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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O curso de Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo foi criado em 1972. Nasceu sob os auspícios do Ano Internacional do Livro, em 

uma época de questionamentos sobre o papel desempenhado pelos suportes 

impressos na sociedade contemporânea diante da emergência das novas mídias, e em 

meio à defesa apaixonada de intelectuais do mundo que se levantaram em sua defesa, 

como bem o atesta Le Courrier da UNESCO, que naquele ano publicou todo um volume 

dedicado ao sábio invento de Gutenberg1.  

Foi o segundo curso superior destinado a formar editores no Brasil. O primeiro 

surgiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1971. Notemos que esses 

cursos vinham atender a novas demandas do mercado de bens culturais, o qual 

caminhava para a especialização e a segmentação dos produtos, em função das classes 

emergentes de consumo que despontavam nesses tempos de “milagre econômico”2. 

Assim, a abertura de cursos superiores voltados para a produção editorial no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, no início da década de 1970, ratificou o papel centralizador 

dessas duas principais capitais do centro-sul do país na produção e consumo de 

impressos. As duas iniciativas confirmaram a tendência anunciada por José Marques 

de Melo no discurso de inauguração do curso de Produção Editorial da Escola de 

Comunicações e Artes:  

 

Não era mais possível continuar com a formação empírica de editores autodidatas, 

como são todos os que conheço em nosso país. [...] Eles surgiram numa época em que não 

havia qualquer escola para os formar, e assim só com muito esforço e coragem lançaram-se 

numa tarefa de verdadeira aventura, por não possuírem nenhuma formação que os habilitasse 

                                                             
1
 O Ano Internacional do Livro, coordenado pela UNESCO, ensejou uma série de outras ações, as quais objetivavam 

não apenas convidar os intelectuais a refletir sobre o papel do livro no mundo, mas, principalmente, criar ações de 
incentivo e fomento à leitura. Dentre os estudos publicados nesse contexto, cf. Robert Escarpit, La révolution du 
livre. 2

a
 édition revue et mise à jour. Paris: PUF; UNESCO, 1972. 

2
 Cf. Sandra Reimão, Mercado Editorial Brasileiro (1960-1990). São Paulo: FAPESP; Com-Arte, 1996. 
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para o exercício de tal nobre função [...] Eles, mais do que nós, estavam lutando para a 

existência de um curso como este3.  

 

A primeira turma de formandos em Editoração colou grau em 1975. Desta data 

até 2010 a Escola formou mais de três centenas de bacharéis.   

Desde sua implantação, o curso tem evoluído pari passu às transformações 

socioculturais e à evolução dos meios de comunicação. Atento à modernização que 

alcança a indústria editorial no país e no exterior, busca atualizar sua linguagem e sua 

infraestrutura, particularmente com a inserção de disciplinas e de equipamentos de 

multimídia para a produção textual nos suportes impresso e digital.  

O acompanhamento das inovações no campo da produção editorial e gráfica 

por parte do corpo docente, sempre empenhado em refletir sobre o sentido do 

projeto político-pedagógico que norteia o curso e, consequentemente, sobre as 

competências esperadas do profissional da área, tem concorrido para o êxito dos 

alunos egressos no mercado de trabalho. O aquecimento do mercado de bens 

culturais, associado à oferta constante de estágios e de empregos nas diversas áreas 

para as quais o aluno da ECA-USP está habilitado a atuar, certamente constitui um dos 

fatores explicativos para o alto índice de demanda pelo curso nos últimos anos. No 

vestibular de 2011, a concorrência foi da ordem de quase dezenove candidatos por 

vaga. Em 2008, 2009 e 2010 a relação candidato-vaga manteve a média de dezessete 

candidatos por vaga. 

Por este breve histórico, parece evidente que desde as origens o curso de 

Editoração confirma sua vocação multidisciplinar, pois incorpora na grade curricular 

disciplinas teóricas e práticas dedicadas à formação acadêmica humanística tanto 

quanto à formação profissional apta ao trabalho familiarizado com as inovações 

tecnológicas. Para isso, o curso conta com a empresa júnior e a editora-laboratório 

Com-Arte, dedicadas à publicação de livros, revistas e outros produtos editoriais em 

suporte digital ou impresso. Além disso, o curso estimula as atividades 

                                                             
3
 Apud William Rezende de Paiva, Um Olhar Histórico sobre a Construção da Identidade do Profissional de 

Editoração no Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso em Editoração. ECA-USP, 2009, p. 110. 
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complementares4 de Pesquisa e Extensão, segundo os princípios fundadores da 

Universidade de São Paulo, e participa de vários programas de intercâmbio 

internacional. Notemos, outrossim, que se trata da única universidade pública a 

formar editores em nível superior no Estado de São Paulo. 

Cumpre, ainda, ressaltar o reconhecimento público da alta qualidade do curso 

de Editoração oferecido pela Escola de Comunicações e Artes que, em 2005, foi 

agraciado com o “Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante Categoria 

Empregabilidade”. Em 2010, foi o único a receber nota máxima (cinco estrelas) na 

avaliação do Guia dos Estudantes, resultado que se repete há vários anos e constitui 

um dado da maior importância, considerando a expansão de cursos com projetos 

similares em instituições particulares localizadas na capital paulista e noutras 

instituições públicas e particulares brasileiras5.  

Sobre os desafios futuros, questões levantadas no passado e discutidas no 

presente já os vislumbraram: ampliar o corpo docente, visando sua maior adequação 

às exigências da grade curricular e à pesquisa científica, e atender às novas demandas 

da sociedade, em especial aquelas relacionadas às novas tecnologias, com a mesma 

serenidade daqueles que jamais duvidaram da importância do editor e, 

principalmente, do livro ou – de modo mais abrangente – do impresso para o fomento 

da cultura nas sociedades contemporâneas. 

As mudanças promovidas na grade curricular do curso de Editoração da Escola 

de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, para o ano de 2012, fizeram-se 

após longo debate, com participação ativa do corpo docente e discente. Resultados 

parciais, embora bem avançados, do processo de reforma foram divulgados 

                                                             
4
 “Assim, além das disciplinas típicas e tradicionais da sala de aula e de práticas ditas laboratoriais, segundo o 

padrão de turma/docente/horas-aula semanais, podem ser previstas Atividades Complementares, com atribuição 
de créditos ou computação de horas para efeito de integralização do total previsto para o Curso […]”. Diretrizes 
Curriculares…, MEC, 2001. 
5
 O Guia do Estudante, da editora Abril, identificou oito instituições de ensino (particulares e públicas) que oferecem 

formação superior em Produção Gráfica. São as particulares: Faculdade Internacional de Curitiba (PR); Faculdade 
Hélio Rocha (BA); Universidade Anhembi-Morumbi (SP); Faculdade Anhanguera de São Caetano (SP); Faculdades Rio 
Branco. As públicas: Universidade de São Paulo (SP); Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ); Universidade 
Federal de Santa Maria (RS) [Fonte: www.guiadoestudante.com.br, acesso em 13 de março de 2011]. Os números 
diferem sensivelmente em relação aos dados fornecidos pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), para o ano de 2005. Embora exista um hiato de cinco anos entre um levantamento e outro, releve-se 
a concentração de cursos da área de Produção Editorial no centro-sul do país (cf. Eniel do Espírito Santo, “Proposta 
de uma matriz curricular para o Curso de Comunica  o  ocial com  a ilita  o em Produ  o Editorial”, Intercom, 
2005, pp. 2-3. 

http://www.guiadoestudante.com.br/
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amplamente em sessões do Fórum de Graduação da ECA, realizado ao longo de 2010, 

estimulando novas contribuições para a obtenção do resultado que agora se 

apresenta. Durante o processo de estudo e revisão do programa, contamos com o 

apoio de profissionais da área editorial, que por meio de conferências abertas aos 

alunos e professores expuseram seus pontos de vista sobre as formas de atuação no 

mercado, suas experiências individuais e suas expectativas em relação aos egressos do 

curso6. Algumas incursões em programas de cursos similares no Brasil e no exterior 

foram feitas a título de comparação e na perspectiva de tornar nossa grade curricular 

compatível com outros programas de referências, o que para alunos e professores se 

apresenta como um caminho para futuras parcerias e intercâmbios7. Na fase final de 

preparação da nova grade, contamos com o apoio valioso de profissionais da 

Secretaria do CJE, do Serviço de Graduação da ECA e da Pró-Reitoria de Graduação. 

Enfim, as propostas firmadas neste projeto-político pedagógico e que se 

refletem na nova grade curricular apóiam-se em três bases: 

 

1ª) críticas, sugestões e reivindicações do corpo discente; 

2ª) adequação do programa ao quadro de professores em atividade no curso de 

Editoração, o que implicou a atualização ou reforma de quase todos os programas, 

além da criação ou exclusão de disciplinas, tendo em vista o diagnóstico das 

necessidades para uma formação de excelência, a articulação entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, mas também a falta de professores em alguns setores 

estratégicos do curso, lacuna provisoriamente preenchida com a inestimável 

colaboração, sobretudo, de dois professores aposentados da ECA: Edmir Perrotti, 

do CBD, e Francisco Roberto Savioli, do CCA. 

