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Resumo 

 

A tarefa do editor consiste na seleção e adaptação de materiais a partir de critérios pré-

estabelecidos e na mediação entre autor e público. O trabalho de selecionar, hierarquizar 

e compor um painel coerente é uma tarefa do editor análoga a do curador. Ambos os 

ofícios exigem boas referências, experiência, capacidade de contextualização e busca 

pelo diálogo entre partes para a formação de um discurso uno. A proposta do artigo é 

esmiuçar esses dois ofícios a partir de uma abordagem crítica e, por meio de um 

deslocamento epistemológico, analisar associações possíveis entre profissões 

essencialmente diferentes, mas que guardam uma similaridade íntima no que diz 

respeito à elaboração de um conjunto coerente que se completa na relação com o 

público. 
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1 Introdução 

 A partir deste artigo, pretende-se analisar frentes teóricas e abordagens críticas 

sobre os ofícios do editor e do curador e, por meio de um tensionamento conceitual, 

estabelecer diálogos e aproximações entre eles.  

 De um lado, há a função do editor que, historicamente, é associado à navalha de 

Ockham (instrumento que corta o desnecessário). Sua figura é fundamental na 

divulgação de trabalhos autorais, uma vez que é seu papel definir quais deles (e como) 

serão publicados. 
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De outro, há o trabalho do curador que, embora tenha sido recentemente 

conhecido como profissão, tornou-se fundamental. Esse profissional se encontra 

presente principalmente nas exposições de arte, mas também lida com conteúdos e 

processos. Sua missão é avaliar, a partir do seu objetivo curatorial, os conteúdos que 

estarão presentes ou ausentes em seus projetos (ou como eles estarão presentes ou 

ausentes).  

Ao debruçar um olhar científico sobre o trabalho desses dois profissionais, 

pretende-se, por meio de uma análise interdisciplinar, equiparar tarefas essencialmente 

diferentes, mas que guardam uma similaridade íntima, no que diz respeito à elaboração 

de um conjunto coerente, preciso e informativo que irá se completar na interação com o 

público.  

Mais importante do que a natureza dos ofícios, é a necessidade contemporânea 

de revisitar profissões estabelecidas, como edição e curadoria, pois, ao fazer isso, 

estamos abrindo espaços para trocas de experiências e evoluções significativas no modo 

de informar e produzir novos conhecimentos. 

 

2 Edição 

 

 

2.1 O que faz um editor? 

O trabalho do editor, existente há séculos, consiste em selecionar, hierarquizar, 

encurtar e suprimir materiais brutos de modo a facilitar a relação da obra original com 

seus leitores.  

Por meio de negociações, visando potencializar os significados das obras 

autorais com seu o público, ele se lança à tarefa da edição em busca de um material 

mais polido, fluido e com maior apelo, tanto mercadológico quanto expressivo.  

O editor, de forma ampla, é tido como um crivo que permite, ou não, a 

impressão do que foi produzido pelos seus colegas escritores. Trata-se de uma tarefa 

árdua, afinal existe uma grande quantidade de trabalhos que almejam um público, 

entretanto o editor precisa ter a percepção do que é ou não publicável dentro de uma 

torrente de conteúdos ávidos por leitores.  

O editor, cuja tarefa é encontrar o caminho para a impressão da maior 

parte dos textos, é como uma tela de impressão que se encontra imersa 

na corrente de textos. A enorme torrente de textos impressos em que 

estamos imersos hoje em dia nada mais é do que a ponto de um 

iceberg constituído por textos cortados de textos que não conseguiram 

impor-se a essa tela de impressão. (FLUSSER, 2010, p. 54)  
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O material editado, que passou por cortes e modificações, não deixa de apresentar 

seu discurso, todavia passa a fazê-lo de uma forma mais objetiva, mais sintética, afinal 

cabe àquele que o editou a manutenção de uma coerência com o original e, ao mesmo 

tempo, o compromisso em apresentar ao público um material mais legível, mais 

palatável. 

