
Introdução

No dia 26 de novembro, a escola Morro Grande, localizada na Brasilândia, recebeu a 
segunda edição do Afrolab, oficina proposta pela rede KultAfro em parceria com o 
Centro Cultural da Espanha – CCE. Na organização, contamos com o coletivo 
Literatura Suburbana e Quilombhoje. O tema abordado foi Produção de Livros e 
Gestão em Produtos Culturais Afro-brasileiros. 

Convidamos duas palestrantes para abordar o assunto, com enfoques diferentes. Vera 
Lúcia Benedito abriu o evento, trazendo sua experiência e expectativas para a 
literatura afro-brasileira. Ela é mestre e doutora em sociologia e estudos urbanos pela 
universidade estadual de Michigan, nos Estados Unidos, e coordenadora das coleções 
de livros Retratos do Brasil e Consciência em Debate, publicados pela Selo Negro 
Edições, do grupo Summus Editora. 

Em seguida, Driade Aguiar compartilhou seu olhar empreendedor e estratégico. Driade 
coordena a área de comunicação e assessoria da Casa Fora do Eixo São Paulo, rede 
de produtores culturais com mais de 100 coletivos. Além disso, é  integrante do 
Conselho Fiscal da Associação de Produtores e Gestores Independentes de Cubo 
Card, moeda solidária criada pelo circuito.  

O evento aconteceu das 11h às 14h e, no final, os participantes tiveram a 
oportunidade de fazer perguntas para as expositoras. No texto abaixo, você encontra 
um relato da discussão, com foco nas informações mais importantes. Boa leitura.

O mercado e a literatura negra no Brasil

Vera começou sua fala destacando a dificuldade que temos de emplacar livros com a 
temática afro, mesmo após a Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da Rede de 
Ensino a História e Cultura Afro-Brasileira . “É comum ouvir um professor dizer que 
falta material sobre a história da África e afro-brasileira, mas sabemos que essa 
afirmação não é verdadeira.” 

Segundo a socióloga, temos uma média de cinco editoras que pertencem a afro-
brasileiros e que trabalham o tema racial. Mas o material produzido não consegue 
espaço nas seleções de livros didáticos, processo que movimenta, por ano, cerca de 
um bilhão de reais de verbas governamentais federais.

“Quebrar esse obstáculo é um desafio constante. O Brasil tem uma literatura 
eurocêntrica e lucrativa. A abertura para a temática racial, com uma visão política e 
que busque evidenciar o negro de forma positiva, é muito baixa. Mesmo com o 
aumento da demanda por materiais didáticos que abordem a história da áfrica e afro-
brasileira, nossos produtores continuam de fora.”

Vera lembra que tudo começou com a imprensa negra paulistana, que teve início no 
final do século XIX. A luta pela educação e pelos direitos da população já era 
registrada desde aquela época.  Toda essa produção deixou um legado muito 
importante para os movimentos emergentes.  Clique aqui e saiba mais.

“Como exemplo atual, temos o Quilombhoje. Com uma trajetória de 33 anos e 
lançando livros consecutivos de poesias e contos africanos, o projeto abre espaço e 
incentiva autores negros independentes. Além de reunir, em cada lançamento, uma 
média de 2 mil pessoas.” 

http://www.palmares.gov.br/?p=11659


O alto número de leitores e interessados no assunto quebra outra fala e argumento 
comum; a falta de leitores e consumidores da cultura negra. “Nós sempre tivemos 
público e ele está em crescimento constante, em busca de publicações que reflitam 
sua realidade cotidiana. Segundo o censo 2010, temos 97 milhões de pessoas que se 
declaram pretas ou pardas, comprovando que temos um público alvo potencial.”

Para atingi-lo, Vera alerta para a necessidade de mapear e identificar pontos 
essenciais, como; onde esse público se concentra, qual assunto ele quer ler, como 
fazer a distribuição? “Precisamos de pessoas para essa pesquisa de campo. É um 
trabalho de formiguinha, mas que precisa ser feito urgentemente.”

Um dos problemas citados pela socióloga, e que justifica o baixo alcance da literatura 
negra, é a falta de preparo dos nossos produtores para enfrentar a grande indústria. 
 “As editoras e autores independentes que trabalham com nossa temática ainda não 
estão dentro desse processo industrial e burocrático que as grandes editoras integram. 
Por isso, perdemos espaço”, explica.

São poucos os negros que conseguem emplacar publicações em grandes editoras. 
Hoje, temos o exemplo de Nei Lopes. O escritor tem uma lista diversa, de formatos e 
temas, com livros de ficção, poemas, dicionários e enciclopédias, que abordam 
assuntos do universo negro, como o samba, a diáspora africana, entre outros.     