                                                             
6
 Em 2010, foram ouvidos os seguintes editores: José Bantim Duarte (ex-Ática); Iuri Pereira Jaime (Hedra); Sebastião 

Lacerda (Nova Fronteira e Nova Aguilar); Alexandre Martins Fontes (WMF Martins Fontes); Augusto Massi (Cosac 
Naify). Os depoimentos foram gravados, transcritos e, mais tarde, ser o editados na cole  o “Editando o Editor”. 
7
 Analisamos, basicamente, o curso oferecido pela ECO-UFRJ, por se tratar de uma referência importante no campo 

e, também, por se situar na segunda capital brasileira mais expressiva em termos de produção editorial. Do 
exterior, analisamos os programas das seguintes instituições: Sherbrook (Sherbrooke – CAN), Pôle Métiers du Livre 
(Paris 10 – FRA) e Gutenberg Institute for the Book (Mainz – ALE). 
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3ª) estudo das Diretrizes Curriculares da área de Comunicação Social, particularmente, 

dos tópicos relativos à Habilitação em Editoração8. 

 

Tendo em vista a importância inegável desse último documento para a 

consolidação do programa que se espera implementar em 2012 no curso de 

Editoração da ECA-USP, reproduzimos, a seguir, alguns tópicos das “Diretrizes 

Curriculares para a área de Comunica  o  ocial e suas  a ilita ões”.  

 

  

                                                             
8
 Documento aprovado por unanimidade pela Câmara de Educação Superior em 3 de março de 2001, não tendo 

recebido, pelo que consta, nenhuma alteração desde essa data. Publicado pelo Diário Oficial da União em 
09/07/2001. 
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DIRETRIZES CURRICULARES (MEC)9  

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Estas Diretrizes Curriculares da Área da Comunicação foram elaboradas procurando 

atender a dois objetivos fundamentais: 

 

a) flexibilizar a estruturação dos cursos, tanto para atender a variedades de 

circunstâncias geográficas, político-sociais e acadêmicas, como para ajustar-se ao 

dinamismo da área, e para viabilizar o surgimento de propostas pedagógicas 

inovadoras e eficientes; 

b) estabelecer orientações para a obtenção de padrão de qualidade na formação 

oferecida. 

 

HABILIDADES GERAIS 

 

O perfil comum do egresso corresponde a um objetivo de formação geral que deve ser 

atendido por todos os Cursos da área e em todas as habilitações de Comunicação, 

qualquer que seja sua ênfase ou especificidade. Trata-se de base que garanta a 

identidade do Curso como de Comunicação. 

O egresso de Curso de Graduação em Comunicação, em qualquer de suas 

habilitações, caracteriza-se por: 

 

1. sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise crítica 

referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e a 

suas inserções culturais, políticas e econômicas; 

                                                             
9
 Reproduzimos apenas os tópicos pertinentes ao processo de elaboração do projeto político-pedagógico do curso 

de bacharelado em Editoração e, por conseguinte, às alterações propostas na grade curricular. O documento 
completo encontra-se disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf>.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf
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2. sua habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais e 

profissionais na área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo 

contemporâneo; 

3. sua visão integradora e horizontalizada – genérica e ao mesmo tempo 

especializada de seu campo de trabalho possibilitando o entendimento da 

dinâmica das diversas modalidades comunicacionais e das suas relações com os 

processos sociais que as originam e que destas decorrem; 

4. utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, sendo 

portanto competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-político sobre 

o exercício do poder na comunicação, sobre os constrangimentos a que a 

comunicação pode ser submetida, sobre as repercussões sociais que enseja e ainda 

sobre as necessidades da sociedade contemporânea em relação à comunicação 

social. 

 

O CURSO DE EDITORAÇÃO: PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil do egresso em Editoração se caracteriza: 

 

1. pela gestão e produção de processos editoriais, de multiplicação, reprodução e 

difusão, que envolvam obras literárias, científicas, instrumentais e culturais; 

2. pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à produção de livros e impressos 

em geral, livros eletrônicos, CDROMs e outros produtos multimídia, vídeos, discos, 

páginas de Internet, e quaisquer outros suportes impressos, sonoros, audiovisuais 

e digitais 

3. pelo domínio dos processos editoriais, tais como planejamento de produto, seleção 

e edição de textos, imagens e sons, redação e preparação de originais, produção 

gráfica e diagramação de impressos, roteirização de produtos em diferentes 

suportes, gravações, montagens, bem como divulgação e comercialização de 

produtos editoriais10. 

 

 

                                                             
10

 Apresentaremos mais adiante a forma como esta cadeia produtiva se reflete em nossa proposta curricular. 
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HABILIDADES ESPECÍFICAS 

 

Além das competências e habilidades gerais acima referidas, há que se promover o 

desenvolvimento de competências específicas: 

 

1. dominar processos de edição de texto tais como: resumos, apresentações, textos 

de capa de livros, textos de revistas, textos que acompanham edições sonoras, 

audiovisuais e de multimídia, textos para publicações digitais, tratamento de textos 

didáticos e paradidáticos, textos de compilação, de crítica e de criação; 

2. dominar a língua nacional e as estruturas de linguagem aplicáveis a obras literárias, 

científicas, instrumentais, culturais e de divulgação em suas diferentes formas: 

leitura, redação, interpretação, avaliação e crítica; 

3. atentar para os diferentes níveis de proficiência dos públicos a que se destinam as 

produções editoriais; 

4. ter competências de linguagem visual, como o conhecimento de produção de 

imagens pré-fotográficas, fotográficas e pós-fotográficas e os principais processos 

de design gráfico, desde tipologias até edição digital; 

5. ter competências de linguagem de multimídia11, como o conhecimento de 

processos de produção de registros sonoros, videográficos e digitais, tais como 

CDs, vídeos, edição de páginas e outras publicações em Internet;  

6. desenvolver ações de planejamento, organização e sistematização dos processos 

editoriais, tais como o acompanhamento gráfico de produtos editoriais, seleção de 

originais, projetos de obras e publicações, planejamento e organização de séries e 

de coleções, planejamento de distribuição, veiculação e tratamento publicitário de 

produtos editorial; 

7. ter conhecimentos sobre a história do livro, a história da arte e da cultura; 

8. fazer avaliações críticas das produções editoriais e do mercado da cultura; 

9. agir no sentido de democratização da leitura e do acesso às informações e aos bens 

culturais; 

                                                             
11

 Hoje, fala-se em hipermídia, o que subentende o domínio dos princípios e ferramentas que conformam essa 
linguagem. Ver programa do curso. 
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10. assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e 

teorias referentes aos processos de Editoração. 

 

CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

Os conteúdos curriculares são diferenciados em Conteúdos Básicos e Conteúdos 

Específicos. Os conteúdos básicos são aqueles relacionados tanto à parte comum do 

curso quanto às diferentes habilitações. Os conteúdos específicos são aqueles que 

cada instituição, livremente, deve eleger para organizar seu currículo pleno, tendo 

como referência os objetivos e os perfis comum e específicos anteriormente definidos. 

 

Conteúdos Básicos 

 

Os conteúdos básicos são caracterizadores da formação geral da área, devendo 

atravessar a formação dos graduandos de todas as habilitações. Envolvem tanto 

conhecimentos teóricos como práticos, reflexões e aplicações relacionadas ao campo 

da Comunicação e à área configurada pela habilitação específica. Estes conhecimentos 

são assim categorizados: conteúdos teórico-conceituais; conteúdos analíticos e 

informativos sobre a atualidade; conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias 

midiáticas, conteúdos ético-políticos. 

 

Conteúdos Específicos 

 

Os conteúdos específicos serão definidos pelo colegiado do curso, tanto para favorecer 

reflexões e práticas no campo geral da Comunicação, como para incentivar reflexões e 

práticas da habilitação específica. 

Cada habilitação, correspondendo a recortes dentro do campo geral da 

Comunicação, organiza conhecimentos e práticas profissionais, aborda questões 

teóricas, elabora críticas, discute a atualidade e desenvolve práticas sobre linguagens e 

estruturas. 
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ESTÁGIOS E ATIVIDADES ACADÊMICASCOMPLEMENTARES 

O Estágio orientado por objetivos de formação refere-se a estudos e práticas 

supervisionados em atividades externas à unidade de oferecimento do Curso.  

As Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) realizadas sob a 

supervisão de um docente buscam promover o relacionamento do estudante com 

a realidade social, econômica e cultural, e de iniciação à pesquisa e ao ensino. 

Tais tipos de ação pedagógica caracterizam mecanismos de interação com o 

mundo do trabalho, assim como o confronto com possibilidades metodológicas 

visando a promoção de uma formação complexa. 

Assim, além das disciplinas típicas e tradicionais da sala de aula e de práticas ditas 

laboratoriais, segundo o padrão de turma/docente/horas-aula semanais, podem ser 

previstas Atividades Acadêmicas Complementares, com atribuição de créditos 

ou computação de horas para efeito de integralização do total previsto para o 

Curso. 

 

 

SOBRE AS AACs 

Em atendimento à Resolução CoG, CoCEx e CoPq Nº 7788/2019, da Universidade 

de São Paulo, incluem-se, neste Programa Político Pedagógico as seguintes 

especificações sobre as Atividades Acadêmicas Complementares (AACs): 

As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional. O que caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga 

horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante durante o 

semestre ou ano letivo, de acordo com o Parecer do CNE/CES n° 492/2001. 

Estas atividades são constituídas através de participações em eventos internos e 

externos à instituição de educação superior, tais como semanas acadêmicas, 

congressos, seminários, palestras, conferências, atividades culturais; 

integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e profissional; 

atividades de iniciação científica, de extensão, assim como de monitoria. 
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E deverão ser realizadas pelo discente a partir do segundo semestre do curso e 

integralizadas até um semestre antes da realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

As atividades acadêmicas complementares correspondem, para este curso, a 04 

(quatro) créditos trabalho obrigatórios na grade curricular do discente, que 

serão computados conforme regimento interno específico. 

