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Resumo: 
  
A pesquisa “Publicações na Bahia: mapeamento e diagnóstico das editoras baianas” 
(CNPq/MinC/Secretaria de Economia Criativa), ligada ao Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Literários da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), tem como objetivo 
principal realizar um mapeamento detalhado das editoras atualmente existentes na Bahia em 
suas diversas regiões, englobando tanto as que funcionam na formalidade com um apelo 
comercial, quanto as que operam de forma alternativa e não-tradicional. Este artigo visa 
apresentar e compartilhar de que forma esta pesquisa está sendo implementada no estado da 
Bahia, debatendo questões sobre a cadeia produtiva do livro. Devido à extensão territorial e a 
quantidade de municípios da Bahia (417 municípios), o mapeamento terá como referência sete 
mesorregiões do estado, a fim de não concentrar o trabalho em apenas uma área. Diante do 
desafio de realizar um levantamento sobre informações e dados da Economia Criativa, uma 
lacuna ainda em aberto, o projeto visa investigar experiências do setor criativo do livro, 
envolvendo uma articulação dos setores de livro e publicações de mídias impressas. Já tendo 
conhecimento da existência de algumas editoras, o projeto busca assimilar as que ainda não 
estão listadas e as que já trabalham de forma alternativa, como as editoras de cordéis, 
quadrinhos e gráficas que funcionam como editoras. Busca-se, com o projeto, aprofundar o 
conhecimento sobre o perfil dessa cadeia produtiva e as nuances de criação e 
empreendedorismo, considerando as especificidades de cada um dos agentes que a compõe. 
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Introdução 

 

A  conomia da  ultura   um no o campo de estudo  A criaç o recente  em       de 

uma  ecretaria ligada ao  inist rio da  ultura insere as di ersas  reas da cultura nesse 

debate  legitimando essa necessidade de di logo sobre esse setor estruturante   egundo a 

economista do  B   e coordenadora do  istema de  n ormações e  ndicadores  ulturais  

 ristina Pereira de  ar alho  ins   altam estat sticas go ernamentais para cobrir o setor das 

ind strias criati as, englobando questões metodológicas  re er ncias num ricas  produti as e 

de nomenclatura  Para ela   preciso “apro undar a re le  o sobre o  mbito do conceito de 
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cultura economia criati a para a produç o das estat sticas nacionais   uma condiç o para o 

a anço do trabalho  nos termos da parceria” (  N         p   8)     

 arlos  opes  no artigo “ ompet ncias criati as para  ortalecer a economia criati a no 

Brasil”  di  que “  preciso mapear as compet ncias e a aliar as necessidades de  ormaç o de 

economia criati a brasileira” (  P          p    )   ó assim  artistas e empreendedores 

criati os poder o buscar uma inserç o produti a e social mais  orte  com melhor rendimento e 

e ici ncia.    

 egundo  eit o (              p    )  “cultura  , ao mesmo tempo  processo e 

produto  Algo tang  el e intang  el”   uando o ensino superior  no seu papel de  acilitador de 

acessos di ersos  se propõe a reali ar um estudo sobre o setor de li ros   ocado em 

publicações, mais do que mapear e conhecer, ele  isa diagnosticar de que  orma os artistas das 

letras e os empreendedores culturais est o atuando  e como ser  poss  el a interrelaç o e 

cooperaç o entre os di ersos agentes, para que os abismos sejam minimizados e possa existir 

um real fortalecimento da  rea  respeitando assim o pleno e erc cio da cultura, estabelecendo 

algo que vem sendo denominado de cidadania cultural. 

