
assumir os estigmas como um capital cultural. Finalmente, o cuidado 
remete à conformação de uma família que cada um dos saraus 
estabelece e que aporta uma estrutura de sustentação, não somente 
emocional, mas também estrutural nos momentos de urgência. Neste 
sentido,	a	função	social	seria	uma	ressignificação	da	ideia	de	periferia	
no senso comum, uma democratização da ideia de literatura, uma 
revalorização da vida periférica e uma proteção estrutural para os 
vizinhos. 
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MÁRCIO 
VIDAL

Partindo do pressuposto que há uma experiência particular 
de quebrada inerente aos autores da literatura periférica, 
como o “eu literário” presente nessa produção e que age 
na representação positiva do outro que vive no seu entorno 
pode contribuir para que tenhamos uma postura crítica 
diante da sociedade?

MÁRCIO VIDAL – Em 2007, o poeta Sérgio Vaz escreveu o Manifesto 
Antropofágico da Periferia, no qual fala sobre a atuação de ser um 
artista da periferia. O texto traz a expressão, “artista cidadão”, e 
direciona os autores da Literatura Periférica pelo caminho a seguir, 
assim como o manifesto escrito por Oswald o fez em, 1924 com o 
movimento modernista. O direcionamento, escrito pelo fundador 
da Cooperifa (Cooperação Cultural da Periferia), propõe que um 
artista periférico não compactue com o sistema que oprime o povo; 
além	 disso,	 afirma	 que	 para	 ser	 um	 poeta	 da	 periferia	 você,	 além	
de ter sua experiência de vida nos escritos, precisa caminhar com o 
povo. Um artista da periferia é um ativista por natureza, ou seja, ele 
sempre estará numa escola pública levando seu trabalho, mas acima 
de tudo espalhará a literatura, formando novos leitores, incentivando 
o hábito e o gosto pela leitura.

Os poemas da Literatura Periférica apresentam um eu poético 
carregado de pensamento crítico, diferente do Realismo. Não são 
apenas exposições de uma realidade, mas o desejo de superação 
desta. No poema “Coisas da Vida”, de Sérgio Vaz, o eu poético 
apresenta Daniel, um morador de rua que vivia das sobras do 
capitalismo, que tinha como amigos apenas seus cães e que morre aos 
35 anos como se nunca tivesse existido. Esse texto, que foi analisado 
com mais detalhes na minha dissertação Literatura Periférica: poetas 
da periferia e a tradição literária brasileira, representa esse artista 
cidadão, de modo que Daniel, apesar de ser um morador de rua, é 
uma pessoa com identidade, um ser humano e o poema sabe que 
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sua condição é por conta do regime capitalista, ou seja, apresenta 
origem e pensamento crítico. Já no poema, “O Bicho”, de Manuel 
Bandeira, texto aclamado na literatura brasileira pela crítica social, 
apresenta um eu poético distante do ser humano que se alimenta das 
sobras do lixo: o confunde com um bicho, o animaliza, não enxerga 
humanidade no sujeito. Bandeira, apesar de ter vindo de uma cidade 
pequena e de vida simples, não vê aquele homem que vive na rua 
como uma pessoa, não o reconhece, não tem nada em comum com 
ele, apenas o espanto e o distanciamento.

Esses exemplos podem ser encontrados em muitos outros poemas, 
expondo esse eu poético transformador a partir de sua experiência. 
De maneira alguma tentei diminuir o texto de Bandeira, longe 
disso; por outro lado, apresentei a força e a grandeza da Literatura 
Periférica. Ao tratar de questões como essas e se aproximar dos 
sujeitos subalternizados historicamente, os poetas criam um 
reconhecimento de causa e se aproximam das pessoas, mas não 
apenas pela crítica social, mas pela forma poética.

Diante disso, a Literatura Periférica ganha força no país, nas escolas, 
nos saraus. Nunca na história do mundo um movimento advindo 
dos espaços subalternizados transformaram tanto a realidade. Um 
movimento que não passou pelos detentores do saber, pela mídia, 
mas que já está presente em todo o país. Nunca tanta gente falou em 
leitura ou pessoas se juntaram para ler e ouvir poemas nos bares, 
nas ruas, nas escolas, reverenciando a literatura, a palavra. Isso é 
revolucionário na história da literatura mundial. 

“Queremos ler, mas também queremos ser lidos”. O que 
você quis dizer com essa afirmação?

