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Introdução

A necessidade humana de registrar e perenizar os seus 
saberes, sua cultura e seus conhecimentos é milenar. Para 
o antropólogo francês Pierre Lévy (1993), o progresso 
alcançado pela humanidade está diretamente relacionado 
com o fato de o homem falar, numa alusão à possibilidade 
de transferência da informação que se instala a partir deste 
evento. Desse modo, ele considera a fala uma das tecnologias 
da inteligência. A segunda tecnologia, a escrita, amplia ainda 
mais esta possibilidade de transferência, na medida em que 
é o primeiro registro dos atos e do pensamento do homem. 
A escrita trouxe uma nova possibilidade para a comunicação, 
pois até então nas sociedades orais “[...] seus participantes 
[...] partilhavam do mesmo contexto, isto é, a comunicação 
ocorria por meio da linguagem, no mesmo tempo e espaço 
[...]” (DIAS, 1999, p. 269). A escrita para a humanidade 
trouxe a possibilidade da preservação dos fatos, das narrativas 
para as futuras gerações.
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A transferência de informação e o processo da comunicação 
foram sendo reconstruídos, ao longo da história da humanidade, a 
partir da introdução de outras bases tecnológicas, chegando ao século 
XX, na denominada Sociedade da Informação (SI), por meio de uma 
multiplicidade de novas ferramentas de difusão de informações, ideias, 
conhecimentos e valores, notadamente “[...] nas formas de linguagem 
midiáticas que, quase em tempo real mostram imagens e informações 
escritas e faladas com tremendo alcance espacial e social” (MARQUES 
NETO, 2005, p. 588). 

O papel da informação, como elemento essencial para o progresso 
econômico e social, é algo inquestionável na sociedade atual. Segundo 
Targino (1998, p. 37), a informação

[...] se impõe como a mais poderosa força de transformação do 
homem, aliando-se aos modernos meios de comunicação para 
conduzir o desenvolvimento científico e tecnológico das nações, por 
meio da tão propalada transferência de informação ou difusão de 
novas ideias e tecnologias. [...] A informação, além do seu aspecto 
democratizante, exerce papel educativo que concorre para mudanças 
de significação social e cultural.

 
Neste contexto ou dentro desta concepção, as universidades têm papel 

de destaque porquanto são responsáveis por grande parte das pesquisas 
científicas desenvolvidas no mundo, produzindo, sistematizando e 
difundindo informação. No entanto, para que a comunicação científica 
produzida nas Instituições de Ensino Superior (IES) seja disseminada é 
necessário, de um lado, um intercâmbio de informações e ideias entre os 
cientistas e, de outro, uma política institucional específica. Garvey (apud 
SANTANA, 1999, p. 21), no livro de sua autoria, Communication: the 
essence of science, define comunicação científica como:

[...] troca de informações que abrangem a comunicação formal e 
informal e que acontecem entre cientistas envolvidos com pesquisa 
na fronteira da ciência. Estes realizam atividades associadas com a 
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produção, disseminação e uso da informação desde o momento em 
que um cientista concebe sua idéia para pesquisa, até que a informação 
acerca dos resultados desta pesquisa seja aceita como constituinte do 
conhecimento científico.

É, pois, através da publicização que o saber científico se torna público 
- seja no suporte impresso ou na mídia eletrônica - e consequentemente 
contribui de forma decisiva para o desenvolvimento da cultura.

Para Volpato (2003, p. 15-16) a pesquisa quando não publicada é 
uma irresponsabilidade social, pois 

[...] o conhecimento passa a ser científico quando aceito por parcela 
significativa da comunidade científica, então nossa produção não 
publicada não significa nada. E após ser publicada precisa ainda ser 
encontrada, lida, entendida e aceita.