Para alcançar esse objetivo, está sob a responsabilidade do profissional executar 

intervenções que “encurtam os textos, amputam fragmentos ou episódios considerados 

inúteis, comprimindo as frases, suprimindo relativas e intercaladas, adjetivos e 

advérbios.”  (CHARTIER, 2002, p. 69) 

 Para executar essas intervenções, o editor lança mão de sua instância decisória, 

conquistada a partir de sua capacidade de enxergar os textos não como estruturas 

estáticas ou fechadas sobre si mesmas, mas como mecanismos vivos capazes de ser 

informativos e, ao mesmo tempo, dialógicos.  

 

2.2 Critérios de edição 

 Ao ser escrito, o texto é lançado à pretensa tarefa de ser publicado, de ser 

apreciado, de ser compreendido por um leitor final. Para conquistar sua expressão junto 

ao público, ele antes precisa causar uma boa impressão no editor. Segundo Flusser 

(2010, p.55), os textos não publicados causaram uma má impressão no editor, ou seja, 

não corresponderam aos “critérios daquele que se deixa impressionar. Com isso, surge a 

questão dos critérios de censura.” 

 Um dos critérios mais relevantes nesse processo é o de informatividade. É a 

partir dele que os textos são avaliados a partir de sua concisão e compactação. “Quanto 

mais conciso, mais belo, pois tudo que é desnecessário é feio. Um belo texto é um 

modelo de experiência, e quanto mais compacto ele for, mais forte será a experiência 

moldada por ele.”(FLUSSER, 2010, p. 57) 

 Para sobreviver à navalha de Ockham, figura tradicionalmente associada ao 

editor, o texto não deve ser redundante, prolixo, mas sim informativo na medida certa. 

Não pode ter delongas a ponto de se tornar indesejável, mas sim visar a um ponto de 

equilíbrio que permita haver sinergia entre o seu grau de informatividade e a 

necessidade das informações presentes nele.  
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 Os critérios que norteiam a atividade editorial não são meramente arbitrários ou 

baseados no gosto, antes são critérios mercadológicos e técnicos que visam recriar 

significados de materiais brutos, bem como potencializar sua expressividade junto ao 

público. Nesse sentido, é o editor a ponte necessária entre autor e receptor, o 

responsável por um material essencialmente dialógico, no qual podem ser percebidos o 

discurso do autor e, ao mesmo tempo, o meticuloso trabalho técnico e intelectual do 

editor. 

 

2.3 A edição enquanto processo 

 O processo de edição, embora busque sempre o melhor caminho para as 

impressões, envolve também decisões que, nem sempre, são das mais afáveis possíveis. 

Ao avaliar um texto, o profissional tem que lançar mão da sua capacidade de síntese, de 

sua experiência, do seu compromisso em gerar informação na medida certa e, 

principalmente, ser político o suficiente para, parafraseando Flusser (2010, p. 56), saber 

quando e como “guilhotinar” ou “esgrimir” um trabalho.  

 Durante a edição, alguns materiais podem ser guilhotinados, ou seja, não 

impressos por não cumprirem com sua tarefa de impressionar o editor e, com isso, sua 

expressão é interrompida antes mesmo de chegar ao público. Todavia, há também a 

possibilidade da edição esgrimir o material que receber; trata-se da luta mais elegante 

pela sobrevivência do texto. 

 Na edição, trabalhos esgrimidos são aqueles que possuem potencial para ser 

impressos, mas ainda precisam ser lapidados para alcançarem uma potencialidade ainda 

maior junto aos leitores. É uma luta mais elegante porque o objetivo final será sempre 

dilapidar um material essencialmente forte, mas ainda carregado de características que o 

impediriam de atingir sua força máxima durante a recepção.   