 

ESTRUTURA DO CURSO 

O curso de Comunicação Social pode ser oferecido por créditos, havendo, no 

entanto, atenção para uma sequência equilibrada de conteúdos curriculares e 

acompanhamento planejado da formação. 

Na oferta seriada importa considerar, além de uma sequência harmônica e lógica, 

a flexibilidade de caminhos alternativos. 

Na organização modular, deverá ser esclarecido o seu modo de inserção na 

estrutura geral do curso. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A avaliação é periódica e se realiza em articulação com o Projeto Acadêmico do 

curso sob três ângulos: 

a) pertinência da estrutura do Curso, observando o fundamento de suas 

propostas e a adequação dos meios postos em ação para realizá-las; 

b) aplicação dos critérios definidos pelo colegiado de curso, para a sua 

avaliação; 

c) mecanismos de acompanhamento e avaliação externa e interna do próprio 

curso. 
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ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE EDITORAÇÃO DA ECA-USP 

 

 

 

HISTÓRICO 

 

O projeto político-pedagógico do curso de Editoração da ECA-USP ratifica e acentua a 

natureza múltipla do profissional que se pretende formar, seja na perspectiva das 

exigências do mercado, seja em sua tarefa suprema de formar cidadãos conscientes de 

seu papel social. Tais premissas resultaram na confluência de três eixos que norteiam a 

estrutura curricular do curso, mas que devem ser considerados como momentos de 

um mesmo processo: 

  

1. disciplinas teóricas, que abarcam o universo da comunicação, do livro e da edição;  

2. disciplinas teórico-práticas, específicas da práxis profissional voltada para a gestão, 

produção e linguagens;  

3. disciplinas em que se concentram temas transversais, relacionados às 

Humanidades.  

 

Ao longo de sua história – como de resto na de todos os departamentos da ECA 

– o curso de Editoração tem experimentado vários modos de articulação entre esses 

três eixos, promovendo a integração do espírito crítico das disciplinas acadêmicas com 

a diretriz prática que dirige as disciplinas profissionalizantes.  

A partir de 1999, para se adequar às exigências de um curso que atendesse a 

um projeto intelectual fortemente vinculado ao pensamento humanístico, foram 

implantadas novas disciplinas, como Cultura e Literatura Brasileira I, II e III, e, da 

mesma forma, reformulou-se o conteúdo de disciplinas já existentes, como Língua 

Portuguesa (Teoria e Prática do Texto) I e II. 

Em nova alteração da grade curricular, de acordo com proposta elaborada em 

2005, reforçaram-se as exigências de disciplinas vinculadas às Artes Gráficas, 

particularmente na área de design editorial, respondendo positivamente às novas 
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demandas do mercado. Por outro lado, o eixo transversal, composto por disciplinas 

vinculadas à produção científica nas áreas de Humanidades passou por nova fase de 

reformulação, tanto no campo dos estudos da Cultura Brasileira, quanto na área de 

História Editorial. Esta última, certamente, empenhada em propor novas abordagens e 

reflexões acerca de questões prementes, a saber, as revoluções do livro, e, por 

extensão, o futuro do livro.  

Pode-se afirmar que as alterações programadas para 2012, consensuais entre 

professores e alunos, reforçam em suas grandes linhas o projeto político-pedagógico 

definido em 2005, o que implica afirmar que elas atuam muito mais na estrutura da 

grade, nas disciplinas, do que nos fundamentos que as criaram ou mesmo nos eixos 

que as estruturaram e as tornaram coerentes com as Diretrizes Curriculares.  

 

DISCIPLINAS & PROFISSÕES 

 

Conforme veremos no quadro de disciplinas, cada semestre comporta uma 

amostragem significativa de cada grupo ou núcleo de matérias, de tal maneira que o 

aluno entre em contato, desde o primeiro semestre, com programas de Formação 

Geral e Humanística, mas, também, com os Programas Específicos nas áreas de Edição 

Gráfica e Edição de Texto. Em cada grupo e também entre os grupos, houve a 

preocupação de se criar uma sequência lógica entre as disciplinas, que possibilite o 

aprofundamento do conteúdo ao longo dos semestres. 

Consoante ao que foi assinalado, podemos dizer que se o ordenamento e a 

seleção das disciplinas se fizeram à luz de um projeto pedagógico fundamentado e 

discutido a partir das prerrogativas do corpo docente e discente, com todas as 

dissensões que a questão pode suscitar, não se prescindiu, por outro lado, do 

horizonte de expectativas sobre o profissional que se pretende formar, pois 

acreditamos que o bacharelado em Editoração se singulariza por formar profissionais 

habilitados a atuar em diversas fases do processo de produção, comercialização e 

criação do produto editorial, independentemente de seu suporte.  

Por atuar no mercado de bens culturais, espera-se que o editor, quaisquer que 

sejam suas responsabilidades na cadeia de produção e distribuição em que atua, tenha 

consciência e responsabilidade quanto ao sentido ético, social, político e econômico de 
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suas ações. Consciência e responsabilidade que se reflete na qualidade do produto, 

logo, no papel que ele desempenha nos circuitos em que se insere. 

É o que vemos no fluxograma abaixo, o qual procura descrever o “ciclo de vida 

do livro”12:  

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Se analisada pelo critério da atuação profissional, a estrutura curricular se organiza a 

partir de três frentes:  

 

 

 

                                                             
12

 Ver Robert Darnton, “O que é a história do livro?”, O Beijo de Lamourette, São Paulo, Companhia das Letras, 
1990, pp. 109-131. 
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Segundo a natureza da mídia 

 

1. Mídias impressas: em que o profissional formado estará habilitado a atuar na 

produção de livros, revistas, informativos e outros produtos editoriais gráficos. 

2. Mídias digitais: em que o profissional formado está habilitado manipular softwares 

desenvolvidos para as artes gráficas, atuando, dessa forma, nas etapas de criação e 

produção de sites de internet, CDROMs, DVDs, e-books e outros produtos 

editoriais interativos. 

 

Segundo a natureza do editor 

 

1. Produção e aspectos técnicos ou industriais: em que o profissional coordena as 

etapas materiais da produção, devendo, para isso, deter conhecimentos 

específicos do processo. 

2. Administração e aspectos comerciais: em que o profissional se responsabiliza pela 

administração de empresas editoriais e pela análise e inserção dos produtos no 

mercado. 

3. Direção editorial e literária: em que o profissional se responsabiliza pela seleção de 

conteúdo, pela definição da qualidade e da linha editorial da empresa. 

 

Segundo a função na produção 

 

1. Edição de texto: em que o profissional se responsabiliza pela preparação e edição 

do conteúdo verbal, adequando-o a seu público, levando em conta, entre outros, 

fatores como legibilidade e clareza.  

2. Edição de arte: responsável pela apresentação visual do produto de forma a torná-

lo atraente, claro, legível e coerente com as características e necessidades de seu 

público. 

 

A divisão tem caráter puramente esquemático e se presta a operacionalizar os 

fundamentos e as funções de disciplinas focadas na prática editorial, como no caso dos 

Laboratórios. O que se observa nos dias de hoje é a confluência das mídias em torno 
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de um mesmo documento, o que exige do profissional a capacidade de reconhecer 

cada uma das ferramentas e linguagens, bem como suas aplicações e especificidades13. 

Desse modo, a estrutura curricular buscou contemplar as múltiplas formas de atuação 

do profissional no mercado de trabalho, não descuidando de inserir ou reforçar as 

disciplinas transversais, as quais buscam prepará-lo e sensibilizá-lo, considerando o 

mercado editorial um campo de trabalho movediço e totalmente imprevisível.  

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

As trinta e três disciplinas obrigatórias perfazem a carga de 3600 horas14 e foram 

distribuídas em seis grupos: 

 

1. Formação Geral e Humanística 

 

Estas disciplinas mantêm o vínculo do curso de Editoração com a Unidade, outrossim, 

elas incrementam o eixo transversal formado por programas da área de Humanidades, 

sugeridos no item 7 das Habilidades Específicas das Diretrizes Curriculares do MEC15. 

São elas:  

 

CÓDIGO NOME PI CA CT CH DOCENTE 

CJE0395 Cultura e Literatura Brasileira: Colônia 3º 4 2 120 Ivan Prado Teixeira 
CJE0396 Cultura e Literatura Brasileira: Império 4º 4 2 120 Ivan Prado Teixeira 
CJE0610 Cultura e Literatura Brasileira: República 5º 4 2 120 Ivan Prado Teixeira 
CJE0615 Ética 4º 2 0 30 Eugênio Bucci 
CJE0249 História do Livro 1º 4 0 60 Marisa Midori Deaecto 
CJE0625 História do Livro no Brasil 2º 4 0 60 Marisa Midori Deaecto 
CJE0508 Teoria da Comunicação I 1º 2 0 30 Ciro Juvenal Rodrigues 

Marcondes Filho 
CJE0629 Teoria da Comunicação II 2º 2 0 30 Ciro Juvenal Rodrigues 

Marcondes Filho 
CJE0518 Pensamento Filosófico 2º 2 0 30 Marília Pacheco Fiorillo 
CCA0258 Fundamentos da Sociologia Geral e da 

Comunicação 
1º 4 0 60 Celso Frederico 

LEGENDA: PI: período (semestre) ideal; CA: créditos aula; CT: créditos trabalho; CH: carga horária. 

