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RESUMO 

  
O projeto “Histórias Escritas” mostra a atuação de escritores independentes 

nacionais por meio de uma web reportagem, abordando a jornada de escrita, processo 

de criação, produção, divulgação e distribuição de suas obras. A reportagem ainda faz 

um panorama do mercado editorial brasileiro, entendendo suas questões e onde os 

independentes se encaixam. A partir de entrevistas com escritores de diferentes 

perfis, a narrativa online conseguiu se aproximar do universo da autopublicação com 

uma abordagem humanizada, compreendendo as dificuldades e alegrias da relação 

escritor e leitores, e escritor e mercado. Inspirado no modelo Uol Tab, a web 

reportagem é construída com texto, vídeo, imagem, áudio e ilustrações, e utiliza os 

depoimentos dos entrevistados como fio condutor. 

  
  
Palavras-chaves: Jornalismo; Escritores Independentes; Web Reportagem; Mercado 

Editorial Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
  

The “Histórias Escritas” project shows the workings of national independent 

writers through a web report, addressing their writing journey, the process of creating, 

producing, disseminating, and distributing their works. The report also provides an 

overview of the Brazilian publishing market, understanding its issues and where these 

independent writers fit in. Using interviews with writers of different profiles, the online 

narrative managed to approach the universe of self-publishing with a humanized 

approach, understanding the difficulties and joys of the relationship between writer and 

readers, and writer and market. Inspired by the Uol Tab model, the web report is built 

with text, video, image, audio and illustrations, as well as testimonies of the 

interviewees as guidance. 

  
  
Keyword: Journalism; Independent Writers; Web Report; National Editorial Market. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa dá sustentação para a realização de uma web reportagem sobre 

a atuação dos escritores independentes no Brasil e suas trajetórias até a publicação 

das obras, contando os bastidores da vida de um escritor. Essa possibilidade surgiu, 

pois, com o fechamento de algumas lojas e pedido de recuperação judicial das 

principais redes de livrarias do Brasil (Saraiva e Livraria Cultura) a receita das editoras 

comerciais foi diretamente impactada, pois terão menor poder aquisitivo para investir 

em novos autores e livros. A tecnologia também mudou o mercado nos últimos anos, 

com a chegada dos livros online o custo para uma publicação é muito inferior 

comparada às formas tradicionais, isso pois, não é necessária uma editora para 

intermediar a chegada do produto nas mãos dos leitores. 

O mercado editorial brasileiro, em um geral, passou por momentos delicados. 

Foram 5 anos em queda (2014 a 2018) encolhendo 25%, segundo pesquisa Produção 

e Vendas do Setor Editorial Brasileira, mas em 2019 e principalmente 2020, houve 

crescimento na venda de livros pelos canais digitais. A chegada da Amazon também 

impactou bastante o mercado, sendo hoje a maior livraria online do mundo com 

recordes de vendas.  

A partir desse contexto, escritores independentes buscam formas de publicar 

seus livros e realizar esse sonho sem ser através de editoras comerciais. Mesmo com 

poucos recursos produzem grandes obras sozinhos ou com o apoio de editoras 

independentes. Mesmo alguns não renunciando à versão física, praticamente 100% 

das autopublicações ocorrem no formato de e-book pela plataforma Kindle Direct 

Publishing (KDP). Para a economista Eliana Cardoso em entrevista ao El País em 

2019: 

[...] a autopublicação através do KDP (Kindle Direct Publishing) é uma saída 
espetacular”, celebra Cardoso, que embolsou o prêmio de 30.000 reais e verá 
seu livro impresso pela editora Nova Fronteira. Ela conta que o aplicativo de 
edição disponibilizado pela Amazon é muito fácil de usar, que o processo não 
apresenta nenhum custo para o autor e que cabe a ele definir o valor a ser 
cobrando, do qual ele pode ficar com até 70% do preço de capa — as editoras 
costumam repassar cerca de 10% para seus autores por livros físicos e 25% 
pelos digitais.  

 

Esses escritores independentes buscam leitores e valorização por meio da 

publicação de suas obras online ou físicas financiados por si próprios, com uma maior 
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preocupação pela qualidade do produto e valorizando a relação mais próxima com 

seus leitores. 

Neste modelo independente, a divulgação ocorre massivamente pelas redes 

sociais, assim estreitam os laços com seus leitores, que em troca e por livre e 

espontânea vontade, divulgam para mais pessoas os livros.  

A partir do exposto surgiu a pergunta-problema: Como uma web reportagem 

pode desvendar a realidade da publicação independente tendo como plano de fundo 

a situação do mercado editorial brasileiro? 