 

A Economia do Livro no contexto das Editoras Baianas   

 

A pesquisa  Publicações na Bahia: mapeamento e diagnóstico das editoras baianas   

que est  ligada ao Programa de Pós- raduaç o em  studos  iter rios da  ni ersidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), tem como objetivo principal realizar um mapeamento 

detalhado das editoras atualmente existentes na Bahia em suas diversas regiões  englobando 

tanto as que  uncionam na  ormalidade com um apelo comercial  quanto as que operam de 

 orma alternati a ou n o-tradicional  No que di  respeito ao segmento dito alternati o  h  que se 

destacar que “o Brasil est  assistindo  nos  ltimos anos  a um mo imento cultural  indo da 

peri eria  englobando literatura  m sica  entre outras mani estações”  sendo que tal tend ncia  

con orme a e press o p blica do próprio  indicato Nacional dos  ditores de  i ros (SNEL), 

sinaliza para a “import ncia de se ter um padr o de qualidade no que se re ere   literatura 

marginal, ou de periferia, [...] para que ela saia desse nicho e possa atingir o mercado como um 

todo” ( ANDRA        online)    

De ido   e tens o territorial e a quantidade de munic pios da Bahia (    munic pios)  

est  sendo adotada para o mapeamento a re er ncia  s sete mesorregiões do estado  



 
 
 rabalhar com o conceito de mesorregi o signi ica le ar em consideraç o aspectos mais  astos 

que apenas o histórico ou o econ mico  de  orma a ampliar as determinações no  mbito 

con untural  obser ando-se como elementos: “o processo social como determinante  o quadro 

natural como condicionante e a rede de comunicaç o e de lugares como elemento da 

articulaç o espacial” (IBGE, 2013, online).    

Segundo o professor e pesquisador do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 

(Cult) da Universidade Federal da Bahia, Paulo Miguez (MIGUEZ, 2011, p.99): 

      
  bastante plaus  el a e pectati a de que a reali aç o de estudos e pesquisas 
 oltados para responder  s indagações próprias de toda a no idade  enha 
garantir a densidade teórico-metodológica necess ria ao en rentamento do 
desafio de pensar o conceito de economia criativa em chave brasileira. 

      

Ao pensar o uni erso editorial  sabe-se que o n mero de editoras no Brasil at  meados 

da d cada de    era muito in erior ao quadro que se tem ho e   a ia o dom nio daquelas de 

grande porte  locali adas em grandes centros urbanos   oi a partir da e pans o e ampliaç o 

das no as tecnologias da in ormaç o  da possibilidade da compra de maquin rio, 

computadores, e softwares, que hou e a mudança desse quadro. No recorte da Bahia  sabe-se 

da e ist ncia de in meras editoras e de pol ticas culturais  oltadas para elas  A cunho de 

e emplo  a  undaç o Pedro  almon  principal órg o go ernamental ligado ao setor de li ros na 

Bahia  conta com uma Diretoria do  i ro e da  eitura que promo e pol ticas para o setor de 

publicações  A  undaç o   a respons  el pelos editais espec  icos para a publicaç o de li ros 

por editoras baianas. No ano de 2012, tais editais tinham como objetivo: 

          
Apoiar propostas de ediç o de li ro ou coleç o de autores baianos  cu a 
tem tica se a a cultura baiana em suas di ersas e pressões: cultura negra  
cultura sertane a  literatura ( icç o e poesia)   olclore  história da Bahia, 
biografias de personagens ilustres, literatura popular, fotografia, cultura praieira, 
etc. (BAHIA, SECULT, Edital 08/2012, p. 7). 

      

O Plano Nacional do  i ro e  eitura   ormulado em      pelo  inist rio da  ultura em 

parceria com o  inist rio da  ducaç o, trouxe como um de seus eixos o Desenvolvimento da 

Economia do Livro. Elaborado em debate com a sociedade civil, o documento diz que: 

      
A pol tica para o li ro e a leitura de e considerar tamb m as di ersas autorias e 
a criaç o liter ria  al m das questões de  omento do setor editorial e li reiro  de 
 orma a criar condições para que a produç o das obras necess rias aconteça 
de forma cada vez mais eficaz [...] (BRASIL, MinC. Plano Nacional do Livro e 
Leitura, 2010, p. 35). 

