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RESUMO

Busca-se nesta pesquisa avaliar a história da Editora UFMG ao longo de seus 30 anos
de existência, desde sua fundação, em 1985, a 2015. O objetivo geral é avaliar como
a Editora UFMG tem contribuído para a produção e difusão do conhecimento, por meio
de suas publicações no campo do ensino, pesquisa e extensão da Universidade.
Como objetivos específicos faz-se uma caracterização das diversas fases dessa
trajetória, a descrição dos resultados produzidos por meio de suas publicações e a
contribuição cultural dessas obras para a difusão do conhecimento. O referencial
teórico baseia-se em vários autores, como, Bufrem (2001) que trata das editoras
universitárias e seu papel nas universidades, Dias Sobrinho (1996) que aborda a
avaliação institucional, e a avaliação de impacto segundo diretrizes da ONU. A
metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, analítica e avaliativa. As fontes de
coleta foram diversas: documentos da Editora, tais como os regimentos, atas de
reunião, relatórios; a observação participante; fruto de meu trabalho de 20 anos como
administradora e coordenadora da divisão comercial da Editora; entrevistas gravadas
com alguns conselheiros e questionário semiestruturado enviado a alguns autores
escolhidos pela referência acadêmica de suas publicações. Os dados quantitativos
foram coletados nos relatórios referentes à produção editorial, coleções publicadas e
títulos vendidos. Os resultados permitem concluir que a Editora UFMG vem
cumprindo, o seu papel de difusora do conhecimento produzido dentro e fora da
UFMG, contribuindo com a cultura e o saber, por meio da criação de suas coleções
que atendem ao tripé ensino, pesquisa e extensão em Minas e no País.
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ABSTRACT

Search of to evaluate the history of the UFMG Publisher over its thirty years of
existence, from its foundation in 1985 to 2015. The overall objective is to evaluate how
UFMG Publisher has contributed to the production and dissemination of knowledge
through their publications in the field of education, research, and university extension.
The specific objectives is to characterize the various stages of this trajectory, the
description of the results produced through its publications and the cultural contribution
of these works for the dissemination of knowledge. The theoretical related work is
based on the work of several authors. Bufrem (2001) deals with the Publishing
Universities and the evaluation approach of impact according to the UN – guidelines.
Cohen and Franco (2012) examines as the results were achieved, in which direction,
how and why. The methodology used was descriptive, analytical and evaluative. The
data collection sources were several: The UFMG Publisher documents, such as the
general regulation of the UFMG Publisher, meeting minutes, reports, and also the
participant observation, result of my work twenty years as manager; interviews with
management and directors of the Company and the semistructured questionnaire sent
to some authors and chosen by the academic reference of their publications.
Quantitative data were collected from reports of the editorial production, collections
and works sold. The results allows to conclude that the UFMG Publisher, including the
bases of this university: teaching, research and extension, come fulfilling its role of
disseminate the knowledge and culture produced inside and outside of the UFMG in
Minas Gerais and in Brazil, also through the creation of their collections.
Keywords: Publishers universities. Editorial production of the universities publishers.
Dissemination of the knowledge produced in universities.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, o ser humano tem utilizado diversos suportes para registrar o
conhecimento. A importância da divulgação do saber surgiu em épocas remotas,
quando o homem primitivo tinha necessidade de se comunicar e desenhava nas
cavernas. Conforme descreve Caldeira (2002), as várias civilizações, ao longo da
história, usaram os mais diferentes tipos de material para registrar sua passagem pelo
globo terrestre e difundir seus conhecimentos e experiências.

Os sumérios guardavam suas informações em tijolos de barro, os indianos faziam
seus livros em folhas de palmeiras. Os maias e os astecas, antes do descobrimento
das Américas, usavam um material macio existente entre a casca das árvores e a
madeira. Os romanos escreviam em tábuas de madeira cobertas com cera. Os
egípcios desenvolveram e transformaram o papiro, uma planta nascida às margens
do Nilo, em rolos de manuscritos que podiam medir até 20 metros de comprimento. A
origem da palavra papel vem do latim papiryus (2200 a.C.). Entretanto foram os
chineses os primeiros a inventar o papel, feito de fibras de bambu e da seda (Caldeira,
2002).

Paralelamente a esse contexto, Araújo (2008) relata o surgimento do códice, ou
cadernos feitos de pergaminhos costurados, formados por três ou quatro folhas, que
contribuíram para a transmissão dos escritos ainda na Antiguidade, a partir do século
II d.C.Doctors (1999) também relata a arte de se comunicar por meio de vários
suportes: rochas das cavernas, casca, miolo das árvores, couro de animais, papiro,
pergaminho, até o surgimento da folha de papel.

Como retrata Lindoso (2004), entre 1455 a 1500, Johann Gutenberg inventou a
impressão com tipos móveis, permitindo a reprodução de textos. Surgiu então a
famosa Bíblia de Gutenberg, com 42 linhas, e a profissão do impressor, fundamental
para romper a estreiteza do mundo medieval. O conhecimento passou a viajar com
uma velocidade inimaginável, em contraste com a época em que se conhecia somente
o trabalho dos copistas realizado pelos monges, nos mosteiros, em locais
denominados scriptorium.
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Doctors (1999, p. 46) menciona a falta de comunicação entre o Ocidente e Oriente até
o século XV ou final da Idade Média, entretanto, em se tratando do continente
europeu, no qual a população ficava em torno de 40 ou 50 milhões de pessoas, quase
todas eram analfabetas. Apenas parte do clero e da nobreza era alfabetizada.

Mesmo depois de inventada a imprensa, os livros eram acessíveis a poucos
intelectuais eruditos, aristocratas e colecionadores. Mendonça (2005) relata que, no
Brasil, as primeiras atividades escolares foram desenvolvidas pelos jesuítas, por
quase 300 anos, até 1792, quando ocorreu a reforma pombalina, que culminou com a
expulsão dos jesuítas e desmonte do sistema de ensino implantado até então.

Em 1808, com a vinda da família real, iniciou-se a Fase Imperial no Brasil, e mudanças
alteraram o setor cultural e político colonial, como a criação da primeira imprensa, a
Imprensa Régia, e a transferência do acervo que veio junto com a corte, constituindo
hoje a Fundação Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, com suas obras
raras e incunábulos.1

Na realidade, no Brasil, até a década de 1930, a educação universitária não existia.
E, antes da I Guerra Mundial, a educação superior no País era muito acanhada em
seus objetivos e números (Hallewell, 2005).

Mendonça (2005) também relata que, no período de 1891 a 1910, foram criadas 27
escolas superiores, algumas delas futuras universidades. Algumas tiveram um curto
tempo de duração, chamadas passageiras, e as bem-sucedidas tornaram-se
universidades. Foram criadas, entre 1909 e 1912, três universidades consideradas
passageiras: Universidade de Manaus, fundada em 1909, sobreviveu por 11 anos; a
Universidade de São Paulo, criada em 19 de novembro de 1911, durou até 1917; e a
Universidade do Paraná, fundada em 19 de dezembro de 1912, extinguida antes da
reforma de Carlos Maximiliano, em 1915. As duas instituições de ensino superior que
sobreviveram foram a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 7 de setembro de

1

Primeiros livros escritos com tipos móveis.
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1920, e a Universidade de Minas Gerais, criada em 7 de setembro de 1927, com sede
em Belo Horizonte.

Paralelamente a essas concepções, Nogueira (2005) retrata o surgimento tardio das
universidades brasileiras pela união de escolas superiores isoladas. Hallewell (2005)
menciona também a criação das primeiras faculdades, todas na cidade do Rio de
Janeiro, como a Faculdade de Medicina, em 1808, os cursos de Engenharia, em 1810,
o curso de Belas Artes, em 1816, e a Faculdade de Direito em 1891.

As universidades surgiram na Idade Média, vinculadas à Igreja Católica. Segundo
relata Dourado (2012), a Igreja dominava financeira, política e culturalmente a
sociedade medieval. O desenvolvimento das universidades promoveu uma expansão
dos saberes para a sociedade, fato que proporcionou, aos poucos, um rompimento
com os métodos tradicionais de ensino da Igreja. Esse desenvolvimento aumentou o
número de estudantes e, consequentemente, a demanda por livros. Martin e Febvre
(1992), citados por Dourado (2012), destacam que, nesse contexto, surgiram os
stationarius ou livreiros, responsáveis pela reprodução de partes dos manuscritos a
serem vendidos aos universitários, dando início, dessa forma, à editoração
universitária.

Quanto ao aparecimento das editoras universitárias brasileiras, Bufrem (2001) aponta
seu surgimento e aprimoramento a partir da década de 1970. Algumas dessas
editoras tiveram origem nas imprensas universitárias, órgãos das próprias
universidades que, depois de alguns anos de produção, criaram seus conselhos
editoriais e formalizaram suas atividades por meio de seus regimentos.

Sabe-se que um dos objetivos mais importantes da universidade é a socialização do
conhecimento, a participação com a comunidade dos benefícios das criações
artísticas e culturais, sobretudo dos resultados das pesquisas realizadas em seu
âmbito. Conforme afirma Baptista (1994, p. 7), “A publicação dos trabalhos realizados
é uma das formas de estender este conhecimento a um público mais amplo”.
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A necessidade de se aferir o grau de importância que a atividade editorial universitária
tem para a instituição de ensino e para a sociedade é apontada por Bufrem (2001)
como fato relevante. A carência de dados descritivos da atuação das editoras
universitárias

dificulta

a

avaliação

dessas

atividades,

mantendo-se

um

desconhecimento efetivo da importância e contribuição dessas editoras.

Bufrem (2001) ainda reforça esse pensamento, relatando que existe uma indefinição
das funções das editoras universitárias. “Da definição de papéis atribuídos à editora
universitária, decorrente da filosofia da instituição e da atribuição de valores a esses
papéis, resulta o vínculo que se estabelece entre a editora e a instituição” (p. 238).
Por isto, a realização desta pesquisa poderá apontar caminhos, integrando
conhecimentos, planejando atividades e redirecionando o trabalho para que elas
correspondam efetivamente às expectativas sociais.

Admitindo a importância do papel acadêmico, cultural e social da Editora UFMG para
o público universitário e a população mineira e brasileira, busca-se, nesta pesquisa,
avaliar as ações realizadas pela Editora ao longo de seus 30 anos de funcionamento
verificando se os seus objetivos institucionais no campo do ensino, pesquisa e
extensão foram efetivamente alcançados.

Diante do contexto aqui delineado, as questões norteadoras que se apresentam para
esta pesquisa são: como a Editora UFMG tem atuado na produção do conhecimento
para estimular o ensino universitário e para difusão desse saber na sociedade ao
longo de seus 30 anos? Por quais fases ela passou? Que resultados produziu?

Em julho de 2015, a Editora UFMG completou três décadas de criação, funcionamento
e de trabalho editorial. Nesta pesquisa ao recontar essa história, procura-se contribuir
com a avaliação de suas atividades editoriais, e com a “carência de dados descritivos
sobre a atuação das editoras universitárias” no País, relatada por Bufrem (2001).

Atuando no serviço editorial desde 1979, tornou-se editora em julho de 1985 e órgão
suplementar vinculado à Reitoria da UFMG em 1987. Integrada ao contexto
universitário desde sua criação, a Editora tem como objetivos o apoio ao ensino, a
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pesquisa e a extensão da UFMG, editando, promovendo e divulgando, com base em
critérios de qualidade, a produção científica, artística e literária, especialmente da
comunidade universitária.

Dentro da linha de pesquisa, inovação e organizações, este estudo torna-se relevante,
ao avaliar o desempenho cultural, acadêmico e social da Editora UFMG com base em
suas publicações nos seus 30 anos de funcionamento. As ações editoriais
desenvolvidas pelos gestores da editora neste período serão utilizadas como
indicadores para avaliar se os objetivos da Editora UFMG estão sendo atingidos.

Espera-se também que a pesquisa possa servir de referência a outras editoras
universitárias, tendo em vista que inexistem estudos descritivos de avaliação do
trabalho editorial universitário. Além disso, a Editora UFMG é reconhecida nesse
mercado pelo padrão de qualidade de suas publicações, patamar editorial que nem
todas as editoras universitárias o têm.

Além do exposto, o interesse da pesquisadora pelo tema prende-se ao fato de ser
administradora da Editora desde 1995. Meu desenvolvimento profissional tem-se dado
de forma articulada com a trajetória da instituição. É, portanto, um grande desafio
realizar esta pesquisa com certo distanciamento e imparcialidade que o trabalho
científico requer enriquecendo e tornando - o ainda mais instigante.

Com o intuito de responder ao questionamento proposto pela pesquisa, define-se
como objetivo geral: avaliar como a Editora UFMG tem contribuído para a produção e
difusão do conhecimento no campo do ensino, a pesquisa e extensão da UFMG.

18

Para cumprir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:
 identificar as fases da história da Editora UFMG;
 descrever os resultados produzidos em cada fase;
 avaliar a sua linha editorial e a contribuição de suas publicações para a
divulgação do conhecimento na pesquisa, ensino e extensão na UFMG.

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro, apresentou-se a
introdução, composta da contextualização, problema da pesquisa, justificativa da
escolha do tema, objetivo geral e específicos.

No segundo capítulo, realizou-se uma revisão da literatura, contextualizando a
universidade e as editoras universitárias, com um breve histórico sobre seu
surgimento no Brasil e no exterior: definindo o livro universitário como projeto cultural
e acadêmico, o papel do editor universitário, a função e estrutura da editora
universitária; e concluindo com apresentação das diretrizes da avaliação segundo a
ONU (Organização das Nações Unidas) e um breve relato institucional da Editora
UFMG ao longo de sua história.

No terceiro capítulo foi apresentada a metodologia utilizada com a descrição da
pesquisa, as fontes e as técnicas aplicadas na coleta dos dados, a unidade de análise
e observação, e a estratégia no tratamento dos dados.

No quarto capítulo, identificou-se as fases da história da editora, a descrição dos
resultados produzidos, bem como a avaliação de sua linha editorial e a contribuição
de suas publicações para a divulgação do conhecimento na pesquisa, ensino e
extensão da UFMG. Finalmente, no quinto capítulo, serão apresentadas as
considerações finais da dissertação.
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2 A UNIVERSIDADE E AS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS

Com o propósito de avaliar a contribuição da Editora UFMG no campo do ensino,
pesquisa e extensão, será descrito neste capítulo o desenvolvimento da universidade
e das editoras universitárias, com um breve histórico do seu surgimento no Brasil e no
exterior. Serão descritos a função das editoras acadêmicas como divulgadoras do
conhecimento produzido nas universidades, o papel do editor universitário e o livro
universitário como projeto cultural. Por fim, será abordado também o tema avaliação
institucional da Editora UFMG, mencionando suas fases.

2.1 Breve histórico das universidades

Ao se tratar do tema editora universitária é imprescindível mencionar a universidade
e sua função cultural, acadêmica e social. Ambas fazem parte do mesmo contexto e
não se pode pensar uma sem a outra.
Humerez e Jankevicius (2015, p. 1) definem as universidades como “instituições
pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior de pesquisa
extensão e de domínio e cultivo do saber humano”. Os autores consideram essas
instituições

responsáveis

pela

produção,

preservação

e

transmissão

dos

conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos adquiridos pela humanidade em
sua evolução cultural, constituindo a civilização ocidental atual.

Febvre e Martin (1992), citados por Dourado (2012), relatam que as universidades
surgiram na Idade Média vinculadas à Igreja Católica. Esta dominava financeira,
política e culturalmente a sociedade medieval.

Oliveira (2007) também identifica a origem das universidades no Período Medieval. A
realeza e o clero disputavam o poder nessa época e reivindicavam o governo da
sociedade, influenciando o surgimento das universidades. O renascimento das
cidades, as corporações de ofício e o florescimento do comércio também apoiaram o
aparecimento dessas instituições.

20

Humerez e Jankevicius (2015) mencionam que as universidades ocidentais surgiram
na Idade Média na Europa. As primeiras: a Universidade de Bolonha, na Itália, criada
no século XI, em 1088, Oxford-Inglaterra, em 1096; Universidade de Paris, França,
em 1170; Cambridge-Inglaterra, em 1209, e muitas outras, que persistem até os dias
atuais. Em Portugal, a primeira Universidade é a de Coimbra, fundada em 1290.

As universidades medievais européias lançaram as bases da educação superior
moderna, definindo os conceitos de bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado
utilizados até hoje. Oliveira (2007) destaca a importância dessas universidades
medievais como a de Paris e Oxford, que debatiam os pensamentos de Aristóteles e
Santo Agostinho. O debate entre Teologia e Filosofia contribuíram e contribuem ainda
hoje, para a construção de nossas identidades sociais. Enquanto na França
prevaleceu o pensamento iluminista originário da Filosofia, na Inglaterra, as ideias de
Santo Agostinho propiciaram o estudo da natureza, da investigação das coisas lógicas
e matemáticas, em suma, do pensamento empírico.

2.2 A universidade brasileira

Devido à total dependência política, econômica e religiosa do Brasil Colônia à coroa
portuguesa, os religiosos jesuítas que chegavam de Portugal com o objetivo de
catequizarem os índios foram os responsáveis pela fundação das primeiras
instituições brasileiras de ensino.

Stekzer, Deligdisch e Gonçalves (2011) mencionam que os principais centros de
exploração colonial contavam com colégios administrados pela Igreja, cuja ação na
educação refletiu tanto nos traços da cultura brasileira como na predominância da fé
católica no País.
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Segundo Dias (1997),
A ideia de se implantar uma universidade em Minas Gerais deve ter sido aventada
pelos antigos alunos de Coimbra, onde vários inconfidentes fizeram o curso superior.
Enquanto que na América espanhola existiam, ao contrário, universidades desde o
início do respectivo processo colonizador; os governantes tanto nos últimos anos do
Brasil colônia e Brasil República, preferiram criar e manter cursos superiores isolados,
tendo em vista a profissionalização das novas gerações (p. 102-103).

Oliveira (2007) comprova a afirmação de Dias (1997) sobre esse modelo de cursos
isolados, que se interligavam entre si e a Reitoria, sem a existência das unidades
acadêmicas e administrativas, que são a base de muitas universidades brasileiras
hoje em dia, e se constituem de instituições agregadas e não integradas.

Oliveira (2007, p. 121-122) ainda destaca que, na época do Brasil República, a
Constituição de 1891 omitiu-se em relação ao compromisso do governo com a
universidade. Somente em 1920 surgiu a Universidade do Rio de Janeiro, hoje
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A UFRJ reunia os cursos superiores
da cidade: a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito que surgira da fusão da Faculdade Livre de Direito com a Faculdade de Ciências
Jurídicas e Sociais.

Stelzer, Deligdisch e Gonçalves (2011) descrevem também que, em 1961, com a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a
normatização do ensino superior foi promovida sob a direção do Ministério da
Educação e Cultura e do Conselho Federal de Educação, que conceberia o modelo
atual sob o qual viria a funcionar a autonomia universitária. A universidade brasileira,
após a Reforma Universitária de 1968, apresenta três funções básicas: ensino,
pesquisa

e

extensão,

consideradas

indissociáveis,

ou

seja,

interligadas,

complementares.

Ferraz (1998) esclarece que essa autonomia nas universidades públicas tem sua
expressão normativa estabelecida nos seus estatutos e regimentos. Esses atos
constituem as bases da expressão e manifestação da vida universitária. Entretanto
Stekzer, Deligdisch e Gonçalves (2011) afirmam que essa autonomia é conferida para
fins específicos, ficando submetida ao poder público.
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Mencionando ainda Stelzer, Deligdisch e Gonçalves (2011), a Constituição de 1988 e
a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996) configuraram a reorganização das universidades e do ensino
superior, notadamente pela inclusão, agora com status constitucional, da autonomia
universitária. Dentre os objetivos estabelecidos para o ensino superior, podem-se
destacar aqueles que incluem a missão das universidades:
Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; promover a
divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou
de outras formas de comunicação; promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (Lei n.
9.394/1996, capítulo IV, art. 43, incluído pela Lei n. 13.174/2015).

Jankevicius (1995) descreve que a função principal da universidade é formar
profissionais de nível superior para a sociedade, e sua responsabilidade social é
capacitar esses recursos humanos para o desenvolvimento econômico e social da
comunidade.

2.2.1 A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fundada em 1927, com a
denominação de UMG (Universidade de Minas Gerais), já fazia parte do projeto
político dos inconfidentes. Permaneceu na esfera estadual até 1949, quando foi
federalizada. O nome atual só foi adotado em 1965.

A UFMG é uma autarquia em regime especial, mantida pela União, com sede em Belo
Horizonte. É dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de
gestão financeira e patrimonial (artigo 1º do Estatuto da UFMG).

Silva (2013) descreve que a universidade tem por finalidades precípuas a geração, o
desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do ensino,
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da pesquisa e da extensão, compreendida de forma indissociada e integrada, na
educação e na formação técnico-profissional dos cidadãos, bem como na difusão da
cultura e na criação filosófica, artística e tecnológica.

No cumprimento de seus objetivos, a Universidade mantém cooperação científica,
tecnológica e cultural com instituições nacionais e internacionais e constitui-se,
também, em veículo de desenvolvimento regional, nacional e internacional. Como é a
maior universidade pública do Estado de Minas Gerais, destaca-se não apenas pela
abrangência de sua atuação, mas também pelos mais elevados índices de produção
intelectual, características que justificam sua posição de referência e de liderança
tanto regional quanto nacional.

A comunidade universitária é constituída pelos corpos docente e discente e por
servidores técnicos e administrativos diversificados conforme as respectivas
atribuições e unificados no plano comum dos objetivos da Universidade (artigo 68 do
Estatuto da UFMG). A comunidade é composta por 48.949 alunos, distribuídos nos
33.242 cursos de graduação e 14.013 de pós-graduação (especialização, mestrado e
doutorado), 2.818 professores e 4.299 servidores técnicos e administrativos.2

Conforme o artigo 34 da Resolução Complementar nº 1, de 16 de março de 2010, que
aprovou o Regimento Geral da Universidade Federal de Minas Gerais, a pesquisa é
atividade básica da UFMG, indissociável do ensino, devendo ser estimulada a
aplicação de seus resultados.

Para Mesquita (1984, p. 57), a universidade é a própria origem do saber de um país,
além do meio formal de transmissão de conhecimentos. Estes devem ultrapassar os
muros e chegar à sociedade por diversos caminhos. O ensino, pesquisa e extensão
devem estar intimamente relacionados para que esse saber seja filtrado, traduzido e
repassado à comunidade na qual a instituição está inserida.

2

Conheça a UFMG em números. Recuperado em 12 de setembro de 2016, de
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Como aponta Bufrem (2001, p. 346), a instituição universitária é local privilegiado,
como centro de cultivo e difusão do saber, de técnicas que devem se tornar patrimônio
comum de toda a humanidade. O espírito indagador e crítico devem fundamentar a
vida universitária, orientando o processo de ensino, a pesquisa e as demais
atividades.

A universidade, como instituição partícipe do desenvolvimento sociocultural do seu
país, deve devolver à sociedade o investimento que o Poder Público lhe confere, seja
na realização de pesquisas, para descoberta de vacinas, novos medicamentos e
inovação de projetos em todas as áreas do conhecimento.

Quando a universidade envolve a comunidade nos seus projetos, ela cumpre seu
papel sociocultural. Isso acontece com os projetos de extensão da UFMG, nos cursos
das faculdades e escolas como a Escola de Educação Física que atua com a terceira
idade, a Faculdade de Música, com os cursos de instrumentos musicais para a
comunidade, a Faculdade de Letras por meio dos cursos de idiomas e nos demais
cursos que realizam atividades de extensão. Até mesmo a Editora UFMG, quando
publica obras que complementam o ensino em sala de aula também contribui com seu
papel sócio cultural.

Nessa mesma linha de pensamento, Bufrem (2001, p. 21) demonstra a relevância do
papel das universidades na produção e divulgação do conhecimento por meio da
publicação de suas editoras universitárias. Historicamente, a universidade tem, entre
as suas funções, a de patrocinar a realização de pesquisas para a geração e
renovação de conhecimentos. Em decorrência, há necessidade de documentar e
transferir esses resultados, o que é uma das principais justificativas para a editoração
universitária.

Conforme relatório do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas
de Educação Superior Brasileiras (2012),
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A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural,
científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e
outros setores da sociedade.

Nessa perspectiva, a extensão é, ao lado do ensino e da pesquisa, uma das
dimensões essenciais da atividade acadêmica. Pode-se considerar que as três
funções da universidade compõem o processo acadêmico que se estende desde a
produção e a sistematização do conhecimento até a transmissão dos resultados.

Martins Filho e Rollemberg (2001) reforçam essa ideia quando consideram que
A atividade editorial universitária desenvolve-se no contexto dos propósitos
universitários e das funções que historicamente lhe são conferidas pela sociedade à
qual serve, mesmo que, em princípio, esses propósitos sejam profundamente
diferentes daqueles que animam a indústria editorial comum (p. 47-48).

2.3 História das editoras universitárias

A história das editoras relaciona-se com o surgimento das universidades que, por sua
vez, começam a se estabelecer com a necessidade da disseminação do
conhecimento por meio do livro impresso. Para historiar o aparecimento do livro
impresso, é necessário um breve histórico do seu surgimento.
Knapp (2008) considera o ofício de editor como “a profissão de 2000 anos”. A origem
da palavra editar vem do latim edere, “dar à luz”, “tornar público”, sendo que os
primeiros editores de livros foram as “editoras clericais” da Suméria, da Babilônia e do
Egito. No terceiro milênio a.C., publicavam-se em tabletes de argila (placas finas de
tijolo) em série, com rezas e elogios mortuários que eram vendidos aos fiéis.