Mas a falta de preparo não é a maior ou única razão por essa perda de espaço. Outra 
limitação é caracterizada pelo ato de desqualificar importantes obras e privar a 
população de conhecê-las, por exemplo, no ambiente escolar e acadêmico. Carolina 
de Jesus e Lima Barreto são exemplos de grandes escritores que não têm suas obras 
divulgadas como mereciam. E Machado de Assis ainda é considerado branco por 
muita gente. “Com muita luta e pressão social, esse cenário está começando a mudar. 
Mas ainda é difícil conhecer um jovem negro que conheça Carolina de Jesus ou um 
professor que apresente Machado de Assis como negro.”

Para suprir essa falta de informação, há um crescimento de iniciativas independentes 
que trazem esses autores e que buscam desenvolver o prazer pela leitura em jovens e 
crianças. Os coletivos que organizam rodas de conversas, saraus e eventos culturais 
estão cada vez mais presentes nas periferias. “O coletivo negro de teatro Os Crespos, 
por exemplo, criou a peça “Ensaio sobre Carolina”, apresentando a escritora para 
muitas pessoas que não a conheciam. 

Agora, veja alguns dados citados pela socióloga e que são determinantes para nossa 
dificuldade de inserção no mercado editorial. 

• O valor médio de um livro, entre 30 e 50 reais, está fora do alcance de grande 
parte da população, não sobre dinheiro para investir na cultura;

• A persistente diferença salarial entre brancos e negros. A Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), divulgada em maio deste ano, aponta que, em 
2010, fechamos o ano com uma diferença salarial de 46,4%. Além da etnia, 
entra também a diferença de gênero. Profissionais identificadas como negras e 
pardas receberam, em 2010, o menor salário médio no Brasil.

• Déficit de leitura. O brasileiro lê, em média, 2 livros por ano, enquanto em 
países vizinhos latino-americanos, como Argentina, Paraguai e Uruguai, esse 
índice sobe para 6  a 7 livros por habitante;

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/05/diferenca-do-salario-entre-brancos-e-negros-cai-mas-ainda-e-de-464.html


• Editoras gerenciadas e com temáticas afro-brasileiras estão fora do mercado 
tradicional.

• Ao mesmo tempo em que não temos espaço, autores que trabalham a nossa 
temática têm dificuldades em se adaptar com o sistema industrial das editoras, 
apontando a necessidade de desenvolvermos um olhar empreendedor e 
estratégico;

Fonte Parcial: Ana Alakija, jornalista especialista em Comunicação Comunitária  
(UFBA), Comunicação e Saúde (ENSP/Fiocruz e JHUniversity-USA) e Democracia  
(DP Democratic School -USA). Ela é editora da alaionline.com (Agência Afro Latina 
Euro Americana de informação) e membro da Cojira-BA.  Texto base: Mercado afro-
literário: o emergente invisível? 

Conheça algumas editoras e livrarias:

MAZZA EDIÇÕES
Sobá Livraria
Nandyala Livraria e Editora
Kitabu Livraria

Selo Negro Edições 

Pertencente a editora Summus, a Selo Negro Edição surgiu em 1998, com o objetivo 
de abordar assuntos com temática afro-brasileira, contemplando o campo da cultural, 
social, político, econômico e educacional da população negra. 

Vera entrou como colaboradora no projeto em 2009, após um convite da editora. Ela 
coordena as coleções Consciência em Debate e Retratos do Brasil Negro, que têm 6 e 
8 publicações, respectivamente, totalizando 14 obras produzidas em 2 anos de 
trabalho. 

Sua função é encontrar autores negros que trabalhem com a temática afro brasileira 
de uma forma política e cultural, contribuindo para o aumento de informação disponível 
no mercado. Além desse papel, ela também é responsável por avaliar e aprovar o 
material que recebe. 

“Com o convite da editora, concretizei um desejo que não conseguia realizar por falta 
de verba. Embora não tenha vínculo empregatício com a editora, eu entendi o 
momento histórico dessa oportunidade. Fiz uma busca de intelectuais, negros e não 
negros, que trouxessem a vivência dos assuntos relacionados à nossa cultura e não 
tive dificuldade em encontrá-los.”