  

3 Curadoria 

 
3.1 O que faz o curador? 

 A atividade do curador é, como o próprio nome sugere, a de cuidar, zelar, 

preservar. Ofício comumente associado às exposições artísticas e museus, trata-se de 

uma profissão recente e que, aos poucos, tem ganhado importância e reconhecimento 

nos círculos sociais, expandido-se para contextos diversos à arte. 
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A profissão de curador é considerada relativamente nova. As 

atividades que ela combina em um papel, no entanto, ainda são bem 

expressadas pelo significado de sua raiz etimológica grega, curare: 

cuidar de. Na Roma antiga, curatores eram funcionários públicos que 

cuidavam de funções um tanto prosaicas, ainda que necessárias: eram 

responsáveis por supervisionar obras públicas, incluindo os aquedutos 

do império, as casas de banho e os encanamentos do esgoto. No 

período medieval, o foco mudou para um aspecto mais metafísico da 

vida humana; o curatus era um padre que cuidava das almas de uma 

paróquia. No fim do século XVIII, curar passou a significar a tarefa de 

cuidar do acervo de um museu. Diferentes tipos de cuidado surgiram 

da raiz dessa palavra no decorrer dos séculos, mas o trabalho do 

curador contemporâneo continua surpreendentemente perto do sentido 

de curare de cultivar, cuidar, podar e tentar ajudar as pessoas e seus 

contextos compartilhados a se desenvolver. (OBRIST, 2014, p.38) 

  

 Na atualidade, o curador é visto como aquele profissional que “organiza, 

supervisiona ou dirige exposições, seja em museus ou nas ruas, em espaços culturais ou 

galerias comerciais.” (ALVES, 2010. p. 43). É o intermediário entre os interesses do 

artista e dos trabalhos de arte, é aquele que fica no limite entre a produção e a recepção 

em uma função que exige alta capacidade de percepção e sensibilidade. 

 O curador executa seu trabalho “reunindo obras independentes entre si, mas que 

passam a formar um conjunto por ocasião da curadoria.” (CHAIMOVICH, SELECT, 

2013). Nesse sentido, cabe a ele construir uma narrativa coerente a partir de obras que, a 

princípio, não guardavam qualquer relação direta e imediata entre si.    

 Cabe também ao responsável pela curadoria colocar em sinergia fragmentos que 

só podem ser dialógicos a partir de um longo trabalho de pesquisa e contextualização. A 

esse respeito, é possível dizer que essa tarefa é exequível por sujeitos que pensam, 

estudam e refletem (ALVES, 2010. p. 45) antes de expor obras para fruição em 

determinadas exposições.  

 A atividade da curadoria se propõe a selecionar trabalhos a partir de critérios 

coerentes para compor uma exposição que, posteriormente, será apreciada pelo público. 

Assim, é possível dizer que o curador tem como missão “criar métodos e formas de 

apresentar um determinado grupo de obras (ou objetos, documentos etc.), de maneira a 

facilitar a compreensão do espectador, buscando acessar todo e qualquer tipo de 

público.” (CINTRÃO, 2010, p. 41). Dessa maneira, cabe a esse profissional estabelecer 

a relação entre as obras e entre elas e o público. 
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 Para que essa relação realmente exista e não seja meramente casual, o curador 

deve colocar para fluir todo o seu repertório e capacidade de promover diálogos 

contextuais e intertextuais entre as obras que pretende expor ao público.  

 Segundo Rejane Cintrão (2010, p. 15) “é por meio da montagem, além, 

naturalmente, das obras selecionadas, que o curador vai expor suas ideias.” Na cabeça 

do curador, partindo de sua necessária aptidão para os diálogos entre obras de naturezas 

diferentes, serão formadas novas redes de significação dos trabalhos artísticos e, para 

poder organizar o acervo e o propô-lo da maneira como almeja ao público, ele deverá 

“ter um ponto de vista diferente, um posicionamento singular, um olho privilegiado, 

saber ouvir e saber ver.” (TEJO, 2010, p. 156) 

 Essas características fazem do profissional alguém que cria, a partir do que já 

existe, um novo discurso, carregado de personalidade, mas também perpassado por 

relações das mais íntimas e coerentes possíveis. 