Ao levantar esse questionamento, também é importante salientar as questões 

em torno disso. Por isso, para a web reportagem também foram apurados sobre o 

hábito de leitura do brasileiro, como a pandemia afetou isso, como o mercado se 

sustentou em 2020 com tantas oscilações e como os escritores independentes 

reagiram a essas mudanças mercadológicas. 

Para contemplar o projeto, foram entrevistados escritores de diferentes estados 

do país e que passaram por processos diferentes de publicação, também foram feitas 

pesquisas e entrevistas sobre o mercado editorial e sobre editoras independentes. A 

web reportagem conta com três produtos multimídias: um áudio, uma entrevista em 

vídeo e uma galeria estilo story do Instagram com depoimentos sobre a leitura na 

pandemia. 

A justificativa pela escolha do tema se deve além do meu grande interesse e 

paixão pelo mundo literário, mas também pelo desejo de realizar um projeto em que 

eu pudesse explorar diferentes produtos jornalísticos, apresentando a vida de 

escritores independentes brasileiros, e desvendar os desafios da publicação do 

mercado editorial de uma forma atrativa não só para quem está inserido nesse 

mercado, mas também para quem tem curiosidade sobre o tema e não possui 

conhecimento prévio sobre o assunto. 

A escolha pela web reportagem foi feita porque “a reportagem aprofunda os 

aspectos necessários para a produção de uma mensagem jornalística” 

(RODRIGUES, 2010). Com a reportagem, é possível fazer um detalhamento sobre o 

tema e explorar todo seu espectro. Os produtos multimídias complementam o texto 

da reportagem e entram como um diferencial. 

O jornalismo humanizado é essencial para o aprofundamento da reportagem. 

Ele está presente em todo o processo, desde a criação da pauta e conduta nas 

entrevistas, até a forma como as histórias de cada escritor são contadas, tendo como 
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prioridade a história além de dados com maior autenticidade e aproximação desses 

personagens. 

O mercado das independentes ainda é pequeno comparado às tradicionais, 

porém, muito promissor. Em São Paulo já existem feiras dedicadas apenas a este 

segmento, como a Tijuana e Miolo(s), e alguns eventos literários de conhecimento 

nacional e internacional também estão abrindo espaço, como o caso da Flip (Festa 

Literária Internacional de Paraty) que dedicou em 2019 um espaço apenas para os 

independentes e a Bienal do Livro que recebeu diversos desses autores no mesmo 

ano e em 2021 no evento online deu maior ênfase à autopublicação. 

A construção da reportagem foi feita a partir de entrevistas com escritores 

independentes, entendendo os pontos em comum e as divergências de estilos e 

formas de publicação. Como plano de fundo, uma visão geral do setor literário tanto 

em relação a vendas quanto hábitos de leitura do brasileiro. 

No texto, o foco principal são os escritores e seus relatos, já os produtos 

multimídias são voltados a outros tipos de conteúdo com fontes especialistas do 

mercado editorial e os stories depoimentos de “pessoas comuns”. 

Foram acompanhados de perto perfis literários e eventos online relacionados 

ao tema. A intenção foi se aproximar da realidade desse mercado e entender onde os 

escritores e editoras independentes se encaixam. 
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1. Referencial Teórico  

1.1 Escritores independentes  

Quando uma pessoa decide fazer da escrita sua profissão, há diversas formas 

e formatos para a publicação das obras. É possível buscar uma editora tradicional, 

fazer publicações independentes, podendo ser em ambos os casos um e-book ou livro 

físico. Entretanto, ao optar pela editora tradicional não basta simplesmente querer, a 

obra primeiramente deve ser selecionada pela editora, visto que há muitos autores 

buscando a publicação e pouco dinheiro para publicar, assim como explica Laura 

Bacellar, formada em Editoração, em 2017 no blog Escreva Seu Livro.  

Já quando o escritor opta pela publicação independente é bem diferente. 

Segundo Marcos Antônio Nicolau para a Revista Eletrônica de Ciências (2014), no 

Brasil há diversas lojas, editoras e empresas que que oferecem serviços de 

publicação para autores independentes com custo muito baixo e garantia de retorno. 

Dados da assessoria da Amazon no Brasil, apontam que atualmente, 30 entre 

os 100 livros mais vendidos da plataforma são obras publicadas por escritores 

independentes.  

Segundo Melo (2016), os escritores não descartam a publicação por editoras 

tradicionais, inclusive, até possuem essa vontade, mas, algumas discordâncias, 

burocratização e escassa comunicação entre editora e escritor, motivam o autor 

buscar a auto publicação, “[...] os escritores independentes no Brasil desejam publicar 

através de editoras, porém com mais vantagens contratuais, e que enxergam na 

publicação independente um caminho para seus objetivos.” (MELO, p. 73, 2016). 