Conheça as obras:

Coleção Retratos do Brasil negro              

História da África e afro-
brasileira 
Luciano Braga 
Elisabete Melo 
Edição 1 / 2010

Políticas públicas e ações 
afirmativas 
Dagoberto José Fonseca 
Edição 1 / 2009

http://kitabulivraria.wordpress.com/
http://www.pic-clube.com.br/e_mkt/bip/nandyala.html
http://sobalivros.com.br/blog/tag/soba-livraria/
http://www.mazzaedicoes.com.br/
http://www.japer.org/2011/10/mercado-afro-literario-o-emergente-invisivel/
http://www.japer.org/2011/10/mercado-afro-literario-o-emergente-invisivel/
http://cojirabahia.blogspot.com/2010/09/o-que-e-cojira-ba-e-o-que-ela-faz_22.html
http://alaionline.com/


Imprensa negra no Brasil do 
século XIX 
Ana Flávia Magalhães Pinto 
Edição 1 / 2010

Racismo, sexismo e 
desigualdade no Brasil 
Sueli Carneiro 
Edição 1 / 2011

Literatura negro-brasileira 
Cuti 
Edição 1 / 2010

Relações raciais e desigualdade 
no Brasil 
Gevanilda Santos 
Edição 1 / 2009

Coleção Consciência em Debate  
Abdias 
Nascimento 
Sandra Almada 
Edição 1 / 2009

Lima Barreto 
Cuti 
Edição 1 / 2011

Cruz e Sousa 
Paola Prandini 
Edição 1 / 2011

Luiz Gama 
Luiz Carlos Santos 
Edição 1 / 2010 

João Cândido 
Fernando 
Granato 
Edição 1 / 2010

Nei Lopes 
Oswaldo Faustino 
Edição 1 / 2009 

Lélia Gonzalez 

Flavia Rios 
Alex Ratts 
Edição 1 / 2010

Sueli Carneiro 
Rosane da Silva  
Borges
Edição 1 / 2009

2ª Expositora

Nasce o circuito Fora do Eixo
Em 2006, quatro coletivos independentes de Cuiabá (MT), Rio Branco (AC), 
Uberlândia (MG) e Londrina (PR), se uniram com um propósito: montar uma rede de 
trabalho, constituída por grupos e empreendimentos solidários,  para atuar na cadeia 
produtiva da cultura. 

Por estarem fora dos dois grandes polos de acontecimentos e oportunidades, São 
Paulo e Rio de Janeiro, a proposta foi batizada por Fora do Eixo e, aos poucos, 
começou a expandir para todo o Brasil. 

A princípio, a música era o único e principal foco de trabalho. Mas, com o passar dos 
anos, foi inevitável ampliar o leque de atuação e abrir espaço para outras linguagens, 
como teatro, artes visuais, cinema, literatura e outras parcerias.

Após cinco anos, o Fora do Eixo tem representatividade em 26 estados brasileiros, no 
distrito federal, em três países da América Central e um na América do Sul. São mais 
de 100 coletivos e mais de 2 mil pessoas que integram e colaboram para o circuito.



“O aumento de integrantes aconteceu porque cada cidade iniciante captou cidades 
vizinhas. E, de acordo com a entrada de novos integrantes, cresceu também a 
diversidade dos segmentos culturais”, disse Driade. 

Então, o circuito Fora do eixo se define como uma rede de coletivos, de diferentes 
segmentos e regiões, pautada na economia solidária, no trabalho colaborativo e em 
tecnologias sociais. O objetivo é atuar como multiplicadora da cultura e buscar formas 
de sustentabilidade, distribuição de seus produtos e formação de agentes culturais.

Organização 

Pautado no princípio da autogestão, a rede tem uma forma de funcionamento 
totalmente sistematizada e organizada.  No Congresso anual Fora do Eixo, instância 
máxima deliberativa da rede, é feito o planejamento para o ano seguinte.  E foi na 
edição de 2009, em Rio Branco, que decidiram a Carta de Princípios, o Regimento 
Interno e o Organograma Geral. 

“Nós precisávamos sistematizar os nossos processos. Caso isso não acontecesse, a 
chance de dar errado era muito grande. No Brasil, grande parte das iniciativas 
independentes ganham o rótulo de amadoras por não se organizarem, não queríamos 
que isso acontecesse”, explica Driade. 

Basicamente, o FdE (Circuito Fora do Eixo) se divide em Pontos de Articulação, 
Linguagem e Parceiros. Os três elementos devem trabalhar conectados e visam dar 
sustentabilidade à rede no âmbito municipal. Veja a descrição abaixo:

Ponto de Articulação: Movimentos ou organizações, sem fins lucrativos, 
responsável por mediar toda e qualquer ação do Fora do Eixo em uma cidade, assim 
como captar novos agentes e parceiros interessados na rede. Cada cidade precisa ter, 
no mínimo, 1 ponto de articulação. 