Após os escritos sobre a argila, a forma de publicação era feita em rolos de papiro
(massa retirada do arbusto papyros). Somente nos séculos I e IV d.C., esses rolos
foram, pouco a pouco, sendo substituídos pelos “códigos” que tinham a mesma
apresentação do livro conhecido nos dias atuais (Knapp, 2008, p. 16).

26

Na época dos romanos, a edição de um livro, ou seja, a multiplicação de um texto em
várias cópias,era feita por escravos letrados. Depois dos editores da Antiguidade, a
profissão de editor desapareceu durante séculos. O conhecimento passou a ser
elitizado, contudo os livros continuavam sendo copiados, sobretudo nos mosteiros.
Matarelli (2009) também descrevem que “os manuscritos, antes do papel impresso,
cumpriram uma importante função, tanto na América como na Europa funcionando
como verdadeiros jornais na transmissão das principais notícias para as
comunidades”. A primeira gazeta alemã (Zeitung) também surgiu no século XV
(Matarelli, 2009, p. 6-7).

Somente no século XII, com o surgimento das universidades, apareceu o stationarius,
que copiava os livros com exatidão, vendendo ou emprestando aos estudantes.
Contudo os livros em escala “industrial” como são conhecidos hoje somente
apareceram após a invenção dos tipos móveis de impressão.

O início da história da imprensa no Ocidente é apontado por Matarelli (2009) como
sendo no século XV, atribuído a Gutenberg, com a criação dos tipos móveis. Leitor
voraz de manuscritos desde a adolescência, Gutenberg nasceu em Mogúncia, cidade
vinícola no Vale do Reno, na Alemanha. Trabalhou como ourives, na fundição do ouro
e da prata, e inventou também a prensa gráfica, inspirada nas prensas usadas na
fabricação de vinho.

Continuando o relato de Matarelli (2009), a primeira Gazeta de Madrid, periódico oficial
da corte espanhola, surgiu em 1626, na dinastia dos Bourbons, com o rei Felipe V.
Esse monarca incentivou a literatura, fundando o Diário de los literatos de España,
que ele próprio custeava, já que os livros eram muito caros, o que dificultava o acesso
à população.

Knapp (2008, p. 20) confirma a descrição de Matarelli (2009) quando destaca que,
“em 1469, o preço de um dicionário de latim impresso em papel equivalia ao salário
anual de um médico de uma corte”.
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Hallewell (2005) esclarece que as relações políticas que autorizavam ou não o serviço
de impressão nas colônias do além-mar era determinado pela maior ou menor
autonomia dessas terras colonizadas. Daí a inexistência de tipografias oficiais no Brasil
antes da vinda da família real, em 1808. Devido à população escassa, espalhada pelo
vasto território, e predominantemente analfabeta, a indústria impressora não era
economicamente viável e nem interessava à coroa portuguesa essa iniciativa.

O primeiro país na América a ter uma imprensa foi o México, cujo início foi de
responsabilidade do alemão Cramberger. Em 1535, foi publicado o primeiro livro da
América: Escuela Espiritual para Llegaral Cielo, de São João Clímaco, traduzida para
o espanhol.

Bufrem (2001) destaca que algumas editoras se originaram de pequenos parques
gráficos, outras foram criadas independentes, mas vinculadas a um serviço da
universidade, como assessoria de comunicação, ou mesmo ligadas a uma PróReitoria.

Segundo Hallewell (2005), a impressão nas colônias do além-mar dependia do maior
ou menor domínio político do país colonizador sobre as terras colonizadas.
Guinsburg define uma editora como “um sistema de relações, que se destina a
produzir uma certa obra. Esta obra, no plano editorial, não é só o texto do autor; o
manuscrito do autor é uma potencialidade [...] Um livro é muito mais que um autor”
(Amorim &Tremel, 1989, p. 54)
Para Guinsburg (Amorim &Tremel, 1989, p. 16), “editar pressupõe uma ação contínua,
um processo permanente”. Desde a potencialidade de um texto, produto da vontade
humana de comunicar até a sua corporificação numa base físico-documental, muitas
ações se reúnem, sobrepõem, complementam-se, emergindo daí a figura do editor.

2.3.1 Editoras universitárias estrangeiras
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As mais antigas editoras universitárias do mundo são as de Oxford e Cambridge, na
Inglaterra. Elas surgiram, respectivamente, em 1478 e 1521, com o propósito de
publicar livros religiosos e de ensino (Bufrem, 2001).
Rosa (2002) descreve que “a editoração universitária propriamente dita teve início em
1534, na Inglaterra, 80 anos após a invenção de Gutemberg, quando o rei Henrique
VIII autorizou o funcionamento da Cambridge University Press, da Universidade de
Cambridge”. Segundo o estatuto da universidade, seu objetivo era desenvolver a área
de publicações, disseminando de forma genérica o conhecimento e contribuir para o
avanço de ensino, da pesquisa e da literatura (Cambridge University Press, Entrevista
coletiva. São Paulo, 1990).

Gianotti (2006) confirma Rosa (2002) em uma entrevista à revista Verbo, produzida
pela ABEU, quando declara que “a Cambridge University Press, a mais antiga editora
do mundo, é uma editora universitária que se espalha para além da Europa, pela Ásia,
pelas Américas e pela Austrália, publicando livros em diferentes idiomas’’. A editora
tem um catálogo de títulos invejável, seus autores são pensadores reconhecidos
internacionalmente em suas especialidades. Mas não é a única; como ela, há outras
editoras universitárias da Europa e dos EUA que são conhecidas pela excelência de
suas publicações. Além de terem qualidade editorial, também são editoras rentáveis.
Constituem-se, na verdade como empresas bem estruturadas, sustentáveis e aportam
recursos para a atividade acadêmica de suas universidades.

As editoras inglesas e as americanas divergem na concepção da ação editorial das
demais editoras universitárias. Nas primeiras, as linhas editoriais devem vincular-se
às finalidades e aos projetos da própria instituição. Nas demais editoras não há esse
compromisso entre a política da editora e o planejamento da universidade (Bufrem,
2001).

Bufrem (2001) ainda destaca a qualidade das publicações universitárias americanas.
Suas publicações primam não somente pelo conteúdo, mas, também pela
apresentação gráfica. Na França e na Espanha, é missão da universidade a edição
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impressa. Existem departamentos muito eficazes em termos de publicações. Alguns
deles são verdadeiras editoras universitárias.

2.3.2 Editoras universitárias brasileiras

As editoras universitárias no Brasil foram sendo criadas a partir de 1960 (Bufrem, 2001)
e se desenvolveram de acordo com a política editorial das universidades onde foram
fundadas.

Hallewell (2005) considera lenta a expansão da universidade, a partir do eixo Rio - São
Paulo, para o restante do Brasil, antes e depois da II Guerra Mundial. De forma análoga,
as editoras universitárias também foram se expandindo lentamente. As primeiras
editoras a serem criadas no Brasil foram, respectivamente, a da Universidade de
Pernambuco, em 1955, a de Brasília, em 1961, e a editora da USP - Universidade de
São Paulo, fundada em 1962.

Bufrem (2001, p. 20) destaca que,
A editoração universitária, como experiência brasileira, iniciou-se na década de 1960.
Algumas editoras nasceram com as universidades, outras evoluíram a partir da
experiência das chamadas imprensas universitárias e, somente após alguns anos de
produção, criaram seus conselhos editoriais e formalizaram suas atividades com
regimento próprios.

Bufrem (2001) também reforça o conceito de Guinsburg (Amorim &Tremel, 1989),
quando descreve que a expressão “editora universitária” refere-se também às editoras
ou núcleos editoriais em instituições de ensino superior, que, embora não sendo
universidades, já se sentiram mobilizadas no sentido de divulgar a sua produção
acadêmica. Outra conotação, segundo o autor, é a de que a editora universitária “é
aquela que produz livros para o ensino superior” (Amorim & Tremel, 1989, p. 40).
Considerando esse pensamento, qualquer editora especializada em obras para o
ensino superior seria concebida como tal.
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Martins Filho e Rollemberg (2001, p. 47-49) consideram que

Uma editora universitária não deve se dedicar - em princípio - à busca de autores, mas
a estimular e promover o trabalho daqueles que integram a sua comunidade. A
produção editorial universitária contribui para o conhecimento e para a cultura, sem
que haja a preocupação excessiva, que em geral rege as editoras comuns, de
ajustamento ou não às condições do mercado. Não chega a ser uma solução razoável
as editoras universitárias se dedicarem à produção de livros de apelo comercial, pois,
fugiriam, assim, de um de seus propósitos básicos: a difusão do conhecimento e da
cultura produzidos ou não por sua comunidade acadêmica.

Guedes & Pereira (2000) completam a definição de Bufrem (2001) quando afirmam
que a diferença de uma editora universitária para uma comercial é que a primeira deve
ter o compromisso em divulgar o saber produzido na universidade na qual ela é
inserida, sem visar ao lucro.

Bufrem (2014) ainda destaca a importância das editoras para as universidades em
uma famosa expressão de York Powell, citada por Truscott (1943, p. 189): “Se você
tiver uma biblioteca e uma editora, você tem tudo o que é necessário para uma
universidade”. A riqueza dessa afirmação, conforme constata a autora, prevê a editora
universitária como unidade fim, estritamente vinculada à instituição universitária a
quem compete rigorosamente o papel de produção e difusão do conhecimento por
meio de suas inúmeras publicações.

As editoras universitárias contribuem também para a democratização do
conhecimento e da cultura quando trazem a público o resultado das pesquisas da
universidade à qual se vinculam e também publicam e traduzem autores estrangeiros
que vão complementar o ensino e a pesquisa acadêmica. Marques Neto (2000)
enfatiza que elas atuam como desbravadoras de novos conhecimentos, difundindo-os
editorialmente.

No Brasil, as editoras universitárias cresceram tanto nos últimos anos que algumas
delas podem ser comparadas às editoras comerciais quanto aos seus projetos
gráficos, às linhas editoriais ou à qualidade de suas publicações. Para Marques Neto
(2003, p.6), “É preciso notar que essa concepção de editora universitária não nasceu
apenas por uma percepção unilateral do potencial nesta área pelas universidades,

31

mas também se impôs pelo crescimento e profissionalização do mercado editorial
brasileiro”.

Segundo dados do SNEL (Sindicato Nacional de Editores de Livros) e a FIPE
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o mercado editorial brasileiro faturou,
no ano de 2013, o correspondente a R$ 5.359.426.184,63 (cerca de 1,663 bilhão de
dólares), em um total de 479.970.310 exemplares vendidos e, em 2014,
R$5.408.506.141,17 (aproximadamente 1,677 bilhão de dólares) correspondentes a
435.690.157 exemplares vendidos. Apesar da queda no número de exemplares
vendidos, o preço médio do exemplar variou em 2014, acompanhando o IPCA de
6,41%, o que gerou uma ampliação no faturamento em relação a 2013.

Desse universo, os livros universitários, classificados de acordo com o diagnóstico do
setor editorial brasileiro em didáticos e de cunho científico, técnico e profissional
(CTP), venderam 220.847.100 exemplares dos didáticos em 2013 e 184.200.099
exemplares em 2014, e os CTP venderam 35.401.483 exemplares em 2013 e
35.077.723, em 2014. O percentual de venda dos títulos didáticos variou no período
entre 46% e42,27% do total de exemplares vendidos, e os CTP variaram entre 7,3%
e 8%.

Em relação às vendas dos e-books, as editoras respondentes a essa pesquisa do
SNELL3 (70% das respondentes) registraram um faturamento de cerca de 17 milhões
de reais em 2014 (contra 13 milhões em 2013). Entre os formatos de leitura digital,
foram citados: PDF; E- PUB e APPS. Foram vendidas 52.507 unidades de didáticos e
219.526 unidades de CTP. Apesar de significar apenas 0,3% do faturamento apurado
com as vendas totais de livros impressos em 2014 (R$ 5,5 bilhões), o mercado é
considerado promissor.

Devido ao custo das tecnologias utilizadas para a produção e venda dos e-books, as
editoras universitárias caminham ainda timidamente nesse rumo. Algumas

3

Recuperado
em
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agosto
de
2016,
de
content/themes/snel/docs/pesquisa_fipe_2015_ano_base_2014.pdf.

http://www.snel.org.br/wp-
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disponibilizam em seus web sites publicações em formato eletrônico (principalmente
em PDF) para download, como as editoras da UNESP, UFPE, EDIPUCRS.

A Editora UFMG publicou dois títulos em formato e-book: Literatura e Afro
descendência no Brasil, de Eduardo Duarte; e o Pequeno Dicionário Econômico, de
Haydn Pimenta, mas ainda não estão disponíveis para venda.

O objeto primeiro das editoras universitárias consiste na edição de obras de natureza
acadêmica, com o compromisso de divulgar o conhecimento que se produz na
universidade e torná-lo mais acessível.
Bufrem (2001) destaca o papel das editoras universitárias como “fornecedoras de
material de ensino, instrumento de propagação e estímulo à pesquisa. Guedes e
Pereira (2000) ressaltam a importância das universitárias na formação do leitor,
contribuindo com a publicação de obras de alta qualidade acadêmica, pesquisas
pioneiras, teorizações inovadoras e de reflexões originais. Franchetti (2012) também
enfatiza essa ideia, declarando que “elas atuam de forma decisiva na composição de
bibliotecas acadêmicas”, publicando trabalhos produzidos no país e ou traduzindo
obras estrangeiras fundamentais para nossos cursos de graduação e de pósgraduação.

De acordo com Bufrem (2001), ainda existe certa indefinição das funções das editoras
universitárias. Segundo à autora falta uma definição de papéis atribuídos à editora
universitária, decorrente da filosofia da instituição e da atribuição de valores a esses
papéis; dela resultando no vínculo que se estabelece entre a editora e a instituição”
(p. 238).
Ainda conforme Bufrem (2001, p. 238, “a vinculação administrativa pode indicar
coerência entre a filosofia da instituição e a sua prática editorial, ela pode, por outro
lado, sugerir ampliação ou limitações de funções”. Entende-se que a política instituída
pela universidade, ou seja, a filosofia de ação do reitorado pode auxiliar o crescimento
da política editorial ou limitar essas mesmas ações.
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Hallewell (2005, p. 636) menciona que a gerência das editoras universitárias “é muitas
vezes diletante”. Na sua percepção, a gestão das universitárias não emprega métodos
comerciais modernos. Suas tiragens são reduzidas e não seguem o potencial de
venda. Não conseguem também dar a devida atenção à publicidade, distribuição e à
comercialização. E como nem todas têm possibilidade de se auto financiarem toda
vez que a universidade encontra dificuldades financeiras, ela restringe ou limita as
publicações de suas editoras.

O papel das editoras universitárias é desafiador já que seu compromisso é publicar
obras sem fins lucrativos, que divulguem o saber como resultado das pesquisas
acadêmicas. E, ao mesmo tempo, elas devem gerar recursos para continuar
imprimindo novos lançamentos ou reimprimir livros esgotados que são adotados na
graduação ou pós-graduação das universidades brasileiras.

2.3.3 Programas e associações de incentivo à editoração universitária

Durante a década de 1980, foram criados no Brasil alguns programas e associações
com a finalidade de apoiar a editoração e a divulgação do livro universitário.

Guedes e Pereira (2000) descrevem que o MEC (Ministério da Educação e Cultura)
criou em 1981 o Programa de Estímulo à Editoração do Trabalho Intelectual das IES
– Instituições de Ensino Superior Federais - Proedi. O Proedi reconhecia o papel
positivo desempenhado pelas editoras universitárias brasileiras, destinando recursos
para estimular o trabalho editorial, ao selecionar 11 universidades contemplando as
11 regiões do País.
Hallewell (2005) enfatiza que o objetivo do Proedi era “promover a publicação da
produção científica e intelectual das IES”. O Proedi foi extinto em 1988, mas nos sete
anos de sua existência foram criadas 26 editoras universitárias ou veículos editoriais,
19 dos quais surgiram entre 1985 e 1988 (Hallewell, 2005, p. 634).

Após a extinção do Proedi, as editoras universitárias criaram o PIDL (Programa
Interuniversitário para a Distribuição do Livro), que objetivava o intercâmbio das
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publicações universitárias entre si. Baptista (1994, p. 41) também afirma que “o
programa facilitou o acesso da comunidade universitária aos títulos publicados por
outras universidades participando de feiras e eventos de livros”.

Em 1987, surgiu a ABEU (Associação Brasileira de Editoras Universitárias), cujo
objetivo era promover a cultura e socializar o conhecimento por meio da produção das
editoras participantes, difundindo, portanto, o livro universitário ( Brasileira das
Editoras Universitárias, 2015).

A associação reúne não somente editoras de universidades federais, mas também
estaduais,centros universitários, bibliotecas, editoras universitárias e editoras
vinculadas às instituições de ensino, pesquisa ou a órgãos públicos. Segundo consulta
ao site da associação (www.abeu.org.br), em 1º de fevereiro de 2016, o número de
associados congregava a 118 entidades.

Por intermédio da ABEU, as editoras promovem e participam de feiras e eventos,
como as bienais do Rio de Janeiro e São Paulo. Esses eventos dão maior visibilidade
às editoras, à produção científica, acadêmica e cultural das universidades. O site da
associação também oferece às associadas uma vitrine com o respectivo catálogo
visando divulgar e comercializar suas obras.

Segundo Hallewell (2005, p. 636), a ABEU busca também estimular o
desenvolvimento dessas editoras, aumentando o intercâmbio entre elas e entidades
congêneres do País e do exterior, mantendo serviços de informações comerciais,
judiciais e bibliográficas.

Complementando o pensamento de Hallewell (2005), o primeiro Seminário Nacional
das Editoras Universitárias Brasileiras foi realizado na cidade de Niterói, no Rio de
Janeiro, em 1984. Na V Bienal do Livro, na cidade do Rio de Janeiro, em 1991, a
ABEU apresentou seu primeiro catálogo conjunto que congrega obras de todas as
editoras universitárias brasileiras, públicas e privadas.
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A associação realiza anualmente, o fórum nacional das editoras universitárias para
difundir e trocar ideias referentes às suas atividades, promover palestras e cursos
sobre temas de interesse, como editoração, gestão, comercialização, entre outros.Os
associados em cada encontro elegem uma editora associada e sua respectiva cidade
na qual se realizará o próximo evento.

Atualmente a ABEU tem em seu site um catálogo eletrônico unificado no qual divulga
toda a publicação de suas associadas. Desde 2005, edita também a Revista Verbo,
que é distribuída gratuitamente, em formato PDF. Continua também apoiando as
editoras universitárias na participação de grandes feiras e eventos de livros nacionais
e internacionais, mantendo um estande coletivo para divulgar e vender suas
publicações.

2.3.4 O livro universitário: um projeto cultural e acadêmico

Ao ser concebido como veículo de cultura e transmissão do saber, o livro universitário,
produzido principalmente com a finalidade primeira de difundir o conhecimento
acadêmico, incorpora esse conceito no sentido cultural, acadêmico e social.

Conforme descreve Bufrem (2001), o livro universitário é o instrumento pelo qual o
saber universitário é transmitido e divulgado. Seu surgimento está intimamente ligado
as primeiras universitas no contexto medieval. Para viabilizar o ensino, o livro era o
instrumento vital do trabalho acadêmico da própria existência da instituição. A
editoração de textos manteve-se, desde então, como uma atividade inerente à
instituição universitária e às funções de ensino, pesquisa e de divulgação de sua
produção acadêmica nas mais diversas áreas.

O livro universitário, na concepção de Bufrem (2001), viabiliza edições experimentais,
de forma rápida e econômica, publicando resultados de pesquisas e experiências de
sala de aula que devam chegar aos interessados em tempo reduzido. Também
possibilita a edição de trabalhos intelectuais, divulgando-os dentro e fora dos limites
da universidade.
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Como projeto cultural, o livro produzido pela editora universitária poderá voltar-se
ainda para as peculiaridades regionais, de modo a conservar a cultura das minorias,
de resgatar e divulgar o saber popular, os acontecimentos históricos e a memória da
cultura local onde está inserida.

Para Martins Filho e Rollemberg (2001, p. 50),
O livro universitário deve ser indispensável para que a universidade cumpra seus fins
de docência, pesquisa e difusão do conhecimento e da cultura. A melhor aceitação do
livro universitário será obtida em função de seu conteúdo, de sua qualidade editorial e
de sua ampla difusão. O livro deverá cumprir a missão de transmitir a cultura universal
e envolver a produção universitária com os setores da sociedade a que serve.

Ainda na concepção de Martins Filho e Rollemberg (2001), o livro universitário deve
representar a imagem da instituição que o publica, ou seja, o trabalho de seus
professores e pesquisadores.

Mesquita (1984) também reflete esse pensamento quando infere que a publicação de
livros para a graduação tem sido uma iniciativa bem-sucedida das universidades
federais porque além de melhorar a qualidade do ensino, estimula professores e
alunos

conhecer

e

discutir

uma

bibliografia

básica,

para

educação

e

profissionalização.

Nas editoras pequenas ou iniciantes, o próprio editor cuida das diferentes fases pelas
quais passa o original do livro até chegar às mãos do leitor. Porém, nas médias e
grandes editoras, é comum essas tarefas de confecção do livro passarem por vários
setores e profissionais especializados. Como relata Knapp (2008), “O primeiro passo
é o exame do conteúdo, da ideia, do texto; após esta fase, trata-se de dar forma
exterior a este conteúdo, e se passa à produção do livro” (p. 28).

Assim que o livro é produzido, vem a fase da divulgação, o lançamento, a distribuição
e venda até que ele chegue ao consumidor final, o leitor, por meio de distribuidores
livrarias, feiras e eventos e pela internet.

A figura 1 apresenta um fluxograma do processo da produção editorial.
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1Planejamento
editorial
2 - Captação
e aprovação
de originais

10 - Livrarias
e leitor

9Divulgação,
distribuição e
vendas

3 - Contato
com autores
e contratos

8 - Impressão
e acabamento

4Prepaparação
e
normalização
de originais

7 - Planilha
de custos

5 - Projeto
gráfico
6Diagramação
e revisão de
provas

Figura 1 - Fluxograma dos principais processos da produção editorial
Fonte: Knapp (2008, p. 42-43), adaptado pela pesquisadora.

Toda obra, quando vai ser editada, deve ter um número que a identifica na Fundação
Biblioteca Nacional, quanto ao título, autor, edição, país e editora, individualizando-os
inclusive por edição.

Esse número é denominado de ISBN (International Standard Book Number). Desde
1978, a Fundação Biblioteca Nacional representa a agência brasileira com a função
de atribuir o número de identificação aos livros editados no País.
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Usado também para identificar software, seu sistema numérico é convertido em
código de barras, eliminando as barreiras lingüísticas e facilitando a circulação e
comercialização das obras.4

2.3.5 O editor universitário
Conforme define Guinsburg, citado por Amorim e Tremel (1989, p.23), a “Edição é
paixão pelo livro e paixão pela coisa intelectual”.O trabalho do editor como agente
cultural é avaliar se a obra merece ser publicada pelo seu valor científico, literário e
artístico. É o chamado feeling, vivência cultural. O editor não pode apenas receber a
demanda do público e satisfazê-la. Isso poderia ser feito se o editor conhecesse bem
os movimentos culturais, seja por achar que, mesmo sem ter receptividade garantida
pela sociedade, a obra deve ser publicada (Guinsburg, citado por Amorim & Tremel
1989).

Para Cabrini e Guedes (1991), o editor sempre escolhe entre duas coisas de
qualidade. É nesse sentido que a edição é vista como projeto cultural. Quando o editor
decide, ele participa da construção de uma visão do conhecimento. Ainda na visão
desses autores, um dos grandes problemas de um editor universitário brasileiro, é a
comercialização dos livros. As tiragens das obras universitárias geralmente são
pequenas, em torno de mil a 3 mil exemplares, portanto um bom texto, mas de pouca
circulação, poderia ser publicado por meio de uma coedição.

Um bom editor deve se preocupar com o planejamento editorial, estar sempre
informado sobre as pesquisas de ponta da universidade que poderão ser publicadas,
buscar obras estrangeiras que se encaixam na sua linha editorial da editora e
merecem ser traduzidas para enriquecimento dos temas acadêmicos.

Dentro dessa visão de mercado editorial universitário, as editoras universitárias não
deveriam deixar faltar os títulos adotados em sala de aula, publicações que já são

4

Recuperado em 2 de agosto de 2016, de /website/o-que-e-isbn.
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referências, dão retorno financeiro e podem fazer a diferença no fluxo de caixa da
editora universitária.

Na concepção de Martins Filho e Rollemberg (2001, p. 14),
“Editar livros é um desafio permanente.” A experiência como editor e diretor da Edusp,
Editora da Universidade de São Paulo desde 1998, Plínio é enfático ao dizer que “um
espaço para pensar o livro e manter uma editora de alto padrão intelectual e
acadêmico, comprometida com o ensino e a pesquisa e sempre ligada às novas
tendências mundiais é uma tarefa que tem na universidade um lugar privilegiado.