 

3.2 Critérios da curadoria 

  Além da tarefa de dispor as obras de artes nos museus e galerias, fator que 

“interfere nas questões de interpretação e de valor” (O’DOHERTY, 2007: 16 apud 

CINTRÃO, 2010, p. 23) e em mostras temáticas em que os sentidos das exposições 

eram ampliados, paulatinamente, ao longo dos séculos, o curador foi assumindo 

também a tarefa de contextualizar o acervo e de propor, em cada trabalho, novas 

possibilidades de interpretação a partir do que estava à sua disposição.   

 Com isso, ele se lançava à tarefa de estabelecer sintonias criativas e dinâmicas e 

a buscar sempre, a partir do contingenciamento, fazer fruir sua proposta. Ao fazer isso, 

ele tomava para si o compromisso de  

demonstrar que as relações entre os trabalhos que propõe estão 

contidas indiretamente nos trabalhos; mesmo que sejam relações de 

oposição, elas precisam ser esclarecidas e explicitadas. É sua tarefa de 

evidenciá-las ao público e fazê-lo perceber as aproximações sugeridas, 

para que de fato elas se dêem. (ALVES, 2010. p. 54)  

 

 Ao selecionar alguns objetos e deixar outros de lado para evidenciar seu 

propósito curatorial, o profissional não reduz os sentidos que cada trabalho possui 

coercitivamente, pelo contrário, os potencializa de maneira suficiente para que o 

desdobramento de cada um atinja os demais e, assim, desenvolva-se uma rede de 

sentidos. “De modo algum ele reduz o sentido dos trabalhos, mas os amplia, mostrando 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 
 

 7 

que o que há de indeterminado na arte pode, a partir de uma contingência, se tornar 

possível e dotado de sentido” (ALVES, 2010. p. 55). 

 

3.3 A curadoria enquanto processo 

“A curadoria como instituição é um processo que tem pregnância, um conjunto 

de experiências que têm sido e que estão conectadas. Ela será um acontecimento quando 

estabelecer a ligação entre os sentidos.” (ALVES, 2010. p. 50). Com essa afirmação, 

Cauê Alves apresenta a função magna da curadoria, qual seja, a construção de ligações 

dialógicas entre as obras que são exibidas ao público.  

 Uma outra característica da curadoria é a possibilidade de produzir 

conhecimento a partir de um trabalho de seleção e organização do acervo. Cabe à 

curadoria elencar obras coerentemente significativas para a composição de um painel 

harmônico cujo objetivo maior é criar um discurso a partir do que foi previamente 

concebido. “A curadoria segura essa ânsia de atirar para todos os lados e resulta em um 

stand em que as obras respiram, apesar do espaço pequeno, e agrupam-se para construir 

conhecimento.” (BRAGA, 2010, p. 71)  

 Para além da questão do espaço físico, está a do espaço do conhecimento 

proporcionado pelas obras que, dispostas de uma maneira criativa, são capazes de gerar 

reflexões, inquietações e coproduções de sentidos. 

 Enquanto espaço de proposição, a curadoria pode ser pensada como o ambiente 

em que as ideias precisam fluir, as conexões precisam ser acertadas e os discursos 

precisam ser solidamente construídos.  

(…) o ato da curadoria,basicamente, trata de conectar culturas, 

aproximando seus elementos uns dos outros: sua tarefa é fazer 

conexões e permitir que esses diferentes elementos se toquem. Você 

pode descrevê-lo como uma tentativa de polinização da cultura ou 

uma forma de mapeamento que abre novas rotas por uma cidade, um 

povo ou um mundo (OBRIST, 2014, p. 9). 
 