 

                                                             
13

 Observa-se um exemplo claro dessa confluência de linguagens no projeto Reserva Literária, no qual os alunos 
trabalham com a edição e a difusão de um único documento em diversas mídias e formatos. 
14

 São 1770 créditos-aula mais 1830 créditos-trabalho. A grade anterior de disciplinas obrigatórias é constituída pelo 
mesmo número de disciplinas, mas que perfazem um total de 3285 horas, portanto 315 horas a menos que a carga 
desta nova proposta.  
15

 “7. ter conhecimentos sobre a história do livro, a história da arte e da cultura”. 
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2. Formação Específica em Edição de Texto  

 

Este grupo de disciplinas contempla, além das questões teóricas que lhes são 

concernentes, sobretudo, os itens 1, 2, 3 e, parcialmente, 6 das Habilidades Específicas 

destacadas nas Diretrizes Curriculares do MEC16. São elas: 

 

CÓDIGO NOME PI CA CT CH DOCENTE 

CJE0464 Língua Portuguesa: Revisão de Texto I 1º 4 2 120 Francisco Roberto Savioli 
CJE0609 Língua Portuguesa: Revisão de Texto II 2º 4 2 120 Francisco Roberto Savioli 
CJE0641 Teorias e Práticas da Leitura 3º 4 4 180 Terezinha Fátima Tagé Dias Fernandes 
CJE0393 Introdução à Ecdótica 4º 4 4 180 José de Paula Ramos Jr. 
CJE0394 Critérios de Seleção – Prosa de Ficção 7º 4 2 120 José de Paula Ramos Jr. 
CJE0636 Edição de Livros Escolares I 5º 2 2 90 Samira Youssef Campedelli 
CJE0643 Edição de Livros Escolares II 6º 2 2 90 Samira Youssef Campedelli 
CJE0644 Livros Infantis e Juvenis 6º 4 4 180 Edmir Perrotti 

LEGENDA: PI: período (semestre) ideal; CA: créditos aula; CT: créditos trabalho; CH: carga horária. 

 

3. Formação Específica em Design Gráfico  

 

Estas disciplinas contemplam o domínio teórico e prático fundamental e o 

conhecimento de arte e de design para a boa atuação do futuro editor, 

independentemente da área de atuação escolhida. Também devem abordar aspectos 

de suportes impressos e digitais. Assim, são coesas aos itens 4 e 5 das Habilidades 

Específicas enumeradas nas Diretrizes Curriculares do MEC17. São elas: 

 

 

 

                                                             
16

 “1. dominar processos de edição de texto tais como: resumos, apresentações, textos de capa de livros, textos de 
revistas, textos que acompanham edições sonoras, audiovisuais e de multimídia, textos para publicações digitais, 
tratamento de textos didáticos e paradidáticos, textos de compilação, de crítica e de criação; / 2. dominar a língua 
nacional e as estruturas de linguagem aplicáveis a obras literárias, científicas, instrumentais, culturais e de 
divulgação em suas diferentes formas: leitura, redação, interpretação, avaliação e crítica; / 3. atentar para os 
diferentes níveis de proficiência dos públicos a que se destinam as produções editoriais; / [...] 6. [...] seleção de 
originais, projetos de obras e publicações, planejamento e organização de séries e de cole ões [...]”. 
17

 “4. ter competências de linguagem visual, como o conhecimento de produção de imagens pré-fotográficas, 
fotográficas e pós-fotográficas e os principais processos de design gráfico, desde tipologias até edição digital; / 5. ter 
competências de linguagem de multimídia, como o conhecimento de processos de produção de registros sonoros, 
videográficos e digitais, tais como CDs, vídeos, edição de páginas e outras publicações em Internet.” Entendemos 
que o documento, cujo conteúdo deve atender às múltiplas demandas de cursos na área de produção editorial em 
todo o país, pressupõe, como reza o texto das Diretrizes Curriculares em suas disposições gerais, o princípio da 
“flexi liza  o”. Considerando o período em que foi redigido, quando a produ  o de suportes midiáticos n o exigia o 
grau de especialização hoje recomendada, nosso projeto político-pedagógico se reserva o direito de privilegiar 
algumas mídias e suportes. Vídeos e CDROMs, dentre outros produtos sonoros e audiovisuais, são entendidos como 
suportes especificamente estudados, por exemplo, no curso de Audiovisual oferecido pela Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo. 
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CÓDIGO NOME PI CA CT CH DOCENTE 

CJE0335 Produção Gráfica 1º 2 4 150 Marisa Midori Deaecto 
CJE0591 Fotografia e Imagem em Editoração 2º 4 4 180 Atílio José Avancini 

Wagner Souza e Silva 
CJE0621 Design Editorial I 3º 4 2 120 Luciano Guimarães 
CJE0606 Design Editorial II 4º 4 2 120 Luciano Guimarães 
CJE0642 Design Hipermídia  3º 4 2 120 Maria Laura Martinez 
CJE0640 Tecnologia Digital para Editoração 2º 4 0 60 Maria Laura Martinez 

LEGENDA: PI: período (semestre) ideal; CA: créditos aula; CT: créditos trabalho; CH: carga horária. 

 

4. Aspectos Legais, Mercadológicos e Metodológicos da Produção Editorial  

 

Estas disciplinas vão além deles, mas são coesas aos itens 6 (parcialmente), 8 e 

9 das Habilidades Específicas relacionadas nas Diretrizes Curriculares do MEC18. São 

elas: 

 

CÓDIGO NOME PI CA CT CH DOCENTE 

CJE0626 Introdução à Editoração 1º 2 2 90 Plinio Martins Filho 
CJE0381 Mercado Editorial Contemporâneo 1º 2 0 30 Samira Youssef Campedelli 
CJE0622 Políticas Públicas de Leitura 5º 4 2 120 Edmir Perrotti 
CJE0330 Legislação da Indústria Editorial 7º 2 0 30 Conferencista 
CJE0584 Marketing Editorial 7º 2 0 30 Conferencista 
CCA0277 Teoria e Método de Pesquisa em 

Comunicação 
3º 4 0 60 Lucilene Cury & 

Maria Immacolata Vassallo de 
Lopes 

LEGENDA: PI: período (semestre) ideal; CA: créditos aula; CT: créditos trabalho; CH: carga horária. 

 

5. Disciplinas Laboratoriais 

 

Este grupo tem por objetivo colocar em prática o conhecimento adquirido em todas as 

outras disciplinas, a capacidade de articulação de ideias e aplicação à atividade de 

produção editorial. Diferentemente da proposta de 2005, nesta não existe distinção 

entre os suportes e mídias a serem trabalhados. A mudança se deu diante da 

constatação de que o profissional deve estar apto a trabalhar em diferentes domínios 

e suportes, não raro, partindo de uma mesma base textual. Além disso, as alterações 

propostas no núcleo de disciplinas de Design Gráfico, às quais se devem incluir os 

                                                             
18

 “3. desenvolver ações de planejamento, organização e sistematização dos processos editoriais, tais como o 
acompanhamento gráfico de produtos editoriais, [...], planejamento de distribuição, veiculação e tratamento 
publicitário de produtos editorial; / [...] 8. fazer avaliações críticas das produções editoriais e do mercado da cultura; 
/ 9. agir no sentido de democratização da leitura e do acesso às informações e aos bens culturais.”  
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programas que envolvem novas tecnologias de editoração, tornaram possível essa 

fusão. As disciplinas laboratoriais são: 

 

CÓDIGO NOME PI CA CT CH DOCENTE 

CJE0397 Laboratório de Produção Editorial I 4º 4 2 120 Plinio Martins Filho 
CJE0398 Laboratório de Produção Editorial II 5º 4 2 120 Plinio Martins Filho 
CJE0399 Laboratório de Produção Editorial III 6º 4 2 120 Plinio Martins Filho 

LEGENDA: PI: período (semestre) ideal; CA: créditos aula; CT: créditos trabalho; CH: carga horária. 

 

6. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Constitui-se de uma disciplina: Projeto Experimental em Produção Editorial.  

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) consiste num momento importante de 

sistematização do conteúdo e das experiências acumuladas durante o período de 

graduação. Pode-se tratar de trabalho monográfico, no qual o aluno busca demonstrar 

sua vocação para a pesquisa acadêmica – noutros termos, sua capacidade para a 

seleção, classificação e análise do objeto com base em critérios teóricos e 

metodológicos definidos –, ou para o desenvolvimento de um projeto editorial cuja 

competência é avaliada a partir de suas habilidades criativas e de sistematização do 

fluxo de trabalho, envolvendo todas as etapas da produção editorial.  

 

Observação 

 

O item 10 das Habilidades Específicas enumeradas nas Diretrizes Curriculares do MEC, 

a sa er, “assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e 

teorias referentes aos processos de Editora  o”, é inerente às propostas de todas as 

disciplinas da grade obrigatória. 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS  

 

As disciplinas optativas são fundamentais na formação dos graduandos em Editoração, 

considerando-se a interdisciplinaridade da área. Dessa forma, propõe-se que, além do 
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currículo obrigatório, o aluno deva cumprir 360 horas19 em disciplinas optativas livres, 

dentre as oferecidas no Departamento, na Unidade e na Universidade. Parte desses 

créditos pode ser alternativamente obtida por meio das Atividades Complementares 

de Pesquisa e Extensão especificadas mais abaixo. 

As disciplinas optativas livres deverão ser cursadas até o semestre anterior à 

conclusão do curso, porém, nos dois primeiros semestres do curso, o aluno não terá 

em sua grade ideal as chamadas “janelas” para cumprir disciplinas optativas. 

Considera-se que a partir do segundo ano o aluno esteja mais apto a escolher com 

clareza e precisão as disciplinas que serão mais úteis à sua formação.  

A seguir, reproduzimos a relação das disciplinas optativas livres oferecidas pelo 

CJE. 

