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Resumo 

 

Como podemos questionar o termo independente dentro do contexto editorial em 

diferentes países de língua portuguesa? Por meio do documentário Da minha língua vê-

se o mar, realizado pela pesquisadora, serão abordados o conceito de editor independente 

a partir das narrativas de vida de três editores: Mazza (Brasil), Vasco Santos (Portugal) e 

Alex Dau (Moçambique). Editores reconhecidos pela especificidade na produção e 

difusão literária. Tal conceituação sobre independente será refletida mediante os 

pesquisadores Colleu (2007), Schiffrin (2006), Malena Botto (2014) e José Muniz Jr. 

(2016). As constatações feitas por esses estudiosos são de que, atualmente, é muito mais 

desafiador permanecer independente no cenário mundial, em que a edição de livros-

produtos manufaturados pelos grandes grupos se internacionaliza cada vez mais. 
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Introdução    

Nas últimas décadas, têm-se uma adjetivação em torno do termo independente. É 

uma heterogeneidade dos sentidos que, aparentemente, uma simples palavra assume. Mas 

que, como veremos adiante, assume uma representação de determinado segmento nas 

práticas culturais de uma sociedade. Em nosso caso específico, o editorial. Como ressalta 

Muniz Jr. (2016), formam-se novas identidades em torno do independente, que darão 

origem às intervenções culturais e políticas que irão discutir a produção cultural atual e a 

que virá: 

 
(...) independente figura dentro de uma constelação de qualificativos que, em 

linhas gerais, portam sentidos de contraposição a modelos consagrados, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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dominantes ou hegemônicos, ou a forma de controle e enquadramento 

institucional da produção da arte e da cultura. (MUNIZ JR., 2016, p. 51). 

 

Nesse sentido, fizemos um levantamento teórico em torno do termo independente 

relacionado ao mercado editorial. Embora sejam poucos os autores que se debruçam nessa 

temática, cada teórico abre uma nova percepção acerca do tema. Faremos um movimento 

das principais contribuições sobre o perfil do editor independente por meio das reflexões 

de Gilles Colleu (2007) e Pierre Bourdieu (2014), em que ambos retratam o cenário 

editorial francês, o impacto dos conglomerados e as consequentes oscilações para o editor 

independente frente aos grandes grupos. Iremos trazer as reflexões no cenário latino, a 

partir de Malena Botto (2014) e as contribuições de José Muniz Jr. (2016).  

Além disso, iremos refletir sobre o termo independente a partir da análise do 

documentário Da minha língua vê-se o mar, produzido pela pesquisadora, que consiste 

na narrativa de vida de três editores independentes de língua portuguesa. O documentário, 

produzido no ano de 20173, e com data prevista para primeira exibição em novembro de 

2017, está com uma hora de exibição, é composto pela alternância de fala dos editores 

independentes, que começam a retratar desde a sua infância, o gosto pela leitura até o 

surgimento de suas editoras e uma breve visão do mercado editorial. Os editores que 

compõe a narrativa são a Maria Mazarello Rodrigues, fundadora da Mazza Edições, a 

primeira editora brasileira de publicações afro-brasileiras, que teve o seu legado por 

impulsionar obras de autores e ilustradores que abordam a temática racial. O Vasco 

Santos, editor português que fundou a revista Fenda na década de 70 em Coimbra e, anos 

mais tarde, fundou a Fenda Edições, editora que publicou diversos clássicos da literatura 

universal, como Ezra Pound, Guy Debord, Fernando Pessoa, entre outros. Por fim, Alex 

Dau, de Moçambique, autor e editor da Oleba editores, que se destoa dos outros editores 

pelo contexto político e social de seu país. Assim, temos como objetivo central deste 

artigo compreender as possíveis relações que podem ser estabelecidas ao confrontarmos 

o termo “independente”, as narrativas de vida dos editores mencionados e a ideia da 

profissão indissociável de sua vida íntima, privada, como uma forma de autoconstrução 

desse sujeito.  

 

                                                 
3  Durante a apresentação no Intercom, apresentaremos trechos do documentário, que tem estreia prevista durante o 

festival "O que é um livro? Resistências", realizado pela FALE/UFMG, em novembro de 2017. Esperaremos a primeira 

exibição para que possa ser veiculado na web.  
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É pertinente pensar a relação que se pode estabelecer do editor e de sua casa 

editorial, reflexão observada por Bourdieu (2014), que afirma existir, sob a base de uma 

análise documental e de uma votação etnográfica, uma correspondência forte entre as 

características do editor e as características de sua editora – o que, a nosso ver, será 

possível fazer essa associação a partir das narrativas dos editores –. 