Contexto Histórico

Para inserir-se no contexto da SI, o Brasil trilhou um longo caminho, 
que se inicia com a chegada dos colonizadores em 1500, sendo que os 
primeiros livros foram trazidos pelos jesuítas em 1549, com a instalação 
do Governo Geral em Salvador. Segundo Moraes (2006, p. 4),

Essa data marca, de fato, o começo da vida administrativa, 
econômica, política, militar, espiritual e social do Brasil. Só 
começamos a engatinhar pelo caminho da cultura depois do 
estabelecimento dos conventos dos jesuítas, franciscanos, 
carmelitas e beneditinos, principalmente os padres da 
Companhia de Jesus que logo após sua chegada abrem 
colégios na Bahia e em outras capitais. A instrução e os livros 
estavam nos conventos [...] é a Idade Média brasileira.

Ainda Moraes (2006) relata que os jesuítas trouxeram livros, mas 
a quantidade era insuficiente para atender aos colégios que fundaram 
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em diversas partes da Colônia. Nas escolas, as cartilhas eram copiadas 
pelos padres e a sua solicitação era “Pede ao geral que mande livros em 
quantidade suficiente” (MORAES, 2006, p. 7). Aos poucos os livros 
foram chegando e, em meio a uma grande diversidade de gêneros, 
eram utilizados para dar instrução e também para “[...] edificação e 
aperfeiçoamento dos mestres” (MORAES, 2006, p. 7).

Em 1551, o padre Manoel da Nóbrega, atendendo orientação 
da Corte portuguesa, fundou o Colégio dos Jesuítas, nos moldes de 
Lisboa, conhecido como Colégio do Terreiro de Jesus, em função da 
sua localização. Em 1556, tornou-se a principal escola da Colônia 
dotada de cursos elevados e influenciada pela estrutura da Universidade 
medieval, englobava o curso elementar, os estudos humanísticos, 
filosóficos e teológicos. No final do século XVI, os jesuítas já tinham 
em Salvador montada uma biblioteca “[...] em sala especial do seu 
colégio” (MORAES, 2006, p. 7) e um acervo de nível universitário, 
abrangendo várias áreas do conhecimento. Desde o início das suas 
atividades, havia a intenção, por parte dos jesuítas, de transformar o 
Colégio em Universidade, mas foram expulsos do Brasil pelo Marquês 
de Pombal por razões políticas, em 1759.

Como será visto, a atividade editorial brasileira, de forma tardia, 
está também relacionada à implantação da educação formal e mais tarde, 
das universidades. É necessário contextualizar esse atraso da atividade 
editorial à luz das questões econômicas e educacionais presentes desde a 
época do descobrimento, uma vez que a tomada de posse do território 
brasileiro estava inserida nos propósitos da expansão mercantilista 
européia. Dentre os objetivos dessa expansão, estavam as descobertas 
de fontes de fornecimento de matérias-primas para os colonizadores. 
O importante era a obtenção do lucro “[...] e a função da população 
colonial era propiciar tais lucros às camadas dominantes metropolitanas” 
(RIBEIRO, 1987 p. 21).

A relação econômica de Portugal com o Brasil não fugiu a essa 
regra, a qual teve, inicialmente com o pau-brasil e depois com a cana 
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de açúcar, até século XVII, o esteio da burguesia mercantil portuguesa, 
apoiada pela mão-de-obra dos indígenas e dos negros africanos. Esta 
situação durou até o século XVI.

No contexto econômico-social descrito, a educação escolarizada 
só interessava e convinha à camada dirigente – pequena nobreza e 
seus descendentes. Coube aos jesuítas a tarefa de catequizar e instruir 
os indígenas, respeitando os Regimentos da Metrópole. Estendeu-
se aos filhos dos colonos esse aprendizado, no qual incluía o ensino 
do português, da doutrina cristã e a escola de ler e escrever. Na 
prática, comenta Ribeiro “[...] os instruídos serão descendentes dos 
colonizadores. Os indígenas serão apenas catequizados” (RIBEIRO, 
1987 p. 25). 

Até metade do século XVIII, as cidades brasileiras encontravam-se 
abandonadas pela corte portuguesa. A ocupação da terra era realizada 
por iniciativa particular dos colonos. O interesse de Portugal pela 
Colônia foi despertado a partir da descoberta do ouro, passando então 
a exercer um controle mais rigoroso sobre ela e assim intensificando a 
extorsão econômica. Além disso, havia uma disputa política entre Igreja, 
Câmara (representada pelos senhores rurais e grandes negociantes) e 
Governo, fato que deixava patente que não havia um poder único, nem 
a existência de leis.