 

CÓDIGO NOME PI CA CT CH DOCENTE 

CJE0561 Edição de Texto em Revistas 1º 2 0 90 Dulcilia Helena Schroeder 
Buitoni 

CJE0585 Ciências da Linguagem – Fundamentos das 
Práticas Midiáticas I 

1º 3 0 45 Mayra Rodrigues Gomes 

CJE0633 Jornalismo Popular e Comunitário 1º 2 0 30 Dennis de Oliveira 
CCA0259 Comunicação Comparada 2º 4 2 120 Lucilene Cury 
CJE0539 Editoração em História-em-quadrinhos 2º 3 3 135 Waldomiro de Castro Santos 

Vergueiro 
CJE0583 Técnica e Estética da Fotografia 2º 2 2 90 Wagner Souza e Silva 
CJE0586 Ciências da Linguagem – Fundamentos das 

Práticas Midiáticas II 
2º 3 0 45 Mayra Rodrigues Gomes & 

Rosana de Lima Soares 
CJE0619 Estudo de Caso – O Telejornalismo 2º 3 0 45 Luiz Fernando Santoro 
CJE0571 Métodos e Técnicas para Leitura Crítica 3º 4 2 120 Ivan Prado Teixeira 
CJE0574 Laboratório de Redação: Produção de Textos 

Acessíveis 
3º 4 0 60 Maria Otilia Bocchini 

CJE0623 Ciências da Linguagem – Fundamentos das 
Práticas Midiáticas III 

3º 3 0 45 Rosana de Lima Soares 

CJE0383 Edição de Livros Didáticos e Paradidáticos 4º 4 0 60 Maria Otilia Bocchini 
CJE0499 História da Ciência 4º 2 0 30  
CJE0517 História das Doutrinas Políticas 5º 2 0 30 Marília Pacheco Fiorillo 
CJE0506 Fundamentos de Economia 5º 2 0 30 Eun Yung Park 
CJE0551 Jornalismo Científico 5º 3 2 105 André Chaves de Melo Silva 
CJE0573 Análise de Projetos Editoriais – Livros 

Paradidáticos 
5º 2 2 90 Samira Youssef Campedelli 

CJE0576 Jornalismo em Agribusiness e Meio Ambiente 
no Brasil 

5º 3 0 45  

CJE0608 Processo de Pré-impressão e Impressão 5º 2 2 90 Plinio Martins Filho 
CJE0564 Edição de Imagem em Revistas 6º 2 2 90 Dulcilia Helena Schroeder 

Buitoni 
CJE0572 Literatura Brasileira Pós-modernista 6º 2 2 90 Samira Youssef Campedelli 
CJE0614 Estudo de Caso – Imprensa Diária 6º 3 0 45 José Coelho Sobrinho 

LEGENDA: PI: período (semestre) ideal; CA: créditos aula; CT: créditos trabalho; CH: carga horária.  

                                                             
19

 A grade anterior de disciplinas optativas livres exige o cumprimento de 720 horas; nesta nova proposta, são 360 
horas. Ao todo, entre disciplinas obrigatórias e optativas livres, a grade anterior perfaz 4005 horas, 45 a mais do que 
esta proposta prevê: 3960 horas. 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

 

 

COM-ARTE: EDITORA-LABORATÓRIO 

 

A Com-Arte – editora-laboratório – é o espaço de experimentação na Escola de 

Comunicações e Artes em que os graduandos de Editoração colocam em prática o que 

aprenderam ao longo do curso. O objetivo primordial é a busca de aperfeiçoamento 

nas artes da edição e nos mecanismos de promoção e distribuição do livro.  

Vinculadas, sobretudo, ao Laboratório de Produção Editorial (I, II e III) – 

atividade síntese do programa do curso –, mas também a projetos de outras 

disciplinas, destacamos do conjunto da produção que compõe o catálogo da Com-Arte, 

que atualmente perfaz quase 200 títulos, algumas coleções e obras avulsas.  

 

1. Coleção Memória Editorial 

 

A Coleção Memória Editorial publica trabalhos dedicados à história de nossa 

editoração e de editoras ou de editores que tenham contribuído para o 

desenvolvimento da atividade editorial no País. Ela consolida a parceria realizada entre 

a Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP) e o curso de Editoração (ECA). A 

produção, que tem sido acelerada nos últimos anos, dado o próprio incremento de 

pesquisas no campo da história do livro e da edição, atualmente, perfaz sete títulos.  

 

1.1. Paula Brito: poeta, editor, artífice das letras. Org. por José De Paula Ramos Jr.; 

Marisa Midori Deaecto; Plínio Martins Filho. São Paulo: Edusp; Com-Arte, 2010. 

1.2. Gustavo Alejandro Sorá, Brasilianas: José Olympio e a Gênese do Mercado Editorial 

Brasileiro. São Paulo: Edusp; Com-Arte, 2010.  

1.3. Aníbal Bragança, Livraria Ideal: Do Cordel à Bibliofilia. São Paulo: Edusp; Com-Arte, 

2009. 
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1.4. Alice Mitika Koshiyama, Monteiro Lobato: Intelectual, Empresário, Editor. São 

Paulo: Edusp; Com-Arte, 2006.  

1.5. Leilah Santiago Bufrem, Editoras Universitárias no Brasil: Uma Crítica para a 

Reformulação da Prática, São Paulo; Curitiba: Edusp; Com-Arte; UFPR, 2001.  

1.6. Sonia Amorim, Em busca de um tempo perdido: Edição de Literatura Traduzida 

pela Editora Globo (1930-1950). São Paulo; Porto Alegre: Edusp; Com-Arte; UFRS, 

2000. 

1.7. Elisabeth Torresini, Editora Globo: Uma Aventura Editorial (esgotado). São Paulo: 

Edusp; Com-Arte, 1999. 

 

 

 

 

2. Coleção Editando o Editor 

 

No âmbito da parceria Com-Arte/Edusp, a Coleção Editando o Editor é uma iniciativa 

pioneira de resgate da memória editorial brasileira. Algumas das maiores 

personalidades ligadas ao universo da produção do livro relatam suas experiências no 

difícil panorama cultural do Brasil. Também coloca em cena figuras menos celebradas 

em nossa historiografia, mas cujas contribuições não são de importância menor. É o 
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que revela o volume 6, dedicado a Cláudio Giordano, tradutor, editor, criador da 

Oficina do Livro e amante dos livros, já que o adjetivo bibliófilo parece não lhe agradar 

(edição organizada por Magali Oliveira Fernandes, Sonia Montone, Carla Fontana e 

Fábio Larsson). Os volumes 4 e 5 foram dirigidos por Jerusa Pires Ferreira e sintetizam 

bem o caráter eclético da Coleção. O volume 4 é dedicado a Jorge Zahar (1920-1988), 

livreiro-editor que iniciou suas atividades no final da década de 1950, vindo a se 

consagrar no campo das publicações acadêmicas, na área de Ciências Humanas; o 

volume 5 apresenta o perfil de Arlindo Pinto de Souza, da editora Luzeiro, este 

herdeiro direto da tradição portuguesa de livros populares. Como destaca Jerusa Pires 

Ferreira:  

 

Luzeiro é a única [editora], em todo o Brasil, a publicar folhetos de literatura de cordel 

e de literatura popular em geral, mantendo viva uma produção à margem da cultura 

institucionalizada. A edição inclui reproduções de capas de livros e folhetos da Editora 

com a linguagem gráfica característica das publicações desse tipo.  

 

A Coleção Editando o Editor apresenta um traço muito peculiar: por se basear 

em relatos pessoais, o leitor tem em mãos toda a emoção de tempos vividos entre 

livros. Essas publicações, pela temática que abordam, ensejam a alunos, mestres e 

demais leitores a oportunidade de refletir sobre as profissões do livro, suas 

responsabilidades e competências, a partir de experiências vivenciadas. 

 

2.1. Jacó Guinsburg (1989) 

2.2. Flávio George Aderaldo (1992) 

2.3. Ênio Silveira (1992) 

2.4. Arlindo Pinto de Souza (1995) 

2.5. Jorge Zahar (2001) 

2.6. Cláudio Giordano (2003) 

2.7. Samuel Leon (2010) 
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3. Coleção Primeira Impressão 

 

Autores de ficção e não ficção têm a oportunidade de publicar seus primeiros livros 

sem que precisem financiá-los. O trabalho de seleção e edição é todo realizado pelos 

alunos de Editoração. A Coleção Primeira Impressão também abre espaço aos alunos 

do curso de Artes Visuais da ECA-USP, que ilustram os volumes. Alguns exemplos:   
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4. Títulos avulsos sobre livro, leitura e práticas editoriais 

 

Muitos dos títulos que compõem esta seção foram originalmente realizados como 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), os quais se notabilizaram por sua excelência. 

Dentre eles, destacamos: 

 

4.1. Ana Carolina Mesquisa, Prato Feito: As Políticas do Governo e a Literatura Infantil, 

2010. 

4.2. Carolina Rosendo, Tipógrafos e Editores: Período de Criação (1450-1550), 2010. 

4.3. Juliana Simionato, Monteiro Lobato & Cia, 2010. 

 

     

 

5. Revista Artigo Definido 

 

A experimentação prática com variados tipos de publicação é fundamental ao 

desenvolvimento dos alunos de Editoração. Partindo-se desse dado, variados projetos 

foram elaborados ao longo dos anos para atender a essa necessidade, estimulando os 

alunos e permitindo a aplicação dos conteúdos aprendidos em aula. Um desses 

projetos é a revista Artigo Definido.  