Publicar um livro de forma independente exige muito tempo e dedicação, pois 

é um processo que usualmente seria feito por uma equipe de pessoas e que nesse 

modelo é feito por uma pessoa: o escritor. Hoje em dia é possível contratar 

assessorias e editoras de autopublicação que contemplam essa demanda que é tão 

complexa. 

Atualmente, são dezenas de editoras, lojas e empresas que prestam serviços 
de produção, publicação e/ou distribuição de livros digitais. Listamos as 
seguintes alternativas em atividade no Brasil: Escrytos, da editora Leya; 
KindleDirectPublishing, da Amazon; KoboWriting Life, da Kobo; Publique-se, 
da Saraiva; Bookess; Clube de Autores; Lura Editorial; Smashwords; e-
Galaxia; Simplíssimo; Widbook; Wattpad; Bookserie e Liberio, além do 
Google Play e da Apple Store, que apenas comercializam livros de autores 
independentes. (NICOLAU, 2014, p.11). 
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Ainda segundo Nicolau (2014), quem publica livros pelo Kindle Direct 

Publishing, por exemplo, recebe 70% de royalties sobre as vendas de clientes dos 

EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Japão, Brasil, México, 

etc., considerando que esse é apenas uma forma entre tantas outras existentes. 

 

          1.2 Perfil dos escritores independentes no Brasil 

Pensando nas dificuldades para publicação de livros por meio de editoras 

tradicionais, escritores buscam a autopublicação. Essas pessoas possuem traços 

característicos de empreendedores, como: trabalhar em um projeto próprio, arriscar e 

com isso assumir riscos, transformar uma ideia em realidade, buscar menos 

burocracia, possuir visão própria, entre outros. (MELO, p. 62, 2016). 

Ao pensar em aspectos demográficos, sociais e financeiros desses escritores 

independentes no Brasil: 

[...] a maioria dos escritores independentes são homens e mulheres entre os 
18 e 29 anos de idade, com Ensino Superior e residentes no Sudeste do 
Brasil, que estão no mercado há até dois anos. Apenas 20% dos 
respondentes trabalham exclusivamente como escritores e a maioria nunca 
recebeu patrocínio. (MELO, 2016, p.74). 
 

Ainda segundo Melo (2016), os principais fatores que levam os escritores a 

optarem pelas publicações independentes são a falta de interesse pelas publicações 

tradicionais, a vontade de contar histórias, busca pela independência e a insatisfação 

com as poucas oportunidades no mercado editorial.  

 

1.3 Mercado editorial brasileiro 

Entre os anos de 2016 e 2018 o mercado editorial brasileiro encolheu cerca de 

25% segundo dados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, e 

em paralelo, a Amazon se consolidou no Brasil e no mundo com a venda de seus e-

books. Grandes redes de livrarias também fecharam as portas de algumas lojas no 

país, e ainda tiveram que pedir recuperação judicial para tentar sobreviver. Segundo 

dados do IBGE (2018), apenas 17,7% das cidades brasileiras possuíam livrarias em 

2018, enquanto em 2001 a porcentagem era de 42,7% das cidades. 

Esses fatores somados afetaram diretamente quem produz e publica os livros: 

as editoras. Até novembro de 2019, o faturamento desse setor diminuiu 8,31% 

comparado ao ano de 2018, segundo matéria do jornal Editora Folha de Pernambuco 

(2019). Diante da crise estabelecida, escritores que desejam publicar livros tiveram 
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que buscar outros meios, além das editoras tradicionais, sejam independentes e/ou 

online.  

Em 2020, devido a pandemia, o faturamento das livrarias caiu 49% no mês de 

abril segundo a Nielsen, e para sobreviver tiveram que se adaptar as vendas digitais. 

A pesquisa Neotrust/Compre&Confie, que capta a transação online dos principais 

varejistas do país apontou que foram realizadas 14,2 milhões de compras de livros 

pelos e-commerces, e que esse número representa uma alta de 44% comparado a 

2019. 

 

1.4 Mercado editorial independente  

O surgimento do mercado editorial independente, inclusive as editoras 

independentes, surgiu para proporcionar ao mercado “um vigor tanto no que diz 

respeito à seleção dos originais que comporão seus catálogos, quanto na concepção 

do projeto gráfico, bem como na distribuição de seus livros.” (SATO e SALGADO, p. 