A vinda da Família Real para o Brasil em 1808 obrigou D. João 
VI a tomar medidas que restabelecessem a ordem, centralizassem o 
poder e criassem condições culturais e tecnológicas para a instalação da 
Corte (UNIVERSIDADE..., 1967). Uma das iniciativas foi a criação 
de cursos superiores tais como a Academia Real da Marinha, Cirurgia, 
na Bahia e no Rio de Janeiro (1808), e alguns outros que tinham 
como objetivo exclusivo atender aos anseios do príncipe regente. Em 
1827, foram implantados os cursos de Direito em São Paulo e Olinda. 
É perceptível como a abertura destes cursos influenciará na atividade 
editorial como foi exposto anteriormente. Tanto em Salvador como 
em São Paulo, essa influência ficou bastante evidente, pela atuação de 
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livrarias que também funcionavam como editoras, produzindo livros 
direcionados para esses cursos.

Durante todo o Período Colonial, a atividade editorial, no que diz 
respeito à publicação de livros, foi totalmente proibida, comprometendo 
assim o acesso à informação, embora haja registro de atividades ilegais 
de impressão de textos. Segundo Hallewell (2005, p. 85)

[...] [uma] primeira tentativa de introduzir a impressão no Brasil, de 
que possuímos provas documentadas, foi feita não pelos portugueses, 
mas pelos holandeses, no período de 1630 a 1655, quando ocuparam 
o Nordeste brasileiro. 

Tem-se, no entanto, comprovação da existência de uma prensa de 
impressão no Rio de Janeiro, em 1747, pertencente a Antônio Isidoro 
da Fonseca, importante tipógrafo de Lisboa. Os poucos livros que 
aqui chegavam eram importados da Europa, neste período havia uma 
população de colonos pouco qualificada, não dispunha de um sistema 
educacional minimamente organizado, salvo pela atuação dos jesuítas 
cuja intenção era catequizar muito mais que instruir.

À medida que o interesse pela Colônia portuguesa se ampliava, 
do ponto de vista econômico, o isolamento era fator estratégico. 
Esta proibição estava relacionada ao receio, por parte da Colônia, da 
influência dos textos escritos na situação política vigente na Europa, 
uma vez que a imprensa já se mostrara como poderoso instrumento de 
mobilização social em movimentos revolucionários, como ocorrera em 
particular na Revolução Francesa. Para Carvalho (1999, p. 83), 

O ambiente cultural no Brasil refletiu o que se passava no Reino 
Portugal receava a difusão das ideias iluministas [...] como 
medida preventiva as idéias liberais proibiu a entrada de livros e o 
estabelecimento da imprensa. 

Com a Família Real vieram também os primeiros equipamentos 
de impressão. Em 1808, foi criada a Impressão Régia por ordem de  
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D. João VI e, em 1810, foi impresso o primeiro livro, Marília de 
Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga (PAIXÃO, 1995). Assim, para 
atender às demandas da sede do Império e com o avanço tecnológico 
disponível, instalou-se a Impressão Régia no Rio de Janeiro.

Apenas para ilustrar a importância que a corte portuguesa dava 
aos livros, 

Naquela manhã luminosa de novembro de 1807 [data da partida da 
família Real para o Brasil] espalhados pelo cais do porto de Lisboa 
ficaram centenas de bagagens esquecidas [...]. Entre elas estavam 
os caixotes com a prataria das igrejas e os livros da Biblioteca Real 
(GOMES, 2007, p. 78). 

Estes livros, entre os quais estava a primeira edição de Os Lusíadas 
de Camões, só começaram a chegar ao Brasil em 1810, ano da primeira 
viagem, e foram ainda transportados em mais duas consecutivas, em 
1811. Em 1818, graças à interferência do arquivista real Luiz Joaquim 
dos Santos Marrocos, com o objetivo de “[...] propiciar aos baianos 
acesso à leitura e ao mesmo tempo dar um destino aos livros que 
desde que chegaram de Lisboa, ainda permaneciam encaixotados [...]” 
(GOMES, 2007, p. 341), D. João VI determinou a remessa de 38 
caixas de livros a Salvador.