MÁRCIO VIDAL – No texto, Direito à literatura, de Antonio Candido, 
o	autor	afirma	que	todos	têm	o	direito	de	acesso	à	leitura,	que	todos	
têm o direito de ler Dostoiévski. Uma defesa de grande relevância 
social para a disseminação do livro no Brasil, no entanto, o texto 
não visualiza que as pessoas também podem produzir literatura 



119

ENTREVISTAS

fora dos centros canônicos. Não reconhece que as pessoas têm suas 
histórias e que podem ser contadas em romances, crônicas, contos, 
poemas, etc. A Literatura Periférica subverteu a ordem, de modo 
que era impensável, pelo menos no Brasil, que a periferia pudesse 
emergir um movimento literário, isso pelo estereótipo de que quem 
vem desses espaços não têm educação ou acesso à informação, um 
pensamento que visa manter as pessoas subalternizadas. Mas as 
periferias provam há séculos o quanto são ricas culturalmente. Nesse 
sentido, queremos ler Dostoiévski, sim, mas temos nossas histórias 
escritas e queremos ser lidos pelos leitores tal qual qualquer escritor. 

Marcio Vidal Marinho é mestre em Estudos Comparados de 
Literatura de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo 
- USP. Realiza pesquisas nos seguintes temas: poesia, Cooperifa, 
literatura brasileira, literatura periférica e literatura marginal. Autor 
dos livros 21 Gramas (Ibis Libris, 2016), A Vida em Três Tempos (Ibis 
Libris, 2013) e Receitas Para Amar no Século XXI (2010).
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MÁRIO 
MEDEIROS

De modo geral, o que um escritor negro/indígena da 
periferia espera ao falar para um público branco no centro 
do capitalismo global? 

MÁRIO MEDEIROS – Eu acredito que um escritor visa se 
comunicar e conectar suas experiências com as de outros, no 
caso os leitores, independente da cor da pele, gênero ou condição 
de classe. Isso, em princípio. Porém, eu também acredito que a 
literatura tem cor, experiência de classe, gênero, condição física e 
visão de mundo historicamente informada. Portanto, quando um 
escritor negro e/ou periférico (não necessariamente se é negro 
e periférico ao mesmo tempo) escreve, ele está comunicando 
aspectos de sua experiência e de sua condição existencial que 
passam também por ser negro e/ou periférico (a vida negra e 
periférica é complexa e tem muitas facetas nessas identidades). 
Ao	conseguir	 ser	editado	e	publicado,	de	maneira	autofinanciada,	
por uma editora ou em meio virtual, ele constrói a ponte com o 
público leitor. A pergunta é: Quem é este público que ele almeja? 
Pode ser outro que tenha experiências iguais às dele, como público 
ideal. Ou podem ser outros diferentes dele, no caso, brancos, não 
periféricos e num circuito fora da periferia do capitalismo. O que 
ele quer quando alcança esse público? Comunicar-se, transmitir 
um	 universo	 ficcional	 seu,	 e,	 certamente,	 impactar	 o	 leitor	 com	
seus contos, poemas, romances, peças de teatro, etc. Por outro 
lado, mais instigante ainda, me parece, é perguntar o que o público 
leitor branco, do centro do capitalismo quer ao entrar em contato 
com obras de escritores negros e periféricos. Isso é mais difícil de 
responder, só fazendo pesquisa.

Eu não responderei sobre a literatura indígena por total falta de 
propriedade para falar sobre o assunto. Desculpe.
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De que modo a Literatura Periférica/Marginal está 
contribuindo (ou pode contribuir) para o debate sobre a 
periferia, os sujeitos sociais periféricos e sua enunciação 
política e cultural no Brasil? 

MÁRIO MEDEIROS – Acredito que a Literatura Marginal-
Periférica (assim como já havia feito a Literatura Negra) torna mais 
complexa e completa a cena literária, seja do ponto de vista da 
autoria, da construção de personagens, de protagonistas, de obras 
e enriquecimento de experiências de leituras, tanto para formar 
como	 para	 alcançar	 públicos	 novos.	 Além	 disso,	 complexifica	 a	
experiência literária do público leitor que não tinha o hábito de 
ler aquelas obras e aqueles autores/as, que defendem os projetos 
estéticos e projetos éticos da Literatura Marginal-Periférica. A 
Literatura	é	sempre	uma	forma	de	enxergar	o	mundo	e	de	sofisticar	
a nossa experiência nele. Sem as literaturas negras, marginal, 
periférica, feminina, indígena, LGBT, etc, a experiência de visão do 
mundo	fica	muito	reduzida	ao	masculino,	branco,	heteronormativo,	
eurodescendente e com experiências de classe média ou alta. Isso é 
pobre demais.