29, 2017) 

Esse mercado é composto por livros físicos e e-books (mais comuns por ter um 

custo reduzido), financiados pelo próprio autor que faz todo o trabalho sozinho ou com 

o suporte de uma editora independente que funciona como uma prestadora de 

serviços editoriais. 

Segundo matéria publicada pelo jornal El País no dia 22 de abril de 2019, a 

crise do mercado tradicional editorial brasileiro foi o estopim para que o formato digital 

(e-books), dominado por escritores independentes, ganhasse força no país.  

No ano passado (2018), Saraiva e Livraria Cultura, duas das maiores redes 
de varejo de livros do país pediram recuperação judicial — a Cultura, aliás, é 
a representante da plataforma Kobo no Brasil. O mesmo ocorreu com a 
distribuidora BookPartners. Além disso, a rede de livrarias Laselva, que tinha 
pedido recuperação judicial em 2013, enfim decretou falência em 2018. A 
crise obviamente reverbera nas editoras, que não recebem os pagamentos 
devidos. Quando pediu recuperação judicial, a Saraiva informou à Justiça ter 
uma dívida de 675 milhões de reais. (El País, 2019) 

 

A matéria do jornal ainda afirma que diferentemente desses cenários das lojas 

físicas, a venda online de e-books cresceu significativamente, logo, aumentou 

também a busca de autores pela autopublicação. Na matéria é citado que a empresa 

Clube de Autores chega a lançar 40 obras por dia em sua plataforma, e a Bibliomundi, 

outra plataforma digital do ramo, publicou 931 livros em 2018 e ainda dobrou os 

registros de seus autores independentes.  



18 
 

 

Mesmo com a pandemia, o setor independente não foi muito afetado. Segundo 

Daniel Pinsky, presidente da editora de autopublicação Labrador, as contratações dos 

serviços da editora se mantiveram durante o ano de 2020, e agora em 2021 o ritmo 

acelerou e haverá mais lançamentos comparado ao ano anterior. 

 

1.5 Web Jornalismo 

Ao longo dos anos, o jornalismo passou por transformações e adaptações de 

formatos e formas de se comunicar. Dentro desse espectro de reinvenção, encontra-

se o web jornalismo, que surgiu em meados dos anos 90 do século XX, o que para 

Luciana Mielniczuk (2012) não é ainda um formato definido, mas sim que se encontra 

em processo de constituição.  

De acordo com Bordoel e Deuze (2000, apud MIELNICZUK, 2012, p. 40), há 

quatro elementos presentes no web jornalismo: interatividade, customização, 

hipertextualidade e multimidialidade. São características que refletem o potencial do 

jornalismo produzido para o formato digital, em que é possível explorar diferentes 

formatos de conteúdo. 

Para Keske (2017, p. 37, apud QUEIROZ, 2015, p. 3) com a multiplicação de 

serviços de distribuição e compartilhamento de mídias na Internet, é possível afirmar 

que as pessoas já se transformaram em seres multimídia. Keske complementa 

dizendo que as formas de expressão estão se expandindo, “agora, há a possibilidade 

de expressão através da palavra falada, da imagem, do vídeo”, finaliza. Com isso, 

aumentam as possibilidades do jornalista produzir conteúdo. 

 

1.6 Reportagem multimídia 

Primeiramente é importante entender que, assim como explica Kérley Winques 

(2016, p.40), a reportagem é um gênero jornalístico caracterizado por ser um texto 

mais longo com contextualização, profundidade e apuração. Segundo Larron Ureta 

(2004), citado por Winques (2016, p.41), quando falamos em reportagem para os 

meios digitais pondera-se “sobre a “reinvenção” desse gênero no webjornalismo, 

proporcionada pela hipermídia”.  

Winques complementa dizendo que as estratégias de combinação de formatos 

são fundamentais para a configuração de uma linguagem única dos novos meios. 

Para ele “o conceito de multimídia, também merece destaque, composto pela união 

de diferentes formatos midiáticos”. Ainda para Ureta (2004), citado por Winques 
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(2016, p.41) a chegada do hipertexto reconfigurou os gêneros jornalísticos como eram 

conhecidos. 

Em busca de trazer novas possibilidades dentro da comunicação, surge a 

reportagem multimídia, que une o texto com outros formatos que podem ser fotos, 

vídeos, infografia, entre outros. Raquel Longhi (2010, p.150) utiliza o termo “especial 

multimídia” para explicar esse fenômeno: 

A nomenclatura “especial multimídia” tem sido usada para definir a web-
reportagem que se utiliza de elementos multimidiáticos integrados (imagens, 
sons e texto verbal), sendo também chamada de reportagem multimídia, 
narrativas multimídia, dentre outros, para citar apenas a língua Portuguesa.  
 