      



 
 

  ei o de Desen ol imento da  conomia do  i ro tra  debates que englobam o 

desen ol imento da cadeia produti a do li ro  o  omento   distribuiç o  circulaç o e consumo 

de bens de leitura  apoio   cadeia produti a do li ro e maior presença no e terior da produç o 

nacional liter ria  cient  ica e cultural editada    sem o diagnóstico essas metas podem  icar 

com diversas lacunas. 

O Plano Estadual do  i ro e  eitura na Bahia (    -    ) tra  tamb m como um de 

seus ei os o Desen ol imento da  conomia do  i ro   ntre as estrat gias de inidas est o: 

incrementar a rede produtiva do livro e apoiar a rede criativa do livro, incluindo entre seus 

ob eti os  omentar a produç o de indicadores sobre a situaç o do li ro e leitura na Bahia  para 

cu o  mbito esse pro eto se propõe em colaborar.   

      
Cadeia produtiva do livro e Diversidade Cultural 
 
 Pensar a Bahia na sua diversidade territorial — portanto  sem  ocar apenas a capital e 

regi o metropolitana —   uma tare a importante  uma oportunidade de possibilitar a  o  e a  e  

aos demais territórios com di erentes e di ersas caracter sticas sócio-pol tico-culturais  

caracter sticas estas que n o os coloca imunes   din mica de ati idades art sticas e part cipes 

da  rea de  conomia da  ultura   m termos de abordagens acad micas (dissertações de 

mestrado)  cita-se o e emplo de duas pesquisas recentes que deram conta da din mica cultural 

de escritores de duas di erentes regiões do interior da Bahia4  ambas apontando que h  em 

regiões t o distintas entre si e distantes espacialmente dos centros  tanto uma intelectualidade 

que escre e e publica  quanto um p blico leitor que demanda obras  se am elas liter rias  se am 

n o liter rias.    

Dessa  orma  as microrregiões selecionadas para o in cio da pesquisa  que en ol er  

le antamentos locais   oram as seguintes:  esorregi o  etropolitana de  al ador ( icrorregi o 

de Salvador e de  anto Ant nio de  esus)    tremo  este Baiano ( icrorregi o de Barreiras e 

de  anta  aria da  itória)   ale   o- ranciscano Baiano ( icrorregi o de  ua eiro e de Bom 

 esus da  apa)   entro- ul Baiano ( icrorregi o de  itória da  onquista e de  eabra)   ul 

Baiano ( icrorregi o de Porto  eguro e de  lh us-  tabuna)   entro-Norte Baiano ( icrorregi o 
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de  eira de  antana e de  rec ) e Nordeste Baiano ( icrorregi o de Alagoinhas e de  uclides 

da Cunha).  

Diante do desafio de realizar um levantamento sobre in ormações e dados da economia 

criati a  uma lacuna ainda em aberto  a pesquisa  isa in estigar e peri ncias do setor criati o 

de  i ro  en ol endo uma articulaç o dos setores de  i ro e Publicações de   dias  mpressas. 

Dessa forma, a pesquisa ancora no primeiro dos tr s ei os colocados pela  ecretaria da 

 conomia  riati a como sendo  undamentais para o desen ol imento e ou incremento da 

economia criati a no Brasil  quais se am: a) mapeamento da in ormaç o das cadeias 

produtivas, com diagnóstico de territórios criati os  de  ocações regionais  para  ormulaç o de 

pol ticas p blicas  b) capacitaç o t cnica para gest o de negócios criati os  com  ormaç o de 

gestores  do artesanato   cultura digital  c) promoç o e di us o desses empreendimentos em 

 eiras  rodadas de negócios  etc  (c   ala da secret ria  laudia  eit o  apud  conomia  riati a  

Not cias do  in , 27 mar. 2013, online).     

Considerando aspectos do desenvolvimento como a diversidade, a sustentabilidade, a 

ino aç o e a inclus o social  a pesquisa en ol e uma in estigaç o sobre e peri ncias bem 

sucedidas com a publicaç o de li ros  assim como o desempenho de coleti os  associações e 

cooperati as culturais que atuam na  rea (com impress o de cord is  li ros artesanais) de 

 orma alternati a  podendo ser e emplos de sustentabilidade econ mica e social.  