Voltado, sobretudo, aos matriculados entre o quarto e o sexto semestres do 

curso, o projeto consiste na elaboração de uma revista impressa sobre o universo 

editorial, na qual os alunos atuam desde a concepção inicial das pautas até a 

formalização do projeto, diagramando-o e viabilizando sua produção junto ao 

Laboratório de Editoração.  
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Mais que um exercício 

visando às tarefas básicas dos 

editores, a produção da Artigo 

Definido permite desenvolver e 

estimular faculdades específicas 

e fundamentais ao posterior 

trabalho editorial, como a 

criatividade e a seletividade 

delimitadas pela exigência de 

coerência de conteúdo  – 

submetendo-se a uma linha 

editorial perene, situação 

comum às publicações seriadas.     

Com previsão de 

lançamento para os próximos 

meses, a Artigo Definido n.9 teve textos de autoria de alunos do curso, além de 

pesquisas e reportagens conduzidas pela própria equipe, transcendendo as comuns 

fronteiras que costumam limitar os profissionais de sua futura área de atuação, 

permitindo-lhes, além das experiências já citadas anteriormente, uma atuação 

interdisciplinar e ativa na produção de conteúdo – condição muito interessante 

àqueles que, futuramente, estarão focados na sua mediação. 

 

6. Revista Quadreca 

 

Lançada ainda na década de 1970, a Quadreca é um dos projetos mais longevos dos 

alunos do curso de Editoração. Elaborada como ferramenta para o desenvolvimento 

de histórias em quadrinhos, originalmente, a revista contava com conteúdo produzido 

por seus próprios integrantes. Posteriormente, com seu crescimento, deu-se a 

incorporação do sistema de colaboração externa esporádica de desenhistas amadores, 

quadrinistas alternativos ou mesmo artistas experimentalistas, de modo que os alunos 

pudessem se dedicar exclusivamente à gestão do projeto do ponto de vista editorial. 



31 
 

Apesar de ser um importante recurso para a discussão das questões editoriais 

relacionadas à publicação de histórias em quadrinhos e às peculiaridades desse tipo de 

linguagem, a Quadreca não conseguiu sustentar, ao contrário de projetos como a 

revista Artigo Definido, uma periodicidade constante, alternando fases de regular 

número de publicações e grandes espaços de tempo sem o lançamento de um 

número, em virtude de se tratar de um projeto destinado a um nicho com interesse 

bastante específico nesse tipo de 

material. Por esse motivo, foi planejada 

sua reformulação, de modo a atualizar 

sua função e voltar a atuar 

incisivamente na formação dos alunos. 

Em 2010 formulou-se um plano 

que prevê o desdobramento da 

publicação impressa para o ambiente 

digital, permitindo que os alunos 

possam desenvolver, a partir do 

projeto, o exercício do diálogo entre 

esses dois universos que começam a 

convergir intensamente. Com essa 

nova estrutura, que vem sendo implantada mediante algumas atividades como a 

digitalização de todos os seus números publicados, o espaço de atuação da Quadreca 

será aberto a todos os alunos do curso, de modo que sempre exista uma equipe 

dedicada a manter as atividades e as reflexões acerca dessas duas questões (dos 

quadrinhos e da associação impresso-digital) tão caras aos futuros profissionais do 

mercado editorial.  

 

7. Revista Originais Reprovados 

 

Originais Reprovados é uma revista literária produzida anualmente pelos alunos do 

curso de Editoração da Escola de Comunicações e Artes e conta com textos escritos 

por estudantes de toda Universidade de São Paulo.  
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A revista abre inscrições para interessados em enviar textos para edição. Todos 

os alunos regularmente matriculados na USP podem participar enviando até três 

textos diferentes, desde que sejam originais e inéditos. Os gêneros aceitos são: poesia, 

narrativa (conto, crônica) e história em quadrinhos. A avaliação e seleção dos textos 

são feitas por uma comissão composta por alunos do curso de Editoração da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA) da USP. 

O nome da revista refere-se aos textos enviados por autores às editoras, que, 

por motivos diversos, são reprovados na seleção e não são publicados. Portanto, a 

revista abre espaço para que novos autores possam mostrar seus trabalhos. 

As quatro primeiras edições da revista, lançada desde 2005, foram produzidas 

por membros da empresa júnior do curso de Editoração, a Com-Arte Jr. A partir de 

2009, a Originais Reprovados tornou-se um projeto custeado pela Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão. Os exemplares são distribuídos gratuitamente não só na USP, mas 

também fora dos campi em algumas bibliotecas e escolas públicas, com 

direcionamento ao Ensino Médio. Os números da revista ficam disponíveis no site 

<www.comartejr.com.br/originais>. 

 

8. Site Com-Arte 

 

Com os recursos possibilitados pelas novas tecnologias, os alunos desenvolvem 

atividades como a criação de web sites. Atentos às necessidades do usuário, 

selecionam conteúdos e decidem a forma como este ele será apresentado, criando a 

estrutura de navegação do site, a arquitetura da informação, orientando e 

hierarquizando as informações em seus vários níveis. 

Exemplos de sites criados pelos alunos do curso de Editoração: 

 

8.1.  ite de “Originais Reprovados: A revista literária dos alunos da U P”  

http://www.comartejr.com.br/originais/ 

 

http://www.comartejr.com.br/originais/
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Na criação desse site, foram desenvolvidas todas as competências acima 

citadas. A seleção de conteúdo sobre o projeto (histórico, notícias publicadas e versões 

digitalizadas de revistas anteriores); criação de conteúdo explicativo; conteúdo inédito 

(entrevistas e seleção de textos só publicados no site, que não constam na versão 

impressa da revista). 

O design de interface segue a identidade da revista, com a mesma paleta de 

cores e com as ilustrações da edição vigente. A navegação é estruturada em um menu 

fixo, que facilita a experiência do usuário. 

 

8.2.  ite do evento “Fórum de Editora  o” 

http://www.eca.usp.br/forum/ 

 

Projeto mais complexo que o primeiro exemplo, esse site pressupõe a 

idealização de conteúdo, contém a história do evento e promove a interação com os 

usuários/participantes, por meio do oferecimento de inscrições antecipadas on line, 

entre outras opções. Assim, exige maior planejamento da interface e da arquitetura de 

http://www.eca.usp.br/forum/
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navegação, que, por sua vez, prioriza campanhas como, por exemplo, enquetes, 

deixando o menu fixo em segundo plano. 

 

 

 

9. Projeto Reserva Literária 

 

A Coleção Reserva Literária tem como proposta o resgate de obras de ficção brasileiras 

esquecidas ou fora de circulação, mas de interesse artístico e cultural permanente.  

Sucessivas reedições preservam as melhores ou mais significativas produções 

artísticas de cada época, mas a seleção cultural relega ao esquecimento um sem-

número de livros que contribuíram para a constituição e o desenvolvimento do 

sistema literário nacional – de que fala Antonio Candido –, particularmente, para a 

ampliação do público leitor. Alguns desses livros, hoje obscuros, obtiveram sucesso no 



35 
 

momento de seus lançamentos, outros talvez nem isso, a despeito de seus possíveis 

méritos. Como se sabe, uma literatura não se faz somente com obras-primas, mas com 

a totalidade sempre renovada de sua produção, que se pode avaliar pelo vigor de seus 

gênios, mestres e também de seus diluidores, entre os quais se incluem desde 

escritores de notável mérito artístico até autores voltados ao mero entretenimento.  

 

 

 

A coleção Reserva Literária vem repor em circulação obras de autores mais ou 

menos célebres, de valor incontroverso, mas que se confinaram ou numa única, ou 

numa última edição antiga e rara. A seleção das obras desta nova série editorial será 

orientada por esses critérios, no intuito de convidar o leitor a conhecer textos 

ficcionais de leitura prazerosa, que evocam aspectos da cultura e da sociedade 

brasileira de tempos já distantes, mas muito interessantes. 

Os livros da Coleção materializam parte da proposta da disciplina CJE0393 – 

Introdução à Ecdótica –, ministrada no quarto semestre ideal e empenhada em 

oferecer aos seus alunos uma reflexão teórica e uma experiência prática de edição de 

textos literários segundo os conceitos e métodos estabelecidos pela Ecdótica e pela 

Crítica Textual. Assim, Reserva Literária se dispõe a produzir a edição fac-similar e 

diplomático-interpretativa de uma obra literária em meio digital, e a estabelecer o 

texto da mesma obra para uma edição fidedigna, modernizada e anotada, a ser 

publicada em livro pela Com-Arte, editora-laboratório do curso de Editoração da ECA-

USP. É importante assinalar que as demais etapas da produção editorial, do projeto 

gráfico e tipográfico à revisão de provas e à publicação em meio digital e impresso, são 
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definidas e executadas no curso da disciplina CJE0398 – Laboratório de Produção 

Editorial II, ministrado no 5o semestre, fator que contribui para a articulação e 

integração de disciplinas do curso. Não menos importante vem a ser a parceria da 

Com-Arte com a EDUSP, responsável pela publicação impressa da Coleção Reserva 

Literária. 

 

 

COM-ARTE: EMPRESA JR. (texto do site http://www.comartejr.com.br/) 

 

Empresa júnior é uma instituição sem fins lucrativos, totalmente gerida por alunos do 

Ensino Superior. Sua finalidade é trazer crescimento profissional e pessoal para os seus 

membros, através de experiências reais no mercado. 

O objetivo final de uma empresa júnior é a qualificação dos seus participantes, 

e não o lucro. Portanto, os trabalhos são realizados por preços inferiores aos de 

mercado e todo o capital obtido é revertido para a manutenção e desenvolvimento da 

própria empresa. 