Assim, para abordar as imagens de si que os editores projetam em suas falas, 

utilizaremos a categoria analítica do ethos discursivo, a partir do conceito aristotélico 

retomado por Maingueneau (2008), que retrata uma concepção de ethos dentro da Análise 

do Discurso. Portanto, neste trabalho, também pretendemos identificar possíveis ethé 

discursivos das narrativas dos editores independentes.  

 

Independente: o esforço da definição 

 

Independente4: adj2g. 1. Livre de qualquer dependência ou sujeição. 2. Que tem 

meios próprios de subsistência. 3. Que tem autonomia política (país).  

Ora, essa definição restrita e genérica apresentada nas entradas do Aurélio limita 

a particularidade e o sentido polissêmico que esse signo nos invoca. Podemos afirmar 

independente no sentido social, político, econômico e, sobretudo, no aspecto cultural, que 

passa a circular como critério distintivo: música independe, cinema independente, 

editoras independentes, entre tantos outros campos associados.  

Como é perceptível, há diversas variantes possíveis em torno do léxico 

independente, no entanto, iremos nos debruçar nas particularidades de cada editor 

escolhido, a fim de que comecemos a problematizar em que medida teremos as 

semelhanças e os afastamentos do signo independente em Mazza, Vasco e Alex Dau. 

Antes disso, apontaremos as reflexões sobre independente com alguns pesquisadores.  

 

Gilles Colleu: a favor da bibliodiversidade 

 

Temos com Gilles Colleu (2007), pesquisador francês, que se debruça em seu livro 

Editores independentes: da idade da razão à ofensiva? sobre o que é ser, de fato, 

independente. As constatações feitas ano a ano por Colleu (2007) consideram o desafio 

                                                 
4 PEREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Século XXI Escolar. 4.ed. rev. Ampliada. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001. 
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de permanecer independente no cenário mundial, em que a edição de livros-produtos 

manufaturados pelos grandes grupos se internacionaliza cada vez mais. Esses grupos 

detêm as ferramentas e as estruturas de difusão e distribuição dos livros. É difícil aos 

pequenos escapar do controle de sua influência. No entanto, o dinamismo e a criatividade 

desses editores aqui referidos como independentes se destaca.  

A percepção do pesquisador sobre editor independente é a caracterização de seres 

duplos, a um só tempo, já que devem ser gestores rigorosos de suas empresas e 

mediadores das próprias obras que escolheram publicar. Procuram autores e não 

“fazedores de livros” (COLLEU, 2007). Por respeito e exigência de um público que se 

chamam de leitores, preferem o silêncio da reflexão solitária ao barulho da multidão, 

apostam no rigor da qualidade como critério maior de avaliação de suas políticas 

editoriais. Além disso, as razões que os levam a publicar livros são movidas pela paixão 

e não tanto pela rentabilidade financeira.  

Colleu (2007) apresenta em seu livro de formato ensaístico o ato de resistência e 

de grito de esperança por parte desses editores, por acreditar nos benefícios da diversidade 

cultural e recusar a uniformização do pensamento. A indústria do livro está em 

movimento, mas os espaços de difusão e de conservação de saberes se tornam mais raros. 

Por isso, frente às lógicas financeiras que se inserem a produção livreira:  

 

(...) Um número cada vez maior de editores independentes reage, multiplica as 

estratégias de resistência e contribui para a manutenção de uma edição plural, 

engajada, apaixonante, capaz de propor aos leitores os mil sabores do mundo, a 

infinidade das ideias dos povos, a diversidade das culturas em vez da sopa morna 

da edição industrial em poder de alguns grupos no mundo. (COLLEU, 2007, s/p). 
 

Dentre os assuntos que permeiam a caracterização sobre edição independente está 

o termo bibliodiversidade, cuja noção aplica o conceito de biodiversidade ao livro, ou 

seja, remete à diversidade de produções livreiras disponíveis ao público. Entretanto, para 

as grandes redes da edição, a constituição de um patrimônio cultural e diverso desaparece 

diante dos imperativos do livro como lucro máximo. É nesse sentido que compreendemos 

como o livro, bem cultural, passa a ser produzido apenas como um objeto comercial. Para 

nós, quanto mais lucro, livros menos diversos, mais supérfluos e gestores não 

preocupados com o conteúdo do que publicam. A produção de livros com essas 

características se tornam mais viáveis, devido, por exemplo, não ter a necessidade de 

revisores técnicos ou mesmo tradutores, impressão e acabamentos com mais refino, 

dentre outros fatores. 
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Bourdieu: o editor duas faces 

 

No texto publicado originalmente em francês, em 1999, Bourdieu analisa a 

“revolução conservadora da edição5”, quando reconhece o quanto os editores heroicos 

lutavam pela sua sobrevivência e os editores conhecidos como publishers avançavam no 

contexto editorial francês.  