 

Mapeamento, Diagnóstico e  Economia da Cultura 

 

Para o professor e escritor baiano Mayrant Gallo (que     oi titular da Diretoria do  i ro e 

da  eitura da  undaç o Pedro  almon)  a produç o editorial baiana atual n o  ica a de er  em 

qualidade gr  ica  a quase nenhuma editora das regiões  udeste e  ul: 

      
Posso estar enganado — e n o s o poucos os homens que se enganam —  
mas  ao que parece  uma no a era no meio editorial baiano começou     temos 
editoras — e editoras criteriosas —  em quantidade que nem sei se a 
constelaç o de leitores baianos a  usti ica  N o  altam li ros, portanto   alta 
tal e  que leiamos mais  que  requentemos mais as li rarias e aos lançamentos 
de li ros   ue nos “aculturemos” tanto para a mente quanto para o corpo 
(GALLO, 2013, online). 

      
 m uma de suas ações  a  undaç o Pedro  almon reali ou uma chamada p blica para 

selecionar editoras baianas para compor o estande da instituiç o na    Bienal do  i ro da 

Bahia  demonstrando um interesse por par das pol ticas p blicas em  omentar o setor. Contudo, 



 
 
deve-se considerar que existem ainda editoras desconhecidas pelos mapeamentos at  ent o 

reali ados  muitas atuando de  orma alternati a  como as editoras de cordeis  quadrinhos e 

gr  icas que  uncionam como editoras  Para en ol  -las e criar linhas de apoio para o 

financiamento de livros, como costa no plano de ações do Plano  stadual do  i ro e da  eitura  

  necess rio conhec -las  em mapeamento e diagnóstico.   er em m os in ormações sobre 

quais s o as editoras baianas em atuaç o  in estigando a sua cadeia produti a — que inclui 

criaç o  produç o e distribuiç o —      um passo importante para di ulgaç o e  acilitaç o do 

trabalho delas em rede   ó a partir dessas in ormações ser  poss  el estimular capacitaç o e 

fomento a empreendimentos criativos em toda a Bahia.     

Em um le antamento pr  io em documentos ligados  s pol ticas estaduais do setor de 

cultura   oram identi icadas algumas editoras  com per is di erenciados  que   o das 

uni ersit rias  passando pelas que t m um per il mais comercial  e outras comunit rias    o 

e emplos:  ogito  ditora ( al ador)   ditora  ento  este ( al ador)  Pimenta  alagueta 

( al ador)   ondrongo ( lh us)   uarteto ( al ador)   ditora  alango ( imões  ilho)  P   

 dições ( al ador)   asar o do  erbo (Anag ), Cedraz (Salvador),  i ro com ( auro de 

 reitas)   asa de Pala ras ( al ador)   ditora  orrupio ( al ador)   D     ( ni ersidade 

 stadual de  anta  ru    lh us- tabuna)   D  BA ( ni ersidade  ederal da Bahia   al ador)  

 D N B ( ni ersidade  stadual da Bahia   al ador)   mnira  ditoraç o e Re ista ( al ador)  

 elo Arc dia (Salvador), Solisluna Editora (Lauro de Freitas), Todas as Falas (Porto Seguro), 

UEFS Editora (Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana), UNIJORGE 

(Faculdade Jorge Amado, Salvador), Via Litterarum (Itabuna) e Egba (Salvador).   

   tendo conhecimento da e ist ncia dessas editoras  o pro eto busca assimilar as que 

ainda n o est o listadas e as que    trabalham de  orma alternati a, como, por exemplo, as 

editoras de cordeis, quadrinhos e gr  icas que  uncionam como editoras. Munidos dos dados, 

deve-se chegar a um perfil das Editoras da Bahia, para que haja uma maior compreensão da 

cadeia produtiva do livro no âmbito da criação, produção e distribuição. Já em andamento, a 

pesquisa divulgará as informações em um site exclusivo (Publibahia) e, posteriormente, tornará 

públicas as informações também em formato e-book.  
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