Qual o espaço que o livro de autores da periferia pode 
disputar no mercado editorial?

MÁRIO MEDEIROS – Esta pergunta tem sido respondida pelos 
próprios autores, editores e livreiros periféricos, por meio de seus 
projetos estéticos e éticos para a Literatura Marginal-Periférica. 
Há 20 anos foi lançada a obra inaugural e os primeiros manifestos 
disso (o livro Capão Pecado, de Ferréz, e as revistas Caros Amigos - 
Literatura Marginal).	 De	 lá	 para	 cá	 há	 um	 volume	 significativo	 de	
obras e autores, autoras, circulando no meio literário marginal 
e não marginal. Além disso, houve os projetos editoriais, como 
Edições Toró, Selo do Povo, Me Parió, Ciclo Contínuo, por exemplo; 
os saraus espalhados pelas grandes cidades e pelo interiores dos 
estados (na cidade de São Paulo, alguns aniversariam também, 
com  quase 20 anos ou mais de uma década, como Cooperifa, Elo 
da Corrente, Binho e muitos outros). Houve a livraria do Alessandro 
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Buzo, no centro da cidade, para divulgar a Literatura Marginal-
Periférica. Há os autores vendendo seus livros de maneira própria. 
Isso é um espaço conquistado e disputado nesses anos todos que 
formou público, aprendeu a existir, disputar editais de fomento, 
negociar com o Estado ou com a iniciativa privada e também a se 
autossustentar, sem depender de agentes externos. E a entrar em 
grandes editoras comerciais, como Global Editora, Objetiva, Planeta, 
Nós, ou Companhia das Letras. Então, creio que a pergunta não seja 
exatamente qual espaço que possa se disputar no mercado editorial, 
mas qual espaço ainda se queira disputar. Esta resposta precisa ser 
conferida pelos próprios agentes do sistema Literário Marginal-
Periférico (autores, conjunto de obra, editoras/livrarias e público).

Mário Augusto Medeiros da Silva é graduado em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (2003), mestre em 
Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (2006) e doutor 
em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (2011). 
Recebeu, em 2013, o Prêmio para Jovens Cientistas Sociais de Língua 
Portuguesa, do Centro de Estudos Sociais, da Universidade Coimbra. 
É autor de A descoberta do insólito: literatura negra e literatura 
periférica no Brasil (1960-2000), de 2013, e Gosto de Amora (2019). 
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NÉLIDA 
CAPELA

Uma das mais relevantes características da produção 
literária periférica é o fato dela inserir essa literatura viva 
a partir de um novo local de produção. Deste modo, como 
você observa os impactos sociais e culturais provocados por 
essa alteração no eixo “natural” da produção literária no 
Brasil e os seus efeitos nas próximas décadas?

NÉLIDA CAPELA – O movimento das editoras independentes, que 
constitui esse novo lugar de produção, de economia e de cultura, é o 
melhor que há para a real constituição de comunidade de leitores, 
novas subjetividades, ou seja, novos autores, e novas economias. É 
muito bom para o mercado editorial. Muita gente ainda não enxerga 
isso, mas eu vejo esse espaço como um lugar de reinvenção e troca de 
experiências.

No ano de 2019 estive numa roda de conversa sobre as editoras 
independentes, uma iniciativa da Revista Piseagrama, com a Feira 
Tijuana e a Banca Carrocinha. Aconteceu no Rio de Janeiro, no Centro 
Municipal de Artes Helio Oiticica. A ideia do evento (de uma semana) 
era	a	 imersão	das	editoras	 em	oficinas	para	a	 reflexão	 sobre	aonde	
tinham chegado as editoras. Como sou de livraria independente, 
me convidaram para falar dessa experiência. Na apresentação, além 
das	 informações	 práticas	 do	 fluxo	 das	 editoras	 independentes	 na	
livraria na qual trabalho, levei números para expor um mapa sobre 
quais temas eram tratados pelas editoras independentes, qual o 
fluxo	de	venda,	tracei	um	comparativo	de	4 anos. A conclusão era de 
que os temas das editoras independentes, que sempre foram não-
hegemônicos, tinham alcançado tal visibilidade que eram replicados 
por grandes editoras, alguns com sucesso e outros não. Temas do 
feminismo negro, estudos de gênero, estudos indígenas, estudos 
étnico-raciais, literaturas periféricas, novas literaturas e livros de arte 
já estavam sendo editados e com sucesso. As grandes editoras não 
estavam	interessadas	em	temas	que	desafiavam	o	 lugar	do	discurso	
mainstream. E a questão colocada pela organização era: “Nos últimos 
anos, o fortalecimento do circuito independente abriu caminhos 
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férteis para a circulação de discursos contra-hegemônicos. Mas, na 
prática, para onde esses caminhos nos levaram?” Uma das maiores 
dificuldades	 era	 a	 comercialização	 do	 livro,	 pois	 muitas	 editoras	
não tinham fomento para abrir empresa e mantê-las. Ter um CNPJ 
para emissão de nota sempre foi uma questão, uma barreira. Com a 
criação	do	MEI,	essa	barreira	foi	flexibilizada.	