O editor universitário como administrador de um bem público, além de se pautar pela
transparência do seu trabalho e seguir uma linha editorial que visa aos objetivos da
universidade, deve buscar o equilíbrio dos custos das publicações, mesclando livros
pouco vendáveis, devido a seus temas muito específicos, com aquelas obras que já
são consolidadas, adotadas no meio acadêmico e que já dão um retorno financeiro
melhor para a editora, visando à sua continuidade e crescimento.

2.3.6 Projetos editoriais universitários

As editoras universitárias fazem parte do contexto social, cultural e político da vida
acadêmica da universidade na qual elas estão inseridas. A direção da editora costuma
ser substituída quando ocorre eleição de novo reitor, já que, geralmente, este tem a
competência de escolher o seu dirigente. O mandato do diretor da editora
normalmente é de dois anos, podendo ser reconduzido ou não pelos seus pares, por
meio de uma lista tríplice elaborada pelo conselho editorial, podendo o reitor acatá-la
ou não.

As editoras, como descreve Bufrem (2001, p 20), realizam projetos editoriais
universitários, em geral caracterizados como culturais, quando visam a atender às
funções básicas de ensino, pesquisa e extensão. São projetos políticos quando
contribuem para atingir as finalidades da instituição.

Quando Bufrem (2001) se refere aos projetos políticos, entende-se que a linha
editorial busca publicar prioritariamente a produção intelectual da própria
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universidade, manifestando a intenção de integrar os objetivos da editora às
finalidades da instituição, ou seja, promover publicações de interesse da
Universidade.
Bufrem (1993) também define política editorial como “O resultado de estudos e
avaliações para a definição de critérios de atuação editorial, procurando adequar
estruturas e domínios a natureza, características e finalidades da instituição”.

Para Guedes e Pereira (2000), a vocação das editoras universitárias parece estar
ligada à vocação educacional da universidade, que tem sido exercida de múltiplas
formas em atendimento às diversas áreas do saber:
O papel das editoras universitárias, que é também o das universidades que lhes dão
origem, é a de produzir reflexões (sejam gerais ou sobre aspectos específicos) a
respeito das diferentes áreas do conhecimento. Ao se falar de área, verifica-se que a
própria forma de se reportar a ela já aponta a multiplicidade de contribuições possíveis:
trata-se de publicações sobre a educação? Em educação? Para educação? (p. 80).

Ao analisar os catálogos das principais editoras universitárias, pode-se verificar a
diversidade de publicações. Uma preocupação recorrente refere-se à recuperação
histórica da própria educação, de maneira geral, ou da educação brasileira, ou de
algum aspecto particular da educação.

Outro tema predominante que aparece no catálogo da maioria das editoras
universitárias refere-se a uma auto análise da universidade em geral ou de
experiências específicas, acompanhando uma cultura que é da própria universidade,
no sentido de valorizar reflexões sobre diversos temas, mas nem sempre com uma
preocupação pelo seu uso pedagógico imediato.

São muitas as publicações que analisam diferentes aspectos ligados à educação:
educação e sociedade, Estado e educação, ensino, aprendizagem, formação de
professores, leitura, escrita, entre outros. Uma preocupação recorrente refere-se à
recuperação histórica da própria educação, de maneira geral, ou da educação
brasileira, ou de algum aspecto particular da educação.
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Como afirma Guedes e Pereira (2000), pesquisando nos sites de algumas editoras
universitárias pode-se verificar exemplos da predominância de temas dedicados à
área da educação, como na figura 2.

Nome da editora

Títulos


Editora da PUC de São Paulo – EDUC

Educação e extensão universitária – Foco
Vestibular: um experimento da diferença



Escola e Juventude: o aprender a aprender



Intelectuais, Estado e educação –Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos (19441952)

Editora da UNICAMP - Universidade de
Campinas



Políticas públicas de educação



Avaliação, impasses e desafios da educação
básica



autonomia

Editora UFMG - Universidade Federal de Minas
Gerais



Avaliação educacional



Cultura escrita e letramento



Dos pardieiros aos palácios: forma e cultura

Editora da Universidade Federal de Uberlândia EUFU

Aprendendo a aprender formação para a

escolar em Belo Horizonte (1906/1918).


Formação de professores para a educação
básica: discussões teóricas e práticas.

Figura 2 - Editoras universitárias e títulos na área da educação
Fonte: elaborado pela pesquisadora, como citado por Guedes e Pereira (2000).

Outro fato marcante nas linhas editoriais de algumas editoras universitárias como a
da Editora UFMG é traduzir autores estrangeiros que contemplam temas de coleções
já estabelecidas dentro da linha editorial e inédita no país, contribuindo para ampliar
as reflexões de alunos e professores dentro e fora da universidade e demais públicos
interessados.

Há a necessidade também de facilitar o trabalho do professor em sala de aula,
auxiliando no ensino e aprendizagem dos alunos geralmente a publicação de obras
servem à educação ou são consideradas paradidáticas presentes nos catálogos das
editoras universitárias podendo ser adotadas em sala de aula pelos próprios autores,
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ou por outros professores. Para exemplificar essa modalidade de publicação, cita-se
a coleção didática da Editora UFMG, que oferece suporte ao processo de ensino e
contribui para ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno, como os títulos
Fundamentos de Álgebra e Soldagem: fundamentos e tecnologia.

2.3.7 Estrutura e funcionamento de uma editora universitária

Nesta pesquisa, nosso foco são as editoras, que são independentes de suas gráficas
universitárias e que têm uma estrutura mínima de funcionamento.

De acordo com Bufrem (2001), existem geralmente três tipos de estruturas nas
editoras e gráficas nas instituições de ensino. Em algumas universidades, elas são
independentes, vinculando-se a órgãos distintos. Em outras, as editoras e as gráficas
universitárias são subordinadas ao mesmo órgão e estão vinculadas entre si,
trabalhando sob a mesma direção.
As dificuldades estruturais das editoras universitárias compreendem não somente a
precariedade de recursos físicos e financeiros, mas também a falta de recursos
humanos com qualificação para o exercício das atividades básicas necessárias ao
funcionamento de uma editora, independente do seu porte (Bufrem, 2001, p. 208).

Dando continuidade às conclusões do trabalho de Bufrem (2001), as editoras
universitárias, por mais modestas que sejam, devem ter uma política editorial e uma
estrutura mínima formada por três unidades básicas e essenciais à atividade editorial.
A primeira, uma divisão de editoração, cuida da produção gráfica, preparação e
revisão. Ela é responsável pelo preparo, acompanhamento dos originais e dos
procedimentos normativos e legais.A segunda, divisão administrativo-financeira é
responsável pelos procedimentos e tarefas de apoio às atividades-fim desenvolvidas
pela divisão editorial. A terceira divisão, a comercial, encarrega-se da divulgação,
distribuição e comercialização dos títulos produzidos.5

5

Confundir os serviços de uma editora com uma gráfica é comum, inclusive dentro do próprio meio
acadêmico.

43

Entretanto a compreensão do que seja o trabalho de uma editora universitária poderia
ser mais bem divulgado na comunidade acadêmica, para que seu papel pudesse se
concretizar de modo mais efetivo.

O organograma da figura 2 baseia-se numa estrutura ainda tradicional centralizada na
figura dos reitores das universidades. As linhas verticais indicam o nível hierárquico.
Quanto mais alta sua posição no organograma, maior sua autoridade e
responsabilidade sobre os cargos que se encontram nas linhas abaixo. As posições
nas linhas horizontais indicam comunicação, interatividade e o mesmo nível
hierárquico.6
Na figura 3, a Reitoria situa-se no topo. Logo abaixo vem o Conselho Editorial, cujos
membros são escolhidos pelo reitor para exercer um mandato de dois anos, podendo
ser destituído por ele. Na terceira linha está a Diretoria da Editora, cujo mandato
também é de dois anos podendo ser reconduzido ou não pelo reitor. Na mesma linha
horizontal está a Secretaria,que se vincula a Direção. Na quarta linha, estão as três
unidades básicas, com tarefas especializadas no mesmo nível hierárquico
comunicando entre si. E todos esses setores se encontram subordinados ao diretor
da editora.

6

Quanto maior for a autonomia e a responsabilidade exigida por determinado cargo ou setor, maior
será a altura da posição destes no organograma. Essas posições serão representadas por retângulos
distribuídos de forma vertical e interligados por linhas que representam tanto a comunicação como a
hierarquia entre os diversos cargos e setores (recuperado em 2 de agosto de 2016, de
https://www.nibo.com.br/blog/modelos-de-organograma-empresarial).
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Reitoria

Conselho Editorial

Diretoria da

Secretaria

Editora

Editoração

Administrativo-

Comercial

Financeiro

Figura 3 - Organograma de uma editora universitária
Fonte: elaborado pela autora

As editoras universitárias contribuem também para os processos culturais como
espaço de manifestação de formas e práticas de produção artística e literária. Bem
antes da aprovação do original, o livro já deve ter sido pensado e programado
(planejamento editorial) para um público mais amplo. As unidades da editora,
produção, administração e comercialização deverão participar de sua produção e da
gestão da Editora.

Na reflexão de Bufrem (2001), o movimento editorial tem na universidade um vasto
campo de produção intelectual, com papel preponderante no desenvolvimento
científico e tecnológico do país.

Os conselhos editoriais devem desempenhar um papel importante na avaliação das
obras, verificando se as apresentadas se encaixam na linha editorial das coleções já
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definidas por algumas dessas editoras. Guedes e Pereira (2000) reconhecem,
contudo, que o impedimento maior está na ausência de uma política editorial nas
universidades, permitindo à direção pensar projetos que, mesmo sendo de excelente
qualidade, atendem a interesses pessoais que dificilmente se sustentam após a saída
de seus editores.
Conforme afirmam Martins Filho e Rollemberg (2001, p. 59-66), “A Edusp7 deu um
salto de qualidade à medida que investiu em pessoal mais especializado”,
reformulando os princípios de sua política editorial. Se antes a editora investia em
coedições, passou a contratar pessoal técnico, como designers iniciantes oriundos do
curso de Editoração da USP.

Assim como outras editoras universitárias que têm uma política editorial norteada em
coleções, a Edusp criou a coleção Ponta, objetivando democratizar a escolha de
títulos na universidade.
Martins Filho e Rollemberg (2001) destacam ainda que “os professores da USP eram
chamados a indicar os livros de ponta na sua área de atividade e esses eram
traduzidos e publicados” (p. 59). Assim, vários títulos nas áreas de Química, Física,
Engenharia e outras, que talvez não despertassem interesse nas editoras comerciais,
começaram a serem publicados pela Edusp.

Nota-se, pelas estruturas das editoras universitárias, que a grande maioria já tem um
setor responsável pelas vendas e divulgação dos títulos. Os editores universitários já
compreenderam que suas publicações necessitam da divulgação, do marketing,
distribuição e comercialização.

Muitas editoras universitárias atualmente caminham, passo a passo, com as
comerciais. A qualidade das obras universitárias que se encontram disponíveis pode
ser vista em seus catálogos impressos como em seus sites institucionais.

7

Editora da Universidade de São Paulo.
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As feiras nacionais, como as bienais do Rio e São Paulo, e as internacionais, como a
de Frankfurt (Alemanha), também são um espaço no qual as editoras vêm divulgando
sua produção, seja em estandes coletivos, por meio da ABEU, ou organizados com
outras parceiras comerciais. A maioria das editoras universitárias divulgam e vendem
suas publicações pelo próprio site ou pelo site da instituição a que pertencem. Utilizam
também distribuidores comerciais e as principais redes de livrarias do País. Outras
constituem representantes para visitas a escolas em cidades que ainda não têm
livrarias.

Bufrem (2001) é enfática nesse aspecto:
A divulgação reitera o ato de publicar. O produto editorial só acidentalmente chegará
ao usuário sem a divulgação como mediadora. Os editores universitários, ao se
conscientizarem desse fator, perceberam que importa acionar os recursos disponíveis,
malgrado a precariedade do contexto institucional (p. 220).

Das 42 editoras universitárias respondentes à pesquisa de Bufrem (2001) sobre a
divulgação do livro universitário, 33 utilizam do sistema PIDL (Programa
interuniversitário para distribuição do livro) para distribuição de suas publicações; onze
editoras universitárias entrevistadas informaram fazer distribuição em nível nacional;
oito informaram fazer distribuição a nível regional; sete a nível local; cinco disseram
servir-se de editoras privadas para fazer sua distribuição; três possuem uma livraria
móvel ou carro-livraria, fazendo sua própria distribuição e duas informaram fazer
distribuição em nível internacional.

2.4 Avaliação institucional

Uma avaliação de uma editora universitária, mesmo que pertença a uma universidade
pública, pode ser analisada pela literatura que trata de projetos sociais (Marino, 2003;
Cohen & Franco, 2012). Marino (2003) também define a avaliação como um valioso
instrumento para ajudar a organização a perseguir sua missão. É importante avaliar
tanto a eficácia interna como os resultados externos. Um dos seus grandes benefícios
é a aprendizagem organizacional que pode promover as mudanças de direção,
orientando seus gestores à busca da eficiência e da eficácia no seu desenvolvimento.
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Essa caracterização, reforça o conceito de avaliação dado pela ONU, como o
processo orientado a determinar sistemática e objetivamente a pertinência, eficiência,
eficácia, e impacto de todas as atividades à luz de seus objetivos citado por Cohen e
Franco (2012). Esse processo de avaliação tem como finalidade auxiliar a
administração no seu planejamento, programação e implementação de suas decisões.

O propósito desta pesquisa é fazer uma avaliação ex post factum. Por ele analisamse o impacto e os resultados que a Editora UFMG produziu em termos de suas
publicações desde sua criação até 2015. Na perspectiva da ONU (1984), segundo
Cohen e Franco (2012), uma “avaliação de impacto analisa os resultados dos efeitos
de um projeto” por meio de indicadores adequados. Esses indicadores devem
determinar o grau de alcance dos fins últimos do projeto e as mudanças produzidas
na população-alvo, em que direção, em que medida, e por quê (Cohen & Franco,
2012).

Para Cohen e Franco (2012), as avaliações nem sempre são iguais. Variam
Em função do momento em que são realizadas e dos objetivos que se pretendem,
elasse classificam em ex ante e ex post. A avaliação ex ante é utilizada ao começar o
projeto, antecipando fatores considerados no processo decisório. A segunda é
realizada quando o projeto já está em execução ou já está concluído, e as decisões
são adotadas tendo como base os resultados efetivamente alcançados (p. 108).

Cohen e Franco (2012) consideram, ainda, que o projeto pode ser avaliado durante
sua execução ou após seu término:
É necessário distinguir a situação dos projetos que ainda estão sendo avaliados
daqueles que foram concluídos. Ambos os tipos são avaliados procurando obter
elementos de apoio para a adoção de decisões qualitativas (tipo sim ou não) e
quantitativas (medida em grau) (p. 109).

Na avaliação de processos, procura-se detectar as dificuldades que ocorrem na
programação, administração, controle, etc., para serem corrigidas oportunamente,
diminuindo os custos derivados da ineficiência. A avaliação de impacto determina em
que medida o projeto alcança seus objetivos e quais são seus efeitos secundários
previstos e imprevistos.
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A pertinência é definida como a correspondência do modelo com a formulação dos
objetivos do projeto. Mede-se a eficiência pela minimização dos custos dos insumos
ou pela maximização dos produtos do projeto; e a eficácia pelo grau em que são
alcançados os objetivos (Cohen & Franco, 2012).

Pelo pensamento desses autores, entende-se que a avaliação é uma atividade que
visa a maximizar a eficácia dos projetos na obtenção de seus objetivos e a eficiência
pela melhor alocação de recursos na sua realização. Ela também procura prover
informações para aumentar a racionalidade com que se tomam decisões,
proporcionando instrumentos para escolher às melhores alternativas de execução e
melhorar o processo de implementação dos projetos, sociais, educativos ou culturais.

Tendo em vista a importância cultural de uma editora universitária pelas suas
vertentes sociais, Bufrem (2001) enfatiza que o papel da editora universitária resulta
de um tipo de ação cultural que não se define somente pela comunidade geográfica
em que está inserida.

Fazendo parte de um contexto mais amplo, as editoras universitárias promovem
condições objetivas para que se registrem e divulguem os conhecimentos
indispensáveis ao processo de transformação da sociedade como um todo. Ainda
segundo Cohen e Franco (2012), é necessário estabelecer uma diferença entre os
projetos em andamentos daqueles já concluídos.

Na figura 4, apresentam-se duas modalidades de avaliação de projetos: os em
execução ou os concluídos. Visando a tomar decisões de ordem qualitativa ou
quantitativa. O exame da eficácia e do impacto do projeto para a sociedade é decisivo
para determinar sua suspensão ou continuidade. Com ou sem alterações na sua
programação até sua finalização; ou introduzir as alterações necessárias à
consecução dos seus objetivos.
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Figura 4 - Quadro diagrama das decisões na avaliação ex post
Fonte: Cohen & Franco (2012, p. 110)

Para Rocha Júnior (2015), o objetivo da avaliação dos projetos finalizados é saber se
eles merecem ser continuados ou devam seguir outro percurso. Nesse tipo de
avaliação, procura-se dar ênfase aos processos ou ao impacto alcançado. No caso
deste estudo, a finalidade é focar nos resultados ou nos impactos alcançados.

No próximo capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos adotados na
pesquisa. Conforme o pensamento de Dias Sobrinho (1996), “cada instituição é única
e só pode ser comparada consigo mesma, num interstício de tempo” (p. 21). Portanto
descreveu-se às fases desde a sua criação, crescimento, desenvolvimento e
consolidação no mercado editorial.

Na fase da sua criação, por volta do ano de 1978, a editora era conhecida como um
serviço editorial vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa. Em 1985, recebeu o nome de
Editora UFMG, e um novo Conselho Editorial foi empossado, dando início a uma nova
gestão. A editora se mudou do edifício da Reitoria para o 4º andar do prédio da
Biblioteca Central. No início, sua publicação era insipiente, produzia algumas apostilas
e trabalhos acadêmicos, como teses e dissertações, segundo afirma um de seus
primeiros conselheiros, o professor Ronald Claver, em entrevista à pesquisadora.

Seu crescimento começou com a reestruturação de sua linha editorial e a criação de
suas primeiras coleções pela então diretora, professora Sônia Queiroz. Em 22 de
dezembro de 1993, o Conselho Universitário da UFMG aprovou seu primeiro
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regimento (Universidade Federal de Minas Gerais, 1993), e a editora continuou em
crescimento. A partir do ano de 1997, quando começaram as traduções e foi
inaugurada sua primeira livraria, iniciou-se seu desenvolvimento. Em 2004, após a
aprovação de seu segundo regimento que criou suas divisões, regulamentando suas
chefias (Universidade Federal de Minas Gerais, 2004b), suas publicações já eram
reconhecidas e o nome da editora, consolidado no mercado editorial.
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3 METODOLOGIA
Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada na avaliação da atuação da
Editora UFMG no ensino, pesquisa e extensão de 1985 a 2015. O capítulo será
apresentado em quatro partes. Na primeira, será descrita a classificação da pesquisa
quanto ao tipo e à técnica. Na segunda, a unidade de análise e observação. Na
terceira, as técnicas e instrumentos de coleta de dados realizados com a descrição
dos critérios usados para a escolha e seleção da amostra. Na quarta e última parte,
serão abordadas as estratégias de análise e tratamento de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, analítica e
avaliativa. Com base em Collis e Hussey (2005), será descritiva porque investiga e
descreve os resultados produzidos pela Editora. Ela é usada para identificar ou obter
informações relacionadas a determinado problema ou questão. Esse estudo,
pretende-se descrever as ações da Editora UFMG nas suas diversas fases de criação,
implantação, desenvolvimento e consolidação no mercado editorial universitário, e
avaliar se os seus objetivos foram alcançados por meio de sua política editorial de
livros didáticos e outras coleções.

Gil (2010) também destaca que algumas pesquisas descritivas, além de identificar a
existência de relação entre as variáveis, pretendem determinar a natureza dessa
relação. Neste caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa.

É analítica a pesquisa porque vai além da descrição das características, analisando e
explicando por que ou como os fatos foram acontecendo e as ações foram sendo
desenvolvidas pela editora nestes 30 anos, buscando uma conexão entre as obras
editadas e o alcance de suas funções no campo de ensino, pesquisa e extensão.

A nossa pesquisa é avaliativa, pois se pretende avaliar o impacto e resultados
produzidos pela Editora UFMG ao longo de 30 anos no atendimento das suas três
funções principais.
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3.2 Fontes de coleta de dados

Para dar conta de nosso objeto, utilizam-se dados de quatro fontes principais: a
primeira, documental, tem por base a leitura dos documentos da Editora UFMG, tais
como regimentos internos, atas de reunião do Conselho, relatórios de publicação de
títulos por exemplares, títulos traduzidos, reportagens nas mídias impressas,
relatórios da produção editorial, relatórios de títulos vendidos, entre outros
documentos de seu arquivo colocados a disposição da pesquisadora.

Como menciona Oliveira (2007), a pesquisa documental caracteriza-se pela busca de
informações em documentos que ainda não receberam nenhum tratamento científico,
como relatórios, reportagens de jornais, gravações, entre outros. O acesso a
documentos em muito contribui para um conhecimento mais aprofundado da editora
analisada.

A segunda fonte foram entrevistas semiestruturadas gravadas e transcritas com
duração em torno de 15 a 25 min cada, tendo como referência a análise de conteúdo
de Bardin (2001), realizadas com a primeira diretora da Editora UFMG, cuja gestão
compreendeu o período de 1987 a 1995 e também três conselheiros: um da 1 a fase e
os outros dois da 2a fase analisada. Segundo Gil (2010), as entrevistas
semiestruturadas seguem um roteiro pré-estruturado, e a pesquisadora pode fazer as
adaptações que julgar necessárias. Foi enviado também um questionário
semiestruturado por e-mail a alguns autores e funcionários. Procurou-se selecionar os
funcionários que vivenciaram as principais realizações da editora durante o período
pesquisado, pelo menos um de cada setor. Quanto aos autores, foram escolhidos pelo
critério da relevância de suas publicações para a academia, atendendo ao tripé
ensino, pesquisa e extensão, e cujos títulos são adotados nos cursos de graduação e
pós-graduação da UFMG e outras universidades. Foram enviados um total de 60
questionários, 45 para os autores e 15 para os funcionários. Desse universo,
responderam 11 autores e 11 funcionários.
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Considerando também as principais coleções da editora,8 a análise de resultados
priorizou as obras e as principais coleções para responder ao terceiro objetivo da
pesquisa: analisar os resultados produzidos no campo cultural por sua linha editorial.

A terceira fonte de coleta de dados foi a observação participante. Flick (2013) afirma
que, na observação participante, a distância entre o pesquisador e a situação
analisada é reduzida, e o tempo durante o qual o pesquisador está em contato com o
fenômeno estudado torna-se um instrumento essencial da coleta de dados. E Flick
(2013) complementa:
A observação participante pode ser entendida como um processo de duas partes: a
primeira, é que o pesquisador seja participante e tenha acesso ao campo e às pessoas
que estão nele; a segunda é que a própria observação se torna mais concreta e mais
fortemente orientada para os aspectos essenciais da questão da pesquisa (p. 122).

A pesquisadora é funcionária da instituição há 21 anos e presenciou duas das fases
avaliadas. Esta vivência e conhecimento direto contribuem para a realização da
pesquisa por uma análise seletiva das questões pertinentes ao seu objeto. Gil (2010)
também descreve que a observação participante é natural quando o pesquisador
pertence ao grupo ou à comunidade estudada. Portanto, a maior facilidade de acesso
às fontes pelo pesquisador é um fator relevante para a realização e a exeqüibilidade
da pesquisa.

Na quarta fonte de coleta, utilizaram-se os dados quantitativos dos relatórios
avaliados: a produção editorial (quantidade de títulos produzidos anualmente), a
quantidade de títulos produzidos por coleção, a quantidade de títulos vendidos pela
Editora UFMG utilizados como indicadores de crescimento e produtividade nas duas
fases. No final dessa análise, procurou-se avaliar o impacto e os resultados
produzidos pela Editora UFMG para atender aos seus objetivos e as funções da
UFMG pelos critérios de pertinência, eficiência e eficácia recomendados pela ONU e
pela literatura examinada no capítulo 2.

8

Até a conclusão desta pesquisa, eram 25 coleções e 517 títulos disponíveis em catálogo, segundo o
site da Editora UFMG (recuperado em 4 de junho de 2016, de http://).
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3.3 Unidade de análise e observação

A nossa unidade de análise é a Editora UFMG entre os anos de 1985 a 2015. Essa
unidade de observação é formada por seus diretores, vice-diretores, alguns
funcionários selecionados pelo critério de vivenciar o período estudado e autores cujas
obras foram adotadas no meio acadêmico. A história da Editora será descrita por meio
do levantamento das suas fases e da produção editorial nos seus 30 anos de
funcionamento.

A primeira fase iniciou em junho de 1985 e compreende o período de sua implantação
marcado pela aprovação do seu primeiro regimento de 1993, e do seu segundo
regimento de 2004 (Universidade Federal de Minas Gerais, 1993, 2004). A segunda
fase corresponde à consolidação da Editora UFMG no mercado editorial brasileiro
iniciou-se em 2005 e ainda continua em desenvolvimento.