A Com-Arte Jr. foi fundada em 1999 por alunos do curso de Editoração da USP, 

visando a um enriquecimento acadêmico-profissional no contato direto com o 

mercado, bem como a uma maior divulgação do curso. Inicialmente, a empresa sofria 

com a falta de um espaço exclusivamente seu. Hoje, contamos com sala e 

computadores próprios. 

[...] 

A Com-Arte Jr. é gerida pelos alunos do curso de Editoração da Universidade de 

São Paulo, que participam de um período de gestão de um ano. Perto do fim desse 

prazo, acontece a cogestão: os futuros membros da empresa assistem às reuniões e 

participam dos projetos, auxiliados pelos membros atuais, a fim de aprender a 

dinâmica da júnior. 

A empresa possui uma estrutura horizontal: não há hierarquia entre os 

membros e todos possuem o mesmo poder de decisão. Existem duas funções: os 

Diretores Administrativos (responsáveis pela administração da Com-Arte Jr. como um 

todo) e os Diretores Editoriais de Projeto (cada um responsável pela gestão de um 

projeto). 
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Os Diretores Administrativos fazem o contato inicial com os clientes e, quando 

o projeto é aceito, um Diretor Editorial de Projeto assume a coordenação de todas as 

atividades necessárias para o melhor atendimento às solicitações do cliente. Os outros 

diretores da empresa – administrativos e editoriais – atuam como equipe, se decidirem 

fazer parte do projeto. 

A Com-Arte Jr. conta com o apoio do Departamento de Jornalismo e Editoração 

(CJE) da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Recebemos do 

CJE água, energia elétrica, acesso à internet e telefone. Além disso, temos autorização 

para utilizar uma sala no departamento, com mesas e armários. Já os itens de 

papelaria e três computadores são propriedade da empresa júnior, adquiridos com o 

pagamento recebido por serviços prestados. 

 

 

FÓRUM DE EDITORAÇÃO 

 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares do MEC para Atividades 

Complementares de Extensão, o curso de Editoração da ECA-USP promove, entre 

outros eventos, o “Fórum de Editora  o” que, em 2010, completou seis anos de 

existência. Essa iniciativa, com a participação de estudantes, pesquisadores e 

profissionais da área, discute importantes questões ligadas ao universo editorial, 

discussões posteriormente preparadas e publicadas pela Com-Arte. 
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EXTENSÃO E PESQUISA 

 

 

 

PROGRAMAS 

 

Para a capacitação do estudante (tipo CAPES/PET), atividades de monitoria e de 

pesquisa previstas nas Diretrizes Curriculares do MEC, a Universidade de São Paulo 

tem promovido uma série de programas de incentivo aos alunos por meio de suas pró-

reitorias de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Cultura e Extensão. 

Citamos, apenas a título de exemplos, os programas  

 

1. Programa Ensinar com Pesquisa (PEP), mantido pela Pró-Reitoria de Graduação, 

cuja finalidade é a de “contribuir para o desenvolvimento do conhecimento no 

campo do ensino de graduação e investir no desenvolvimento das competências 

docentes e discentes no campo do ensino e da pesquisa”. 

2. Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG), mantido pela Pró-Reitoria 

de Graduação, “criado com o objetivo de incentivar o interesse de nossos alunos 

de graduação pelo ensino, por meio de atividades praticadas em sala de aulas sob a 

supervisão de um docente da disciplina”. Acolhe bolsistas de graduação para o 

exercício de monitoria em disciplinas.  

3. Programa Aprender com Pesquisa e Extensão, mantido pela Pró-Reitoria de Cultura 

e Extensão, cuja finalidade é a de “fomentar as ações de cultura e extensão por 

meio das atividades do corpo discente em projetos, de forma a contribuir para a 

sua formação. Propõe-se, assim, a apoiar projetos desta natureza em temáticas 

voltadas para os desafios da realidade intra e extra‐universidade. Os projetos 

deverão apontar sua relação com as finalidades acadêmicas do curso ao qual o 

aluno se encontra vinculado e com as metas da Unidade para o desenvolvimento 

da cultura e extensão universitária, na sua articulação com o ensino e a pesquisa”. 
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4. Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), mantido pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, “destina-se exclusivamente a alunos de Pós-Graduação matriculados 

na Universidade de São Paulo nos cursos de mestrado e doutorado. Seu principal 

objetivo é aprimorar a formação do pós-graduando para atividade didática de 

graduação e sua composição consiste em duas etapas: Preparação Pedagógica e 

Estágio Supervisionado em Docência”. 

5. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), mantido pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, “voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e 

iniciação científica à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior”. 

 

No intuito de estimular as atividades complementares de pesquisa e extensão, 

este Projeto Político-Pedagógico estabelece que os alunos do curso de Editoração 

poderão solicitar uma única vez em cada modalidade abaixo especificada o 

equivalente a 30 (trinta) horas em disciplinas optativas livres: 

 

1. Conclusão de atividades supervisionadas de ensino junto ao Programa de Estímulo 

ao Ensino de Graduação (PEEG) da Pró-Reitoria de Graduação. A concessão será 

decidida pela CoC-CJE mediante comprovante de conclusão.  

2. Conclusão de trabalhos de Iniciação Científica, vinculados a programas da Pró-

Reitoria de Graduação ou entidades de apoio à pesquisa, como a FAPESP. A 

concessão será decidida pela CoC-CJE mediante comprovante de conclusão.  

3. Estágio profissionalizante não obrigatório realizado em editoras num período de, 

no mínimo, seis meses de exercício e com carga horária de, ao menos, vinte horas 

semanais trabalhadas. A concessão será decidida pela CoC-CJE com base em dois 

relatórios de estágio cumprido – um da editora e outro do estagiário –, ambos 

respaldados pelo parecer favorável de um professor da graduação do curso de 

Editoração da ECA-USP. 

4. Curadoria de um evento equivalente ao Fórum de Editoração. A concessão será 

decidida pela CoC-CJE, com base em relatório minucioso do aluno sobre a sua 

atuação no evento, respaldado em parecer favorável emitido por um professor da 

graduação do curso de Editoração da ECA-USP. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS DO LIVRO E DA EDIÇÃO (NELE) 

 

Por iniciativa de professores do curso de Editoração, foi criado em 2010 o Núcleo de 

Estudos do Livro e da Edição (NELE), já cadastrado no CNPq, vinculado ao 

Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA e cujo processo está em vias de ser 

encaminhado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão para que se complete sua 

formalização institucional.  

Concebendo a pesquisa acadêmica associada à extensão universitária, o NELE é 

um espaço de promoção, realização, registro e disseminação de estudos e pesquisas 

sobre história do livro e da edição no Brasil. 

 

1. Objetivos gerais do NELE 

 

a) Promover, realizar e registrar estudos e pesquisas sobre história do livro e da 

edição no Brasil. 

b) Ser um órgão centralizador e difusor de pesquisas sobre o tema. 

c) Ser um espaço de apoio a atores sociais especializados nessa área do 

conhecimento. 

 

2. Coordenador 

 

Prof. Dr. Plinio Martins Filho, Escola de Comunicação e Artes, Departamento de 

Jornalismo e Editoração, telefone: 3091-4945, fax: 3091-4945, e-mail: 

pliniomartins@usp.br  

 

3. Vice-coordenador 

 

Profa. Dra. Jerusa Pires Ferreira (e-mail: jpfer@uol.com.br). 
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4. Coordenadores adjuntos 

 

Profa. Dra. Sandra Reimão (sandra.reimao@gmail.com) e Profa. Dra. Marisa Midori 

Deaecto (marisamidori@yahoo.com) 

 

5. Justificativa / ementa 

 

A rede mundial de computadores, web, permite o acesso a milhões de textos 

digitalizados. Correlatamente, a indústria dos eletroeletrônicos lança, a todo o 

momento, novos acessórios para a leitura eletrônica de livros.  

A novidade do livro eletrônico parece ter gerado também um incremento nos 

estudos de editoração e nos estudos sobre história do livro. É como se as novas 

tecnologias de armazenamento, transmissão e suporte do impresso tivessem 

despertado a necessidade de um entendimento mais detalhado e amplo desse objeto 

que foi durante os últimos 500 anos o principal veículo difusor de idéias, informações, 

cultura e lazer da humanidade. Esse incremento nos estudos é verificável mesmo em 

países com longa e sólida tradição no estudo das histórias dos livros – como França, 

Alemanha e Inglaterra. 

Os estudos sobre produção editorial e história do livro são atualmente no Brasil 

um forte campo emergente de conhecimento. O livro do brasilianista Laurence 

Hallewell, O Livro no Brasil (São Paulo, Edusp, 2005, 2ª edição) é habitualmente citado 

como uma referência inicial nos estudos sobre história do impresso na perspectiva do 

que se pode chamar “história cultural e social da comunica  o impressa” ou “nova 

história dos livros”, expressões de Robert Darnton e de Roger Chartier.  