Pouco depois da chegada da Família Real, a Bahia toma a mesma 
iniciativa para instalação de uma imprensa, conforme afirma Silva 
(2005, p.20):

O negociante Silva Serva certamente percebeu que, com a mudança 
da Corte para o Brasil, se abririam oportunidades de negócio na 
área da impressão. Em 1809 encontrava-se na Europa para adquirir 
material tipográfico e, depois de tudo preparado dirigiu uma petição 
ao Conde dos Arcos, governador da Bahia, pedindo autorização para 
instalar uma tipografia, primeiro passo para a futura publicação de 
uma gazeta. 
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Nesse contexto sócio-político-cultural, Serva editou em 1818 a 
primeira publicação produzida pela iniciativa privada que circulou no 
país, denominada de Idade D’Ouro do Brazil. Como editor, publicou 
176 títulos, cujas temáticas eram religião, direito e medicina, em 
atendimento à demanda da Faculdade de Medicina da Bahia. Publicou 
também livros de história e política e um pouco de literatura, sobretudo 
traduções. Também comercializava livros publicados em Portugal, 
segundo indica Moraes (2006, p. 49): “Oferecia seus préstimos para 
mandar vir [...] qualquer obra por preço muito conveniente”. Problemas 
políticos e econômicos causaram um declínio geral no comércio local, 
com destaque na área de Salvador, repercutindo na produção editorial 
com a morte de Silva Serva. 

Após a morte de Serva, somente no final do século XIX, 
especificamente em 1890, a atividade editorial é revitalizada com o 
surgimento da Livraria Catilina, fundada em 1835 por Carlos Poggeti e 
que funcionou durante 125 anos. Embora tenha iniciado suas atividades 
como varejista, exerceu também a atividade de editor, publicando obras 
literárias importantes, como afirma Hallewell (2005, p. 134): 

[...] editou várias obras literárias de grande importância, inclusive As 
poesias até agora não reunidas em volume, de Castro Alves (1913), Os 
contos escolhidos (1913, reeditados em 1914), Vargas (1915) e Frutos 
do tempo (1919), de Coelho Neto, As páginas literárias (1918) e As 
cartas políticas e literárias (1919) de Ruy Barbosa, e a 3ª edição de 
Praieiros (1910?), de Xavier Marques. A firma publicou também as 
obras legais de Ernesto Carneiro Ribeiro.

Diferentemente da Europa, a indústria editorial brasileira não 
surgiu a partir das universidades, nem tão pouco foi uma tradição 
destas instituições possuírem suas próprias editoras. Coube à iniciativa 
privada explorar essa atividade no final do século XIX e início do século 
XX, representada por imigrantes europeus, especialmente o francês 
e o português que se instalaram em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
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Somente em 1955, foi criada a primeira editora universitária brasileira 
na Universidade Federal de Pernambuco.

Esse período inicial, cuja atividade editorial era totalmente 
dominada por franceses e portugueses, tinha em Francisco Paula de Brito 
o único editor brasileiro. Criador da revista Marmota Fluminense, 
publicou também autores do período do romantismo como Gonçalves 
Dias e Gonçalves de Magalhães.

A influência francesa era marcante na vida social e intelectual do 
Brasil que, “[...] vive na virada do século [XX] um momento de idolatria 
da cidade de Paris considerada a capital da modernidade” (PAIXÃO, 
1995, p. 12).