A nossa pesquisa irá avaliar essas duas fases descrevendo as atividades e resultados
produzidos por meio da quantidade de títulos publicados, crescimento das coleções,
em resposta ao cumprimento das metas e objetivos institucionais de apoiar o ensino,
a pesquisa e a extensão da UFMG.

Na figura 5, apresenta-se um resumo da estratégia de análise e tratamento dos dados,
identificando e relacionando o referencial teórico aos objetivos da pesquisa e as fontes
de informações utilizadas.
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Autores/documentos
pesquisados

Tipo de
pesquisa

Caracterizar as fases
da trajetória da Editora
UFMG no período
entre 1985 e 2015.

Batista (1994)
Bufrem (2001)
Guedes e Pereira (2000)
Martins Filho e
Rollemberg (2001)
Atas de reunião do
Conselho, regimentos
internos dos anos de
1990, 1993 e 2004,
relatórios de metas
anuais, relatório de
linhas editoriais

Descritiva,
documental e de
campo

Observação participante
Entrevista
semiestruturada com os
diretores e vicediretores, e questionário
semiestruturado com
alguns conselheiros,
autores e funcionários da
Editora (vide apêndices
A, B, C e D)

Descrever os
resultados produzidos
pela Editora UFMG na
primeira e na segunda
fase de sua história.

Bufrem (2001)
Martins Filho e
Rollemberg (2001)
Relatório de originais
recebidos e aprovados
por coleção que atendem
a pesquisa, ensino e
extensão.

Descritiva,
analítica,
documental e de
campo

Observação participante,
entrevista
semiestruturada com os
diretores e vicediretores, e questionários
semiestruturados com
alguns conselheiros,
autores e funcionários da
Editora UFMG (vide
apêndices A, B, C e D)

Analisar os resultados
produzidos no campo
cultural por sua linha
editorial.

Bardin (2001),Cohen e
Franco (2012)
ONU (1984)
Relatório de títulos
publicados pela sua linha
editorial ao longo da sua
história

Avaliativa,
documental e
dados
quantitativos

Observação participante,
entrevista
semiestruturada com os
diretores e vicediretores, e questionários
semiestruturados com
alguns conselheiros,
autores e funcionários da
Editora UFMG (vide
apêndices A, B, C e D)

Objetivo geral

Avaliar como a Editora UFMG tem atuado na produção e divulgação do
conhecimento acadêmico ao longo de seus 30 anos de história.

Objetivos específicos

Fonte de dados

Figura 5 - Quadro de estratégia e análise de dados
Fonte: elaborado pela pesquisadora

No quarto capítulo, serão descritas as duas fases da história da Editora UFMG nos
últimos 30 anos, avaliando e medindo sua produção editorial no campo cultural e
comparando seu crescimento por indicadores de desempenho por meio de suas
publicações e coleções.
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4 EDITORA UFMG: DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

Neste capítulo, avalia-se como a Editora UFMG tem atuado na produção e na
divulgação do conhecimento, para estimular o ensino universitário e difundir esse
saber na sociedade, ao longo destes 30 anos.
O primeiro tópico apresenta um breve histórico da instituição com destaque para suas
duas fases, a primeira de implantação e a segunda, de consolidação. O segundo
tópico será dedicado à avaliação dos resultados produzidos pela Editora nos seus
trinta anos de funcionamento.

4.1 Breve histórico da Editora UFMG

A Editora UFMG tem suas origens no antigo Serviço Editorial da Universidade Federal
de Minas Gerais (SED/UFMG), criado em 06 de dezembro de 1978 pela Portaria Nº
3.348 do Conselho Universitário.

Desde o final da década de 1970, segundo Baptista (1994, p. 7), cresceram solicitações
de publicações por parte dos docentes da UFMG, ansiosos de verem suas dissertações
e teses publicadas. Ciente de que outras universidades brasileiras haviam resolvido em
parte esse problema, com a criação de editoras que publicavam os trabalhos de seus
docentes, em sistemas de coedição com editoras privadas ou independentes, o
Conselho de Pesquisa então encaminhou, em reunião de 27 de abril de 1978, memorial
ao reitor, propondo a criação de uma editora que realizasse coedições de obras de valor
reconhecido, elaboradas pelos docentes da UFMG.

A proposta do Conselho de Pesquisa (CPq) foi aprovada, e o reitor autorizou ao próreitor contatar a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), para que fosse à
UFMG fazer uma exposição sobre a organização e o funcionamento daquela editora.
O projeto da editora ganhou força, iniciando sua criação em 1978 com o envio do
Ofício n. 65/78, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Baptista (1994, p. 7-8).9

9

Decisões do Conselho Universitário, Portarias n. 3.348, de 6 de dezembro de 1978, e 3.482, de 20 de
dezembro de 78, que instituíram o SED (Baptista, 1994) na gestão.
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O principal objetivo do SED era fazer chegar à comunidade universitária bem como
ao maior público leitor o resultado dos trabalhos realizados por professores,
estudantes e funcionários nas salas de aula, nos laboratórios e nos centros de estudos
e pesquisas da UFMG. Em outras palavras, não bastava à universidade realizar
produção intelectual, científica e artística; deveria atuar na universalização do
conhecimento humano em todas as áreas e fazer que o produto do trabalho nela
realizado fosse acessível à comunidade interessada. Com a preocupação de viabilizar
esse objetivo primordial, a UFMG tomou a decisão em 1985 de transformar o Serviço
Editorial em Editora Universitária. Ainda por decisão do Conselho Universitário, a
Editora foi desvinculada da Pró-Reitoria de Pesquisa, em 1987, tornando-se órgão
suplementar da Reitoria.

Foi constituída equipe de pessoal com experiência na área, que estabeleceu os
critérios de qualidade para a seleção da produção científica, artística e literária da
UFMG e organizou um sistema de distribuição em nível nacional por meio de maladireta e contato com livreiros.

Paralelamente à criação do SED, foi instituída a primeira Comissão Editorial (Portaria
n. 3.482, de 20 de dezembro de 1978) para responsabilizar-se pelo serviço editorial.
Constituída por cinco professores, tendo na presidência o pró-reitor de Pesquisa e um
professor, membro do Conselho Universitário e diretor da Revista Brasileira de
Estudos Políticos, à época periódico muito tradicional no meio acadêmico (Baptista,
1994, p. 8).

Para formalizar o trabalho editorial de acordo com as normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), o Serviço Editorial congregava membros do SED,
Biblioteca Central e Imprensa Universitária. A Biblioteca Nacional concedia os
números do ISBN e recebia os exemplares publicados para seu depósito legal.

10

Vide lista das publicações no anexo desta pesquisa.

10
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O Serviço editorial também elaborou o anteprojeto da criação da “Editora UFMG” que
foi enviado aos conselheiros, em agosto de 1984. No anteprojeto definiam-se seus
objetivos, sua estrutura administrativa e a comissão editorial:11
A Editora UFMG tem por objetivos estimular, promover e divulgar, com base em
critérios de qualidade, a produção científica, artística e literária da comunidade
universitária vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa. A Editora UFMG é integrada pela
Comissão Editorial, Diretoria, Setor Técnico, Setor Administrativo e Setor de
distribuição; serão considerados órgãos de apoio: a Biblioteca Central, o Centro
Audiovisual, a Faculdade de Letras, o Departamento de Comunicação da FAFICH Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e a Imprensa Universitária. A Comissão
Editorial presidida pelo Pró-Reitor de Pesquisa é responsável pela indicação do nome
do diretor da Editora e será composta por cinco docentes da universidade indicados
pelo Reitor, com mandato de três anos.

De acordo com Baptista (1994), as principais tarefas dessa Comissão eram propor a
política de editoração e as normas de publicação da Editora UFMG; planejar a
programação anual das atividades editoriais da universidade de acordo com as
disponibilidades financeiras; e julgar os originais encaminhados à editora para
publicação, baseando-se em pareceres emitidos pelos seus membros ou por
especialistas indicados pela comissão. No período de 1978 a 1984, o SED publicou
16 obras.

O passo mais importante dado pela UFMG no campo da publicação neste período foi
a transformação do Serviço Editorial em Editora Universitária, em 1985. Pela Portaria
n. 1.002, o reitor da UFMG alterou o nome do Serviço Editorial para Editora UFMG.
Sua inauguração aconteceu em 6 de novembro de 1985, permanecendo o Serviço
Editorial e a Comissão Editorial sob a direção do pró-reitor de Pesquisa até o ano de
1986 (Baptista, 1994, p. 10).

Na primeira fase, uma das primeiras iniciativas, foi criar sua infraestrutura que até
então funcionava de modo improvisado no corredor da Pró-Reitoria de Pesquisa, no
prédio da Reitoria, com mobiliário emprestado. Não tinha telefone próprio, e sua
diretora, quando precisava fazer uma ligação, para fora da universidade ia à sala do
pró-reitor solicitar à secretária esse favor.

11

Cf. anteprojeto do regulamento da Editora UFMG, de agosto de 1984.
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Quando eu cheguei para administrar a editora, eu nem me lembrava que se chamava
Editora [...]. Nós não tínhamos infraestrutura nenhuma. Apenas duas salinhas
improvisadas com divisórias no corredor da Pró-Reitoria de Pesquisa. Não tínhamos
telefone próprio e sim “uma extensão”, “um ramal” do telefone da secretária do próreitor. O único patrimônio era uma máquina de escrever eletrônica da marca Olivetti.12

Um dos autores e um dos primeiros conselheiros, em entrevista à pesquisadora,
lembra-se de quando participou de uma reunião do Conselho Editorial ainda no Coltec
(Colégio Técnico da UFMG): “Existia uma Editora na UFMG, mas não era consolidada
no sentido de fazer livros [...] Ela reproduzia algumas apostilas e trabalhos de
acadêmicos”.13

Segundo Bárbara (1999), a Editora UFMG começou com uma infraestrutura física e
de pessoal muito pequena: “Medidas como uma política de apoio às revistas da
Universidade e novos convênios é que deram força para seu surgimento”. O então
Serviço Editorial criou a linha editorial denominada Séries Editoriais, que publicava
Textos para graduação, Teses e dissertações, Coletâneas, Temas da atualidade,
Documentos históricos e Séries específicas.

Na tabela 1 representa-se a quantidade de títulos publicados em cada série editorial,
no período de 1985 a 1987. O total de títulos publicados no período de três anos foi
de 23. Na série - Teses e dissertações foram publicados nove títulos, vindo depois a
série - Textos para graduação, com seis títulos e as demais, dois títulos cada. Não
foram publicados livros didáticos de primeiro e segundo graus e nem séries
específicas.

12

13

Entrevista concedida em 6 de abril de 2016 pela Prof.ª Sônia Queiroz, primeira diretora da Editora
UFMG, no período de 1987 a 1995.
Entrevista concedida pelo professor, autor e conselheiro Ronald Claver, em 30 de junho de 2016.
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Séries

1985

1986

Teses e dissertações

2

2

5

9

Textos para graduação

1

3

2

6

Coletâneas

-

-

2

2

Temas da atualidade

1

1

-

2

Documentos históricos

-

-

2

2

Outros

1

1

2

Total

5

12

23

6

1987

Total

Tabela 1 - Quantidade de títulos publicados pela Editora UFMG por Séries Editoriais (1985-1987)
Fonte: Baptista (1994, p. 17)

Editora UFMG ganhou em 1987 um novo espaço físico no quarto andar do prédio da
Biblioteca Central. Nesse mesmo ano, o Conselho Universitário da UFMG,
transformou a Editora em órgão suplementar vinculando à Reitoria. Essa alteração
permitiu maior autonomia institucional e maior amplitude à sua atuação, já que suas
publicações extrapolavam o âmbito das pesquisas e passaram a abranger também
todas as suas áreas de atividades: ensino, extensão e administração (Universidade
Federal de Minas Gerais, 1987).

O novo Conselho Editorial elaborou a primeira proposta de seu regimento. Entre as
sugestões apresentadas pelos conselheiros, cita-se a mudança do logotipo da editora,
para conferir melhor visibilidade a marca, UFMG. Redefinia o papel do Conselho
Diretor, como órgão consultivo e seus membros seriam indicados pela direção das
unidades ou órgãos nele representados. Previam-se a adoção de um padrão gráfico
de qualidade, um sistema de distribuição regular no circuito universitário e a promoção
de cursos e seminários visando à formação ou ao aperfeiçoamento de profissionais
de editoração.14

14

Uma nova comissão editorial foi nomeada em 1987 pelo então reitor, Prof. Cid Veloso, tendo como
presidente a prof.ª Sônia Maria de Melo Queiroz, do Departamento de Letras Vernáculas da UFMG.
Os outros membros foram formados por professores de diversos departamentos da universidade,
como: Álvaro Apocalipse (Belas Artes), Ronald Claver (Letras), Ângelo Machado (Ciências
Biológicas), Beatriz Alvarenga (Ciências Exatas), Joaquim Carlos Salgado (Ciências Humanas e
Sociais) e Maria Efigênia Lage de Resende, representando a Reitoria (Baptista, 1994, p. 10).
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Um novo Conselheiro Editorial foi empossado pelo reitor da UFMG em 8 de junho de
1994. O Conselho passou a ser formado por oito membros indicados pelo reitor: cinco
professores indicados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); um
representante do corpo técnico-administrativo, em exercício na editora e eleito por
seus pares; e dois representantes do corpo discente, um da graduação e outro da
pós-graduação. A Editora passava a ter um diretor e um vice-diretor eleitos pelos seus
membros.
Esse novo Conselho Editorial decidiu expandir o campo de atuação da editora para
atingir um público mais diversificado ampliando suas linhas editoriais com a criação
de novas coleções. Estabelecer critérios editoriais mais definidos que priorizavam a
classificação do livro de acordo com seu conteúdo e com seus temas mais atraentes.
A nova gestão da editora resolveu investir na área de divulgação e vendas criando um
banco de dados, formado por professores, estudantes universitários, escritores,
autoridades e especialistas divididos pelas áreas do conhecimento. Com esse
cadastro, foram possíveis a remessa de catálogos com suas publicações e o envio de
mala-direta.

A editora começou também a divulgar seus lançamentos no Boletim da UFMG, jornal
institucional mensal. Tempos depois, criou seu próprio jornal denominado O Prelo,
fazendo com que sua divulgação atingisse um público mais amplo. Outras ações
também foram implementadas para incentivar a divulgação e as vendas. Em 11 de
novembro de 1988, a Editora inaugurou uma Livraria Universitária em parceria com a
Fump (Fundação Mendes Pimentel), localizada na Avenida Afonso Pena, no Edifício
Acaiaca (do 11º ao 13º andar), em Belo Horizonte. Essa livraria foi de suma
importância porque facilitou o acesso do público universitário às publicações da
Editora UFMG, possibilitando também a comercialização de obras de outras editoras
universitárias, permitindo a integração da editora ao Programa Interuniversitário para
Distribuição do Livro (PIDL) (Baptista, 1994).

Com a inauguração desse ponto de venda, a editora garantiu também a continuidade
de apoio financeiro do PROEDI (SESU-MEC), recurso concedido unicamente às
universidades que dispunham de livraria.
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Em 1988, a editora também desenvolveu um trabalho de recuperação de sua memória
institucional, montando exposições com suas publicações em cada uma das
bibliotecas das unidades da UFMG, inclusive na Biblioteca Central, onde ficava sua
sede. Elaborou também seu primeiro catálogo com seus 28 títulos publicados no
período de 1987 a 1989.15 Coordenou outras iniciativas: três oficinas de Editoração,
realização de palestras, trabalhos práticos e de pesquisa sobre a atividade editorial
nas oficinas do Festival de Inverno da Universidade. Como apoio e incentivo à cultura,
instituiu seu primeiro concurso literário com a criação do Prêmio Nacional de
Literatura, contemplando as categorias conto, romance, poesia e literatura infantil
(Baptista, 1994).

Participou da X Bienal do Livro de São Paulo e iniciou a venda direta para livrarias
comerciais e para as cooperativas da UFMG. À Coopmed (Cooperativa Médica)
destinou livros, nas áreas de Medicina e Ciências Biológicas; à Cotec (Cooperativa
Técnica), na área das Ciências Exatas; e à Copec (Cooperativa de Economia e
Ciências Humanas, obras dessa especialidade (Baptista, 1994).

A estrutura física e os recursos humanos da editora ainda eram muito limitados à
época em que foi transferida para o quarto andar da Biblioteca Central. A carência de
pessoal sempre foi crônica em sua história, devido principalmente à falta de cargos
especializados no quadro dos técnicos administrativos efetivos da UFMG. Na sua
inauguração, em novembro de 1985, contava com apenas dois funcionários do quadro
da universidade e quatro bolsistas Fump (Fundação Mendes Pimentel), alunos da
UFMG, com carga horária de quatro horas diárias. Os funcionários ouvidos pela
pesquisa e que vivenciaram essa época, corroboram esses fatos. Uma das primeiras
revisoras em resposta ao questionário enfatiza essa precariedade funcional em
1990:16
Fui admitida em 1990. A editora funcionava no quarto andar da Biblioteca Central. Um
grande espaço com divisórias separava os setores: diretoria, preparação e revisão;

15 Vide
16

anexo ao fim desta dissertação.

Respostas dos funcionários respondentes ao questionário da pesquisa (vide apêndice D).
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financeiro e marketing. Num cômodo anexo, funcionava o almoxarifado e a copa. O
local onde ficavam os livros situava-se no andar abaixo. Os funcionários do setor de
editoração eram cinco, com uma estagiária na revisão das provas. Equipamento era
escasso: havia apenas um computador que atendia a todos os funcionários. Quando
a Editora passou a funcionar no andar térreo da Biblioteca Central, o número de
funcionários e estagiários já era maior, pois a produção editorial tinha aumentado.
Mas a estrutura física da editora deixava a desejar. Quando me aposentei, em 2007,
a Editora ainda funcionava nesse local.

Em 1997, a situação havia modificado pouco:
A Editora funcionava no 4º andar da Biblioteca Central em 21 de setembro de 1997. A
estrutura: sala de produção, revisão, administrativo, marketing, diretoria, sala para
arquivo morto e matéria de consumo, almoxarifado e duas salas de vendas.

A partir de 1998, sua estrutura havia melhorado:
Quando entrei para a Editora, em 1998, no quarto andar da Biblioteca Central existiam
cerca de 6 a 7 salas, e o almoxarifado funcionava em outro andar do prédio da
Biblioteca Central da UFMG. Contava com aproximadamente de 15 a 20 funcionários,
contando os contratados, efetivos e os que trabalhavam na livraria. Os equipamentos
na época eram poucos, modestos, mas atendiam parcialmente à demanda. Ajudei na
manutenção e modernização dos equipamentos de informática, acumulando, junto à
função de diagramador e ilustrador, a função de agente de informática.

Durante os primeiros anos de sua gestão, a diretoria procurou se adequar ao espaço
físico conquistado, instalando divisórias para separar os setores e conferir mais
conforto e silêncio às funções de revisão e preparação dos livros. Adquiriu uma linha
telefônica direta, um telefax, dois microcomputadores, duas impressoras matriciais e
uma a laser com recursos da administração central e adquiriu mais três computadores
modelo 386 e uma impressora matricial (Baptista, 1994).

Em 22 de dezembro de 1993, foi aprovado pelo Conselho Universitário da UFMG o
primeiro regimento interno da editora (Universidade Federal de Minas Gerais, 1993).

Em junho de 1994, o Conselho Editorial propôs uma reestruturação das coleções. As
coleções Pesquisa – Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Exatas e da Terra
foram desvinculadas da linha editorial Pesquisa Acadêmica e passaram a incluir a
linha editorial Ensino, na coleção Aprender e Ciências para Todos, respectivamente.
A coleção Ciências Humanas, Letras e Artes foi denominada de Humanitas. Esta seria
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uma das maiores coleções da editora. A primeira diretora da editora, em entrevista à
pesquisadora, menciona que:
A editora, por ter vindo do Serviço Editorial vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, tinha
sempre clareza de que estava a serviço da universidade como um todo, ou seja, a
serviço da universidade produzindo e divulgando o conhecimento. Esse conhecimento
científico que é gerado pela pesquisa é trabalhado pelo ensino na formação dos alunos
em salas de aula, laboratórios, e também na extensão que é a divulgação científica.
Segundo a diretora, “a própria publicação já faz esse papel de extensão, criando uma
ponte entre a universidade e o leitor. Levando para fora dos muros da universidade
seu conhecimento por meio das publicações de sua editora universitária. “A publicação
em si já é instrumento da extensão universitária, e a editora, em si mesma, cumpre
esse papel”.17

Em 1995, ao completar dez anos de funcionamento, a editora promoveu, junto com a
Escola de Belas Artes, um concurso de gravuras aberto à participação dos estudantes
dessa unidade, tendo como temática sua área de atuação: leitura, livro, texto, edição
e impressão. Realizou também o seminário Conduzindo leitores, em parceria com a
Câmara Mineira do Livro, dirigido aos profissionais do livro - livreiros, distribuidores,
editores, etc., com palestras nas áreas das publicações, literaturas italiana, francesa,
espanhola, latino-americana e literatura infantil. Em agosto desse mesmo ano,
encerrou-se o mandato da primeira gestão e iniciou-se o mandado da segunda.18
No ano seguinte, 1996, começam a crescer as vendas dos títulos pelos correios, por
meio de reembolso e depósito bancário. O título Latina essentia, do Prof. Antônio
Martinez, da coleção Aprender, foi divulgado no jornal Folha de São Paulo, e a editora
vendeu aproximadamente 500 exemplares principalmente para a cidade de São
Paulo.

Um posto de vendas na Fale (Faculdade de Letras) foi montado com um funcionário
do quadro da universidade. Cresceu também as vendas sob consignação para as
livrarias de Belo Horizonte: Ouvidor Savassi, GAM Editora Ltda., William Livros,
Travessa Savassi, Café com Letras, a Nossa Livraria, Cotec, Coopmed e Copec.

17

Entrevista concedida em 6 de abril de 2016 pela professora Sônia Queiroz, primeira diretora da
Editora UFMG, no período de 1987 a 1995.

18

O professor Paulo Bernardo, do curso de Comunicação da UFMG, assumiu a diretoria da editora até
julho de 1997.
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A editora começou a vender sob consignação para várias distribuidoras: a JLM, no
Estado de Minas Gerais, a distribuidora Diadorim, na cidade do Rio de Janeiro; a
distribuidora LMC, de Porto Alegre; a distribuidora Alternativa, de Goiânia. Em 2000,
estabeleceu com a empresa, Empório dos Livros para distribuição de seus livros em
São Paulo.

Iniciou-se em 1996, o trabalho de tradução dos primeiros livros estrangeiros: Ontologia
da realidade, de Humberto Maturana; Construção do saber, de Christian Sorville, em
coedição com a Editora Artes Médicas (Rio Grande do Sul); e O local da cultura, de
Homi K. Bhabha.

O ano de 1997 é um grande marco na história da Editora UFMG, com a inauguração
de sua primeira Livraria UFMG, na Praça de Serviços, no Campus Pampulha marca
sua expansão. Como ilustrado na figura 6 esta livraria contribuiu para que as vendas
diretas de seu catálogo começassem a crescer e a imagem da editora e da própria
UFMG se fortalecesse na comunidade acadêmica.19

Figura 6- Livraria UFMG, Campus Pampulha
Fonte: Foca Lisboa

Inaugura-se a Coleção quem sabe faz, em coedição com a Pró - Reitoria de Extensão,
composta de cartilhas elaboradas em linguagem acessível, com informações básicas
sobre saúde, higiene, cidadania, patrimônio, etc. Seu objetivo era de contribuir com a
democratização do saber produzido na universidade, fruto do trabalho extensionista
da UFMG realizado por professores, estudantes e técnicos da instituição. Como

19

Cf. Boletim Fundep de 30 de setembro de 1998, ano 24, n. 1204.
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exemplo, cita-se uma das mais procuradas: as cartilhas Plantas Medicinais, Se o meu
dente quebrar? e Patrimônio cultural.

Em 1998, a editora adquiriu seu primeiro sistema comercial Versátil, que contribuiu
para dar agilidade às atividades do Setor de Vendas, facilitando a realização dos
acertos das vendas consignadas para as livrarias comerciais, distribuidores e para as
editoras universitárias pertencentes ao PIDL. Anteriormente, os acertos dos relatórios
de venda eram feitos em planilhas no sistema Excell, retardando a prestação de
contas das vendas consignadas aos distribuidores, com erros na conferência dos
títulos vendidos e em estoque.

A equipe da editora trabalhava no processo de produção do livro desde a prospecção
e recepção dos originais até a distribuição e vendas no mercado, sendo que as etapas
de fotolito, capa e impressão eram realizadas de forma terceirizada, sob o
acompanhamento de seus funcionários.

Pela primeira vez, a editora captou junto ao empresariado, por meio da Lei Federal de
Incentivo à Cultura/Mecenato, recursos para viabilizar a publicação de uma edição
comemorativa dos 90 anos do escritor Guimarães Rosa e de 5 anos do falecimento
do artista plástico mineiro Arlindo Daibert, com o título Imagens do Grande Sertão, em
coedição com a Editora UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), na linha editorial
Edições especiais e na área Artes Plásticas.