O pesquisador reflete as características do editor como aquele que tem o poder de 

assegurar a publicação. Para compreender o processo de seleção, deve-se saber quais os 

critérios de distinção com o que deve ser publicável ou não. Mas o que é determinante, 

segundo Bourdieu, é a estrutura do campo editorial e o seu conjunto, são eles quem 

determinam o tamanho e a estrutura da unidade responsável da decisão. Por exemplo, a 

escolha da editora ao lado do literário ou ao lado do comercial, ou segundo a velha 

oposição de Flaubert, privilegiar a arte ou o dinheiro.  

A competência do editor – e de todos os que estão ligados ao objeto o livro, em 

qualquer função que seja – está formada por dois pares antagonistas e pela atitude para 

associá-las harmoniosamente, as atitudes propriamente literárias de saber “ler”, e as 

atitudes técnico-comerciais de que sabe “contar”. O editor, em sua definição ideal, deveria 

ser, por sua vez, um especulador inspirado, disposto as apostas mais arriscadas, e um 

contador rigoroso, incluso um pouco parcimonioso. De fato, segundo sua posição na 

estrutura do campo – é dizer, a grosso modo, a estrutura da distribuição do capital 

econômico e do capital simbólico –, e segundo às disposições ligadas à sua posição e a 

trajetória que ali há conduzido, o editor é um “homem de negócios mergulhado na 

economia antieconômica da pura arte”. 

Bourdieu (2014) problematiza a sua dificuldade em ver passar a edição pelas mãos 

de pessoas que não amam verdadeiramente os livros, que haviam sido também bons 

patrões de uma empresa farmacêutica, quando é colocado em evidência o grande 

empecilho no mercado editorial, a vinda dos conglomerados que supervalorizam o capital 

e, com essa afirmação do autor, voltamos à definição do editor independente, que 

pretende alcançar bons títulos e diversidades de publicação. Bourdieu (2014) relata que o 

movimento brusco de não editores é alcançado quando esse sistema que vem dos EUA, 

com as editoras nas mãos de grupos que não têm nada a ver com a edição, a dizer, bancos, 

                                                 
5 Pierre Bourdieu, “Une révolution conservatrice dans l’édition”, Actes de la Recherche em Sciences Sociales, v. 126-

127, mar. 1999.  
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sociedades petroleiras, companhias gerais de eletricidade ocupam o mercado editorial e 

dão origem a outros tipos de editores, por isso a resistência desses independentes em 

permanecer no mercado.  

 

América Latina: empresas para difundir ideias, arte e conhecimento 

 

No contexto editorial latino, mormente, da Argentina, Botto (2014) ressalta que 

as editoras independentes concebem a si mesmas como atores culturais, mas também 

como empresas com fins lucrativos. A editora seria um meio para difundir ideias, arte e 

conhecimento.  

Em seu contexto histórico, a edição não é uma atividade fortemente competitiva. 

Esse critério de competitividade começou a se tornar ativo quando empresas multimídias 

e grandes capitais investiram no setor. Os editores independentes não veem, em geral, 

seus pares como potências ameaçadoras, exemplo disso são os critérios de solidariedade 

a ser demonstrados a seguir. Na verdade, consideram o surgimento de novas empresas 

como um feito que assegura a continuidade de um projeto cultural em que se pesam mais 

intenções comuns do que as nuances diferenciais. Pode-se afirmar com Botto que, as 

editoras independentes tiveram um apogeu a partir da década de 90 percebem-se 

características de serem entidades especializadas e democratizadoras, que apontam um 

segmento do público leitor específico e promovem gêneros e títulos que as grandes 

empresas multinacionais descuidam. Por outro lado, a categoria dita independente 

engloba projetos bem diversos, o que sugere a tal definição “independente a respeito de 

quê?”. Botto coloca o questionamento e, para tentar responder, remete aos estudos de 

Hermán Valoni, que irá caracterizar as editoras por meio de seus editores. Para isso, 

analisa as decisões de publicação e critérios comerciais para afirmar que, esses editores 

têm um “romantismo revolucionário”, combinam a figura do escritor com a do militante 

e o editor como criador de espaços culturais. 