Ainda para Longhi (2010), o especial multimídia “é um produto que reúne 

diferentes linguagens recombinadas em diferentes narrativas e gêneros, tornando-se 

um gênero jornalístico próprio dos meios digitais”, logo, a reportagem multimídia torna-

se um produto que utiliza a convergência de linguagens e as características 

hipermídiaticas que o meio online oferece para criar uma narrativa jornalística. 

 

 
1.7 Jornalismo humanizado  

Para a aproximação em relação aos personagens ser feita de forma mais 

prudente e agradável, o jornalismo humanizado é essencial. Isso pois, permite uma 

abordagem mais intimista e próxima da realidade pautada, literalmente uma 

abordagem mais humana que compreende o lado do entrevistado, assim como 

explica Jorge Ijuim (2016): 

Para um jornalismo humanizado, como suponho, que este fazer começa 
antes da pauta, na consciência do ser jornalista. No trabalho de apuração, o 
repórter não se relaciona com um objeto, mas com outros seres humanos 
envolvidos no processo comunicativo. [...] Em sua relação com o mundo, o 
jornalista esvazia-se de preconceitos de modo a captar, ver e enxergar, ouvir 
e escutar, questionar e sentir. 

 

No livro “Entrevista: Diálogo Possível” (2011), Cremilda Medina reforça sobre 

a importância da sensibilidade do entrevistador por meio do gesto, olhar e atitude 

corporal. Medina ainda ressalta que o diálogo se dá principalmente no nível da 

sensibilidade. 

Cremilda Medina cita que o repórter deve “se debruçar sobre o entrevistado”, 

admirando e o investigando como uma obra de arte, mas sempre com respeito, 

independente da ideologia apresentada.  
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É importante se atentar ao entrevistar pessoas de diferentes perfis, gênero, 

estilos e classe social para não estigmatizar esses entrevistados, e assim, não 

provocar efeito contrário e desumanizar o que está sendo feito. Jorge Ijuim reforça 

isso no artigo Humanização e Desumanização no Jornalismo: Algumas Saídas (2012), 

onde cita algumas reportagens com esse tipo de problema e ele afirma que são 

“problemas essencialmente éticos e, por isso mesmo, desumanizam.” 

Ainda para Jorge Ijuim em entrevista para a Revista AlterJor (2016), o 

jornalismo humanizado trata-se de ir além de números e entender e mostrar quem 

são as pessoas, suas aspirações, tudo sem perguntas óbvias e sem estigmas. 

 

2.  Desenvolvimento da peça  

2.1 Linguagem e estilo 

A abordagem utilizada foi o jornalismo humanizado, isso pois, desta forma é 

possível ter maior abertura e comunicação entre entrevistador e entrevistado, além de 

conhecê-lo de forma mais profunda. O objetivo foi explorar uma comunicação mais 

humana a fim de extrair a essência de cada um.  

Os escritores e suas vidas são o ponto de partida e o fio condutor da 

reportagem, que tem o intuito de abordar o máximo possível do ponto de vista desse 

público. A abordagem humanizada torna o produto mais sensível, logo as entrevistas 

também foram realizadas dentro desse perfil, assim como é citado no referencial 

teórico com Cremilda Medina (2011), em que ela menciona a importância da 

sensibilidade e que um diálogo se dá principalmente dessa forma. Ela reforça sobre a 

importância do gesto, olhar e atitude corporal do entrevistador para um bom 

desenvolvimento da conversa, pontos levados em consideração na realização.  

Mesmo com as entrevistas ocorrendo via zoom, todos esses pontos foram 

levados em consideração para que houvesse uma aproximação real de forma mais 

natural e responsável. 

A reportagem é construída por meio das entrevistas, cruzando depoimentos 

com dados e pesquisas, valorizando as características de cada escritor. Foi pensada 

uma reportagem fluída com histórias reais aproveitando cada relato dado. 

Sem dúvidas a voz dos escritores é a principal fonte de pesquisa da 

reportagem, a partir de seus relatos foram abordados os seguintes tópicos: a 

independência como forma de expressão, trajetória, a divulgação, eventos literários, 

editoras independentes, lendo atualmente, mercado editorial em números, tributação, 
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leitura na pandemia, e o eu e a escrita. Esses tópicos foram definidos após a 

realização das entrevistas, pois foi importante primeiro entender o que os escritores 

tinham para falar e depois saber o que deveria ser destacado. 

Os conteúdos multimídias entraram como agregadores de conteúdo, com 

novas narrativas, isso pois, neles não encontramos a voz de escritores, mas do 

universo em torno deles. Por isso nesse momento foi importante trazer profissionais 

editorial brasileiro, tanto do independente como do tradicional/comercial.  