 

4 Tensionamento conceitual: diálogos entre o editor e o curador 
 
4.1 Editor e curador: mediadores culturais 

 Há valores simbólicos que norteiam as atividades profissionais e a mediação é 

um dos que atravessa as tarefas do editor e do curador. Eles são uma ponte entre criação 

e recepção, atuando na ressignificação e/ou ampliação das potencialidades das obras que 

estão imediatamente ao seu alcance. 
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 O editor, por exemplo, é um “elo indispensável entre o escritor e seu público, o 

mediador por excelência.” (JEAN-YVES MOLLIER, 2005: 185-192 apud DUTRA, 

2009, p.  125). Isso significa dizer que ele atua na relação entre obra e público, 

instituindo relações, conflitos e trocas. (LAMIZET, 2005: 162 apud DUTRA, 2009, p. 

130). 

 Nesse mesmo sentido, o curador pode ser entendido como um elo, um mediador 

entre o artista e o público  (OBRIST, 2014, p.123).  

 

No meu trabalho, o curador precisa ser uma ponte entre lacunas e 

construir pontes entre artistas, o público, instituições e outros tipos de 

comunidade. O ponto crucial desse trabalho é construir comunidades 

temporárias conectando diferentes pessoas e práticas, fornecendo as 

condições para que faíscas surjam entre elas. (OBRIST, 2014, p.189). 

 

4.2 Edição e curadoria como processos criativos 

 Tanto o editor quanto o curador podem, em alguma medida, serem considerados 

profissionais criativos. Ambos buscam criar, a partir de suas escolhas e decisões; ambos 

possuem um processo criativo abrangente, totalizante, maior; ambos são capazes de 

significar e ressignificar o que está diante deles, e, de forma multidisciplinar, sintonizar 

diversos atores envolvidos em um mesmo trabalho. 

 Segundo Roger Chartier (2002, p. 76) “a edição submete a circulação das obras a 

coerções e a finalidades que não são idênticas àquelas que governaram sua escrita”, isso 

significa dizer que esse profissional consegue produzir, a partir de um material pré-

existente, um novo projeto, consegue contextualizá-lo com outros trabalhos e 

ressignificá-lo a partir de seus interesses editoriais. 

 Ora, o curador também promove encontros coercitivos entre as obras do seu 

acervo da mesma forma: ao propor um projeto, ele começa a estabelecer, de forma 

criativa, sintonias entre elas e, por meio da justaposição, produzir contextos e despertar 

novos sentidos a cada uma delas. “(…) o curador opta por uma proposição conceitual e 

organiza seu processo criativo através de escolhas que dialoguem ou problematizem sua 

proposição.” (LEÃO; SALLES, 2011, p. 3875).  

 Dessa forma, as funções do editor e do curador, além de criativas, são também 

originais, pois embora eles não estejam diretamente envolvidas com o processo de 

produção, estão diretamente envolvidas com a criação de camadas de significação por 
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meio de relações entre o material que possuem e seus contextos particulares.  

(FERREIRA, 2010, p. 148) 

 

4.3 Deslocamento epistemológico 

 O trabalho do editor está ligado à prática de lidar diariamente com materiais 

brutos e moldá-los para que sejam capazes de transmitir informação da maneira mais 

precisa possível. O trabalho do curador está associado à arte, à tarefa de organizar e 

selecionar em um contingente de obras aquelas que mais se adaptem à sua proposta 

criativa. 

 Epistemologicamente, são oficios distintos, campos de saberes delimitados por 

suas especificidades, mas não fechados sobre si mesmos. A edição, por exemplo, pode 

ser entendida como um fazer artístico, afinal o editor modela criativamente trabalhos 

pré-existentes para ampliar seu apelo e sua fruição junto ao público. A curadoria, por 

outro lado, nada mais é do que um processo de comunicação que busca promover 

diálogos sistêmicos entre as obras e o público.  Ainda que considerados como 

campos de saberes diferentes, é importante atentar para a missão intrínseca aos dois 

profissionais (editor e curador), qual seja: produzir e fazer circular conhecimento, 

independente de qual seja o meio utilizado para isso. 