 

Critérios de solidariedade entre os editores independentes  

 

Certamente, escolher se tornar editor de cunho independente está indissociável de 

uma relação vocacional com a cultura, a literatura e a filosofia. Para o professor José Luís 
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de Diego6, não existe uma definição de editor independente por si só. É uma definição 

ideológica, difícil de defini-la, mas que poderíamos direcionar nosso olhar aos fatos que 

ocorreram na América Latina, Europa e Estados Unidos, com a vinda de conglomerados 

que monopolizam o mercado editorial. São grandes empresas que acabaram por comprar 

ou extinguir as editoras que se voltavam à publicação direcionadas a uma certa bibliofilia, 

termo que iremos retratar mais adiante.  

Existe um campo semântico atrelado ao independente, como o alternativo, o indie, 

o cult, o artesanal, mas é preciso fragmentá-la, apesar de inseridas em um mesmo conjunto 

heterogêneo. Podemos afirmar que, em comum, todo o léxico está associado à vanguarda, 

fora do eixo totalmente comercial. As editoras independentes, como De Diego se refere, 

têm aqueles editores “duas caras”, metáfora para os dois lados em questão: o dinheiro e a 

cultura. Um dos critérios distintivos que permitem a resistência dos independentes é a 

solidariedade. Nesse sentido, traçaremos os critérios de solidariedade respaldados pelos 

editores que integram uma rede independente: 

1 – Organização de feiras independentes, como é o caso da feira do livro de 

Frankfurt (Alemanha), Feria de Editores (Argentina), feiras Plana, Miolo(s), Parque 

Gráfico (Brasil). Nessas feiras que, geralmente, têm um alto custo, unem-se as editoras 

em um mesmo espaço para dar visibilidade e amenizar os custos. As feiras também 

demonstram uma circulação de projetos editoriais criativos, diversos, e sugerem uma 

nova forma de se relacionar com o objeto livro. Essas feiras têm êxito porque vão 

diretamente ao encontro do público alvo, o que produz e o que consome; 

2 – Distribuição entre os países – no contexto dos países latinos, como a 

Argentina, Uruguai e Chile, esse diálogo é ainda maior, pela facilidade da língua. 

Solidariedade comercial e cultural; 

3 – Buscam-se livros menos conhecidos, autores menos famosos, excluídos ou 

convidados, que não tiveram oportunidade no circuito editorial. Reeditam autores 

clássicos, livros que não irão chegar a um grande grupo; 

4 – Vendas em sites e blogs que recomendam outras editoras interligadas que 

podem oferecer outros títulos específicos. Geralmente, as independentes têm uma relação 

diferente com as tecnologias, têm bons sites porque sabem que, quem consomem livros, 

têm costumes de circular em blogs e encontrar o catálogo das editoras.   

                                                 
6 Reflexões feitas pelo professor José Luís de Diego (Universidade de La Plata), durante minicurso em junho de 2017 

no CEFET-MG.  
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5 – Sugestões de publicação e de troca de originais. Os editores desta pesquisa já 

fizeram sugestões de publicação entre as próprias editoras. O Vasco Santos encaminhou 

um original para que a Mazza publicasse no Brasil, assim como o Alex Dau, que 

encontrou obras de escritores moçambicanos publicados pela Mazza Edições.  

Para analisarmos as imagens de si de cada editor independente compostos corpus, 

Mazza (Brasil), Vasco Santos (Portugal) e Alex Dau (Moçambique), trabalharemos o 

conceito de ethos para nortear as nossas discussões. 

 

Sobre ethos 

 

Utilizaremos o conceito de ethos, a partir da reflexão que Maingueneau retrata em 

A propósito do ethos, publicado em 2008, para abordarmos as possíveis imagens 

discursivas que os editores independentes indicam em seus depoimentos. Essa noção, 

também associada à intuição, é de difícil trato conceitual: “a ideia de que, ao falar, um 

locutor ativa em seus destinatários uma certa representação de si mesmo, procurando 

controlá-la, é particularmente simples, e até trivial” (MAINGUENEAU, 2008, p. 12).  

Problematizando a questão, o autor inicia seu texto com a conceituação de 

Aristóteles, que, escrevendo a Retórica, propõe que o ethos consistiria em causar uma 

boa impressão na construção de seu discurso, passar uma imagem de si que possa 

convencer o auditório. Para isso, o orador pode se valer de três qualidades fundamentais: 

“a phoronesis, ou prudência, a aretè, ou virtude, e a eunoia, ou benevolência” 

(ARTISTÓTELES, 2011 apud MAINGUENEAU, 2008, p. 13). 