Ponto de Linguagem: Organizações formais ou informais, de qualquer natureza 
jurídica, que participam da rede nacional e apoiam os coletivos em suas respectivas 
linguagens: Música, audiovisual, pesquisa e etc. Eles estão diretamente ligados com 
os Pontos de Articulação e podem participar de reuniões e ambientes deliberativos, 
com direito de voz e voto, ou não, de acordo com a situação.

Ponto Parceiro: Organizações formais ou informais, de qualquer natureza jurídica, 
que participam da rede nacional e apoiam os coletivos com pontos de distribuição, 
pontos de mídia, pontos de pesquisa e etc, além de ter um trabalho mais amplo, 
semelhante ao Ponto de Articulação. Eles estão diretamente ligados com os Pontos de 
Articulação e podem participar de reuniões e ambientes deliberativos, com direito de 
voz e voto, ou não, de acordo com a situação.

Para coordenar todos os pontos de articulação, foram eleitos escritórios nacionais e 



estaduais. A Casa Fora do Eixo, localizada em São Paulo, é um deles, considerada a 
sede dos escritórios nacionais. “Quando eu digo escritório, considere a Casa Fora do 
Eixo, que é habitada por uma comissão de diferentes regiões. Todos os moradores 
são eleitos pelo nível de dedicação ao projeto. Aqui em São Paulo, cuidamos das 
atividades institucionais e temos 14 pessoas empenhadas integralmente para o 
circuito.”

As tomadas de decisões e resoluções de problemas acontecem em diferentes tipos de 
reuniões, com perfil deliberativo; reuniões virtuais, no festival e no congresso Fora do 
Eixo, instância máxima que é dividida em etapas nacionais e regionais. 

Na etapa nacional, são definidas as diretrizes norteadoras do planejamento anual da 
rede, com a presença de todos os pontos de linguagem e articulação. “Nossa 
organização é horizontal, não existe chefe. O nível de ligação que um participante tem 
com o circuito é um dos critérios para definir se ele tem ou não direito a voz e voto. 
Para nós isso é muito claro.” 

No Congresso, são definidas as áreas de prioridade e atuação para o próximo ano. 
Atualmente, o circuito Fora do Eixo tem Eixos Temáticos, que são os temas 
norteadores da rede, e as Frentes Gestoras, que são os principais núcleos de ação. 
Para ver na íntegra, clique aqui. 

No campo das frentes gestoras, Driade se aprofundou em alguns temas: Comunicação 
Fora do Eixo, Fora do Eixo Card, Universidade Livre Fora do Eixo e Agência Fora do 
Eixo. 

Comunicação Fora do Eixo
“A comunicação é um dos principais pilares da nossa rede. Só assim conseguimos 
manter 2 mil pessoas que estão espalhadas pelo país em sintonia. A internet é a nossa 
principal ferramenta de trabalho. Buscamos utilizar todas as novas tecnologias ao 
nosso favor.” 

A área de comunicação Fora do Eixo trabalha com redes sociais, rádio, TV, redação, 
assessoria, design e a Mídia FDE, com os projetos institucionais do Circuito 

O Fora do Eixo Card e a sustentabilidade financeira
Pautando-se na economia solidária, o circuito criou a moeda Fora do Eixo Card, que 
pode ser aceita por qualquer organização e estabelecimento que estiver de acordo 
com o sistema, baseado na troca de serviço. 

Exemplo: Se você compra um almoço com Card, o dono do restaurante pode usar 
esse crédito com outro estabelecimento que aceita o moeda ou solicitar um serviço do 
Circuito fora do Eixo, desde que tenha o mesmo preço. 

Internamente, a maioria das transações são realizadas em card, mas também existem 
estabelecimentos externos que aceitam a moeda, além de parcerias com outras 
iniciativas de economia solidária, como a moeda cultural Solanos. “Por exemplo, se a 

http://agenciasolanotrindade.wordpress.com/a-moeda-solidaria/
https://docs.google.com/View?id=dhptg55t_467c5gg5vfx


Casa Fora do Eixo tem um gasto de R$50 mil reais, pelo menos R$ 30mil é pago em 
Card”, explica Driade.  

O card tem valor equivalente ao Real. Então, R$ 1,00 tem o mesmo valor que 1c. E o 
valor do trabalho é quantificado em horas. “Se eu levo 6h para fazer um release e 
outra pessoa leva o mesmo tempo para varrer a casa, ganharemos o mesmo valor, 
600c.” Segundo Driade, esse conceito reforça o valor da igualdade e do respeito pelo 
trabalho do próximo. 