O tópico leitura na pandemia, onde encontra-se a galeria de story, foi pensado 

para que a reportagem também pudesse refletir sobre o momento atual em que 

vivemos e ouvir os leitores. A princípio os relatos e a produção do conteúdo seriam 

feitos externamente, mas devido ao avanço da pandemia os planos mudaram e a 

coleta dos depoimentos foi feita pelo Instagram e as imagens e reels foram feitas por 

mim, a fim de extrair a essência de cada leitor que conversou comigo. É importante 

ressaltar que para valorizar o formato escolhido a produção foi feita pelo celular e 

dentro do próprio Instagram, inclusive a edição utilizando filtros. Um exemplo é a foto 

de fundo estrelado: utilizei um filtro que imita chroma key, então o recorte e aplicação 

de fundo foram feitos pelo aplicativo. A legenda de cada foto também foi feita pelo app 

usando uma fonte disponível na nova atualização. 

 

2.2 Fontes e entrevistas 

Todas as entrevistas foram feitas online pela plataforma zoom. A ideia inicial 

era encontrar os escritores e passar um dia com eles e vivenciar a rotina de escrita de 

cada um, mas devido a pandemia isso não foi possível, entretanto o resultado não foi 

afetado. Optei por fazer entrevistas mais longas, e apesar de já ter algumas perguntas 

pré-estabelecidas, conduzi as entrevistas como uma conversa informal para que o 

entrevistado se sentisse mais à vontade.   

A escolha pela abordagem das entrevistas foi feita para se aproximar mais 

desses escritores, pois, assim como é citado por Cremilda Medina em seu livro 

“Entrevista: O Diálogo Possível” (p. 30, 2009), é necessário se debruçar sobre o 

entrevistado e extrair as informações de forma mais natural. 

Foram entrevistados ao todo seis escritores com diferentes perfis: aqueles que 

publicaram seus livros exclusivamente de forma independente, os autores que 

iniciaram de forma independente, mas depois tiveram a obra comprada por uma 

editora tradicional e relançaram o livro e por fim e os escritores que já publicaram por 
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uma editora de autopublicação. Dessa forma pude trazer diferentes visões de um 

mesmo tema.  

Os escritores selecionados foram encontrados por meio de muita pesquisa e 

aprofundamento sobre o mercado independente. Comecei a acompanhar desde o 

início do projeto diversos perfis que falam sobre o tema como o Twitter @semspoiler_, 

que divulga bastante escritores nacionais e o Instagram da booktuber Giovanna 

Sanches @livraneios, que apesar de ela falar de todo tipo de livros, a influenciadora 

tem grande apelo para os nacionais e me ajudou no processo de curadoria. 

Desde o primeiro contato com os escritores, o jornalismo humanizado esteve 

presente na abordagem, igualmente como é citado no referencial teórico por Jorge 

Ijium onde aponta a importância da consciência do ser jornalista para ser capaz de 

“captar, ver e enxergar, ouvir e escutar, questionar e sentir” o entrevistado. 

Para o áudio busquei uma pessoa que estivesse a par de toda a situação 

mercadológica, por isso, o convidado é o presidente do Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros, Marcos da Veiga Pereira. No site há o trecho principal do áudio, 

mas fiz uma versão extra com a entrevista completa disponível no Anchor e Spotify. 

Essa entrevista é essencial dentro da reportagem, pois traz uma visão mais 

abrangente e deu uma continuidade muito interessante para o tópico “tributação”. 

Já para a entrevista em vídeo conversei com Daniel Pinsky, que atua tanto em 

uma editora de autopublicação como em uma comercial, apesar do foco ser nos 

independentes, foi importante ter a visão de uma pessoa que está presente nos dois 

lados. Quis trazer um vídeo esclarecedor e bastante completo, para que não houvesse 

a necessidade de muito texto no tópico “Editoras de autopblicação”. 

O vídeo e o podcast foram editados por mim utilizando os aplicativos DaVinci 

Resolve, a abertura do vídeo foi feito com um design construído no Photoshop com 

as cores do site e a trilha branca utilizada foi encontrada no Youtube Library e se 

chama Divine Life Society do Jesse Gallagher. 

 

2.3 Site 

Para alocar a web reportagem foi idealizado um site fluído e leve feito no 

Wordpress. Ele foi construído a três mãos, primeiramente da designer e ilustradora 

Juliana Pereira que conseguiu captar todas minhas ideias e transformar em um layout 

que fosse a cara das histórias que eu estava contando. Nossa principal referência 

foram as matérias do Uol Tab, em que havia uma fluidez, conexão entre os tópicos e 
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sem blocagem de conteúdo. Como todas as entrevistas foram realizadas a distância 

e somente dentro da galeria story haveria imagens, as ilustrações foram o caminho 

encontrado para exemplificar e dar mais vida a cada tópico, elas são feitas em traço 

de giz o que traz mais leveza para o conteúdo. 