Inspirados pelo filósofo grego, alguns estudiosos, como Barthes, apresentam a 

ideia de que ethos seria a manifestação de traços de caráter, em que o orador mostraria ao 

auditório em busca de boa impressão. Ducrot, por sua vez, apresenta o ethos retórico, 

embora associado a um locutor, como algo caracterizado por uma dimensão exterior do 

discurso. “Não se trata de traços estritamente ‘intradiscursivos’, mas de dados exteriores 

à fala propriamente dita (mímicas, trajes...)”- (MAINGUENEAU, 2008, p. 14). Sendo 

assim: 

 

Tudo o que, na enunciação discursiva, contribui para destinar a imagem do orador 

a um dado auditório. Tom de voz, fluxo da fala, escolha das palavras e dos 

argumentos, gestos, mímicas, olhar, postura, aparência... todos signos, de 

elocução e de oratória, indumentários ou simbólicos, pelos quais o orador dá de 

si mesmo uma imagem psicológica e sociológica. (MAINGUENEAU, 2008 apud 

DECLERCQ, 2008, p. 14) 
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Podemos ressaltar, então, que o ethos não é uma representação estática e bem 

delimitada, mas algo construído no momento da fala do locutor e com uma série de 

atravessamentos: 

 

a) uma noção discursiva se constrói por meio do discurso, não sendo uma 

“imagem” do locutor exterior a sua fala; 

b) é fundamentalmente um processo interativo de influência com e sobre o outro; 

c) noção híbrida (sociodiscursiva), um comportamento socialmente avaliado que 

não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação 

 

Mais além, como retrata Maingueneau (2008), o ethos implica uma maneira de se 

mover no espaço social. Daí a noção de fiador, uma caracterização do corpo do 

enunciador construído pelo destinatário a partir de índices liberados de enunciação, que 

pode se manifestar numa multiplicidade de tons. Assim, “tom” tem a vantagem de valer 

tanto para o escrito como para o oral.  

 

Mazza Mazarello: ternura e fúria 

 

Começaremos nossas análises com a editora Maria Mazarello Rodrigues, 

brasileira, nascida em Ponte Nova, Minas Gerais, negra e de origem familiar pobre. 

Poucos a conhecem pelo nome completo; ela e a editora estão imbricadas até mesmo pelo 

nome: Mazza. É assim que tanto a editora quanto a casa editorial são conhecidas e 

indissociáveis7.  

Ao se referir à sua trajetória, relata em seu depoimento uma problemática social: 

o racismo. Por ser negra, mulher e pobre, enfrentou barreiras que serão detalhadas em seu 

depoimento memorialístico: 

 
05:55 - 09:31 

E eu era doida pra estudar, doida, doida.  

Mas a gente, por mais inteligente que fosse, o negócio é o seguinte, é preto, tinha 

que tá pra trás. Eu queria estudar na escola. Então, quando eu terminei o 4º ano, 

depois fiz o 5º de admissão escolar, eu tinha de fazer o ginásio e aí eu insisti com 

minha mãe, lavadeira, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, insisti com ela da 

gente ir. Tiveram umas irmãs que tentaram arrumar vaga pra gente. ‘Nós 

arrumamos tudo pra você, fala com sua mãe, uniforme, mas sem ordem e 

autorização da diretora, Emancira, não tem jeito. E para isso, sua mãe tem de vir 

aqui conversar com a diretora’. Eu batalhei, batalhei, mamãe foi, mas parece que 

ela já tinha uma ideia do que ia acontecer. Quando chegou lá, essa cena não sai 

da minha cabeça, eu vou morrer com essa cena na minha cabeça, lembro 

direitinho, do caminho da ida e do caminho da volta. CustAmos a ser recebidas 

                                                 
7 Informações sobre a editora no site: www.mazzaedicoes.com.br 
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pela irmã Emancira, mamãe já tava impaciente, em pé, né, porque a gente não 

tinha privilégio de mandar sentar. Se fosse filha de fazendeiro, se fosse 

fazendeiro... É outro tratamento. Muito bem. Aí veio a irmã Cida. [...] A Irmã 

olhou pra mamãe, pra mim ela nem olhou: ‘Dona Peninha [...], a senhora sabe 

que a menina da senhora ela não tem, não vai ter condição de ser professora, mas 

eu posso fazer uma coisa, tinha uma escola para domésticas [...] ao invés da 

senhora tá pedindo aqui uma vaga para professora, a senhora já pode, apesar dela 

ser muito novinha, matricula ela na escola doméstica, porque o futuro dela a 

senhora sabe, o futuro dela vai ser empregada doméstica. Eu apanhei do colégio 

até lá em casa.  
 

