








 



 



 

 



 



 

                                                 
1  “Nem sempre fica clara a distinção entre a pesquisa bibliográfica e a documental, já que, a rigor, as 
fontes bibliográficas nada mais são do que documentos impressos para determinado público. Além do 
mais, boa parte das fontes usualmente consultadas nas pesquisas documentais, tais como jornais, 
boletins e folhetos, pode ser tratada como fontes bibliográficas. Nesse sentido, é possível até mesmo 
tratar a pesquisa bibliográfica como um tipo de pesquisa documental, que se vale especialmente de 
material impresso fundamentalmente para fins de leitura. ” (GIL, 1987) 
2  Os dados são referentes à edição mais recente da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil – realizada 
pelo Instituto Pró-Livro, referente ao ano de 2015- e ao relatório Produção e vendas do setor editorial 
brasileiro – realizado pela Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional dos Editores de Livros e 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ano base 2015.



 

                                                 
3 Fonte: Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF Brasil), 2011. 
4 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais 1999/2014. 



 



 

                                                 
5 Tradução livre: “Eu me vejo muito mais atraído por conteúdos breves, e duvido que esteja sozinho. 
Os editores, no entanto, ainda estão fazendo produtos pensados para os moldes do passado, o livro 
impresso de 300 páginas. O que é aceitável para o autor que conta histórias capazes de prender sua 
atenção por muitas horas, mas vamos encarar os fatos... a maior parte dos autores e seus livros não 
alcançam este patamar. ” 



 

                                                 
6 Tradução livre; no original: “(…) que se refiere a la diversidad de especies, poblaciones y organismos 
y el equilibrio entre los distintos ecosistemas que conforman.” 
7 www.leeandlow.com



 



 



 

                                                 
8 Cis é uma abreviação do termo cisgênero, que se refere a indivíduos cuja identidade de gênero 
corresponde àquela designada no nascimento. Pode ser entendido como um antônimo para a palavra 
transgênero. 



 

                                                 
9 A Alianza Internacional de Editores Independientes é uma associação sem fins lucrativos, formada 
em 2002 por editoras de 46 países ao redor do mundo, que promove debates em defesa da 
independência editorial. Além disso, realiza ações de apoio e difusão de produções, aumentando a 
possibilidade de acesso às obras e contribuindo assim, para a promoção da bibliodiversidade. 



 



 

                                                 
10 Tradução livre: “O marketing tradicional é concebido como um processo ponderado e planejado; o 
conceito de marketing presume que a identificação cuidadosa das necessidades do consumidor por 
meio de pesquisas de mercado precede o desenvolvimento estruturado de novos produtos e serviços 
em resposta à essas necessidades (Webster, 1992). O comportamento empreendedor, por outro lado, 
é considerado representação de uma atividade muito mais informal e não planejada, baseada na 
intuição e energia de um indivíduo para que as coisas aconteçam (Chell et al., 1991). ” 



 



 

                                                 
11 Lululux é uma narrativa impressa sobre peças de um conjunto de jantar, como guardanapos, porta-
copos e jogos americanos. Foi publicado em 2015 pela editora Lote 42. 
12 Cemitério de azulejos é um projeto da escritora Julie Fank (Curitiba – PR) que publica trechos, textos 
e poemas em cacos de azulejos quebrados. Mais tarde são colocados em exposição, e os visitantes 
convidados a leva-los para casa. 
13 A artista Kadija de Paula desenvolveu o projeto Comida impressa especialmente para a 11ª edição 
da Feira Tijuana, que aconteceu entre 3 e 4 de setembro de 2016, em São Paulo – SP. A artista 
estampou poemas nos alimentos servidos aos visitantes. 



 



 



 

                                                 
14 Embora muitas das estratégias elencadas possam ser aproveitadas por pessoas que desejam se 
auto publicar, o foco deste trabalho são as editoras independentes que contribuem para a 
bibliodiversidade no país, abrindo espaço para que a multiplicidade das vozes existentes encontre seu 
caminho até o público leitor. 
15 Anexo 01. 



 

                                                 
16 www.incubadoradeeditoras.com.br 



 



 

                                                 
17 www.google.com.br/trends 
18 https://analytics.google.com/ 
19 https://www.facebook.com/business/products/ads 



 

                                                 
20 www.skoob.com.br 
21 www.goodreads.com 
22 www.amazon.com.br 



 

                                                 
23 O lowsumerism é um movimento que defende pensar a cultura consumista e despertar consciência 
para as motivações de consumo, os efeitos da publicidade, impactos ambientais, descarte adequado 
de produtos e embalagens, entre outros. 



 



 



 



 