Nesse ano a editora criou a série Pocket da coleção Humanitas e duas traduções, os
títulos Termos-chave da análise do discurso, de Dominique Maingueneau,e o
Trabalho da citação, de Antoine Compagnon. A livraria UFMG na Praça de Serviços,
além de vender os títulos do catálogo da Editora UFMG e das outras editoras
universitárias por meio do PIDL, começou a trabalhar com os livros indicados no ciclo
básico para os alunos do ICEX (Instituto de Ciências Exatas) e ICB (Instituto de
Ciências Biológicas), como também cartões postais e congêneres visando a atender
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à demanda do público que visitava o campus Pampulha. A editora começou sua
participação no Jornal de Resenhas da Folha de São Paulo.20

A editora publicou a Coleção dos cadernos do vestibular UFMG com comentários das
provas do vestibular com questões fechadas e abertas. Essas provas foram
publicadas até o ano de 2008 e pertenciam à Coleção Avulsa.

Criou também a coleção Mídia@rte, em parceria com a Escola de Belas Artes da
UFMG, por meio de seu Laboratório de Multimídia, para publicar temas que envolviam
aspectos práticos e teóricos sobre a produção audiovisual, enfatizando os
procedimentos digitais e suas implicações na formação acadêmica de novos
profissionais.

Contratou uma funcionária terceirizada para a realização de feiras e eventos nas
unidades acadêmicas da UFMG, nas universidades em Belo Horizonte e interior do
Estado de Minas Gerais. Um dos eventos de destaque foi o Prepes, que era um curso
de especialização destinado aos professores no período de férias escolares, nos
meses de janeiro e julho realizado na PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais).

A editora sempre foi convidada a participar dos eventos e aproveitava a ocasião para
divulgar seu catálogo e vender suas publicações. Com os títulos Aprender ciências:
um mundo de materiais, de Maria Emília Caixeta de Castro e outros, e Física mais
que divertida, de Eduardo Campos Valadares, concorreu ao Programa do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas do Ministério da Cultura (INEP/MEC) de
Publicações de Apoio à Formação Inicial e Continuada de Professores.

EM 1999, como apresentado na figura 7, a editora estava com as seguintes
publicações adotadas em colégios e universidades de Belo Horizonte e em outras
universidades brasileiras:

20

Encarte mensal de importante divulgação especializada no Brasil (Universidade Federal de Minas
Gerais, 1998).

68

Figura 7-Títulos adotados em 1999 pela UFMG e outras universidades
Fonte: dados da pesquisa

Em 2000, ao completar seus 15 anos de funcionamento, a Editora criou sua home
page, possibilitando uma divulgação maior das publicações em todo território nacional
e as vendas online. Os pagamentos eram feitos por meio de depósito bancário na
conta da Fundep (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa), que administrava o
convênio da editora. Começou nova parceria com uma grande distribuidora na cidade
de São Paulo, a Empório dos Livros, que colaborou para que o catálogo da Editora
UFMG penetrasse nas grandes redes de livrarias, como a Saraiva, a Megastore
FNAC, que até então não trabalhavam com publicações das editoras universitárias
menos conhecidas. A Empório dos Livros também atendia demandas de todos os
Estados brasileiros.

Em 2000, a editora participou pela primeira vez, e com equipe própria, com um
estande da ABEU na 16ª Bienal do Livro de São Paulo (figura 7). Essa participação
foi considerada positiva pela coordenadora de eventos, funcionária terceirizada, ao
destacar que:
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A partir desta feira, vieram muitas outras. Conquistando espaços, clientes e
conhecimento nacional e internacional devido às publicações de ótima qualidade e
bom gosto de capas. A produção gráfica e a beleza das capas chamavam e chamam
a atenção de todo e qualquer cliente, leitor e amante do livro. Sendo elogiada quanto
à qualidade de conteúdo, texto, arte e diagramações das capas.21

Figura 8- Estande da Editora UFMG na Bienal de São Paulo, 2000
Fonte: Foto da coordenadora do evento, Cibele Souza

Nesse ano de 2000, publicou outras obras que merecem destaque pela sua qualidade:


Shenipabu Miyui: história dos antigos, de autoria indígena, publicada para
atender à demanda do vestibular da UFMG de 2000. Reúne em edição bilíngue
(caxinauá-português), fruto de uma pesquisa de professores caxinauás da
região do Alto Purus, na divisa do Acre com o Peru;



Arquitetura da Modernidade, em edição comemorativa dos cem anos de Belo
Horizonte;



Imagens do Grande sertão, em edição comemorativa dos 90 anos do escritor
Guimarães Rosa.

Nesse ano, entraram em vigor os convênios para publicação de novos livros da Editora
com o Curso de Pós-Graduação em Estudos Literários da Fale (Faculdade de Letras
da UFMG), o Curso de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG, o IUPERJ (Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro) e a PUC RJ (Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro).

21

Resposta ao questionário concedida pela coordenadora de eventos da Editora UFMG, Cibele Souza,
em 22 de junho de 2016.
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Foram iniciados novos projetos como: os livros Henriqueta Lisboa, Poesia traduzida,
em edição comemorativa do centenário de Henriqueta Lisboa, e os Panfletos da
Independência e Cosmografia, de Cláudio Ptolomeu em pareceria com a Fundação
Biblioteca Nacional.

Em 2001, foi inaugurada a segunda livraria própria da Editora UFMG (figura 8). O novo
estabelecimento foi implantado no Conservatório de Música da UFMG, no Centro de
Belo Horizonte.22 Em entrevista ao Jornal Semanal Boletim, a reitora da UFMG à
época ressalta a importância das atividades de extensão da universidade lembrando
o papel do Conservatório na ampliação do contato com a sociedade. “Isso é função
da universidade pública. O Conservatório, espaço de vasta vocação cultural, é o local
apropriado a abrigar eventos e receber a comunidade”.

Figura 9-Livraria UFMG e Conservatório de Música da UFMG
Fonte: Foca Lisboa

A Livraria UFMG do “Conservatório”, como era conhecida, inaugurou um novo espaço
para lançamento de novas publicações da própria editora, de outras editoras parceiras
e de autores diversos. Criou, ainda, mais um canal de divulgação das suas
publicações no centro da capital mineira. Nesse mesmo ano, começou nova parceria
a Coleção IEAT, dando-se destaque aos temas da interdisciplinaridade e da
transdisciplinaridade.

Em 2002, foram criadas mais três coleções:

22

O Conservatório de Música da UFMG foi reaberto para a comunidade mineira em 2000, depois de
reformado. O edifício foi tombado como patrimônio arquitetônico de Belo Horizonte pelo IEPHA
(Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) e Secretaria Municipal de
Cultura de Belo Horizonte. A informação foi dada pela então reitora, Ana Lúcia Gazzola, ao Jornal
Semanal Boletim, n. 1361, em 8 de agosto de 2002.
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Infância e adolescência, em parceria com a Proex (Pró-Reitoria de Extensão);



Travessias, em parceria com o Departamento de Filosofia da UFMG;



Ingenium, em parceria com a Escola de Engenharia da UFMG.

A rede de distribuição de seu catálogo foi ampliada, passando a contar com um maior
número de distribuidores: 2na Região Sul; 2no Nordeste; 2no Centro-Oeste; 1no
Norte; e 1no Sudeste. Em 2002, sua rede totalizava: 27 distribuidores, 16 livrarias
comerciais e 55 livrarias de editoras universitárias.

Merece destaque sua participação nas seguintes feiras e eventos nacionais e
internacionais, como: o 22º Salondu Livre de Paris, com o envio das publicações para
exposição; a 16ª Feira Internacional del Livro de Guadalajara, em parceria com a
Imprensa Oficial de São Paulo; 17ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo; 3º
Salão do Livro de Minas Gerais; 6ª Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém (principal
feira de livros da Região Norte); 48º Feira do Livro de Porto Alegre; 1ª Feira do Livro
Universitário de Curitiba; 54º Reunião da SBPC (Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência), em Goiânia; e os eventos da Abralic (Associação Brasileira de
Literatura Comparada), Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências
Sociais) e Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação).

A editora obteve maior repercussão na mídia nacional com inserções regulares nos
principais veículos de comunicação: Jornal de Resenhas, Folha de São Paulo;
Caderno de Ideias, Jornal do Brasil; Caderno Prosa & Verso, O Globo; Caderno Mais,
Folha de São Paulo; Caderno Pensar, Estado de Minas; Magazine, O Tempo; e
Caderno de Cultura, Hoje em Dia. Também teve matérias publicadas na revista Cult,
Veja, Vereda e Ciência Hoje Online.

Outra mudança importante na sua infraestrutura foi sua transferência do quarto andar
da Biblioteca Central para o térreo do mesmo prédio. Devido à falta de espaço próprio
para guardar o estoque que havia crescido muito nos últimos anos, este foi dividido
em dois locais: uma área no mesmo espaço da Editora e outra em um galpão alugado
pela universidade no bairro Itapuã, próximo ao campus da Pampulha.
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No ano de 2003, abriu edital inédito de convocação de originais com a proposta inicial
de descobrir novos autores. Depois de analisados 257 originais, a Editora UFMG
escolheu 15, que foram publicados em 2004. Como ressalta a professora Heloisa
Starling, vice-diretora da Editora, em entrevista ao Boletim UFMG (2003):
Recebemos trabalhos de praticamente todas as áreas do conhecimento. [...] A lista de
títulos foi determinada pela qualidade acadêmica do trabalho, pela sensibilidade do
texto e o ineditismo do estudo, como também o fato de eles ultrapassarem o marco da
área em que se inserem.

Em 2004, iniciou-se uma nova fase, a consolidação da Editora UFMG no mercado
editorial nacional, mantendo sua finalidade principal: “editar obras de natureza
acadêmica, apoiando o ensino, a pesquisa e a extensão (...), norteada pelo critério de
qualidade” (artigo 1º da Resolução n. 6, de 27 de maio de 2004).

Na sua consolidação foi importante outra mudança institucional pelo segundo
regimento em 27 de maio de 2004, (Resolução n. 6/2004, Universidade Federal de
Minas Gerais, 2004c) foram dois objetivos: dar apoio técnico e financeiro às
publicações periódicas da UFMG e promover cursos e seminários, que visavam à
formação e, ou, aperfeiçoamento de profissionais de editoração. Dois objetivos com o
“core business” da Editora, o mais importante foi a inclusão de um novo objetivo:
promover coedições com outras editoras que compõem o mercado editorial brasileiro,
em especial aquelas vinculadas ao circuito universitário, sempre buscando manter o
padrão editorial de qualidade. Do ponto de vista interno, deve-se destacar a ampliação
de sua estrutura ao criar dois novos setores: o de Recursos Humanos e o Contábil e
Financeiro, até então inexistentes.
Outro destaque foi a formalização das chefias das divisões então implantadas e das
chefias dos setores que começaram a receber as gratificações correspondentes aos
cargos que, até então, eram informais (Universidade Federal de Minas Gerais, 2004c).
Analisa-se, a seguir, a produção editorial da nova fase. Em 2004, foi publicado a obra
Flor da Morte, indicada para o vestibular da UFMG daquele ano. Essa iniciativa deu à
obra e à Editora a publicidade necessária.
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Em 2005, a editora firmou parceria com a Pró-Reitoria de Graduação para a
publicação da Coleção Didática, dirigida aos cursos de graduação da UFMG
originadas de apostilas já usadas em salas de aula, nas diversas áreas do
conhecimento.

Em 2006, foram publicados 61 novos títulos, reunindo traduções, obras de autores
nacionais e da UFMG, além das importantes publicações destinadas ao suporte das
atividades de ensino (Universidade Federal de Minas Gerais, 2006).23 Destacam-se:
 a publicação de Passagens, de Walter Benjamin, em coedição com a Imprensa
Oficial de São Paulo;
 a criação da Coleção Memória, projeto institucional que objetivava resgatar a
memória das unidades acadêmicas, como as publicações ICB - Instituto de
Ciências Biológicas 30 anos, Odontologia restauradora, História da Escola de
Engenharia, Medicina, etc.;
 a parceria com a Escola de Música da UFMG e criação da coleção Música
Editada;
 a publicação da Coleção Invenção;
 a publicação da Coleção Educação a Distância, em parceria com a Pró-Reitoria
de Graduação. Essa coleção foi realizada com apoio financeiro da Secretaria
de Educação a Distância do MEC (Ministério da Educação e Cultura);
 a aquisição do sistema de informática “NFD” para atender à área de vendas,
possibilitando um controle das consignações e acerto dos seus títulos com os
distribuidores e livrarias universitárias e comerciais. O catálogo começou a
penetrar no eixo Rio-São Paulo com as vendas diretas para a rede de livrarias
Cultura, nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Recife, e para as
livrarias da Travessa, na cidade do Rio de Janeiro.
Nesse período, também iniciaram as parcerias para coedições com editoras e órgãos
públicos e privados, como o IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de
Janeiro). Em setembro do mesmo ano, foi realizada a 1ª Feira Universitária da UFMG
com descontos de 50%, fazendo com que suas publicações chegassem com preços
23

Gestão do professor Ronaldo Pena e da professora Heloisa Starling na Reitoria.
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mais acessíveis diretamente ao leitor, como mostra a figura 9. A feira reunia não
somente os títulos da Editora UFMG, mas das principais editoras universitárias do
Brasil.

Figura 10-Feira de Livros Universitários da UFMG
Fonte: Foca Lisboa

Em 2007, foi inaugurada a terceira Livraria UFMG, na Casa de Gonzaga, em Ouro
Preto, Minas Gerais como apresenta a figura 11.
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Figura 11- Inauguração da Livraria UFMG, Casa de Gonzaga, Ouro
Preto-MG
Fonte: Livraria UFMG..., 2007

A editora recebeu da Reitoria um automóvel Fiat Doblô. Esse veículo contribuiu para
incrementar as vendas, agilizando as entregas das publicações nas livrarias,
diretamente nas residências dos clientes, e em feiras e eventos.

Em 2008, foi criada a Coleção Intelectuais do Brasil e a Coleção Segurança e Espaços
Urbanos. Em 2009, a Prefeitura de Belo Horizonte adquiriu 12.511 exemplares da obra
100 Poemas de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, edição bilíngue
(português-espanhol) organizada por Manuel Granã Etcheverry para compor o acervo
de suas bibliotecas escolares (figura 12).

Figura 12- Capa da obra 100 Poemas de Drummond
Fonte: Editora UFMG (reprodução)

No ano de 2010, a editora completou 25 anos e criou um selo para celebrar a data. O
site foi reformulado e, em março, foi inaugurada a quarta Livraria UFMG, na cidade de
Montes Claros, em uma casa alugada pela Fundep (Fundação de Desenvolvimento
da Pesquisa), que também abrigava uma biblioteca municipal. A vice-diretora,
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socióloga, Silvana Cóser, aposentou-se e foi substituída pelo professor de Teoria da
Literatura, da Faculdade de Letras, Roberto Said.

Em 2011, a editora criou as coleções CAED - Centro de Apoio a Educação a Distância,
Ceale - Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita e FAE - Faculdade de Educação,
em parceria com os respectivos órgãos. Publicou também a Coleção Poetas de
Moçambique.

Nesse ano, a Editora ganhou maior notoriedade e visibilidade ao ser considerada a
mais importante do seguimento editorial, e referência nacional pela pesquisa do Jornal
Valor Econômico. Foi apontada como a quarta melhor editora nacional e a primeira
entre as editoras universitárias.

Em 2012, a editora pôde enfim realizar o sonho de funcionar num espaço físico próprio
e mais adequado. No fim do ano de 2011, iniciou a mudança para o prédio novo do
CAD II (Centro de Atividades Acadêmicas), construído com verba recebida do MEC
pelo Reúne (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais).

O novo espaço situa-se num prédio de cinco andares. O almoxarifado e depósito de
livros ocupam os 2º e 3º andares. No 4º andar, foram instaladas as divisões
Administrativo-Financeira, Administrativo, Patrimônio, Contábil & Financeiro e
Recursos Humanos, e a Divisão Comercial, com os setores de Vendas, Marketing,
Feiras & Eventos. O 5º andar do prédio foi ocupado pela divisão de Editoração
juntamente com a Coordenação, os setores de Preparação & Revisão e o setor de
Produção Gráfica. O prédio também tem portaria própria, uma placa de identificação,
elevadores sociais e de carga para transporte dos livros, uma copa-cozinha com
geladeira, fogão elétrico, etc., além de uma ampla sala para as reuniões do conselho
editorial. A novidade foram as salas com acústica própria para as duplas de
preparadores e revisores (figura 13).

A Diretoria e Vice-Diretoria da Editora, os coordenadores de divisão e a Assessoria
de Imprensa começaram a exercer suas atividades em salas individuais.
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Figura 13-Prédio novo e a caminhonete da marca Volkswagen Amarok
Fonte: foto da pesquisadora

A nova instalação proporcionou mais conforto aos funcionários, contribuindo para a
qualidade no trabalho. Conforme o depoimento de dois funcionários entrevistados:
O primeiro fato de relevância, acredito, foi a instalação em 2012 da sede própria da
Editora no CAD 2. O ganho de espaço físico propiciou uma organização melhor e pôde
garantir uma gestão mais equilibrada das partes.
Eu me lembro de que, comparando aos dias de hoje, com a excelente infraestrutura
do prédio novo desde 2012, com a aquisição de alguns equipamentos computacionais
da melhor tecnologia na área do design gráfico de livros, a Editora UFMG, antes disso,
funcionava precariamente, no que diz respeito ao espaço físico adaptado na Biblioteca
e aos equipamentos computacionais.

Sobre a nova casa, o então diretor da editora, Prof. Wander Melo, em entrevista ao
Portal da UFMG, também afirma:
A mudança representou um “salto de qualidade”. “Ganhamos muito em condições de
trabalho e qualidade do ambiente para nossos funcionários, e temos a obrigação de
publicar mais e melhor a partir de agora” [...] Acrescentando que não tem notícia de
outra editora universitária no Brasil que conte com instalações especialmente
projetadas. Em 2012, a Editora UFMG completa 27 anos de existência. Já publicou
cerca de 900 títulos, com mais de 700 mil exemplares vendidos. A expectativa é de
que em breve a Editora atinja a marca de 100 títulos lançados por ano (Editora
UFMG..., 2012).

A Assessoria de Imprensa, juntamente com a diretoria e o setor de Marketing, criou
novo perfil no Facebook. Diariamente são postadas divulgações sobre os
lançamentos, feiras e eventos e atendimento aos seguidores do perfil, entre eles
alunos, leitores, professores, livrarias, editoras, enfim, todo o público ligado ao livro.
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A editora recebeu da Reitoria uma caminhonete Amarok0 Km, para transporte dos
livros, funcionários e todos os equipamentos necessários à realização dos eventos.

A Fundep, que arcava com as despesas do aluguel na cidade de Montes Claros,
fechou suas instalações. Devido à falta de recursos para manter em funcionamento a
Livraria UFMG de Montes Claros, a editora teve que fechá-la depois de avaliar que as
receitas das vendas não eram suficientes para mantê-la.

A editora recebeu, no ano de 2013, novos funcionários concursados da UFMG para
atender aos setores de preparação, revisão e administração. Criou as coleções Artes
cênicas, Debates contemporâneos, Saberes plurais e Informação e cidadania.

Em 2014, foi criada a Coleção DESA (Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental) que em parceria com os autores desta coleção projetou-se um novo design
para as capas.

Esse ano foi marcado pela dispensa de todos os funcionários terceirizados da Divisão
Comercial, que incluía as unidades da Livraria UFMG, os setores de Venda,
Marketing& Eventos, Cadastro e Almoxarifado. Ocorreu o término do contrato de
licitação da UFMG com a empresa Rio-Minas, esses funcionários foram afastados e
ficaram aguardando nova licitação. Segundo a Procuradoria Jurídica da universidade,
a Fundep não poderia contratar funcionários que não fossem para a atividade-fim, ou
seja, ligados à produção do livro.

Aguardando nova licitação por parte da universidade para repor sua folha de pessoal
terceirizado, a editora ficou impossibilitada de manter funcionando as livrarias do
Conservatório e de Ouro Preto, fechando primeiro a do Conservatório, em 2014, e,
logo em seguida, Ouro Preto, no início de 2015.

Em 2015, a Editora completou 30 anos de história. Criou as coleções Artes visuais e
Fora de série e inaugurou, no final do ano, a quinta Livraria UFMG “Espaço do
Conhecimento”, na Praça da Liberdade (figura 14).
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Figura 14 - Espaço Cultural na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte
Fonte: Foca Lisboa

Conforme declara a diretora científico-cultural do Espaço do Conhecimento, a nova
livraria vai contribuir com ganhos significativos para o Museu da UFMG, considerando
que o público de ambos é formado por pessoas interessadas em ciência e cultura.
Uma filial da Livraria UFMG abre oportunidade para que o nosso público tome
conhecimento e adquira obras produzidas no âmbito da Universidade. Assim como o
próprio museu, a Livraria é um veículo de divulgação do trabalho acadêmico, tanto
científico quanto cultural (Editora UFMG..., 2015).

Nesse ano, ocorreu a aposentadoria do terceiro diretor, Prof. Wander Mello e foi
elaborada uma lista tríplice pelo Conselho Editorial, para o cargo do novo diretor. A
informação foi dada em entrevista à pesquisadora pela conselheira representante dos
técnicos administrativos (1)e pelo atual diretor da editora e ex-conselheiro, Prof. Flávio
Casalarde (2):
(1) O que eu presenciei foram mudanças na direção, com a aposentadoria do diretor,
o conselheiro mais velho, decano do Conselho, foi escolhido para ocupar o cargo da
direção. Todos os conselheiros têm mandado de dois anos. Quando termina esse
mandato, ele pode ser renovado ou não. Ele pode ser reconduzido pelo reitor, pelos
próprios conselheiros para continuar outra gestão de dois anos, mas, no meu caso,
que sou representante dos técnicos, é feita uma nova eleição pelos servidores efetivos
da Editora UFMG. Hoje somos sete membros, um deles se aposentou, eram oito, e
nós já pedimos à Reitoria a indicação de um novo conselheiro.
(2)O objetivo das reuniões do Conselho Editorial durante o período de minha
participação como conselheiro foi basicamente o de exame de originais e escolha de
diretores via preparação de lista tríplice.
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4.2 Participação em feiras e eventos nacionais e internacionais

Neste tópico serão analisados alguns resultados alcançados pela Editora UFMG
nestes 30 anos de história e que corroboram sua consolidação no mercado editorial.
Como empreendimento editorial e cultural destaca-se inicialmente sua participação
em feiras e eventos nacionais e internacionais e as premiações conquistadas. Iniciase pelo depoimento da coordenadora de eventos que trabalhou por oito anos na
função ao realçar a imagem da Editora UFMG consolidada no mercado editorial:
No período entre os anos de 2006 a 2014, exerci o cargo de coordenadora de Feiras
e Eventos da Editora UFMG, dedicando todo o tempo a levar a Editora a diversos e
diferentes eventos em todo lugar do Brasil e organizando para que a empresa também
participasse dos eventos no exterior: França, México, Argentina, Portugal, Estados
Unidos, etc. Durante esse período, a Editora UFMG cresceu na produção de edições
e na participação de feiras e eventos, realizando uma média de quase 70 eventos
anuais, trazendo um retorno satisfatório e além das nossas expectativas, ganhando,
cada dia mais, espaço no mundo dos livros e tendo clientes especiais, traduções
valiosas para o conhecimento acadêmico e dos leitores.

Relacionam-se, a seguir, as principais feiras e eventos nacionais que a editora
participa anualmente como convidada:

 Feira Pan Amazônica do Livro de Belém-PA;
 Bienais do Livro de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Ceará;
 Feira do Livro de Brasília, atualmente Bienal do Livro de Brasília;
 Reunião da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência);
 Feiras universitárias da UFMG (figura 15), UFPR, UFF e USP;
 Volta às aulas na UFMG, organizado todo início de semestre pelas livrarias na
recepção aos calouros;
 Primavera do Livro do Rio de Janeiro;
 Feira do Livro de Ribeirão Preto;
 Feira do Livro de Poços de Caldas.

Vale destacar sua presença nos congressos mais importantes do seguimento editorial.
Nesses eventos acontecem lançamentos de títulos que compõem seu catálogo e de
outras publicações de editoras parceiras:

81

 ABRALIC (Associação Brasileira de Literatura Comparada);
 ANPOLL (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa na Literatura e
Linguística);
 ANPUH (Associação Nacional de História);
 ANPOC (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências
Sociais);
 ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical);
 ANPEC (Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação);
 ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária).

Figura 15-Feira Universitária do Livro da UFMG, Praça de Serviços da UFMG,
Campus Pampulha
Fonte: Foca Lisboa

Na análise dos resultados, vale mencionar a positividade das iniciativas em prol da
internacionalização da Editora UFMG pela sua participação em feiras internacionais:
 Feira Internacional do Livro de Frankfurt, Alemanha, em outubro de 2009;
 Feira Internacional de Livros, em Lima,Peru, em julho de 2012 e 2013;
 Feira Internacional do Livro de Guadalajara, México, em dezembro de 2011 e
2013.

Entre as premiações conquistadas pela Editora UFMG vale destacar dois pela sua
importância e visibilidade nacional. O prêmio Fundação Biblioteca Nacional e o Prêmio
Jabuti de Literatura.
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O prêmio Fundação Biblioteca Nacional foi conquistado pela publicação de dois livros:
Cosmopolitismo do pobre de Silviano Santiago e Luiz Camillo: perfil intelectual, de
Maria Luiza Penna. O prêmio foi criado no ano de 1995 para incentivar a leitura, o
trabalho dos autores e a preservação do livro.