No centro do Rio de Janeiro, destacaram-se duas livrarias: a Garnier 
(1844) e a Laemmert (1833). Nesse período a produção de jornais e de 
livros já era atividade editorial distinta. O setor livreiro se voltava para 
aten der uma elite de consumidores – os filhos de famílias abastadas –,  
ávida por literatura francesa, enquanto o número de analfabetos no país 
chegava a 84% (PAIXÃO, 1995). Tanto a Garnier como a Laemmert 
dedicaram-se, também, à atividade editorial. A primeira era de proprie-
dade de Louis Garnier Baptiste, tido por Machado de Assis como o 
maior de todos os editores, sobretudo por determinadas peculiari-
dades administrativas, tais como pagamento regular de direito autoral, 
remuneração justa aos seus tradutores e manutenção de um corpo de 
funcionários fixo e qualificado. Já Eduard Laemmert, proprietário da 
Typographia Universal e da livraria que levava seu sobrenome, tinha na 
tradução de livros alemães a prioridade da sua produção editorial.

Em São Paulo, até o final do século XIX, não havia atividade editorial 
e a vida cultural da cidade ocorria em torno da Faculdade de Direito, 
fundada em 1828. Havia três gráficas em funcionamento, cuja produção 
estava direcionada para encomendas dos próprios autores, sobretudo 
para atender a demanda dos alunos daquela faculdade. A partir de 1860 
é que a situação começa a mudar com a abertura da filial da Livraria 
Garnier, denominada Casa Garraux, já que era dirigida por Anatole 
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Louis Garraux. Dedicava-se, também, à produção de livros jurídicos, 
além de comercializar materiais de escritório. Até 1920, desempenhou 
importante papel na vida cultural de São Paulo, no entanto, mantinha o 
mesmo perfil das livrarias do Rio de Janeiro – locais frequentados pela 
elite e, especificamente no caso paulista, os ricos fazendeiros de café. Foi 
na Casa Garraux que, em 1918, José Olympio iniciou suas atividades 
ligadas ao livro, abrindo seu próprio negócio em 1931.

Em 1876, foi aberta outra livraria, merecedora de destaque 
– a Grande Livraria Paulista – depois denominada Livraria Teixeira, 
freqüentada por importantes figuras da época, com Euclides da Cunha, 
Washington Luís, Raul Pompéia, dentre outros. Esta se dedicava 
também à publicação de autores da literatura brasileira, como Joaquim 
Manuel de Macedo, José de Alencar e muitos outros.

Em Porto Alegre, fora do eixo Rio-São Paulo, foi fundada em 1883, 
a Livraria do Globo, por Laudelino Pinheiro Barcellos e Saturnino Alves 
Pinto. A partir de 1928, passou a publicar de forma regular através da 
Editora Globo criada como um setor da livraria. Nos anos 30, Érico 
Veríssimo passou a trabalhar na editora, por onde publicou Olhai os 
lírios do campo, que obteve uma venda significativa. A Editora Globo 
inovou no campo literário pelo fato de ter lançado “[...] um ambicioso 
programa de traduções de clássicos e contemporâneos” (LINDOSO, 
2004, p. 86), além de obras temáticas ainda pouco exploradas, 

A Livraria Clássica, destaque na época, foi aberta em 1854, no 
Rio de Janeiro, por Nicolau Antônio Alves, um português que tinha 
como sócio um patrício, Antônio Joaquim Ribeiro de Magalhães. Com 
o crescimento dos negócios, Nicolau convidou o sobrinho Francisco 
Alves para juntar-se a eles. De temperamento difícil, porém com uma 
capacidade invejável para negócios, Francisco tornou-se dono da livraria, 
após adquirir a parte de Antônio Joaquim. Algum tempo depois, em 
função da precária saúde do tio, comprou também a sua parte, passando 
a único proprietário da livraria. 
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Desde 1872, a Livraria Clássica anunciava sua especialidade na 
área de livros acadêmicos, inclusive adquiriu os diretos autorais de dois 
livros de autoria de C. B. Ottoni, Geometria e Álgebra. Francisco Alves 
não apenas manteve, mas também ampliou a venda de livros didáticos, 
incluindo material para escola primária. Logo cedo teve a percepção 
que o progresso da educação dependia de livros didáticos produzidos 
no Brasil. Segundo Bragança (1999, p. 471),

[...] a relação de Francisco Alves com os autores [...] era correta 
e digna. Os contratos [...] eram cumpridos fielmente. Isso, aliado 
ao trabalho, dedicação e competência empresarial fez da Livraria 
Francisco Alves a primeira grande editora brasileira. 