Outro ponto que sempre me chamou a atenção foi o mercado 
de livrarias. Uma vez tive a oportunidade de estar numa dessas 
convenções de uma entidade de classe e era surreal ouvir as falas dos 
executivos de grandes redes de livrarias. Aquela realidade nada tem 
a ver com o dia a dia de uma livraria independente que acompanha a 
mudança no comportamento do público olho no olho e não somente 
em números. A bibliodiversidade passava longe dali, consciência de 
literatura marginal, temas contra-hegemônicos, nada contemplado, 
era tudo mercadoria. Não é à toa que grandes livrarias quebram, 
não percebem a mudança no público, não renovam acervo. Talvez 
mudem, pois os números das vendas estão oscilando (e muito), pois 
não perceberam que há uma nova demanda. E isso não é de hoje. 

Portanto, há muito futuro! Os números não deixam mentir e as 
editoras periféricas agora são o Centro! A produção periférica, no 
meu entender, tem a oportunidade de gerar uma relação saudável 
e equilibrada entre autores, editoras, meios de venda, distribuição 
e leitores. Em 20 anos de trabalho, projetos de cultura da periferia 
souberam viabilizar o que hoje se tornou fonte de renda (e não 
somente eventos culturais). Está consolidando o seu espaço e tem 
todo potencial para expandir mais ainda e reinventar tudo com mais 
inclusão e representatividade, mais riqueza de conteúdo e modelos 
econômicos.

Como viabilizar estratégias que possam fortalecer os 
empreendimentos literários das periferias para que eles  
consigam viabilizar-se como negócio, de fato, e não apenas 
como iniciativa cultural? Quais estratégias você acredita que 
poderiam desempenhar esse papel/função de impulsionar e 
solidificar esse mercado? Ou a ideia sacrossanta do escritor 
respaldado por uma grande editora é falida e a tradição 
comercial que forjou esse movimento focada no “faça você 
mesmo” e na venda de mão em mão continuarão a ser a 
base lucrativa deste mercado?
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NÉLIDA CAPELA	–	Foi	publicado	no	Diário	Oficial	do	Estado	de	
São Paulo, de 31 de julho de 2020, o comunicado da relação de obras 
selecionadas do Edital SMC, de 24 de abril de 2020, para a Biblioteca 
Municipal Mario de Andrade. Saiu uma chamada da notícia no 
PublishNews, de 04	de	agosto,	e	eu	fiz	questão	de	ler	os	editais,	tanto	
o de convocação como o de resultado, já que o portal não deu mais 
detalhes, a não ser: “Biblioteca Mário de Andrade seleciona 1.500 
títulos de 77 editoras para compor seu acervo”. Das 77 editoras 
selecionadas pelo edital, 57 são independentes, ou seja, editoras que 
não fazem parte de grandes grupos editoriais ou multinacionais, 
e/ou que tenham uma linha editorial particular, por exemplo, 
Africanidades, Estudos de Gênero, Poesia, Literatura Periférica. Das 
57 independentes, 14 são de coletivos da periferia, de projetos que 
trabalham	 há	 duas	 décadas,	 até	 um	 pouco	mais,	 e	 que	 finalmente	
ingressam no mercado de forma competitiva e, além disso, agora 
estão representadas em acervo numa biblioteca no Centro de São 
Paulo. Projetos iniciados na Cooperifa e amadurecidos em ações 
como a da ONG Ação Educativa. As editoras independentes sempre 
formaram um mercado paralelo de autores e consumidores. Não é 
de hoje; no estudo de Laurence Hallewel, O livro no Brasil (EDUSP), 
está registrado que até 1930 os autores pagavam pelas suas edições 
de forma independente, sem apoio. Até o aparecimento do editor e 
livreiro Paula Brito, as impressoras/editoras reproduziam manuais, 
teses	 e	 ficção	 de	 autores	 estrangeiros,	 assim	 como	 os	 estrangeiros,	
imigrantes	ou	filho	de	 imigrantes,	 eram	os	 editores.	 Paula	Brito	 foi	
o primeiro editor brasileiro, mestiço, de origem humilde, autodidata, 
que editou autores nacionais e o primeiro editor a pagar pelos 
direitos autorais. Paula Brito conhecia a necessidade de sobrevivência 
dos seus escritores. Com essa medida, as demais editoras passaram 
a pagar direitos autorais – informo que Hallewel registra que nem 
todos os editores foram justos com seus autores. Portanto, veja só: um 
editor	nacional,	que	entende	as	dificuldades	dos	escritores	nacionais,	
e de outro lado editores/investidores estrangeiros que exploram seus 
autores, uma outra história. 