O NELE, Núcleo de Estudos do Livro e da Edição, que agrupa, estimula, organiza 

e projeta atividades de pesquisa, inovação e difusão nesse campo de conhecimento, 

tem sua sede na Universidade de São Paulo, instituição que desde 1972 oferece 

graduação em Editoração, curso que é referência no país. 
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6. Parceiros 

 

Na consecução de seus objetivos gerais, o NELE conta com parcerias com vários órgãos 

da própria USP e de outras universidades brasileiras, destacadamente: 

 

a) Edusp – Editora da USP; 

b) Com-Arte – editora-laboratório do curso de Editoração da USP; 

c) Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura – Acervo Miroel Silveira – ECA-USP 

d) SIBI – Sistema Integrado de Bibliotecas da USP; 

e) IEB – Instituto de Estudos Brasileiros da USP; 

f) Acervo Edgar Carone – Museu Paulista da USP; 

g) Projeto Integrado Arquivo do Estado de São Paulo/USP; 

h) LIHED – Núcleo de Pesquisa sobre Historia Editorial no Brasil da Universidade 

Federal Fluminense – UFF; 

i) Projeto A Circulação Transatlântica dos Livros – Universidade Estadual de Campinas 

– UNICAMP; 

j) CEALE – Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG; 

 

Parcerias internacionais serão consolidadas no decorrer do processo. 

 

7. Áreas temáticas de ação em pesquisa, difusão e transferência 

 

O NELE está estruturado em quatro áreas temáticas de ação em pesquisa, difusão e 

transferência: bibliografia brasileira sobre livro e edição; memória da edição e do livro 

popular no Brasil; livro e censura no Brasil; livro e edição no Brasil: cultura, literatura e 

história. 

 

a) Bibliografia Brasileira sobre Livro e Edição 

Coordenação: Plinio Martins Filho 

Ementa: De acordo com a definição da UNESCO, que caracteriza livro como uma 

publicação impressa não seriada com, no mínimo, 48 páginas, e concebendo-se livro 
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brasileiro como aquele publicado no Brasil independente da nacionalidade do autor, o 

NELE se propõe a fazer trabalhos analíticos e um levantamento sistemático e exaustivo 

de livros brasileiros que enfoquem questões referentes ao livro e a edição, abrindo um 

espaço de estudos em curso sobre o tema. 

 

b) Memória da Edição e do Livro Popular no Brasil 

Coordenação: Jerusa Pires Ferreira 

Ementa: A linha de pesquisa Memória da Edição e do Livro Popular no Brasil enfoca as 

múltiplas formas de produção, criação e os circuitos do livro impresso nos mais 

diversos espaços e séries culturais, compreendendo também o relato oral, a memória 

dos ofícios.  

 

c) Livro e Censura no Brasil 

Coordenação: Sandra Reimão  

Ementa: A linha de pesquisa Livro e Censura no Brasil se propõe a ser um espaço de 

estudo e de levantamento sistemático da atuação censória oficial em relação ao livro 

no Brasil ao longo de sua história. 

 

d) Livro e Edição no Brasil: Cultura, Literatura e História 

Coordenação: Marisa Midori Deaecto  

Ementa: A linha de pesquisa Livro e Edição: Cultura, Literatura e História pretende 

promover o estudo dos resultados da imprensa no complexo cultural brasileiro, 

investigando a confluência dos diversos suportes editoriais (jornal, revista, livro) na 

dinâmica de formulação dos enunciados literários e históricos. Serão investigados 

também, em perspectiva histórica, os conceitos e as práticas de leitura, processo em 

que terá relevo a pesquisa em ecdótica, crítica textual e crítica literária. Serão 

pesquisadas, ainda, a produção e as políticas de circulação do livro escolar no Brasil. 

 

8. Formas de ações de extensão e difusão 

 

Por concebermos a pesquisa acadêmica associada à extensão universitária, as 

atividades de difusão e disseminação são realizadas concomitantemente com as 
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atividades investigativas, ou seja, os núcleos temáticos, durante no desenvolvimento 

de suas investigações, publicam resultados, organizam cursos e seminários e recebem 

pesquisadores interessados em participar dos processos de pesquisa e organização do 

conhecimento. 

As principais atividades de extensão e difusão do NELE são: 

 

a) Publicação Periódica 

 

“Livro – a Revista – é o primeiro fruto do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição NELE. 

Resulta do esforço coletivo de professores e pesquisadores de diversos campos do 

conhecimento no sentido de materializar um fórum aberto à reflexão, ao debate e à 

difusão de pesquisas que têm na palavra impressa seu objeto principal. É fruto 

temporão, pois realiza anseios antigos e faz uso de experiências acumuladas por seus 

membros ao longo de suas trajetórias como profissionais da área de humanidades, 

mas também como produtores editoriais e leitores. 

“Livro se rende, enfim, às múltiplas visões em torno desse objeto igualmente 

múltiplo, agregador de tantas formas de expressão artística e crítica. Donde a 

pretensão de reunir em suas páginas variegadas contribuições. Dos frutos originados 

na academia às reflexões daqueles profissionais que vivenciaram ou vivenciam 

cotidianamente  experiência editorial. Promover a pesquisa, agregar profissionais, 

provocar o espírito crítico. Eis, em poucas palavras, sua raz o de existência.” (Editorial 

edição número 1). 

 

b) Seminários, cursos e exposições 

 

Cada uma das quatro áreas temáticas do NELE promove regularmente seminários, 

cursos e exposições abertos à comunidade acadêmica e profissional em que congrega 

e apresenta resultados parciais de pesquisa e estimula o debate e a reflexão sobre o 

tema. 
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c) Site, blog 

 

O site/blog do NELE tem a finalidade de apresentar-se à comunidade e também de ser 

veiculo de divulgação de pesquisas e atividades nesse ramo do conhecimento.  

 

d) Bancos de dados 

 

Cada uma das quatro linhas temáticas do NELE resultará em amplos bancos de dados. 

A cada conclusão parcial de um banco de dados, os dados serão disponibilizados 

digitalmente para a comunidade de pesquisadores, editores e interessados. 

 

e) Biblioteca temática 

 

O conjunto das pesquisas desenvolvidas pelo NELE somado ao conjunto de suas 

atividades de extensão e difusão propiciarão, como resultado correlato, a organização 

de levantamentos bibliográficos. É intenção do NELE, ao longo de seu primeiro 

quinquênio, constituir uma biblioteca que reúna todo esse material e que se torne, 

pois, uma referência para o estudo dessa área temática no Brasil. 

 

9. Conselho Deliberativo  

 

Ivan Teixeira – ECA-USP 

Jerusa Pires Ferreira, ECA-USP/ PUCSP (Vice-Coordenador) 

João Adolfo Hansen, FFLCH-USP – PqCNPq 

José de Paula Ramos Junior, ECA-USP 

Marisa Midori Deaecto, ECA e FFLCH –USP (Coordenador adjunto) 

Nelson Schapochnik, FE –USP 

Plinio Martins Filho, ECA-USP e EDUSP (Coordenador) 

Sandra Reimão, EACH e PPGCOM USP/PqCNPq(Coordenador adjunto) 
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10. Conselho Consultivo 

 

Ana Maria de Almeida Camargo, FFLCH-USP 

Anibal Bragança, UFF – PqCNPq 

Alice Mitika Koshiyama, ECA-USP 

Charles Grivel, Univers. Mannheim, Alemanha 

Claudio Giordano, editor  

Diana Cooper-Richet, UVSQ, França  

Dorothée de Bruchard, editora  

Fernando Paixão, IEB-USP  

Frédéric Barbier, Bn, França 

Helena Bonito Couto Pereira, IPM  

Isabel Cristina Alves da Silva Frade, UFMG  

Jacques Migozzi, Université Limoges, Bélgica  

Jean Louis Hébrard, EHESS, França 

Jean-Yves Mollier, UVSQ, França  

Jesús A. Martínez Martín, UCM, Espanha  

Laurence Hallewell, Inglaterra 

Luiz Guilherme Pontes Tavares, UFBA  

Márcia Abreu, UNICAMP 

Marcos Antonio de Moraes, IEB-USP – PqCNPq 

Maria Lizete dos Santos, UFRJ, BN  

Marisa Lajolo, Unicamp/IPM – PqCNPq 

Michel Melot, CNRS, EHHSS, França 

Peter Burke, Uni. Cambridge, Reino Unido  

Robert Darnton, Un. Harvard, EUA  

Roger Chartier, College de France, França  

Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos – FFLCH-USP – PqCNPq 

Sonia Maria de Melo Queiroz, UFMG 

Vera Follain, PUCRJ 
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11. Pesquisadores integrantes do Núcleo – docentes USP 

 

Nome   Instituição Titulação máxima Unidade/Dep. 

Jerusa Pires Ferreira  USP (aposentada) Livre docente  ECA 

José de Paula Ramos Jr. USP doutor ECA 
Marisa Midori Deaecto USP doutor ECA / FFCHL 
Plinio Martins Filho USP doutor ECA 

Sandra Reimão USP Livre docente EACH/ PPGCOM ECA 
Nelson Schapochnik USP doutor FE 

 

12. Pesquisadores integrantes do Núcleo – não docentes USP 

 

Nome Instituição Titulação 
máxima 

Unidade/Departamento 

Ana C. Gruszynski UFRGS Doutor  Pós-Graduação em Comunicação e 
Informação 

Conceição A. Cabrini PUCSP Doutor  Pesquisadora CEO/COS/PUCSP 

José Carlos Marques UNESP-Bauru Doutor Faculdade de Comunicação 

Josias Abdalla Duarte PUCSP Doutor  Pesquisador CEO/COS/PUCSP 
Pós- Graduação em História 

Leilah S. Bufrem UFPR Doutor  Pós-Graduação em Educação 

Márcia Razzini Unicamp Doutor  Faculdade de Educação 

Marco Aurélio Lucchetti Centro 
Universitário 
Barão de Mauá 

Doutor  Faculdade de Comunicação 

Magali Oliveira Fernandes PUCSP Doutor  Produção Editorial 

Rosangela Oliveira Guimarães PUCSP Doutor  Pesquisadora CEO/COS/PUCSP  
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