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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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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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