O mercado paralelo, portanto, existe e não é de hoje. Sempre atendeu 
a demanda de um público leitor característico de cada época: é a 
participação da comunidade de leitores que vai demandar um nicho. 
A Literatura Periférica cumpre o papel de representatividade do 
leitor, promove rupturas de subjetividades, promove pensamento 
crítico, denuncia desigualdades, empodera. São etapas no processo 
de desconstrução da injustiça econômica, social e cultural. Entende 
a força desse processo? 
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Como você vê essa relação edificada pela literatura 
periférica entre autores e leitores? Digo, uma relação 
próxima, horizontal, sem muros, observada tanto nos 
saraus, como em lançamentos de livros e nas redes sociais?

NÉLIDA CAPELA – Essa relação entre autores e leitores é 
extremamente importante para a criação e o fortalecimento de uma 
comunidade de leitores. Mais importante ainda para a valorização 
das subjetividades. É extremamente importante para o leitor se 
ver representado na literatura. Faz parte da formação de leitores 
também, pois, se for formar leitores somente pelos cânones, acho 
que não restará leitores: Pois quem são os cânones? Quem os elege? 
Importante para os autores, pois permite uma troca de experiências 
imediata. Não podemos deixar de mencionar um aspecto muito 
importante,	o	aspecto	econômico	-	escritor/a	é	uma	profissão	que	faz	
parte da indústria cultural ou criativa. Quanto mais empático o autor 
é com o público, mais chances ele tem de promover sua obra, sua 
editora, chamar a atenção da imprensa, e, consequentemente, vender 
mais livros. Estamos falando de autores independentes, mas vale 
para autores em geral, então é fundamental promover essa relação 
com os leitores, estar junto. Em eventos que participei – FLUP (RJ), 
FLIP (Paraty), FliAraxá (MG), Esquenta da Primavera dos Livros (RJ), 
LER-Salão Carioca do Livro (RJ), FLIPORTELA (RJ), LiteraCaxias 
(RJ) – vi a empatia ou antipatia levar autores ao sucesso ou à ruína. 
Então, além de uma obra representativa, o autor precisa perceber a 
sua empatia.

Não basta ao autor publicar e ponto, ele deve ir aonde o leitor está. As 
jovens slamers estão aí hoje, criando, participando das competições 
no Brasil e no exterior. É uma construção, um trabalho contínuo. 
Conforme a pergunta, essa relação autor-leitor é essencial para a 
sobrevivência e as ferramentas, os suportes estão aí, são o novo cartão 
de	visita,	formam	uma	vitrine,	seja	um	site,	um	perfil	no	Instagram,	
uma página no Facebook, um canal no Youtube, uma plataforma 
de publicação digital. Fazem parte das novas estratégias comerciais. 
E, neste período de pandemia, os eventos estão se remodelando, 
tomando uma forma híbrida. Com novas ferramentas surgindo, 
é preciso experimentar e ver quais se adequam ao estilo de cada 
autor(a), editora e público-leitor.
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Nélida Capela é mestra em Teoria Literária na PUC-Rio. Atua no 
mercado editorial e de livrarias, curadoria de eixos temáticos, como  
Africanidades, Estudos de Gênero e Estudos Indígenas, Mercado 
Editorial Independente. Também é produtora de eventos especiais 
e novos negócios, sendo também fundadora da NC Curadorias –
plataforma independente de curadoria e conteúdo descolonial.
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