Em sua fala, percebemos diversos efeitos de realidade, e isso demonstra o tom 

preconceituoso que, no decorrer da narrativa, se reafirma. O uso da expressão “se fosse 

fazendeiro” carrega um imaginário de “casta social”, ilustrado por um imaginário 

sociocultural de Mazza. A explicação para a nossa afirmação de que tanto a sua narrativa 

de vida quanto à sua casa editorial são indissociáveis está relacionada a sua trajetória. 

Mazza concretiza por meio de sua editora o que não encontrava durante a sua infância, 

por exemplo, livros com personagens negros, com autores e ilustradores que tinham a sua 

mesma raça. Ela consegue vencer o preconceito sendo reconhecida por um movimento 

que é a favor dos negros e da literatura dita marginal.  

Ao retratar a sua casa editorial, refere-se: 

43:44 – 44:47 

Evidentemente, quando eu cheguei aqui, pra tentar... foi uma batalha. Eu sabia 

que grande eu não iria ser, especialmente pela linha que eu resolvi trabalhar. Foi 

muito difícil porque, na verdade, o Brasil e até hoje, não admite que é um país 

racista. A dificuldade, na verdade, como pequena editora foi desde o princípio 

para chegar a conseguir publicar. E ilustrador? Não tinha ilustrador negro ou 

ilustradora que trabalhava com a questão da negritude! Esse foi um trabalho que 

a Mazza Edições fez, eu fiz muito. Acabou que a Mazza Edições chegou na frente, 

em termos de ser a primeira editora brasileira, realmente, a encarar a temática, a 

trabalhar na temática, isso, nacionalmente, o pessoal reconhece que foi a Mazza 

Edições que topou essa empreitada. 
 

Mazza depois de sair do interior, muda-se para Belo Horizonte, encontra um 

emprego de faxineira em uma gráfica e descobre-se maravilhava pela composição. É 

convidada, então, a mudar de cargo e passa a coordenar a impressão. A partir daí que 

consegue adentrar para o universo editorial, sendo que, mais tarde, faz o curso de 

Jornalismo e consegue uma bolsa de Mestrado na Universidade de Paris para estudar 

Editoração. Segundo a editora, foi na Europa que viu “negros de verdade” e editoras cujo 

objetivo era reunir autores, livros, ilustradores e personagens negros. Assim, volta ao 

Brasil com a utopia de fazer uma editora voltada às publicações afrobrasileiras, e justifica, 

“eu sabia que grande eu não iria ser”, mas resolver enfrentar essas dificuldades. Voltamos 
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ao conceito de independente já discutido nesta pesquisa e que Mazza sustenta, é sempre 

uma “batalha”, sabia que “grande eu não ia ser”, mas preferiu selar o nome de sua editora 

em um catálogo com publicações de temáticas étnico-raciais, atendendo a um público 

verdadeiramente brasileiro. 

Ressaltamos a imagem que a todo momento Mazza nos invoca: vencedora. O 

ethos percebido e que se confirma em todos os trechos que selecionamos da editora está 

diretamente relacionado ao imaginário que permeia sua vida, de que o papel de editor é 

algo que se relaciona com um engendramento que envolve muito esforço, persistência e 

trabalho árduo, independentemente de preconceitos sociais visíveis na sociedade. Essa 

profissão acabou sendo uma alternativa de vida e, dessa forma, ela se realizou como 

pessoa e como profissional.  

 

 

Vasco Santos: épico e trovador 

 
 

Vasco Santos é português, nascido em uma família de classe média, obviamente, 

dentro de um contexto europeu, destoando-se do contexto do Brasil e de Moçambique. 

Começou a cursar Medicina em Coimbra, mas teve um envolvimento forte com a 

Psicologia e mudou de curso. Na mesma época, fundou a revista literária Fenda, que mais 

tarde também deu nome à sua editora. Selecionamos alguns trechos do Vasco em que 

possamos caracterizar as suas percepções editoriais e as imagens que o invocam: 

 
39:09 – 39:57 E, portanto, deixar Medicina para um curso de Psicologia, mais 

cinco anos na universidade, era uma coisa um pouco louca, não é? E foi um 

motivo de tristeza. Penso que meu pai nunca o disse, porque ele era muito 

inteligente, mas penso que não sei se me perdoou inteiramente essa saída... 

porque os filhos são também uma fonte de narcisismo para os seus pais, não é? O 

que o seu filho faz? Ah, o seu filho é médico em Viseu, isso era bastante 

narcisante. Ah, mas e o seu filho, o que faz? Ele cursa Medicina e faz uma revista, 

uma editora... e tá, tá, tá... está a tirar o curso de Psicologia.  