Foram trabalhadas três cores principais em tons puxados para o pastel: 

 Azul: representa simpatia, confiança e harmonia, o que é muito 

importante para uma boa leitura. 

 Laranja: traz mais energia para o site, além de ser a cor complementar 

do azul. 

 Amarelo: é uma cor jovem, o que faz referência ao nosso público-alvo, 

e representa inteligência. 

Para a galeria de imagem estilo story, foi pensada a comunicação utilizada no 

Web Stories do jornal Folha de São Paulo1 e da matéria, novamente do Uol Tab, “São 

Paulo Sem Folia”2, uma matéria feita toda no formato de stories com depoimentos. 

O podcast está disponível nas plataformas Anchor e no Spotify, mas o site 

conta com um link em que é possível ouvi-lo sem sair da página. A mesma coisa 

acontece com o vídeo que está no Youtube, mas é consumido sem sair do 

www.historiasescritas.com.br  

Já para a programação, contei com o profissional Fabio Melo que fez com que 

o layout não fosse apenas bonito esteticamente, mas também tivesse uma boa 

usabilidade e praticidade para quem estivesse lendo, por isso, é possível encontrar 

todos os tópicos no canto superior a direita para que o leitor se direcione diretamente 

para onde quiser ler sem que tenha que rolar toda a página, todos os botões são 

funcionais, os tamanhos de fonte e multimídia também foram pensados para uma 

leitura adequada e apesar de ser um site pensado para a visitação por computadores, 

há uma verão mobile bastante prática. 

Para mim, era muito importante dar destaque para os escritores entrevistados, 

eles são as vozes que eu quero enaltecer, pensando nisso, no tópico “O Projeto” é 

possível encontrar um breve perfil de cada um e um link que direciona para suas redes 

sociais e para a compra dos livros. Para quem lê a reportagem, essa parte faz ainda 

mais sentido visto que uma queixa geral dos escritores é a dificuldade na divulgação 

                                                
1 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/webstories/> Acesso em: 29/04/2021 
2 Disponível em <https://tab.uol.com.br/amp-stories/sao-paulo-sem-folia/index.htm> Acesso em: 
29/04/2021 
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das obras, por isso, quis usar a visibilidade que meu trabalho terá e compartilhar isso 

com eles de alguma forma. 

A escolha pelo Wordpress foi feita, pois é uma plataforma que tenho mais 

intimidade e queria ter a facilidade de poder alterar a reportagem quando eu quisesse 

sem o auxílio de outras pessoas, fazendo com que o projeto possa ser atualizado e 

renovado. 

 

2.4 Divulgação 

Como trata-se de um produto para a web a divulgação será feita no meio online 

pelas redes sociais, principalmente pelo fato que o perfil dos escritores entrevistados 

são jovens heavy users das redes sociais, assim, a comunicação será facilitada e 

mais fácil disseminada. 

Apesar dos produtos multimídias poderem ser consumidos individualmente, a 

divulgação será feita de forma conjunta a fim que o leitor entenda o contexto em que 

aquele produto se encaixa, 

 

2.6 Perfil dos entrevistados 

 

2.5.1 Alexia Road 

Alexia começou a escrever quando tinha 12 anos e hoje com 23 é autora de 

oito romances e três contos. Ela é formada em Criação Literária e hoje sua vida gira 

em torno dos livros, Alexia acredita que a leitura faz as pessoas melhores em todos 

os sentidos! 

Em 2021, seu livro “Ah, esse Irlandês”, publicado primeiramente de forma 

independente, será relançado pelo Grupo Editorial Quinera. 

 

2.5.2 Barbara Shenia 

Barbara é uma carioca que mora na Grécia, e apesar de estar longe do Brasil, 

seu público se concentram totalmente em território nacional. Ela é formada em letras, 

mas hoje se dedica 100% aos seus livros! 

Atualmente possui mais de dez livros publicados, todos do gênero romance 

erótico. Possui um livro publicado por uma editora comercial, mas como não se 

adaptou, atualmente publica somente de forma independente. 
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2.5.3 Carolina Maria 

Carol, como costuma ser chamada, é escritora de fantasia e conta que a 

história do seu primeiro livro, Meg Anjou, estava há muito tempo na sua cabeça e aos 

poucos foi amadurecendo até chegar no produto final. O livro é o primeiro de uma 

trilogia que lança Carol na carreira de escritora. 