 “Entrar em contato com mundos diferentes para conectá-los significa ir além do 

medo de acúmulo de conhecimento, algo que, acredito eu, vai se tornar cada vez mais 

importante conforme as disciplinas se tornam cada vez mais especializadas.” (OBRIST, 

2014, p.192)  

 E um aspecto importante a ser considerado na conexão entre esses ofícios e que 

pode ser considerado aspecto-chave nesse deslocamento epistemológico é o público, 

afinal ele é quem recebe materiais mediados por profissionais dotados de experiências, 

conhecimento e capacidade de contextualização. Objetivando promover uma rede 

sintonizada entre as partes (da criação à recepção), ambos os profissionais se esforçam 

para produzir, criativa e intelectualmente, um alto índice de informação. 

 Ao se pensar nesse público, é preciso considerar o seu nível de criticidade, em 

pessoas que são capazes de sentir, perceber, interagir, contextualizar e ressignificar o 

conteúdo que chega até eles. Para ir de encontro a esse novo público, os diálogos entre 

as figuras do editor e curador são essenciais no momento contemporâneo e, dessa 
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conversa não usual e da interseção entre frentes teóricas e abordagens críticas das duas 

profissões, é  importante pensar em um conceito como o de curadoria de conteúdo.  

 

4.4 Curadoria de conteúdo 

 Com o nível de exigência cada vez maior do público, encadeado principalmente 

pela revolução digital e o amplo acesso à informação, tem sido premente reavaliar o 

trabalho da edição a partir, por exemplo, do trabalho dos curadores. 

 A sintonia entre as profissões pode surtir frutos promissores ao se pensar em um 

conceito de curadoria de conteúdo. Estamos diante de um termo com dois fortes apelos: 

o da edição (que delimita e separa conteúdos a partir de critérios coerentes) e do 

conteúdo (que diz de um espaço de profundidade, de preenchimento, tão caros à 

curadoria). 

 Nessa dinâmica, o curador de conteúdo passa a ser o profissional capaz de 

avaliar, no excesso de informações em que vivemos, conteúdos potencialmente capazes 

de criar elos com esse novo público. Na prática, esse profissional contemporâneo deve 

preservar o interesse maior da edição, que é a informatividade, e, ao mesmo tempo, 

oferecer aos leitores trabalhos semiacabados, que sejam informativos, mas, 

principalmente, suficientemente abertos para gerar novos espaços de colaboração, 

reflexão, inquietação e coprodução de sentidos.  

 Esse tipo de análise é possível até mesmo porque o próprio conceito de curadoria 

vem sendo explorado de maneira mais ampla e dinâmica, para além da organização de 

exposições e galerias.   

É bastante óbvio que o termo 'curadoria' está sendo usado em 

contextos mais variados do que antes, em referência a tudo, de uma 

exposição dos Grandes Mestres até o conteúdo de uma adega 

especializada em vinhos. Até a expressão 'fazer curadoria', tão 

comumente usada hoje em dia, cunhada no século XX. Isso registra 

uma mudança na compreensão de uma pessoa (um curador) para um 

projeto (uma curadoria), que hoje é visto como uma atividade em si. 

(OBRIST, 2014, p.36) 

 

 Ao se pensar em curadoria de conteúdo, é possível depreender fragmentação e 

totalidade (CHARTIER, 2002, p. 30), características essenciais dos processos de edição. 

Dessa forma, o curador de conteúdo pode ser analisado como aquele profissional capaz 

de estabelecer trocas criativas entre os fragmentos e o todo. Assim, estamos ao mesmo 

tempo diante de alguém capaz de ter a sensibilidade e a capacidade de estabelecer 

diálogos entre partes avulsas de um potencial projeto; e de alguém com aptidões para 
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seleção e edição a partir de técnicas rearranjadas de produção de sentidos. Com esse 

profissional em atuação, estar-se-ia dando vasão a uma nova proposta de comunicação, 

que demanda mais capacidade de percepção, de avaliação, de apreciação. 