 

Ressaltamos nessa passagem de Vasco o contexto sociocultural marcante, 

estudando na Universidade de Coimbra, em um dos cursos mais cogitados em uma 

célebre instituição, quando idealiza uma revista literária e muda o seu curso universitário. 

Percebe-se, aqui, a diferença significativa dos contextos em que estão inseridos Mazza e 

Vasco, no entanto, ambos desenvolvem o mesmo trabalho de edição e tem suas editoras 

como forte característica de sua própria personalidade. Neste outro trecho, Vasco 

caracteriza o que seria o perfil independente de sua editora: 
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47:02 – 48:52 Independentes desses dois grupos e independentes dessa lógica. 

Podíamos dizer que é uma rede de independentes...de livrarias, tal como de 

editores independentes... editor independente ou livreiro independente é um 

editor ainda romântico, que seleciona o seu catálogo, não em primeiro lugar por 

razões mercantis, comerciais, o livro não é apenas uma mercadoria como outro 

qualquer, mas é sobretudo um instrumento de cultura e de emancipação do sujeito 

e de construção imaginativa do mundo pessoal que nos rodeia. E, portanto, as 

editoras independentes, eu acho que se definiria esse instrumento em dois 

gêneros: as editoras como a Fenda, que publicam livros de inquietação, livros que 

criam assombro, livros alguns politicamente radicais e fortes e as editoras 

independentes que publicam basicamente poesia.  

Mas ambos têm em comum a mesma paixão pelo livro, não apenas como 

mercadoria, mas como veículo do conhecimento. Conhecimento em termos 

gerais. E nesse aspecto Portugal é um oásis, ainda assim, na Europa. Talvez 

França ainda tenha pequenas editoras, mas por exemplo, na Inglaterra, é quase 

impossível hoje, publicar-se poemas... quer dizer, o mercado tá completamente 

canibal. 

 

Vasco chama atenção para a vinda dos conglomerados que entendem o livro como 

uma mercadoria e também para uma suposta dicotomia entre as editoras independentes, 

que seria para ele divididas em dois tipos, aquelas que vendem poesias, e outras como a 

sua editora, que vendem outros diversos gêneros, mas sem perder em vista o livro como 

veículo de conhecimento. Percebemos, então, um engajamento e uma paixão pelo 

universo livreiro que demonstra Vasco Santos. Poderíamos destacar que o ethos do editor 

é de ser aquele intelectual disposto a enfrentar empecilhos para de fato conseguir seus 

ideais, de ver o livro como meio de emancipação do sujeito, de tê-lo como potência a um 

ser humano, meio de subversão e idealização.  

 

Alex Dau: modalizador e aventureiro 

 

O editor Alex Dau, de Moçambique, também é escritor, e devido a essa atividade, 

criou a sua própria editora, a Oleba Editores, que nasceu da necessidade de dar assistência 

ao autor. Alex relata sua infância e os primeiros contatos com a leitura e a dificuldade de 

encontrar espaço para publicar seus textos: 

 

25:35 – 26:37 Eu venho de uma família pobre, onde na minha família, eu não 

tenho referência de nenhum escritor, mas eu fiquei inserido num meio onde me 

interessei por literatura muito cedo. As pessoas da escola primária, como se dizia 

aqui, se interessavam por aquilo que eu escrevia, né, ainda novo na classe. E 

depois eu saí de uma cidade no centro de Moçambique para Maputo. Em Maputo, 

realmente, eu consegui contato com outras pessoas que liam, fiz contatos com 

autores, com escritores de minha geração que queriam espaço para publicar os 

seus livros, mas eles não tinham, a gente juntava-se, a gente batia, a gente falava 
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de literatura, a gente mostrava essa vontade de publicar, de escrever, e felizmente,  

eu encontrei, cá em Maputo, um espaço em uma revista. 

 

Alex retrata a sua travessia do interior de Moçambique para a capital, Maputo, 

onde encontra pessoas que estão ligadas à literatura. Em outros trechos da entrevista, Alex 

relata que não possui formação acadêmica na área, mas que estudou e trabalha na área de 

Informática e Cinema. Já esteve no Brasil, especificamente, em Belo Horizonte, onde 

conheceu a Mazza e estabeleceu certo contato, marcando, então, os critérios de 

solidariedade elucidados anteriormente. O conceito de independente em Alex Dau está 

vinculado ao sentido de independência da própria nação, que teve sua emancipação tardia, 

apenas em 1975 e, consequentemente, uma insuficiência do país em diversas esferas 

públicas, sobretudo, a cultural.  