Mas a verba para pagar as contas tradicionais, como água, luz e telefone, e todas as 
outras que não entram nesse sistema, são pagas com a verba do Fundo Nacional 
Fora do Eixo. Essa é uma conta que reúne outros tipos de investimentos e cada 
retirada é devidamente registrada. 

“Normalmente, esse dinheiro é resultado de festivais, vendas de produtos e etc. Todos 
os coletivos repassam uma porcentagem do seu lucro para o circuito.” Driade 
complementa que os editais também entram como fonte de renda, mas com foco em 
ações e projetos específicos. “Temos uma equipe responsável por mapear e fazer a 
inscrição em todas as oportunidades possíveis.”

Os integrantes que moram e trabalham nos escritórios não recebem nenhum tipo de 
remuneração. “Se um dia alguém falar que recebe salário trabalhando para a Casa 
Fora do Eixo, é mentira. Isso só acontece se a pessoa tiver uma atividade paralela, 
sem relação com o circuito.”

Por exemplo, se a Driade é chamada para dar uma palestra sobre o projeto, a 
remuneração é depositada no Caixa Coletivo, que fica disponível para os moradores. 
Quando preciso, todos têm liberdade para retirar e utilizar o dinheiro. “Desde que 
registrado e justificado em nossa lista de controle, descrevendo o produto adquirido, 
seu valor e etc, posso retirar desse caixa o valor que eu quiser. Mas, depois, tenho 
que explicar por que gastei R$ 200,00 em um tênis e minha colega R$ 50,00, por 
exemplo.”
  

Universidade Livre Fora do Eixo
A formação é outra preocupação do projeto. Segundo Driade, a maioria das pessoas 
do projeto tem formação superior, mas acreditam em outra forma de aprendizado, o 
autodidatismo. “Não somos contra o ensino tradicional, só achamos que o modelo 
atual limita sua criatividade e capacidade de aprender a uma caixinha.”

Por isso, eles criaram a Universidade Livre Fora do Eixo (UniFDE). Normalmente, os 
próprios integrantes do circuito atuam como professores. A ideia é compartilhar o 
conhecimento produzido pelo circuito com os agentes, artistas, parceiros e qualquer 
pessoa que tenha interesse, além de estimular outras e novas metodologias de 
educação. 

http://foradoeixo.org.br/profile/universidade


“Nós nos preocupamos em compartilhar tudo o que aprendemos e produzimos. Isso 
também vale para o artista que participa da rede. Precisamos prepará-lo para lidar 
com o mundo de hoje. Tudo é muito rápido e ele precisa pensar em todas as cadeias 
de produção; finalizar o produto, divulgar, distribuir e etc.”

Agência fora do eixo

A agência é responsável pela circulação dos artistas da rede. Nesse trabalho está 
contemplado o fechamento de shows, espetáculos, propostas comerciais, marketing, e 
todos os detalhes que envolvem a carreira artística.

“Por conta da quantidade de pessoas e coletivos envolvidos no processo, nossa 
agência ganha cada vez mais força. Isso é positivo, mas também pode não ser. É 
importante lembrar que somos uma alternativa, contrariando a grande indústria 
cultural. Sempre buscamos formas de não sair desse caminho.”

O Fora do Eixo e a questão Racial
Já na parte de perguntas e respostas, um dos participantes do Afrolab questionou se a 
o tema racial era discutido pelos integrantes do circuito e, caso sim, qual era a posição 
do grupo.  

Driade contou que essa pauta ainda não é muito explorada e que, quando acontece, o 
debate é mais direcionado para a diferença de classes e não racial.

“Nós queremos amadurecer esse assunto e precisamos ser provocados nesse 
sentido. A música negra é muito presente em nosso dia a dia, principalmente com o 
Hip Hop. Mesmo assim, o assunto não é abordado com ênfase. Vocês estão 
convidados para visitar a casa e puxar essa reflexão.”

Links do projeto e assuntos relacionados:

Portal Fora do Eixo
Organograma Fora do Eixo
Regimento Interno
Universidade Livre Fora do Eixo

http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
https://docs.google.com/Doc?docid=0AZzuWjxJTOzcZGQyNmo3M3dfMThnZDVxNG1mNA&hl=pt_BR
https://docs.google.com/View?id=dhptg55t_467c5gg5vfx
http://foradoeixo.org.br/institucional