A produção de livros didáticos brasileiros fez nascer um mercado 
que até os dias atuais assegura a solidez das editoras que se dedicam a 
esse segmento. Para Hallewell (2005, p. 280),

Os livros didáticos constituem uma linha de vendas segura e per-
manente, além de proporcionar ao editor nacional uma vantagem 
sobre os competidores estrangeiros, cujos produtos jamais podem 
adaptar-se tão bem às condições ou aos currículos locais. 

No entanto, a política de governo para educação era bastante 
incipiente naquele período. Na “[...] Constituição Imperial de 1823 
(art.179), a educação primária gratuita e universal, fora introduzida 
como um conceito abstrato, [...] os recursos e os professores nunca foram 
suficientes” (HALLEWELL, 2005, p. 280). Nas duas últimas décadas 
do Período Imperial, ocorreu uma ampliação bastante progressista para 
a época do número de escolas em São Paulo. Em 1874, através da Lei 
Rodrigues Alves, o ensino primário tornou-se obrigatório, medida que 
não foi seguida por outras províncias.
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Ensino Superior e o reflexo na indústria editorial

O Período Pós-revolução de 1930 foi marcado por uma série de 
fatos políticos decorrentes de mudanças na economia do País, estimulado 
pelo setor industrial brasileiro, voltado para o desenvolvimento nacional, 
em detrimento ao modelo baseado nas importações. Surgiram novos 
partidos políticos representativos das classes até então dominantes 
e insatisfeitos com a situação econômica, que não atendia às suas 
expectativas. Havia uma classe média também insatisfeita liderada pelos 
tenentes e massas populares que formaram a Aliança Liberal.

Getúlio Vargas assumiu o governo brasileiro, vitorioso na Revo-
lução de 30. Ao tomar posse, fez um resumo do seu programa de 
reconstrução nacional, em dezessete itens, contemplando no terceiro 
item a “[...] difusão intensiva do ensino público principalmente técnico-
profissional [...]” (RIBEIRO, 1987, p. 94). Criou o Ministério da 
Educação e Saúde sob a responsabilidade de Francisco Campos que 
através dos decretos nº 19 851 e nº 19 852 de 11 de abril de 1931 
empreendeu a Reforma do Ensino Superior, objetivando a organização 
do sistema universitário brasileiro.

Em 18 de abril do mesmo ano, através do Decreto nº 19.890 
organizou o ensino secundário que foi dividido em duas etapas. 
A primeira com duração de cinco anos (curso fundamental) e a 
segunda com a duração de dois anos, visando a adaptação às futuras 
especializações profissionalizantes. Esta reforma foi responsável pela 
introdução de disciplinas obrigatórias como: Sociologia, História da 
Filosofia, Higiene, Economia Política e Estatística.

Em 1932, um grupo de reformadores liderados por Lourenço Filho 
e com a participação de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Fernando 
Campos, dentre outros que defendiam uma nova maneira de pensar 
acerca da educação e em função do atraso na implantação das reformas 
propostas pelo próprio governo, divulga o Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova que defendia, dentre outras coisas, a função social da 
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educação e a responsabilidade do Estado na organização, custeio e o 
compromisso de assegurar a educação para todos.

 Foi nesse contexto que se fundou, em 1934, a Universidade de 
São Paulo (USP), definida por alguns historiadores como a primeira 
universidade do Brasil, no sentido da significação da palavra, ou seja, 
“Em sentido amplo, denotando o conjunto de instituições de ensino 
superior [...]” (CUNHA, 1989, p. 14), pois as primeiras universidades 
brasileiras surgiram de forma dispersa e tiveram vida curta como foi 
o caso da Universidade de Manaus criada em 1909 no auge do ciclo 
da borracha e extinta em 1926. Depois surgiu a Universidade de São 
Paulo em 1911 e durou até 1917 e a do Paraná que se manteve de 1912 
a 1915. Na década de 20 surgiram - a Universidade do Rio de Janeiro 
(1920), Universidade de Minas Gerais (1927) e a Universidade do Rio 
Grande do Sul (1928) – formavam apenas um aglomerado de escolas 
com interesses e objetivos distintos. Um ano depois foi fundada no 
Rio de Janeiro, a Universidade do Distrito Federal (1935) pelo prefeito 
Pedro Ernesto Batista. “Essas instituições recrutaram proeminentes 
professores estrangeiros – em sua maioria franceses – e introduziam 
muitas disciplinas novas, em especial a sociologia” (HALLEWELL, 
2005, p. 373). A criação destas duas instituições de ensino superior pode 
ser creditada aos esforços do grupo da Escola Nova, particularmente a 
Fernando de Azevedo e a Anísio Teixeira.