Figura 16-Silviano Santiago (à direita) recebe o Prêmio Mário de
Andrade das mãos de Adair Rocha, representante do Ministério da
Cultura
Foto: Cláudio de Carvalho Xavier (Livro da Editora..., 2006a)

A obra de Silviano Santiago expressa a preocupação política e social do autor. Nela
são abordadas questões relacionadas à globalização e ao papel da leitura na
formação dos indivíduos. Segundo Silvano Santiago, em entrevista ao Boletim da
UFMG de 23 de março de 2006: “O ensaio fala de maneira individual e obsessiva
sobre a atualidade e deve dialogar com todo e qualquer cidadão que se interesse
pelas questões propostas pela realidade nacional e internacional” (Livro da Editora...,
2006a).

O livro O cosmopolitismo do pobre, publicado pela em 2005, rendeu ao escritor e
professor Silviano Santiago o prêmio Mário de Andrade - ensaio literário,
condecoração oferecida pela Fundação Biblioteca Nacional, ligada ao Ministério da
Cultura (MinC). Um dos mais importantes pensadores da cultura brasileira na
atualidade, Santiago recebeu, no dia 15 de março, um troféu e a premiação de R$ 10
mil. A obra vencedora, escolhida por júri formado por Carlos Alberto Sepúlveda,
Rachel Bertol e João Adolfo Hansen, significou o retorno do autor de volta ao gênero
ensaio após 15 anos (Livro da Editora..., 2006a)

A segunda obra, Luiz Camillo: perfil intelectual, da escritora Maria Luiza Penna,
conquistou o Prêmio Sérgio Buarque de Holanda concedido pela Biblioteca Nacional
em dezembro de 2006. A entrega do Prêmio foi devidamente registrada:
A escritora Maria Luiza Penna recebeu na última terça-feira, 19, em cerimônia na sede
da Biblioteca Nacional (FBN), no Rio de Janeiro, o Prêmio Sérgio Buarque de Holanda,
categoria Ensaio social, por seu livro Luiz Camillo – perfil intelectual. O prêmio é

83

conferido anualmente em sete categorias pela Fundação Biblioteca Nacional. A obra,
que foi publicada pela Coleção Humanitas, da Editora UFMG, traça o perfil do mineiro
Luiz Camillo de Oliveira Neto, pai da autora, intelectual, militante e homem de cultura,
primo de Carlos Drummond de Andrade, que teve grande influência na vida política
brasileira, nas décadas de 1930/1940. Em nome da Editora UFMG, compareceu à
cerimônia sua vice-diretora, Silvana Maria Leal Coser (Autora da Editora UFMG...,
2006).

Figura 17 - A escritora e a vice-diretora da Editora UFMG, Silvana Cóser,
recebendo o prêmio pelo livro Luiz Camillo
Foto: divulgação FBN

A Editora UFMG recebeu dois Prêmios Jabuti de Literatura. O primeiro pela obra,
Caminhos do Ouro e a Estrada Real, em 2006. O segundo em 2007 pela publicação
do livro Passagens de Walter Benjamim.

O Prêmio Jabuti de Literatura, por sua abrangência, é o maior prêmio literário
concedido no Brasil. Ele foi criado para valorizar nossos escritores, destacando a
qualidade do seu trabalho e todas as iniciativas envolvidas na criação e produção de
livros.
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Apresenta-se, a seguir, a descrição do primeiro livro premiado:

Figura 18-Cerimônia da entrega do Prêmio Jabuti e foto capa do livro
Fonte: Livro publicado pela..., 2006

O livro, Os caminhos do ouro e a estrada real, organizado pelo professor Antônio
Gilberto Costa, do Instituto de Geociências da UFMG ganhou em 18 de setembro de
2006 o prêmio jabuti pelo 1º lugar na categoria Projeto - Produção Editorial. Trata-se
de uma coedição com a Editora portuguesa Kapa Editorial. A obra retrata, por meio de
uma coletânea de ensaios, a saga da penetração bandeirante pelo sertão mineiro
através das trilhas abertas pelos pioneiros desde o século 17. Ilustrado com riquíssima
iconografia histórica, o livro mostra a evolução dos caminhos de Minas a partir de
documentos cartográficos e iconográficos. [...] “O prêmio diz respeito, justamente, à
qualidade editorial da obra. Por isso, trata-se do reconhecimento à qualidade de nosso
trabalho, realizado, neste caso, em parceria com a Kapa”, ressalta o professor Wander
Melo Miranda, diretor da Editora UFMG. Na obra, estão as estradas rasgadas no
território mineiro pelos mineradores dos primeiros tempos e por seus sucessores, para
escoamento da riqueza, durante o Ciclo do Ouro, até o final do século 19, com a
abertura da estrada União e Indústria, ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro. O livro
traça, ainda, um paralelo entre registros históricos e contemporâneos, entremeados
por observações atuais. “O livro foi norteado pela ideia de justapor o histórico ao
contemporâneo”, explica o autor, Antônio Gilberto Costa (Livro publicado pela...,
2006).

O segundo livro premiado, Passagens (1927-1940), de Walter Benjamin, recebeu o
Prêmio Jabuti, 2º lugar na categoria Melhor Tradução, em 5 de novembro de 2007. A
obra premiada teve organização de Willi Bolle e tradução de Irene Aron (alemão) e
Cleonice Mourão (francês). Apresenta-se, a seguir, a descrição da obra:
É uma das obras historiográficas mais significativas do nosso tempo. A partir de Paris,
a “capital do século XIX”, especialmente suas galerias comerciais enquanto
“arquipaisagem do consumo”, são apresentados a história cotidiana da modernidade
– com figuras como o flâneur, a prostituta, o jogador, o colecionador - e os meios de
uma escrita polifônica que vai desde a luta de classes até os fenômenos da moda, da
técnica e da mídia. Esse hipertexto com mais de 4.500 passagens constitui um
dispositivo sem igual para se estudar a metrópole moderna e as megacidades do
mundo atual (Editora UFMG recebe... 2007a).
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Figura 19- Capa do livro Passagens
Fonte: Foca Lisboa (Editora UFMG recebe... 2007a)

4.3 Balanço de sua produção editorial

Neste tópico, faz-se uma avaliação de sua produção editorial realizada nos seus 30
anos de funcionamento. Na primeira fase de implantação, as publicações do SED
eram apresentadas por séries editoriais.

A quantidade de títulos publicados em cada série editorial no período de 3 anos (1985
a 1987) foi de 23 títulos, assim divididos: Teses e dissertações, 9 títulos; Textos para
graduação, 6; e demais obras para as demais (figura 20).
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Séries

Temas

editoriais
Textos para

Trabalhos elaborados por professores sobre itens de programas de

graduação

disciplinas, expressamente aprovados pela Câmara Departamental e
adotados no ensino de graduação da UFMG.

Teses e

Os melhores trabalhos de cada programa de pós-graduação, cujo conteúdo

dissertações

tenha interesse público ou acadêmico.

Coletâneas

Reunião de textos de interesse de estudo de um tema específico, publicados
anteriormente em revistas ou livros, desde que se lhes agregue capítulo
introdutório e comentários originais, incluindo-se nessa série textos de
interesse acadêmico, traduzidos de língua estrangeira.

Temas da

Trabalho de pesquisa ou estudos de interesse acadêmico ou profissional

atualidade

encomendados pela Comissão Editorial.

Documentos

Reedição de textos de importância histórica e cultural e de difícil acesso, nas

históricos

diferentes áreas de conhecimento, comentados e analisados.

Livros

Textos originais de professores da UFMG referentes a tópicos de graduação

didáticos

de 1º e 2º graus.

Série

Livros de professores da UFMG que não se enquadrem nas séries anteriores.

específicas

Cada grande área de conhecimento será privilegiada com uma série
específica.

Figura 20-Séries editoriais e temas (1985-1987)
Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Baptista (1994)

Nesta fase, segundo Bárbara (1999), suas publicações eram incipientes as
publicações e focavam, principalmente, as teses de professores da UFMG, discursos
do reitor, livros institucionais, aulas inaugurais, etc. A primeira gestão ampliou a linha
editorial, com a criação de cinco novas coleções: Ensino, Ciência e Tecnologia, Artes
e Literatura, Instituição Universitária. (Editora UFMG inaugura..., 2015). A nova linha
editorial é apresentada na figura 21.
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Quantidade
vendida
1988

Quantidade
vendida
1989

Livros didáticos e paradidáticos
para o ensino de 1º, 2º e 3º
graus.

2

2

Pesquisa científica
Pesquisa tecnológica
Ciência para todos

Pesquisas desenvolvidas em
programas de pós-graduação ou
realizadas por livre iniciativa de
pesquisadores.

3

Artes e
literatura

Prêmio de Literatura
UFMG
Arte e palavra
Arte e imagem
Arte e som

Incentivo a novos valores
artísticos e literários da UFMG:
obras ganhadoras do Prêmio
Nacional de Literatura Editora
UFMG, obras literárias
selecionadas pelo Conselho
Editorial, álbum de artes
plásticas e fotografias, e Arte e
som (partituras).

Instituição
Universitária

Universidade

Estímulo a estudos e reflexões
sobre a instituição universitária
em especial a própria UFMG.

Linhas
editoriais
Ensino

Ciência e
tecnologia

Coleções
Aprender

Temas

1

Outras

6

Total

11

3

Figura 21- Linhas editoriais, coleções e temas criados em 1997
Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Baptista (1994).

A denominação “outras linhas editoriais”, incluíam títulos importantes, mas que não se
enquadravam em nenhuma das séries existentes. A partir de 1997, a editora ampliou
sua linha editorial, e a produção começou a crescer, praticamente dobrando a
quantidade de obras publicadas.

Na figura 22, apresenta-se a produção de títulos publicados pela Editora UFMG no
período de 1995 a 2015. Nos seus primeiros dez anos, sua produção limitava-se a 10
a 12 títulos anuais. A partir de 1997 começa a ganhar maior expressão. O salto vai
ocorrer na segunda fase de consolidação, iniciando em 2004 e atingindo seu ápice
com a publicação de 101 títulos em 2006. Nos anos subsequentes, a produção
permaneceu elevada até 2010, começando a decrescer nos anos posteriores.

88
120
101
100

86

84
75

80
59

60
45
40
20

28

43

59

63

58

60
52

52

53

47

40

28

27

15
8

0

Figura 22 - Gráfico da produção editorial (1995-2015)
Fonte: dados da pesquisa

A tabela 2 apresenta sua produção editorial por coleções. Analisando-se os dados,
verifica-se que a coleção Humanitas é a campeã de títulos publicados nestes 30 anos
de história, com 310 títulos, seguida da coleção Avulsa, com 202 publicações, depois
a Vestibular, com 95, Aprender, com 70, Educação a distância, com 57, Origem, com
58, e Didática, com 40.
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Períodos (anos)
Quantidade Coleções
1

Aprender

2

(1985-1995) (1996-2005) (2006-2015)
18

70

Arquivo

1

1

3

Artes cênicas

4

4

4

Artes visuais

1

1

5

Babel

19

24

6

CAED

3

3

7

CEALE

2

2

8

Debates contemporâneos

1

1

10

DESA

2

2

11

Didática

12

28

40

12

Edições especiais

3

3

6

13

Educação a distância

57

57

14

FAE

6

6

15

Fora de série

3

3

16

Humanitas

136

171

310

17

Humanas pocket

17

16

33

18

IEAT

2

9

11

19

Imagem e Som

2

2

4

20

Inédito & esparsos

12

10

24

21

Infância e adolescência

9

3

12

22

Informação e cidadania

1

1

23

Ingenium

10

14

24

Invenção

17

17

25

Intelectuais do Brasil

7

7

26

Linguajar

6

6

27

Memória e patrimônio cultural

4

4

28

Mídia @rte

0

5

29

Música editada

8

8

30

Obras avulsas

50

118

202

31

Origem

25

33

58

32

Palimpsesto

2

2

33

Poetas de Moçambique

1

1

34

População & economia

3

5

8

35

Quem sabe faz

19

0

19

36

Saberes plurais

5

5

37

Segurança & espaços urbanos

1

1

38

Travessias

5

9

14

39

Vestibular

69

26

95

419

612

1081

Total

11

41

Total

5

3

2

4

5
34

50

Tabela 2-Quantidade de títulos publicados pela Editora UFMG por coleção
Fonte: Dados de pesquisa coletados pela autora.
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Na figura 23,apresenta-se a relação dos livros publicados pela Editora UFMG dandose ênfase aos mais vendidos no período de 1998 a 2006. Pela relação conclui-se que
os mais vendidos foram os adotados nos cursos de graduação e pós-graduação da
UFMG e também em outras universidades. Nela devem ser incluídos os títulos
adotados no vestibular da UFMG como: Shenipabú Miyui (vestibular 2000) e Flor da
morte (vestibular 2004). Por fim deve-se registrar que entre os mais vendidos estão

Figura 23- Relação dos títulos da Editora UFMG mais vendidos 1998-2006.
Fonte: elaborado pela autora, conforme dados de pesquisa.

3.711
Fund. de termodinâmica e cinética química

3.747
Estruturas morf. do português

3.931
Termos-chave análise do discurso

4.207
Revolução urbana

4.373
O homem

4.480
Homo sacer

5.363
Da Diáspora

5.595
Latina essentia

5.866
Ontologia da realidade

6.304
Local da cultura

6.329
Química na cabeça

Emoções e linguagem

Flor da morte

Shenipabu Miyui

Física mais que divertida

Manual par normalização

Um toque de clássicos

6.678

9.487

10.690

11.585

25.267

27.813

os livros que fazem parte das coleções Aprender, Avulsa e Humanitas.

5.858
5.758
5.059
4.941
4.128
4.082
4.080
3.972
3.861

3ª ed. Fundamentos de Engenharia Hidráulica (revista e
ampliada)

2ª ed. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I

2ª ed. Demônio da teoria, o: Literatura e senso comum

1ª ed. Ciência da Informação e Biblioteconomia: novos
conteúdos e espaços de atuação
1ª ed. Pode o subalterno falar?

1ª ed. Princípios básicos do tratamento de esgotos (vol.
2)

9ª ed. Manual para normalização de publicações
técnico-científicas

1ª ed. Infância e história: destruição da experiência e
origem da história

7.607

3ª ed. Soldagem fundamentos e tecnologia (atualizada)

2ª ed. Física mais que divertida: inventos eletrizantes
baseados em materiais reciclados e de baixo custo

7.700

13.187
12.341
8.713

3ª ed. Introdução à qualidade das águas e ao
tratamento de esgotos (vol. 1)

1ª ed. Da diáspora: identidades e mediações culturais

8ª ed. Manual para normalização de publicações
técnico-científicas (revista)

1ª ed. 100 poemas - Carlos Drummond de Andrade

2ª ed. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim, Weber
(revista e atualizada)

1ª ed. Química na cabeça: experiências espetaculares
para você fazer em casa ou na escola
23.319

36.445
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Na figura 24, apresenta-se uma relação dos títulos mais vendidos pela Editora UFMG

entre 2007 e 2015. Nota-se que o título Um toque de clássicos e Manual para

normalização de trabalhos técnicos científicos, da coleção Aprender, continuam entre

os títulos mais vendidos.

Figura 24-Relação dos títulos da Editora UFMG mais vendidos (2007-2015).
Fonte: elaborado pela autora, conforme dados de pesquisa.
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Na tabela 3, apresenta-se uma relação da venda do faturamento anual da Editora
UFMG no período de 1997 a 2015.

Anos Exemplares

Venda em reais

1997

8.911

R$ 98.669,00

1998

13.426

R$ 148.662,00

1999

30.579

R$ 414.815,00

2000

61.834

R$ 704.536,00

2001

56.506

R$ 714.738,00

2002

80.198

R$ 1.073.248,00

2003

65.473

R$ 1.100.719,00

2004

61.879

R$ 1.031.312,50

2005

66.947

R$ 1.334.256,70

2006

69.289

R$ 1.498.686,00

2007

63.405

R$ 1.336.368,00

2008

113.487

R$ 2.147.998,00

2009

80.187

R$ 1.615.948,00

2010

71.367

R$ 1.616.576,00

2011

73.210

R$ 1.864.763,00

2012

55.346

R$ 1.503.744,00

2013

55.713

R$ 1.512.011,00

2014

38.764

R$ 1.109.094,34

2015

37.664

R$ 1.128.852,34

Total
1.104.185 R$ 21.954.996,88
Tabela 3 - Total de vendas das publicações da Editora UFMG e seu
faturamento anual - (1997-2015).
Fonte: dados da pesquisa coletados pela autora

Observa-se um crescimento nas vendas e no faturamento no final da primeira fase de
1998 a 2003. Mas o auge das vendas e do faturamento ocorreu no período de
consolidação da Editora UFMG. Entre os fatores positivos que explicam esse
crescimento, pode-se mencionar:
 Início das traduções que diversifica sua produção ao colocar no mercado
nacional obras de autores estrangeiros de primeira linha;
 Aberturadas livrarias no campus e em outros locais;
 Criação de novas coleções como: Quem Sabe Faz e Vestibular UFMG;
 Aumento dos investimentos na divulgação e maior participação em feiras e
eventos nacionais e internacionais;
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 Participação com estande próprio na Bienal do Livro de São Paulo;
 Ampliação da parceria com distribuidoras de livros estaduais e nacionais com
destaque ao acordo de distribuição em São Paulo para que a Editora UFMG
penetrasse nas grandes livrarias do Sudeste como a Megastore Fnac;
 Participação no caderno de Resenhas do Jornal Folha de São Paulo;
 Criação da sua home page para as vendas online;
 Aquisição de um sistema informatizado integrando toda a área de vendas da
editora com suas livrarias;
 Profissionalização da Editora UFMG, de seu staff, e gestão administrativa e
financeira.
Em 2008 ocorreu outro ápice nas vendas, sinalizando que a editora se encontrava
consolidada no mercado editorial. Contava à época com três livrarias próprias, uma
infraestrutura adequada e era convidada para os principais eventos e feiras nacionais
e internacionais. Conseguiu uma boa projeção e uma repercussão midiática em
termos nacionais coroadas pelos prêmios da Biblioteca Nacional e Jabuti da CBL.
Nesse balanço vale analisar a qualidade de sua linha editorial. A produção da Editora
UFMG é organizada por coleções definidas por diferentes critérios. Ao longo de seus
30 anos, foram criadas 39 coleções. Algumas mantêm-se até os dias atuais; outras
foram reestruturadas ou tiveram designação modificadas, mas, sem deixar de atender
sua respectiva área do conhecimento. Por exemplo, a coleção, Imagem e Som, criada
em 1996, passou a chamar-se Artes Visuais, uma designação mais abrangente e
atual.
Cada original recebido passa por um processo de avaliação muito criterioso:
 Coerência e organização da obra;
 Originalidade em relação à temática abordada;
 Atualização de conceitos;
 Objetividade;
 Pertinência das citações;
 Adequação da linguagem.
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Quando a obra atende a todos esses quesitos, o Conselho Editorial avalia em qual
coleção o original vai ser inserido, começando assim todo um processo da confecção
do livro.24

Primeiramente, avalia-se qual projeto gráfico melhor se adéqua ao original em
tamanho da capa, cores, gramatura do papel e área do conhecimento a que se
destina. Este cuidado contribui para dar maior identidade editorial às publicações, à
imagem e à função da UFMG na divulgação da produção do conhecimento
consonante às suas funções básicas de ensino, pesquisa e extensão.

Até o final de 2015, havia 25 coleções disponíveis, contemplando 18 áreas do saber.

Faz-se, a seguir, uma breve caracterização dessas coleções.

Coleção Aprender: criada ainda nos primeiros anos da Editora UFMG é composta
de textos didáticos e paradidáticos que auxiliam no processo ensino-aprendizagem.
Destina-se a estudantes e professores, da UFMG e outras universidades. As obras
são resultantes de pesquisas que trazem contribuição para o tripé institucional ensino,
pesquisa e extensão. A coleção inclui também a série Aprender instrumental,
dedicada ao estudo de línguas estrangeiras por meio do método instrumental. Desde
a sua criação até a data da pesquisa, foram publicadas e reimpressas 70 obras dessa
coleção.

Na figura 25, apresentam-se capas de algumas obras principais da coleção, Aprender.

24

Cf. Roteiro de avaliação de originais elaborados na terceira gestão da Editora UFMG.
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Figura 25- Capas dos títulos Um toque de clássicos, Latina essentia e Manual para normalização de
publicações técnico-científicas
Fonte: Editora UFMG (reprodução)

Essa coleção foi avaliada pela professora Sônia Queiroz como aquela que melhor
atende às três funções fundamentais da Universidade:
Algo que eu possa destacar talvez mais claramente que atende ao objetivo do tripé:
ensino, pesquisa e extensão, em determinado momento, foi a criação das coleções,
entre elas a Coleção Aprender, voltada especificamente para as salas de aula. Essa
coleção cumpre claramente seu papel, porque oferece material de leitura para as salas
de aula. Essa foi uma coleção acertada, porque até hoje seus livros são adotados e
são carros chefe (da Editora).

Para exemplificar sua avaliação, a professora, Sônia Queiroz menciona três obras
como exemplo: Latina essentia, do prof. Antônio Martinez, Um toque de clássicos, da
prof.ª Tânia Quintaneiro e o Manual para normalização de publicações técnicocientíficas, da prof.ª Júnia Lessa França. O livro Um toque de clássicos, é adotado nos
cursos básicos da graduação em Sociologia, Filosofia, Administração e outros cursos
de Ciências Humanas e Aplicadas. Já vendeu mais de 50 mil exemplares desde a sua
primeira edição em 1995 até o final de 2015.

A professora, Tânia Quintaneiro, uma das autoras do livro, ao responder o
questionário da nossa pesquisa, reconhece o sucesso da obra: “Um toque de
clássicos é amplamente adotado em todo o Brasil. Creio que é considerada uma obra
básica de apoio à leitura dos clássicos da Sociologia”.

Outra publicação de grande relevância para o tripé institucional ensino, pesquisa e
extensão é a obra, Manual para normalização de publicações técnico-científicas, da
prof.ª Júnia Lessa. Sua primeira publicação ocorreu em 1990 na coleção Aprender.
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Ele é considerado o carro-chefe dessa coleção e o campeão de vendas da Editora
UFMG. Essa publicação contribuiu para divulgar o nome da Editora nos primórdios de
sua existência por ser um guia para a normalização de pesquisas científicas como:
monografias, dissertações, e teses; baseado nas normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas). A quantidade vendida até o final de 2015 aproximase dos 50 mil exemplares, já se encontrando em sua 9º edição.

A autora Júnia Lessa, em entrevista à pesquisadora, em 29 de junho de 2016, também
confirma o sucesso do trabalho:
Nas primeiras edições do meu livro, fizemos lançamentos em eventos da área,
congresso, com muito sucesso, e me lembro de que a venda dessas edições cresceu
imensamente. [...] Por ser um manual que orienta a normalização de todos os tipos de
trabalhos que são produzidos nas universidades, o meu livro teve uma aceitação muito
grande, em nível nacional, desde que começou a ser publicado. Acredito estar
contribuindo para a melhoria do padrão do que é publicado no País.

Coleção Humanitas: Foi criada para divulgar publicações ensaístas de autores
nacionais e estrangeiros. Abrange à produção acadêmica das áreas de Ciências
Humanas, Letras e Artes, destina-se a um público diversificado que inclui professores;
estudantes e demais interessados. É a coleção que tem o maior número de títulos
publicados. Ao todo, foram publicados e reimpressos 310 títulos até o final de 2015.

A publicação de autores estrangeiros de valor reconhecido no meio acadêmico é outro
diferencial

de

sucesso

dessa

coleção.

Ela

contribuiu,

também,

para

a

complementação da bibliografia dos alunos e professores, facilitando seu acesso às
publicações internacionais de qualidade.

Na figura 26, apresentam-se capas de três títulos dessa coleção que servem de leitura
complementar aos cursos de graduação e pós-graduação da UFMG e de outras
universidades. O autor chileno, Humberto Maturana, foi um dos primeiros autores
estrangeiros a serem traduzidos pela Editora UFMG.
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Figura 26-Capas dos títulos Cognição, ciência e vida cotidiana, Emoções e
linguagem na educação e na política e A ontologia da realidade
Fonte: Editora UFMG (reprodução)

Segundo a professora Cristina Magro, tradutora e organizadora dos livros de
Humberto Maturana, refere-se à sua obra:
Os livros-texto são procurados no Brasil inteiro. Vivem me pedindo acesso a eles.
Recentemente houve uma reedição. O livro de Richard Rorty, Pragmatismo: a Filosofia
da criação e da mudança vendeu a tiragem inteira em pouco mais de quatro meses e
nunca foi reeditado. Os livros do Maturana são livros-texto, procurados no Brasil
inteiro. Vivem me pedindo acesso a eles.

A coleção Humanitas, assim como a coleção Aprender, é outro sucesso da editora.
Abrange a maioria das traduções de autores renomados, como Homi K. Bhabha, autor
do título Local da cultura, na área de Estudos Culturais, publicado em 1998. Essa obra
foi reimpressa nos anos de 2001, 2003 e 2005, e teve uma nova edição em 2013. A
seguir transcreve-se a apresentação da obra publicada pela Editora UFMG:
Este livro oferece contribuições inestimáveis para diversas áreas, sobretudo para a
crítica Literária e os Estudos Culturais. A luta contra a opressão colonial não apenas
muda a direção da história ocidental, mas também contesta sua ideia historicista de
tempo como um todo progressivo e ordenado. Esta é uma assertiva presente em O
local da cultura, cujo autor, o crítico indo-britânico Homi K. Bhabha, é apontado pela
revista Newsweek como um dos prováveis 100 nomes de destaque no século XXI.25

Na figura 27, apresentam-se as principais traduções da Editora UFMG que compõem
a coleção Humanitas, na área de Estudos Culturais: O local da cultura, de Homi K.
Bhabha; Os cinco paradoxos da Modernidade e O demônio da teoria, de Antoine
Compagnon; Da diáspora, de Stuart Hall; Homo sacer, de Giorgio Agamben.