 O trabalho desse profissional estaria ainda mais atrelado à busca por um produto 

coerente, carregado de fragmentos, mas editorialmente inteiro, completo. O resultado 

disso seria um trabalho sem exageros e redundâncias, mas, principalmente, uma unidade 

potencialmente forte, graças à união das emanentes expressividades contidas nos 

fragmentos.  

 Com isso, a unidade ganharia força exatamente pelo conjunto de ações do editor, 

que envolveria: selecionar, organizar, relacionar e mediar as partes do trabalho que será 

desenvolvido (tarefas tanto do editor quanto curador).  

 Paulatinamente, a curadoria de conteúdo passaria a produzir um novo material: 

dialógico, dinâmico, coerente, expressivo e significativo. As edições isoladas ganhariam 

forma e seria apresentado ao público um novo produto. 

 

4.5 Para desempenhar o papel de curador de conteúdo 

 Como trata-se de uma função ligada especialmente a instâncias decisórias, o 

curador de conteúdo precisa não só de conhecimento técnico e habilidades inerentes a 

essa função, mas também de um vasto repertório, de um trabalho de pesquisa e, 

principalmente, de traquejo para lidar com os desafios. 

 De acordo com Cristiana Tejo (2010, p. 150), os ofícios criativos, como esse, 

dependem de “uma rede de relações, de acúmulo de capital cultural, de um processo de 

escolhas.” Nesse sentido, diante de toda a abundância de materiais à sua disposição, 

esse curador de conteúdo deve ser capaz, a partir de suas experiências, de perceber a 

força expressiva de cada material que lhe chega e estar sempre atualizado. 

 A atualidade e a constante busca por novidades são características vitais tanto 

para o editor quando para o curador. Ambos devem ser capazes de acessar seus 

repertórios e experiências anteriores para dar vida a um novo projeto. Na mesma medida 

em que um bom curador deve “entender e apreender o que há de mais relevante num 

determinado contexto e num determinado momento” (NICOLETA, SELECT, 2013), o 

editor também tem o compromisso de estar sempre bem informado para que seu 

trabalho consiga sua máxima força e repercussão. 
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 Lançado à busca pela produção de conhecimentos, o curador de conteúdo 

também deve empreender negociações permanentes entre autores e público e, dessa 

forma, contribuir para que os diálogos possíveis entre eles se tornem reais.  

 

5 Conclusão 

 Arte e comunicação não são consideradas humanidades por acaso, afinal são 

áreas que carregam em sua essência a flexibilidade e a dinâmica necessárias para 

pertencer a esse universo. Esse raciocínio permite não apenas agrupar segmentos de 

uma área do conhecimento, como também estabelecer analogias preciosas entre elas. 

Nesse sentido, a tarefa de sintonizar o ofício do editor ao do curador se põe como uma 

forma de analisar, transdisciplinarmente, as especificidades de profissões que não são 

estanques, mas que estão em constante evolução.  

 A partir de um deslocamento epistemológico entre elas, foi possível perceber as 

particularidades de cada uma, mas principalmente notar aos poucos a construção de 

pontes entre cada uma, arquitetadas sobre diálogos constantes e tentativas bem-

sucedidas de aproximar suas semelhanças para conceber um conceito de curadoria de 

conteúdo. 

 Sob essa chancela, foram postos em sinergia desde os critérios de seleção e 

organização inerentes às duas profissões até o objetivo maior de ambas, que é a 

construção de conhecimento por meio de uma proposta coerente e marcada por 

mediações e interferências não apenas técnicas, mas também criativas e intelectuais. 

 Mais importante do que a natureza dos ofícios, é a necessidade contemporânea 

de revisitar tradições, seja na edição ou na curadoria, pois, ao fazer isso, estamos 

abrindo espaços para trocas de experiências e evoluções significativas no modo de 

informar e produzir novos conhecimentos. 
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