Muitas coleções foram desenvolvidas pelas editoras voltadas para o 
mercado da educação superior. A Editora Nacional, por exemplo, além 
da Brasiliana lançou a Biblioteca Médica Brasileira e a Biblioteca 
Pedagógica Brasileira. A própria livraria Martins (1937) surgiu em 
conseqüência da retomada da vida cultural de São Paulo, a partir da 
fundação da USP. Ela passou a exercer a atividade editorial voltada para 
o público universitário, inicialmente com livros de Direito. Martins 
criou coleções importantes como: Biblioteca Histórica Brasileira, 
Biblioteca de Literatura Brasileira, Biblioteca do Pensamento 
Vivo dentre outras e procurou “[...] arregimentar colaboradores em 
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instituições de renome como a USP e o departamento de Cultura do 
Município [...]” (PAIXÃO, 1995, p. 111).

Os membros do governo de Getúlio Vargas não demonstravam 
entusiasmo pelo desenvolvimento do ensino superior, sobretudo, 
não eram favoráveis às inovações introduzidas pelo grupo da Escola 
Nova. Por intervenção do governo, as atividades da Universidade do 
Distrito Federal foram interrompidas e a Instituição fechada. “Em 
consequência, as estatísticas da educação superior para o período [...] 
revelam uma queda de 25% no número de estudantes entre 1935 e 
1940” (HALLEWELL, 2005, p. 374).

Em 1942, Gustavo Capanema, novo ministro da educação e 
saúde, realizou a reforma do sistema educacional brasileiro conhecida 
como “Reforma Capanema”, “[...] marcada pela articulação junto 
aos ideários nacionalistas de Getúlio Vargas e seu projeto político 
ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como Estado Novo” 
(DICIONÁRIO, 2001). Foi dado um prazo de apenas quatro meses 
para que as editoras fizessem as adequações dos seus títulos às novas 
normas estabelecidas ao ensino secundário, a partir dessa reforma. Para 
as editoras significava, em um curto espaço de tempo, revisar e modificar 
radicalmente o conteúdo dos seus títulos, voltados para os princípios 
estabelecidos pela reforma de “[...] valorização da auto-imagem do 
brasileiro e a criação de uma identidade nacional”. 

Fica patente a influência das universidades no mercado editorial. 
As editoras privadas logo cedo despertaram para esse mercado focado 
nos professores e estudantes universitários. As editoras universitárias 
pertencentes às instituições de ensino superior, a maioria, demorou 
alguns anos para perceber essa demanda. Os princípios de gestão que 
sempre estiveram iminentes no setor público onde o termo “negócios” 
e “comercialização” eram vistos como algo “incompatível” com a 
gestão pública contribuíram de certo modo, para que ainda hoje, os 
entraves burocráticos impeçam a ampla circulação da produção das 
editoras universitárias. Além disso, ao longo dos anos os escassos 
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investimentos na área educacional e cultural, determinaram a “corrida à 
sobrevivência” por parte das editoras universitárias. Segundo Bufrem, 
“[...] as contingências restritivas da atuação concreta têm levado 
editores universitários brasileiros a ponderarem e priorizarem o aspecto 
comercial [...] em detrimento do aspecto cultural [...]” (2001, p.22). 
Esse continua sendo o grande desafio – publicar a partir de critérios de 
qualidade e ao mesmo tempo fazer essa produção circular.
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