25

Recuperado em 5 de agosto de 2016, de http://editoraufmg.com.br/pages/obra/41/o-local-da-cultura.
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Figura 27- Capas dos títulos O local da cultura, Os cinco paradoxos da Modernidade, O demônio da
teoria, Da Diáspora e Homo Sacer
Fonte: Editora UFMG (reprodução)

O título O demônio da teoria, de Antoine Compagnon, publicado em 1999, teve três
reimpressões (em 2001, 2003, 2006) e uma nova edição em 2014 e segunda
reimpressão. Assim como o título O local da cultura é um dos destaques das obras
traduzidas, adotadas em cursos de pós-graduação da UFMG e outras universidades:

O demônio da teoria mostra que a história dos historiadores não é mais uma,
tampouco é única, mas se compõe de uma multiplicidade de histórias parciais, de
cronologias heterogêneas e de relatos contraditórios. Ela não tem mais esse sentido
único que as filosofias totalizantes da história lhe atribuíam desde Hegel. A história é
uma construção, um relato que, como tal, põe em cena tanto o presente como o
passado; seu texto faz parte da literatura. A objetividade ou a transcendência da
história é uma miragem, pois o historiador está engajado nos discursos através dos
quais ele constrói o objeto histórico. Sem consciência desse engajamento, a história
é somente uma projeção ideológica: esta é a lição de Foucault, mas também a de
Hayden White, a de Paul Veyne, a de Jacques Rancière e de tantos outros.26

Eneida Maria de Souza, professora aposentada de Literatura e Literatura Comparada
da Faculdade de Letras da UFMG, em resposta ao questionário da pesquisadora, em
1º de julho de 2016, assim avalia a publicação de suas obras:
Como sou professora de Teoria da Literatura, procurei publicar livros que
acrescentassem uma reflexão sobre a disciplina, reunindo artigos de natureza mais
voltada para os alunos, além de entender que era preciso me comunicar com meus
pares. O resultado tem sido muito proveitoso, pois sou muito lida na UFMG, além de
outras universidades no País. Colegas e ex-alunos colaboram com a divulgação de
meus textos, o que me torna bastante feliz. Resta acrescentar que a ótima qualidade
da impressão e revisão dos livros colaboram para a aceitação por parte dos leitores.

26

Recuperado em 5 de agosto de 2016, de http://editoraufmg.com.br/pages/obra/181/o-demonio-dateoria-literatura-e-senso-comum
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Na figura 28, apresentam-se mais alguns títulos que se destacaram nessa coleção,
como: Afrodescendência, do professor da FAFICH (Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da UFMG), Eduardo de Assis de Souza; Entrenotas, do professor Cássio
Hissa, do Instituto de Geociências da UFMG; O cosmopolitismo do pobre, do escritor
e crítico literário Silviano Santiago; e Crítica cult e A pedra mágica do discurso, da
professora Eneida Maria de Souza.

Figura 28-Títulos da coleção Humanitas
Fonte: Editora UFMG (reprodução)

Coleção Didática: Ela é editada em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, com
o apoio do Fundo Fundep (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa). Reúne textos
didáticos adequados à realidade sociocultural brasileira, produzidos por professores
da UFMG, abrangendo todas as áreas do conhecimento, oferecendo ainda suporte ao
processo de ensino e contribuindo para ampliar as possibilidades de aprendizagem
do aluno.

É uma das coleções cujos títulos integram o material de sala de aula dos alunos dos
diversos cursos de graduação da UFMG, nas diversas áreas do saber, tais como:
Física experimental básica na universidade, Análise de dados através de métodos de
estatística multivariada, Soldagem: fundamentos e tecnologia, Fundamentos de
Álgebra, entre outras. Até o final de 2015, a editora havia publicado 40 títulos, entre
lançamentos e reimpressões. A figura 29 apresenta os quatro títulos mais vendidos.
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Figura 29-Capas dos títulos Análise de dados através de métodos de estatística multivariada;
Física experimental básica na universidade; Soldagem: fundamentos e tecnologia; Fundamentos
de Álgebra
Fonte: Editora UFMG (reprodução)

Coleção Obra Avulsa: são as obras publicadas principalmente por meio de
coedições com editoras públicas e privadas, além de títulos fora das coleções em
vigor.

Na figura 30, são retratadas capas de 10 títulos que se destacam nesta coleção, pela
relevância na área e pela contribuição na divulgação da cultura e do saber. Foram
publicadas 202 obras entre títulos novos e reimpressões em 30 anos.

Figura 30-Capas de alguns títulos da coleção Avulsa
Fonte: Editora UFMG (reprodução)
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Um dos títulos mais renomados da coleção e que contribuiu para a consolidação do
nome e imagem da Editora UFMG, dentro e fora do Brasil foi o Passagens (1927 1940) de Walter Benjamin. Por uma fala de uma das primeiras revisoras da editora
pode- se ter uma ideia desse trabalho: “Lembro-me de que a publicação da tradução
do livro Passagens, de Walter Benjamin, em 2006, foi um marco na história da minha
vida profissional. Foram cerca de dois anos de preparação e revisão de provas”.

Inéditos & Esparsos: A coleção destina-se a publicar material produzido sobretudo
por grupos de pesquisa, edições críticas e anotadas, sempre reunindo textos inéditos
ou anteriormente publicados de maneira esparsa, com ênfase em autores mineiros.
Seu público reúne pesquisadores, professor e estudantes. Foram publicados 24 títulos
entre lançamentos e reimpressões.

Coleções esgotadas: São coleções, que tiveram muito destaque, divulgando
também o nome da editora e da UFMG por sua relevância e contribuição cultural, mas
hoje estão esgotadas. Destaca-se a coleção Quem sabe faz, composta por 19
cartilhas nas diversas áreas do saber. Foi criada em 1997 em parceria com a PróReitoria de Extensão. Está esgotada desde 1999.

A coleção Vestibular, criada em 1998, cujo conteúdo eram os comentários das provas
fechadas e abertas do vestibular da UFMG, em parceria com os professores das
diversas disciplinas a que elas se referiam. Foram publicados 95 cadernos, incluindo
os lançamentos e reimpressões até o ano de 2008.

Outra coleção que muito contribuiu para o ensino a distância na UFMG foram os livros
da Educação a distância. Ela foi importante para o aprendizado de universitários do
interior de Minas Gerais que não tinham acesso a uma universidade pública. Criada
em 2006, era composta por cadernos com as diversas disciplinas ministradas para
essa modalidade do ensino. Foram publicados 57 cadernos até o ano de 2010
(Universidade Federal de Minas Gerais, 2006).
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Por fim apresenta-se uma avaliação da contribuição da Editora UFMG para o tripé
ensino, pesquisa e extensão. Nesse tópico, são relatados os depoimentos de
diretores, autores, conselheiros e funcionários respondentes da pesquisa para saber
em que medida a Editora UFMG tem contribuído para a produção e difusão do
conhecimento com relação ao ensino, à pesquisa e à extensão da universidade, ao
longo de sua trajetória. Apresentam-se, a seguir, alguns desses depoimentos que
expressam a opinião dos respondentes na avaliação do objetivo primordial da Editora
UFMG:
Autor 1
Considero que a editora vem cumprindo com eficiência o seu papel na divulgação do
conhecimento científico e na relação com a comunidade externa.

Autor 2
O papel é importantíssimo. A editora poderia ser uma vitrine da UFMG, do seu corpo
docente, mesmo discente, da pesquisa ali realizada, das inovações produzidas. Hoje
todos os livros que publiquei são tidos como obras de referência dos autores cujos
textos selecionei e traduzi.
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Autor 3
Vejo a editora com um papel fundamental dentro e fora da UFMG. Sinto que as obras
publicadas, principalmente na área de Humanas, são um grande diferencial e de
excelente qualidade. Acredito que a editora deveria incorporar uma missão mais forte
de produção de livros didáticos, mesmo que com qualidade inferior, para que possam
ter um custo mais baixo e ser acessíveis a alunos.

Autor 4
A Editora UFMG é muito bem-conceituada e considerada uma das melhores editoras
universitárias. Suas publicações são muito bem avaliadas e apreciadas pela
comunidade acadêmica.

Autor 5
Considero de fundamental importância a existência de uma editora universitária para
o incentivo e publicação da produção técnica e científica da universidade. Mas acho
que o que é editado pela Editora UFMG ainda é pouco conhecido pela comunidade
universitária. Considero a divulgação das obras ainda muito tímida. Nas primeiras
edições do meu livro, fizemos lançamentos em eventos da área, congressos, com
muito sucesso e me lembro de que a venda dessas edições cresceu imensamente.
Esse tipo de divulgação não aconteceu mais, pelo menos em relação ao meu livro.

Autor 6
A editora desempenha um papel muito importante na comunidade, pois as publicações
servem de modo efetivo aos programas de graduação e pós-graduação. Pela extrema
qualidade dos livros, pode-se afirmar que a formação de saberes na academia, não
só na UFMG como também em outras universidades, está sendo promovida pelas
publicações aqui realizadas. A tradução de textos, as publicações de autores
nacionais e estrangeiros têm levado o nome da Editora para um nível altíssimo. Ela é
considerada uma das melhores editoras universitárias do País.

Autor 7
A editora realiza feiras bianuais com vendas de seus títulos a preços mais acessíveis
e ampla divulgação no campus da UFMG. A editora publicou outras obras com base
nos ganhos obtidos pelas vendas do meu livro Um toque de clássicos, segundo me
informou.

Funcionário 1
Acredito que as publicações cobrem boa parte, mas que ainda exista muito a se fazer,
principalmente nas áreas de Exatas e Biologia.

Funcionário 2
Sim, contribui muito para pesquisa de extensão, principalmente para pós-graduação
e mestrado. As obras mais importantes e citadas sempre em mestrados: Demônio da
teoria, Homo sacer, Infância e história, Local da cultura, Da Diáspora.
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Funcionário 3
Em parte, sim, nem todas as áreas do conhecimento estão representadas na editora.
As áreas de Humanas estão muito mais representadas em detrimento das áreas de
Exatas e Sociais.Temos alguns livros dentre eles: Antologia teatral da latinidade
Ensaio sobre o rádio e o cinema, Improvisação como espetáculo: processo de criação
e metodologias de treinamento do ator improvisador.

Funcionário 4
Sim, cumprem satisfatoriamente! A editora é considerada a “vitrine” da UFMG, que
divulga com excelência a sua produção científica e acadêmica, além de livros
didáticos. Exemplos: Passagens, de Walter Benjamin, Da Diáspora, de Stuart Hall, O
local da cultura, de Homi K. Bhabha, O demônio da teoria, de Antoine Compagnon,
Manual para normalização de publicações técnico-científicas, 9ª edição, de Ana
Cristina de Vasconcellos e Júnia Lessa França.

Funcionários 5
Sim. Suas coleções abrigam obras específicas de cada área, como a coleção
Humanitas, a coleção Ingenium, Música Editada, etc. Exemplo: Passagens, de Walter
Benjamin; Amazônia: as vozes do Rio, Lévi-Strauss - Leituras Brasileiras, etc.

Funcionário 6
As publicações da Editora UFMG têm realmente conseguido atingir o objetivo de
divulgar, pelo Brasil e também pelo exterior, o conhecimento produzido pela
universidade em quase todos os seus campos. Existem coleções em áreas específicas
do saber, como Humanitas.

Funcionário 7
Sim, Interartes, Vera Casa Nova, Márcia Arbex, Márcio Venício Barbosa.
Sim, a Editora UFMG espelha com o crescimento dos Programas de Pós-Graduação
e da Pesquisa na UFMG. Traduz, por meio da diversidade e da qualidade das obras
e autores publicados, no âmbito nacional e internacional, o intercâmbio científicocultural: a coleção da Engenharia, Aprender, Humanitas, Histórias que a Cecília
Contava, Leituras críticas sobre Boris Fausto, 100 Poemas, Henriqueta Lisboa, etc.

Funcionário 8
Sim. As coleções adotadas atendem perfeitamente a cada área de conhecimento; não
saberia dizer qual coleção, mas acredito que todas elas são importantes, na medida
em que cumprem a sua finalidade junto aos pesquisadores, alunos de graduação e
pós-graduação, além dos leitores interessados na produção acadêmica. A editora
publicou várias obras voltadas para a área cultural, muito elogiadas. No momento, vem
à minha lembrança o livro Belo Horizonte: a cidade escrita, organizado pelo Prof.
Wander Melo Miranda.
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Funcionário 9
Divulgam o conhecimento produzido na Academia sim, contribuindo para o ensino de
modo geral. Há várias coleções, direcionadas para segmentos específicos, como a
Humanitas, voltada para as áreas de Letras, Filosofia e Ciências Sociais. Houve outras
mais específicas, como a de Educação a Distância. Há formatos menores também.

Funcionário 10
Eu considero que Editora UFMG cumpre o seu papel como divulgadora da produção
da universidade e colaboradora na função de trazer material relevante para a produção
acadêmica nacional. Temos várias coleções, algumas mais específicas, outras não
tanto: Saberes Plurais, FAE (ligada a Faculdade de Educação), Ingenium (Ligada a
Engenharia), Humanitas (nossa maior coleção ligada à área de Humanidades), Babel,
DESA, IEAT... entre outras.

Funcionário 11
Na área cultural, gostaria de citar os livros Cem poemas de Carlos Drummond de
Andrade, Passagens de Walter Benjamim e Caderno de poesias - Maria Bethânia, são
três obras singulares, seja pela qualidade do trabalho, pela relevância dos autores ou
pelos projetos que se destacam.

Primeira diretora (1987-1995):
Algo que eu possa destacar talvez mais claramente que atende ao objetivo do tripé
ensino, pesquisa e extensão, na minha gestão, foi a criação das coleções, entre elas
a coleção Aprender, voltada especificamente para as nossas salas de aula. Exemplo:
Um toque de clássicos, da Tânia Quintaneiro, na área de Ciências Sociais, adotado
no ciclo básico das Ciências Sociais; o Latina essentia, do Prof. Antônio Martinez. O
próprio Manual para normalização, de Júnia Lessa França e outras, saiu e sai até hoje
pela coleção Aprender. Essa coleção é uma coleção acertada, porque cumpre
claramente o objetivo de uma editora universitária, que é produzir material para leitura
em sala de aula. A coleção Humanitas é a área que mais produz originais para as
editoras no campo dos conhecimentos acadêmicos, não que as outras não produzem,
mas essas produzem mais artigos.

No depoimento dos conselheiros entrevistados, verifica-se a importância do papel do
conselho editorial nas decisões sobre a política editorial e administrativa da Editora
UFMG:

Conselheiro 1
O objetivo do Conselho é justamente orientar o catálogo e a produção da editora. Ele
tem regras em relação à política editorial da universidade. Eu acho que o Conselho
contribui justamente para garantir que se mantenha essa qualidade, essa linha
editorial, que aquela obra seja realmente de interesse público, porque a editora tem
funções sociais muito importantes e acadêmicas de divulgação científica. Nós não
somos uma editora com finalidade comercial, e sim de valor científico. O perfil da
editora é publicar aquelas normas que são importantes para a academia, para o meio
científico e não necessariamente que vão dar um retorno comercial. Então a função
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do Conselho é garantir que cada trabalho que chega aqui tenha a oportunidade de ser
discutido, recebido e publicado ou não.

Conselheiro 2
Acho que, antes de tudo, amar o livro. Depois, ter uma bagagem acadêmica e cultural
que permita a competência crítica para avaliação de títulos e da pertinência dos
conteúdos apresentados para publicação. Finalmente, possuir habilidades de
avaliação da possibilidade de interação do texto com o leitor para verificar se o livro
vai se apresentar de maneira interessante ao leitor. No caso da UFMG, ter um
representante de cada área do conhecimento, ser um professor de referência na área
ou pelo menos de reconhecimento entre seus pares e trabalhar ou ter trabalhado com
edição de livros ou periódicos.

No próximo capítulo, serão apresentadas as considerações finais, limitações e
sugestões.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste estudo foi avaliar como a Editora UFMG tem contribuído para a
produção e difusão do conhecimento no campo do ensino, pesquisa e extensão da
Universidade Federal de Minas Gerais, ao longo de sua trajetória de 30 anos.

Assim, este estudo procurou responder aos objetivos específicos, caracterizando as
fases dessa trajetória, descrevendo os resultados produzidos e analisando suas
publicações por sua linha editorial.

Dentro da linha de pesquisa, inovação e organizações, acreditamos estar contribuindo
para a memória da organização estudada trazendo os registros de suas atividades
nesses trinta anos de trajetória.

A metodologia utilizada baseou-se em quatro fontes de dados. A primeira fonte foram
os documentos da editora, como os regimentos, atas de reunião do Conselho Editorial,
os relatórios da produção editorial, os relatórios de venda, entre outros. A segunda foi
a observação participante, que muito contribuiu para as análises mais objetivas dos
documentos e das questões formuladas aos entrevistados e respondentes dos
questionários. A terceira fonte foi a pesquisa de campo por meio dos questionários
respondidos por 11 autores, 11 funcionários e de 3 entrevistas gravadas com duração
em torno de 15 a 25 min cada, tendo como referência a análise de conteúdo de Bardin
(2001). Foram entrevistados: a primeira diretora da editora, um conselheiro da
primeira fase, uma conselheira da segunda fase e uma funcionária efetiva. A quarta
fonte foram os dados quantitativos baseados nos relatórios de desempenho de
vendas, publicação editorial, número de livrarias próprias, feiras e eventos realizados,
títulos traduzidos e os prêmios conquistados.

A pesquisa apoiou-se na revisão da literatura sobre a história das universidades
brasileiras, suas editoras universitárias, seus projetos editoriais e a contribuição de
suas publicações para as universidades. A análise dos dados fundamentou-se na
visão da ONU (1984), citada por Cohen e Franco (2012), da avaliação como sendo
“um processo orientado a determinar sistemática e objetivamente a pertinência,
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eficiência, eficácia e impacto de todas as atividades à luz de seus objetivos”. Para
atingir esse propósito, procurou-se fazer uma avaliação ex pôst factum, a partir dos
resultados produzidos e o impacto que causaram. Em que medida e como as
publicações contribuíram ou não para divulgar o conhecimento acadêmico? Quais as
ações realizadas para alcançar os resultados propostos?

Para cumprir o primeiro objetivo específico na caracterização das fases da história da
Editora UFMG nestes 30 anos, apresentou-se um breve histórico do início da
instituição, em 1978, quando ainda era um serviço editorial, e reproduzia apenas
apostilas e trabalhos acadêmicos. Em 1985, recebeu o nome de Editora UFMG, mas
ainda era um órgão da Pró-Reitoria de Pesquisa. Somente dois anos depois
transformou-se em órgão suplementar vinculado à Reitoria, conseguindo certa
autonomia administrativa e financeira. Entretanto, apesar dos esforços da gestão, a
equipe de funcionários ainda era reduzida e os equipamentos insuficientes. No
período que compreendeu os anos de 1987 a 2011, a editora permaneceu dividindo
um espaço com outros órgãos da universidade. Somente em 2012 ela conquistou um
prédio próprio e mais adequado.

Por meio dos documentos, questionários e entrevistas, e da observação participante,
pôde-se concluir que a Editora UFMG foi crescendo e se estruturando ano após ano.
A Editora UFMG também contou com o apoio da Reitoria para ter a atual estrutura. O
empenho de seus gestores, conselheiros, autores e funcionários constituíram uma
equipe motivada, que não mediu esforços para consolidar a posição que a editora
ocupa hoje no mercado editorial.

Os anos de 2006 a 2010 foram o ápice das aquisições e, consequentemente, um
recorde na produção editorial e de vendas. Em 2006, a publicação editorial alcançou
um recorde de 101 títulos publicados; em 2008, um recorde nas vendas, com 113.487
exemplares vendidos, equivalente a R$ 2.147.998,00. Nesse ano, a editora contava
com 57 funcionários, 18 do quadro da universidade e 39 entre terceirizados
contratados pela Fundep, estagiários da Fump e office-boy da Cruz Vermelha.
Possuía um carro próprio, 3 livrarias, um site e participava das maiores feiras e
melhores congressos nacionais da área.
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Pelos resultados apresentados no capítulo quarto pode-se concluir que as ações
realizadas pela Editora UFMG foram eficazes no sentido de divulgar, distribuir e
vender sua produção editorial no circuito universitário e no mercado editorial brasileiro.
Pode-se inferir essa afirmação com base nos dados quantitativos apurados:
 Número de livrarias inauguradas: 5 livrarias (Praça de Serviços, Conservatório
de Música da UFMG, Casa de Gonzaga em Ouro Preto, Espaço Fundep em
Montes Claros e Espaço Cultural do Conhecimento na Praça da Liberdade, em
Belo Horizonte);
 Feiras e eventos nacionais: Bienal do Livro de São Paulo; Bienal do Livro do
Rio de Janeiro; Bienal do Livro de Minas Gerais; Feira do Livro Pan-Amazônica,
em Belém do Pará; congressos da Abralic (Associação Brasileira de Literatura
Comparada), Anpoll (Associação Nacional Pós-Graduação e Pesquisa na
Literatura e Linguística), Anpuh (Associação Nacional de História), Anpocs
(Associação Nacional Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais), ABEM
(Associação Brasileira de Educação Musical), Anped (Associação Nacional
Pós-Graduação em Educação), SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência, ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária);
 Feiras internacionais: Feira do Livro de Buenos Aires, Feira Internacional do
Livro de Frankfurt, Feira Internacional do Livro de Guadalajara;
 Lançamentos de livros de seu catálogo nos principais eventos e, ou, livrarias
mencionadas;
 Ampliação da rede de distribuição, com um distribuidor nas principais capitais
do Brasil e entrada de seu catálogo na rede de livrarias Cultura, com sede em
São Paulo, e Travessa, no Rio de Janeiro;
 Aquisição de um sistema de informação, integrando as vendas da editora
(Setor de Vendas) com as livrarias UFMG;
 Criação de uma home page que atualmente foi reestruturada, Facebook;
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 Prédio e carro próprios;
 Premiações conquistadas (3 prêmios Jabuti de Literatura e 2 prêmios nacionais
da Fundação Biblioteca Nacional, etc.);
 Criação

de

39

coleções

e

superação

de

mil

títulos

publicados,

aproximadamente.

Para alcançar o terceiro objetivo proposto, que foi analisar os resultados produzidos
na sua linha editorial por meio de suas publicações, verificou-se novamente a eficácia
e a efetividade na publicação de obras de natureza acadêmica nas diversas áreas do
conhecimento, complementando as carências de bibliografia para o ensino
universitário e divulgando o resultado de pesquisas especializadas de professores da
própria UFMG e traduzindo autores estrangeiros de renome.

Por meio da análise dos relatórios anuais dos lançamentos publicados, reimpressões
e das várias coleções criadas, a Editora alcançou, até o fim de 2015, mais de mil títulos
publicados e 39 coleções, considerando aquelas esgotadas ou reestruturadas. Podese afirmar seguramente que a Editora UFMG vem, sim, contribuindo com a UFMG na
divulgação do conhecimento produzido, por meio das publicações das pesquisas de
seus professores e das parcerias com as próprias unidades e convênios com
instituições universitárias públicas ou privadas.

A sua linha editorial inicial foi reformulada na primeira gestão (1987-1995), com a
criação de novas coleções, entre as quais Aprender, Humanitas, Inéditos & esparsos,
Avulsa.

As coleções que publicaram mais títulos, no período pesquisado (1985 a 2015), são
nesta ordem: Humanitas (310), Avulsa (202), Vestibular (95), Aprender (70), Origem
(58), Educação a distância (57) e Didática (40).

Os títulos, que se destacaram e estão entre os adotados e os mais vendidos no
período estudado, são: Um toque de clássicos, da autora Tania Quintaneiro; Química
na cabeça, de Alfredo Luiz Mateus; O manual para normalização, de Júnia Lessa e
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outras; Física mais que divertida, do autor Eduardo Valadares; Da Diáspora, de Stuart
Hall; e Introdução à qualidade das águas, de Marcos Von Sperling; Shenipabú Miyui:
história dos antigos, dos professores indígenas do Acre, indicado no vestibular de
2000 da UFMG; e Flor da morte, de Henriqueta Lisboa, indicado no vestibular de 2004
da UFMG.