Com o depoimento de Alex Dau, ficou claro os empecilhos tanto para os autores 

quanto para os editores, como neste trecho, ao abordar sobre editoras independentes:  

 
13:08 – 42:03 Bem, não é bem assim na contramão, mas é encontrar um meio em 

que eu como editor independente e o autor consigam ficar satisfeitos, tanto um 

como outro, consigam encontrar um meio termo para todos ficarem felizes. 

Então, assim, em relação as editoras de Moçambique, nós temos uma série de 

problemas, tem a distribuição de livros, o autor, por exemplo, depois de publicar 

um livro, ele fica à espera de receber seus direitos de autor, não recebe ou recebe 

um valor que ele acha que não vai de acordo com aquilo que foi o seu trabalho. 

Então, há um certo desentendimento dos autores com as editoras, então essa 

vontade de criar uma editora independente era pra responder as necessidades dos 

autores. Eu como autor sentia que eu estava sendo injustiçado. Então, encontrei 

uma maneira, olha... eu vou fazer, vou ser um editor independente aí pelo menos 

eu consigo, eu sei onde estão os problemas e vou tentar sanar esses problemas. 

Por exemplo, a distribuição é muito fraca em Moçambique. Eu sei dizer, uma 

editora levar o livro, querer fazer distribuição, não chega lá. O livro pode levar 

até 5 anos ou 10 e o autor está à espera dos seus direitos de autor, percebe? Então 

isso é um grande problema. Então, o que eu faço, eu aconselho os autores, a 

melhor maneira de seu livro foi vendido é este, a melhor maneira de tu fazer o 

seu livro é assim, e uma das coisas que eu faço com uma editora independente é 

tiragens traduzidas, 100, 200, 300. Então, as outras editoras eles fazem uma 

tiragem muito grande e, depois, pra ser vendido, leva um processo muito, muito, 

muito longo. E eu sei que, para se vender um livro em Moçambique é complicado, 

o poder de compras do moçambicano também é reduzido, é, principalmente 

quando se trata de comprar livros.  

 

O editor e autor reflete os problemas com a distribuição, também comum ao 

Brasil, a dificuldade com os direitos autorais e o poder de compras do povo moçambicano, 

que é reduzido. Alex revela também a sua imagem sonhadora, de que os livros possam 

chegar ao alcance de todos os leitores. Embora seja o país com a deficiência maior em 

termos logísticos e editoriais, Alex demonstra um ethos de confiança e de resistência 
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frente ao contexto pelo qual está inserido, também é perceptível uma imagem de justiça, 

com o propósito de sanar as dificuldades encontradas pelos autores, e ele, como editor e 

autor, no papel de igualdade para conseguir a circulação de livros e de cultura.  

 

Considerações finais 

 

A partir dos trechos destacados, podemos notar o que é comum a todos esses 

editores, a paixão que os move, a afirmação concreta do Bourdieu, quando se refere sobre 

a semelhança do editor e de sua casa editorial, que pode ser confirmada com esses 

editores, seja na aproximação com as escolhas de obras que legitimam sua postura crítica, 

seja pela forma como são as políticas de venda e de distribuição. 

Sobre o conceito de independente, retomamos os pesquisadores Colleu e Botto, 

que com as suas proposições, ficou clara a postura adotada em Mazza, Vasco e Alex Dau, 

que se prezam pela bibliofilia e diversificação de seus catálogos, de ser empresas que 

visam a cultura e a difusão de ideias e pensamentos ao seu leitor. Temas caros e 

levantados por esses pesquisadores que se reafirmam nos depoimentos dos editores.  

Com a mudança da edição para um setor produtivo, dos novos mecanismos de 

distribuição que contribuem para uma fração mais “comercial” na produção de livros, 

esses editores independentes permanecerem no cenário editorial simboliza resistência. 

Estamos inseridos na integração dos editores em poderosos grupos oligopólios às filiais 

dirigidas por empresários que são originários do mundo das finanças e dos meios de 

comunicação, não são os mais competentes em matéria literária e impõe a edição um 

modelo de entertainment. O contrário do que vimos pelos independentes, que prezam pela 

diversidade e difusão cultural. Ainda há esperança.  
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