A mineira também é publicitária, mas conta que se pudesse viveria somente da 

escrita.  

Seu livro foi publicado de forma independente em e-book e fisicamente, e aos 

poucos a escritora lança novas remessas com a versão física. 

 

2.5.4 Juan Jullian 

Carioca, tem 25 anos, é escritor e roteirista. Juan é formado em relações 

internacionais e sempre foi apaixonado por literatura! Ele escreve principalmente para 

o público jovem e seus livros trazem o protagonismo de pessoas negras e LGBTQ+. 

Juan ficou conhecido pelo seu livro “Querido Ex”, primeiro independente, 

depois por uma pequena escritora e agora pela Editora Record, e em breve lançará a 

sequência intitulada “Maldito Ex”. 

 

2.5.5 Julia Rietjens 

Escritora independente há muitos anos, Júlia diz que já perdeu as contas de 

quantos livros escreveu. Atualmente usa o Instagram e o Tik Tok como principais 

fontes de divulgação de suas obras, que são publicadas no Wattpad e pela Amazon. 

Julia também possui um projeto pessoal chamado “Ipê Literário”, trata-se de um 

clube de leitura que incentiva a leitura de livros nacionais, que é sua grande paixão. 

 

2.5.6 Letícia Rosa 

Apesar de ser formada em engenharia de controle de automação, seu coração 

sempre foi dos livros, por isso, após terminar a faculdade decidiu seguir seu sonho de 

adolescente e voltou a escrever. 

A escritora é baiana, mas há 8 anos mora em Minas Gerais e gosta de escrever 

suas histórias em cidades que já viveu ou conheceu. Outra característica dos seus 

livros é ter mulheres, pessoas negras e outras minorias como personagens principais. 
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3. Considerações finais 

 

Com este trabalho foi possível demonstrar a autonomia dos escritores 

independentes, as dificuldades enfrentadas para que eles se mantenham no mercado 

e consigam disseminar suas obras, respondendo de forma clara a pergunta problema 

estabelecida. Também foi importante para entender como a pandemia afetou o 

mercado como um todo, contemplando os outros questionamentos dispostos. 

A reportagem ganha destaque devido ao momento em que foi publicada em 

que o livro sofre ameaça de ser tributado, o que afetaria desde o escritor até o 

consumidor final: o leitor. Livros não devem ser artigo de luxo, o acesso democrático 

a esse objeto de conhecimento diz muito sobre o país que queremos para o futuro e 

reforça a importância da leitura para a formação de pessoas com um pensamento 

mais crítico. 

Mesmo com as mudanças e adaptações que o produto sofreu, acredito que a 

mensagem se manteve, e mais do que uma reportagem é uma oportunidade para que 

as pessoas conheçam e valorizem os escritores nacionais. Quero ressaltar a 

importância de olhar para dentro e descobrir as leituras incríveis que escritores 

brasileiros podem nos proporcionar, e reconhecer o esforço dos independentes em se 

manter e continuarem escrevendo seus livros mesmo com pouco reconhecimento.  

A base de pesquisa presente no referencial teórico foi essencial para a 

compreensão do tema e para construção de uma reportagem fundada em dados e 

pesquisas. Apesar da voz principal ser dos escritores, e seus depoimentos serem o 

fio o condutor, trazer esses dados e especialistas no tema valorizou os relatos. 

Acredito que os produtos multimídias cumpriram seus papéis e 

complementaram o texto de forma que não ficassem cansativos e revigorassem a 

reportagem. A oportunidade consumi-los juntos ou separados do site, foi importante 

para que mais pessoas chegassem na reportagem de diferentes formas. 

Ter as redes sociais como aliada também foi essencial, já que meu público é 

usuário dos principais canais online, e poder levar a linguagem do Instagram para a 

reportagem trouxe uma aproximação e o sentimento de identificação. 

O layout fluído, com pouca blocagem e ilustrações trouxe a leveza que o tema 

pedia, fazendo com que a leitura da reportagem fosse mais prazerosa e fácil. A 

possibilidade da versão mobile também foi um facilitador para que a reportagem 

chegasse a um número maior de pessoas. 
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O projeto Histórias Escritas é uma realização pessoal e profissional. Dar 

espaço para que esses escritores falassem sobre seus trabalhos é extremamente 

gratificante, visto que sou uma leitura assídua e quero que cada vez mais pessoas 

conheçam esses trabalhos incríveis! Espero que a reportagem toque cada um que ler 

e que possa plantar uma semente de esperança pensando na democratização dos 

livros e na valorização dos nacionais. 
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