As coleções que se destacaram pela contribuição ao ensino, à pesquisa e à extensão
da UFMG:
 Aprender;
 Didática;
 Ensino a distância;
 As coleções criadas em parcerias com as unidades acadêmicas da UFMG:
FAE, FALE, DESA, Ingenium;
 A coleçãoTravessias, em parceria com o departamento de Filosofia da UFMG
(composta por textos traduzidos de grandes filósofos, como Platão, Maquiavel,
etc., e traduzidos para a língua portuguesa, complementando a bibliografia dos
alunos);
 A coleção Quem sabe faz, constituída por cartilhas desenvolvidas juntamente
com os projetos de extensão das faculdades de Odontologia, Medicina,
Hospital das Clínicas, Farmácia, Engenharia, voltadas para pessoas das
comunidades atendidas por esses projetos. Como exemplo, citam-se as
cartilhas Plantas medicinais, Saúde bucal de crianças, Sistemas de esgotos,
entre outras;
 A coleção Vestibular, criada em 1997, atendia principalmente alunos e
professores do ensino médio que pretendiam prestar o vestibular da UFMG;
 A coleção Saberes plurais, que atende especificamente a projetos de extensão
da UFMG e relata as histórias contadas pelos artesãos do Vale do
Jequitinhonha, suas crenças e seus ofícios.

Ao se analisarem também os depoimentos de alguns autores selecionados pelo
critério de referências de suas obras, e de funcionários que participaram da história
da editora pode-se concluir que a editora exerce um papel relevante e fundamental na
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difusão do saber acadêmico, não somente publicando obras de reconhecido valor
cultural, como foi demonstrado pelos títulos que são adotados, como também
promovendo, divulgando, distribuindo e vendendo sua produção editorial no circuito
universitário e no mercado editorial nacional, por meio de feiras e eventos dos quais
participa dentro da UFMG e em todo o território nacional.
O papel social que a Editora UFMG realiza, levando para fora dos “muros” da
universidade o fruto de suas pesquisas, fazendo com que o saber acadêmico seja
acessível ao leitor que está fora do contexto universitário, pode ser confirmado na
entrevista da professora Sônia Queiroz, da Faculdade de Letras da UFMG, sobre o
papel cultural e social da Editora UFMG: “A publicação em si já é um instrumento de
extensão universitária. Não exige matrícula para a leitura. Não precisa ser aluno para
ler os livros que nós publicamos. Então a editora, em si mesma, cumpre esse papel”.

Também nas respostas dos autores, pode-se comprovar a contribuição das
publicações da Editora UFMG para o ensino, pesquisa e extensão:

Autor 1
Considerando o retorno vindo de usuários do livro, julgo que a contribuição foi positiva,
basta ver que se fizeram cinco edições e duas reimpressões. Entendo que grande
parte do mérito cabe à editora, que acreditou na proposta metodológica do livro.

Autor 2
Acredito que a editora deveria incorporar uma missão mais forte de produção de livros
didáticos, mesmo que com qualidade inferior, para que possam ter um custo mais
baixo e ser acessíveis a alunos.
Os livros têm sido utilizados por alunos de graduação e pós-graduação em quase
todas as universidades do País e, em menor monta, em outros países da América do
Sul. São também usados em órgãos estatais, companhias de saneamento, órgãos
ambientais e firmas de consultoria. São referências em concursos públicos.

Autor 3
Minha obra trata de arquivos de escritores: sua captação, organização e
disponibilização para pesquisas acadêmicas e da comunidade em geral. Trata-se de
assunto pouco conhecido. Minha obra contribui para o conhecimento nessa área da
pesquisa em arquivos no campo dos estudos literários.
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Autor 4
Por ser um manual que orienta a normalização de todos os tipos de trabalhos que são
produzidos nas universidades, o meu livro teve uma aceitação muito grande, em nível
nacional, desde que começou a ser publicado. Acredito estar contribuindo para a
melhoria do padrão do que é publicado no País.

Autor 5
Como sou professora de Teoria da Literatura, procurei publicar livros que
acrescentassem uma reflexão sobre a disciplina, reunindo artigos de natureza mais
voltada para os alunos, além de entender que era preciso me comunicar com meus
pares. O resultado tem sido muito proveitoso, pois sou muito lida na UFMG, além de
outras universidades no País. Colegas e ex-alunos colaboram com a divulgação de
meus textos, o que me torna bastante feliz. Resta acrescentar que a ótima qualidade
da impressão e revisão dos livros colaboram para a aceitação por parte dos leitores.

Autor 6
Um toque de clássicos é amplamente adotado em todo o Brasil. Creio que é
considerada uma obra básica de apoio à leitura dos clássicos da Sociologia.

Autor 7
A editora é apenas um instrumento, um canal. Ela faz o que pode e atende a um “bom
bocado” da comunidade universitária. E também é importante ela entrar no mercado
das editoras comerciais, firme, com boa distribuição, atacar mesmo, com mais
agressividade. O produto da editora é muito bonito, muito bem feito e, às vezes, fica
parado por falta de agressividade do distribuidor.

5.1 As traduções

As traduções de obras estrangeiras de autores renomados nas linhas de pensamento
que integram a linha editorial da Editora UFMG, como Antoine Compagn, Stuart Hall,
François Hartog, Homi Bhabha, Matuarana, Walter Benjamin, podem ter conferido
maior visibilidade para a editora no mercado editorial brasileiro e internacional. A
maioria dessas traduções que compõem a coleção Humanitas e Humanitas Pocket
contribui para suprir a carência de bibliografia especializada principalmente nas áreas
de Ciências Humanas, Letras e Artes, complementando o material didático nas salas
de aula.
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5.2 As coedições

A editora, buscando atender ao segundo item do artigo 3º do seu Regimento, a partir
do ano de 1995, quando completou dez anos de história, aumentou as publicações
em coedições com editoras universitárias e instituições privadas.

Foram realizadas parcerias com as unidades da UFMG, como a FALE, FAE, Escola
de Engenharia, Escola de Belas Artes, e a publicação das primeiras traduções, como
Os cinco paradoxos da Modernidade, O demônio da teoria e O trabalho da citação, de
Antoine Compagnon, O local da cultura, de Homi. K. Bhabha.

Outras publicações em coedições foram os títulos Passagens, de Walter Benjamin,
com a Imprensa Oficial; Caminhos do ouro, de Antônio Gilberto Costa, em coedição
com a editora Kapa Editorial de Portugal, que foram premiados com o Prêmio Jabuti
de Literatura da CBL em 2006 e 2007, respectivamente.

A pesquisa também comparou os dois regimentos aprovados pelo Conselho
Universitário da UFMG e que estabeleceram os critérios de funcionamento da editora.
O principal papel da Editora UFMG, quando de sua criação, era editar obras de
natureza acadêmica, nas diversas áreas do conhecimento, com o intuito de suprir as
carências de bibliografia para o ensino universitário e a divulgação do resultado de
pesquisas especializadas.

Verificou-se, na análise desses regimentos, que esses objetivos não sofreram
alteração. Entretanto algumas mudanças foram verificadas no 2º regimento
(Universidade Federal de Minas Gerais, 2004b): modificou-se a composição do
Conselho Editorial. No regimento anterior, era formado por 13 membros (o diretor, o
vice-diretor, 8 professores, 1 representante dos técnicos administrativos em exercício
na editora e 2 alunos da UFMG). No atual são 8 membros. Retiraram-se os 2
representantes do corpo discente e 3 professores.

Retiraram-se os itens III e IV da competência da editora, ou seja, o apoio técnico e
financeiro, que constava do primeiro regimento, às publicações periódicas da UFMG
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e sua distribuição no circuito universitário, e a promoção de cursos e seminários,
visando à formação e, ou, aperfeiçoamento de profissionais de editoração.
Incluiu-se um terceiro capítulo, o “Das divisões”: Administrativa, de Editoração e
Comercial. Ampliou-se sua estrutura administrativa, com a criação dos setores
Contábil, de Recursos Humanos e Assessoria de Imprensa, formalizando as chefias
que até então eram informais.

Acrescentou-se mais um item no artigo que se referia à sua competência, a promoção
de coedições com editoras que compõem o mercado editorial brasileiro, em especial
aquelas vinculadas ao sistema universitário, sempre procurando manter um padrão
editorial de qualidade.

Assim, considerando-se que as ações de um conselho editorial são fundamentais para
as decisões de uma editora universitária, espera-se que esse conselho deva ter um
membro de cada área do conhecimento produzido na universidade, para que este seja
bem representado.

Procurou-se, portanto, também na fala dos conselheiros, a contribuição do Conselho
para o planejamento editorial da Editora UFMG. Entre principais funções do Conselho
está a definição de uma linha editorial, criando, reestruturando as coleções e
decidindo os critérios para a aprovação ou não dos originais e suas publicações.

Conselheiro 1
O objetivo do Conselho é justamente orientar o catálogo e a produção da editora. Ele
tem regras em relação à política editorial da universidade. A Editora UFMG tem uma
política, que todos os originais que chegam são avaliados pelo Conselho, sem
exceção. Existe uma votação se a obra deve ser publicada ou não. O que eu acho é
que o Conselho contribui justamente para garantir que se mantenha essa qualidade,
essa linha editorial; que aquela obra seja realmente de interesse público, porque a
editora tem funções sociais muito importantes e acadêmicas de divulgação científica.
Nós não somos uma editora com finalidade comercial, e sim de valor científico. O perfil
da editora é publicar aquelas normas que são importantes para a academia, para o
meio científico e não necessariamente que vão dar um retorno comercial. Então a
função do Conselho é garantir que cada trabalho que chega aqui tenha a oportunidade
de ser discutido, recebido e publicado ou não.
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Conselheiro 2
O conselheiro deve orientar, escolher os temas, sugerir, vetar e criar temas também,
e trabalhar junto à direção da editora.

Conselheiro 3
Acho que, antes de tudo, amar o livro. Depois, ter uma bagagem acadêmica e cultural
que permita a competência crítica para avaliação de títulos e da pertinência dos
conteúdos apresentados para publicação. Finalmente, ter habilidades de avaliação da
possibilidade de interação do texto com o leitor, para verificar se o livro vai se
apresentar de maneira interessante ao leitor. No caso da Editora UFMG, ter um
representante de cada área do conhecimento, ser um professor de referência na área
ou pelo menos de reconhecimento entre seus pares e trabalhar ou ter trabalhado com
edição de livros ou periódicos.

Acreditamos que uma das limitações da pesquisa foi o baixo retorno dos questionários
enviados aos autores. Nas perguntas formuladas sobre o relacionamento com a
editora, nas quais foram pedidas sugestões, pode-se sentir um certo distanciamento
nessa relação, conforme a fala da maioria dos respondentes:

Comente seu relacionamento com a editora (R1) e faça sugestão (R2):

Autor 1
R1: As copiadoras presentes no campus da UFMG copiam e vendem publicamente
cópias xerox dessa obra para os estudantes sem que eu perceba que a Editora
processe os responsáveis, como seria o caso.
R2: Acompanhar a venda de fotocópias de livros texto nas copiadoras e mesmo na
internet, onde já vi essa obra ser oferecida.

Autor 2
R1: Numa perspectiva de atuação conjunta nos últimos 21 anos, acredito que o
relacionamento seja bom, de ambas as partes, e sou bem recebido quando vou lá.
Mas tendo a achar que o relacionamento tem sido distante. Recebo poucas
informações da Editora, mesmo relacionadas aos meus livros. Já houve várias vezes
em que não recebia resposta aos meus contatos. Frequentemente tive que tomar a
iniciativa e organizar o acerto dos direitos autorais. Não recebo informações sobre os
estoques disponíveis, e frequentemente as obras se esgotaram sem que uma
reimpressão tivesse sido feita. Várias reimpressões gastaram um grande tempo para
serem concluídas. Várias vezes, tive de intermediar consultas de interessados em
adquirir os livros, pois as pessoas argumentavam que não estavam obtendo respostas
da editora. Por muito tempo, senti que meus livros, por serem técnico-científicos, eram
periféricos para a Editora. Meus contatos individuais com os funcionários e
representantes da Editora são bons. Espero que os elementos colocados acima sejam
entendidos como uma contribuição positiva. Acredito que a relação da editora com os
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autores possa melhorar caso sejam observados os pontos colocados acima (não sei
se outros autores têm a mesma impressão ou experiência).
R2: Acredito que a editora deveria incorporar uma missão mais forte de produção de
livros didáticos, mesmo que com qualidade inferior, para que possam ter um custo
mais baixo e ser acessíveis a alunos.

Autor 3
R1: Hoje é mínimo e pontual. Estou aposentada desde 2004, e não tenho tido muito
contato com a editora. No caso de reedição de dois trabalhos do Maturana, recebi emails formais. A universidade é um espaço em que nós nos sentimos membros de
uma comunidade (ou nos sentíamos, uma situação que hoje não se coloca mais???).
A comunicação sempre pareceu fria, como se estivessem nos prestando um favor pelo
atendimento e por ter nossos trabalhos serem aceitos ali.
R2: É preciso haver uma inversão de valores. A editora depende de bons autores e de
boas publicações para sobreviver. O dia que ela se der conta de que nós somos seu
manancial de fornecedores, quem sabe a relação não pode passar a ser a de uma
parceria...? É preciso haver também transparência nos critérios de edição e reedição.

Autor 4
R1: Não respondeu.
R2: O que faz toda boa editora: comunicar-se, informar, pedir sugestões, mandar
prestações de contas regularmente, mesmo que não haja direitos a pagar, etc.

Autor 5
R1: Gostaria que a editora me mantivesse atualizada sobre a situação do meu livro no
mercado livreiro. Como se trata de uma obra didática, que precisa ser atualizada com
frequência, procuro estar atenta para cada atualização que se faz necessária, mas
nunca sei se será de interesse de a editora fazê-la naquele momento.
R2: Sugiro que a editora crie uma estratégia para manter os autores mais informados,
mais próximos dela e, com isso, possa também despertar o interesse de novos
autores. Sinto um grande distanciamento entre autor e editor. Sugiro também que a
editora invista na modernização dos livros; o meu livro, por exemplo, apesar de já estar
caminhando para a décima edição, nunca teve uma capa mais trabalhada, as
ilustrações poderiam ser melhoradas, etc. A editora nunca demonstrou interesse em
melhorar a parte gráfica. O autor, na maioria das vezes, desconhece os recursos
gráficos disponíveis, e acredito que aceitaria muito bem as sugestões vindas do editor.
Nas primeiras edições do meu livro, meu relacionamento com a editora já foi mais
estreito e melhor, no que diz respeito à troca de informações sobre a obra: tiragem de
cada edição, sobre as vendas, sobre o interesse em fazer novas tiragens ou edições,
etc. Atualmente não tenho tido nenhum contato com a editora e não recebo
informações sobre a venda do livro, se há livros em estoque, se há interesse em
continuar editando a obra, etc. Isso é bastante desestimulante.
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Autor 6
R1: Tenho um bom relacionamento na editora. Sempre foi um relacionamento muito
bom, marcado pelo diálogo e a atenção dos diretores e funcionários.
R2: Maior divulgação das obras publicadas e dos dados de vendas.

Autor 7
R1: A minha relação com a editora sempre foi muito cordial, tendo em vista a grande
receptividade que tive desde a publicação de meu primeiro livro, quando a diretora era
Sônia Queiroz. Na gestão seguinte, com Paulo Bernardo e Wander Melo Miranda,
pude desenvolver trabalhos relativos à organização da coleção, emissão de pareceres
e publicação de livros. O trabalho conjunto com funcionários, vice-diretor e diretoria,
sempre de forma muito profissional, o que facilitava o convívio. A qualidade das
publicações, as parcerias com outras instituições, como verbas da Capes, facilitaram
o acesso e concretização de minhas publicações relativas às coordenações de livros,
com a colaboração de vários autores.
R2: A relação pode ser mais bem-sucedida se houver um entrosamento maior entre
editora e autor quanto à divulgação das publicações em periódicos, pois assim o
trabalho da editora poderá ser conhecido de forma mais abrangente. Sugiro a
participação dos autores com artigos no site da editora, como são feitas em outras
casas, como a Companhia das Letras, entre outras. A publicação de resenhas de
outros livros por autores da editora poderá incentivar a divulgação das edições.

Identificou-se na fala dos autores um certo distanciamento entre eles e a Editora
UFMG. Acredita-se que a maioria pode não ter respondido ao questionário enviado
devido a essa questão que a pesquisa está apontando.
Seria importante a Editora abrir um canal de diálogo com seus autores criando um
instrumento de “escuta” dos mesmos, para que a parceria autor/organizador e editora
aconteça de fato. Talvez a sugestão de uma das autoras, de se colocar no site um
espaço para o autor, seja uma medida interessante.

Outra sugestão é o investimento em e-books. Essa modalidade de livro em formato
eletrônico poderia ser uma opção para o leitor que necessita apenas de alguns
capítulos, evitando, assim, a cópia xerox ou PDF,mencionada no depoimento de uma
das autoras.O e-book também poderia minimizar hoje um desafio enfrentado pela
maioria das editoras universitárias, que é o excesso de exemplares em estoque.
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A falta de recursos financeiros para imprimir um título esgotado em tempo hábil faz
com que o professor busque outra literatura para a sala de aula deixando de adotar a
publicação esgotada. Quando a editora consegue a verba para a impressão, a obra já
perdeu o seu “time” e não desperta mais o interesse do público.

Como a tiragem das editoras universitárias é reduzida, levando ao aumento do custo
da impressão, o estoque de títulos com temas mais específicos é grande. Portando o
livro eletrônico poderia também ser uma alternativa para essas publicações com
conteúdos mais específicos.
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APÊNDICES

Apêndice A - Roteiro da entrevista semiestruturada com os diretores e vicediretores da Editora UFMG no período de 1985 a 2015
Fundação Pedro Leopoldo
Projeto de dissertação do Curso de Mestrado em Administração da Fundação Pedro
Leopoldo
Aluna: Denise Ribeiro Soares
Orientador: Prof. Dr. Domingos Giroletti
Tema: Projeto cultural e acadêmico de uma editora universitária
Título: Editora UFMG: projeto cultural e acadêmico - trajetória de seus 30 anos

Roteiro para entrevista com diretores e vice-diretores da Editora UFMG no período de
1985 a 2015:

1. Professor(a), tendo em vista que a função principal de uma editora universitária
é difundir o saber universitário, através de suas publicações, apoiando o
ensino, a pesquisa e a extensão da universidade, em sua opinião, como a
Editora UFMG em sua gestão cumpriu esse papel?
2. Em sua gestão, quais as principais ações realizadas afirmam a premissa do
papel acadêmico, cultural e social da Editora UFMG?
3. O(A) senhor(a) poderia citar algumas das produções da Editora UFMG que se
enquadram na linha da pesquisa, do ensino e da extensão em sua gestão?
4. Quais são as publicações no campo cultural produzidas por sua linha editorial?
5. Há relação entre a produção acadêmica e as publicações da editora? Cite
exemplos.
6. Há uma correlação entre o número de originais aprovados por ano e o número
de títulos publicados?
7. Quais eram os critérios para se publicar um original?
8. Qual o papel do diretor de coleção na prospecção de obras a serem publicadas
e como se dá essa relação com o Conselho Editorial?
9. Em sua opinião, o que ainda poderia ser realizado na administração da Editora
UFMG para que seu compromisso com a academia se consolide cada vez
mais?
10. Qual o perfil de um diretor ideal para uma editora universitária?
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11. Quais foram suas experiências de sucesso ou insucesso à frente da direção da
editora?
12. Como avalia a inserção da Editora UFMG no panorama editorial brasileiro de
um modo geral e no meio editorial universitário, sobretudo como a encontrou e
como a deixou?
13. Quais os principais problemas enfrentados na gestão da editora UFMG e quais
as alternativas encontradas?
Prezado professor, caso queira fazer mais algum comentário, sinta-se à
vontade.
Muito obrigada!
Atenciosamente,
Denise Ribeiro
Mestranda FPL
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Apêndice B - Roteiro para entrevista semiestruturada com os conselheiros da
editora

1) Nome do conselheiro:
2) Tempo de participação no Conselho:
3) Possui título(s) publicado(s) pela Editora? Quantos? Qual a área?
4) É autor de coleção?
5) Qual o perfil de um conselheiro?
6) Quais são os critérios para a composição de um conselho editorial?
7) Quais são as principais funções do Conselho?
8) Fale um pouco sobre as linhas editoriais da editora: quantas são? Quais os
temas?
9) Quais são as publicações no campo cultural produzidas por sua linha editorial?
10) Em média, o(a) senhor(a) sabe me dizer quantos originais/ano passam pelo
crivo do Conselho e são aprovados?
11) Em sua opinião, a UFMG está sendo representada no Conselho (ensino,
pesquisa e extensão)? E as grandes áreas do conhecimento?
12) Quais foram as principais decisões tomadas pelo Conselho Editorial que
visaram à missão e aos objetivos institucionais da UFMG?
13) Em sua opinião, quais as principais dificuldades da editora e seus maiores
desafios, do ponto de vista editorial?
14) Em sua opinião, qual o papel do diretor de coleção na prospecção de obras a
serem publicadas e como se dá essa relação com o Conselho Editorial?
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Apêndice C - Roteiro para questionário semiestruturado com alguns autores
de coleção da editora

1) Nome do autor(a), disciplina ministrada na UFMG, área de atuação.
2) Título(s) de sua autoria, nome da coleção.
3) Data do recebimento do original pela editora, data da aprovação do original.
4) Data da publicação, reimpressões, novas edições, tiragem, quantidade
vendida.
5) Recebe direitos autorais em livros ( ) ou em espécie ( )?
6) Faça uma sugestão sobre seu relacionamento com a editora.
7) Faça uma sugestão para melhorar a relação da editora com seus autores.
8) Como vê a situação da editora na comunidade da UFMG? E seu papel como
difusor da produção do conhecimento produzido pela instituição e sua
contribuição ao ensino e pesquisa?
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Apêndice D - Roteiro do questionário semiestruturado com os funcionários de
cada divisão/setor da Editora UFMG

Fundação Pedro Leopoldo
Projeto de dissertação do Curso de Mestrado em Administração da Fundação Pedro
Leopoldo
Aluna: Denise Ribeiro Soares
Orientador: Prof. Dr. Domingos Giroletti
Tema: Projeto cultural e acadêmico de uma editora universitária
Título: Editora UFMG: avaliação de sua trajetória de 30 anos.

Prezado(a) colega de trabalho da Editora UFMG,

Conforme contato telefônico, estamos solicitamos a sua colaboração no sentido de
preencher o questionário abaixo, que fará parte da coleta de dados para análise de
nossa dissertação de mestrado sobre a avaliação da história da Editora UFMG ao
longo de 30 anos. Acrescentam-se que suas respostas serão preservadas e
analisadas de forma global. O objeto da pesquisa são os fatos históricos e mais
relevantes que você vivenciou no seu cargo. Para esclarecer quaisquer dúvidas,
encontro-me

à

disposição

no

telefone

ou

no

zap:

99329-8393

ou

e-

mail:deniseribeiroufmg@gmail.com.

Desde já, agradeço e esclareço que, assim que o trabalho for concluso, estará à
disposição dos senhores.

Obs.: nosso trabalho está dividindo a história dos 30 anos em duas fases, de acordo
com os dois regimentos internos. O primeiro regimento, datado de 1993, faz parte da
primeira fase, que começa em 1985, quando a Editora se desvinculou da Pró-Reitoria
de Pesquisa, situada na Reitoria, e se chamava SED (Serviço Editorial) e se
transformou em órgão suplementar, em 1987, indo para o 4º andar do prédio da
Biblioteca Central até o ano de 2003. E a segunda fase começa no ano de 2004, data
do segundo regimento, até a gestão do Prof. Wander Melo, que terminou em 2015.

1) Nome:
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2) Data em que começou a trabalhar na editora:
3) Cargo ou função:
4) Em qual setor ou divisão?
5) Onde funcionava a editora na data do seu ingresso?
6) Você se lembra da estrutura da editora como: número de salas, funcionários,
equipamentos quando você entrou para o quadro de funcionários? E após o
ano de 2004, quando o segundo regimento instituiu as divisões e formalizou
as chefias? Fale um pouco.
7) Cite algum(ns) fato(s) relevante(s) da história da editora que você se lembra
de ter ocorrido nessas fases.
8) Você considera que as publicações da editora cumprem a função de divulgar
o conhecimento produzido pela UFMG, contribuindo com o ensino, a pesquisa
e extensão? Se sim, existe alguma coleção específica para cada área do
saber? Qual ou quais?
9) Com relação às publicações da editora voltadas para o campo cultural, há
alguma(s) de que você se lembra? Poderia citá-la(s)?

Obs.: caso você queria acrescentar algum fato não mencionado no questionário, fique
à vontade

Obrigada!
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Anexo A - Prêmios de destaques

2005 - Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, com a obra O Cosmopolitismo do Pobre,
publicado pelo escritor e professor Silviano Santiago: o prêmio Mário de Andrade ensaio literário, condecoração oferecida pela Fundação Biblioteca Nacional, ligada ao
Ministério da Cultura (Minc).

2006 - Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, em 18 de setembro de 2006, com
a publicação Os Caminhos do Ouro e a Estrada Real, organizado pelo professor
Antônio Gilberto Costa, do Instituto de Geociências (IGC), e publicado pela Editora
UFMG, em parceria com a portuguesa Kapa Editorial. Vencedor na categoria
Projeto/Produção Editorial.

2007 - Prêmio Jabuti pelo 2º lugar na categoria Melhor Tradução. A Editora UFMG
recebeu, em 5 de novembro de 2007, na cidade de São Paulo, o Prêmio Jabuti pelo
2º lugar na categoria Melhor Tradução. A obra premiada foi Passagens, de Walter
Benjamin, com organização de Willi Bolle e tradução de Irene Aron (alemão) e
Cleonice Mourão (francês).

Anexo B - Lista de TÍTULOS PUBLICADOS PELA EDITORA UFMG EM 30
ANOS.doc

