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Resumo 

 

 

As editoras universitárias estão passando por mudanças significativas nas suas formas de pro-

dução, ao agregar o formato digital às suas publicações. Essas mudanças estão ocorrendo de-

vido à necessidade de se adaptarem ao avanço das tecnologias da informação e não se torna-

rem obsoletas no cenário editorial acadêmico mundial. No Brasil, essas mudanças têm ocorrido 

de forma paulatina e silenciosa, pois não existem documentos que informem se as editoras uni-

versitárias nacionais estão formulando políticas sobre a publicação de livros digitais e quais os 

fatores que motivaram a adoção desse tipo de publicação. Neste contexto, surge a questão que 

norteou esta pesquisa: Quais são as iniciativas de publicação de livros digitais existentes nas 

editoras universitárias brasileiras e em que medida essas iniciativas caracterizam inovação 

editorial para a cadeia produtiva do livro universitário brasileiro? Este estudo tem por objetivo 

identificar as iniciativas de publicação de livros digitais que estão sendo realizadas pelas edi-

toras universitárias brasileiras e averiguar se estas iniciativas estão promovendo uma inovação 

editorial para a cadeia produtiva do livro universitário brasileiro. Por haver poucos estudos no 

Brasil, que tratem da atuação das editoras universitárias brasileiras frente à nova realidade da 

cultura digital, acredita-se que a identificação das iniciativas de publicação de livros digitais no 

âmbito das editoras universitárias seja relevante para os estudos da Ciência da Informação. No 

que se refere especificamente à publicação de livros, é importante conhecer as propostas de ino-

vação editorial que poderão influenciar as práticas e as políticas de avaliação da ciência no ce-

nário editorial acadêmico nacional. Para responder os objetivos propostos nesta dissertação, 

realizou-se uma pesquisa descritiva e exploratória, por meio da utilização de técnicas quanti-

tativas e qualitativas de coleta dos dados. Buscou-se identificar as iniciativas de publicações 

de livros digitais pelas editoras universitárias brasileiras. Os resultados do mapeamento das 

editoras universitárias nacionais foram sistematizados numa matriz simplificada para serem 

analisados e discutidos. Foram realizadas entrevistas com gestores de três editoras universitárias 

que publicam livros digitais, para averiguar as motivações que as levaram a inserir os livros 

digitais em suas linhas de produção. Conclui-se que, no momento, as editoras universitárias 

nacionais estão numa fase inicial de inserção do livro digital como estratégia de inovação edito-

rial. A partir da análise das iniciativas estrangeiras, dos resultados empíricos e das entrevistas, 

assim como do SciELO Livros, acredita-se na tendência de que em breve a maioria das edito-

ras universitárias adote o livro digital como padrão de inovação editorial no Brasil. 
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Abstract 

 

 

University presses are undergoing significant changes in its modes of production, adding to 

the digital format of its publications. These changes are occurring due to the need to adapt to 

the advancement of information technology and not become obsolete in the academic publish-

ing world scenario. In Brazil, these changes have occurred gradually and quietly, because 

there are no documents to inform the university presses are formulating national policies on 

publishing digital books and the factors that motivated the adoption of such publication. In 

this context, the question arises that guided this research: What are the initiatives of existing 

digital book publishing in Brazilian academic publishers and to what extent these initiatives 

are characterized editorial innovation to the productive chain of Brazilian university book? 

This study aims to identify initiatives to publish digital books that are being carried out by 

university presses in Brazil and to verify if these initiatives are promoting an editorial innova-

tion to the productive chain of Brazilian university book. Because there are few studies in 

Brazil, dealing with the performance of the Brazilian university presses forward to the new 

reality of digital culture, it is believed that the identification of initiatives to publish digital 

books as part of university presses is relevant to studies of Information Science. With regard 

specifically to the publication of books, it is important to know the innovative proposals that 

may influence the editorial practices and policies for the evaluation of science in national aca-

demic publishing scene. To meet the objectives proposed in this dissertation, we carried out a 

descriptive and exploratory research, through the use of quantitative and qualitative tech-

niques of data collection. We tried to identify the initiatives of digital book publishing by uni-

versity presses in Brazil. The results of the mapping of the national university presses were 

systematized in a simplified matrix to be analyzed and discussed. Interviews were conducted 

with managers of three university presses that publish digital books, to ascertain the motives 

which led them to enter the digital books on their production lines. It can be concluded that at 

the time, the national university presses are at an early stage of insertion of the digital book 

publishing innovation as a strategy. From the analysis of foreign initiatives, the empirical re-

sults and interviews, as well as the SciELO Books, it is believed the trend that soon most uni-

versity presses adopt the book as a standard for digital publishing innovation in Brazil. 

 

 

Keywords: University presses. Innovation editorial. Digital books. 
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1 Introdução 

 

As editoras universitárias internacionais estão passando por mudanças significativas 

nas suas formas de produção e atuação, ao agregar o formato digital às suas linhas de produ-

ção. Essas mudanças estão ocorrendo devido à necessidade de se adaptarem ao avanço das 

tecnologias da informação e não se tornarem obsoletas no cenário editorial acadêmico mundial. 

A inserção do formato digital também visa a atender à demanda da sociedade, que cada vez 

mais busca informação com maior rapidez e melhores condições de acessibilidade.  

Contudo, no Brasil, essas mudanças têm ocorrido de forma paulatina e silenciosa. Não 

existem documentos que informem se as editoras universitárias nacionais estão formulando 

políticas para definir a publicação de livros digitais como estratégia de inovação editorial e que 

fatores motivaram essa decisão. Vale ressaltar que o termo ‘inovação editorial’ utilizado nesta 

pesquisa é atribuído à inserção do livro digital na cadeia produtiva do livro universitário como 

forma de inovar a produção e a atuação das editoras no cenário editorial. Neste contexto, surge 

a questão que norteou esta pesquisa: Quais são as iniciativas de publicação de livros digitais 

existentes nas editoras universitárias brasileiras e em que medida essas iniciativas caracteri-

zam inovação editorial para a cadeia produtiva do livro universitário brasileiro? Este estudo 

tem por objetivo identificar as iniciativas e estratégias de publicação de livros digitais que estão 

sendo realizadas pelas editoras universitárias brasileiras e averiguar se estas iniciativas estão 

promovendo inovação editorial para a cadeia produtiva do livro universitário brasileiro.  

Existem poucos estudos no Brasil que tratem da atuação das editoras universitárias bra-

sileiras frente à nova realidade da cultura digital. Portanto, acredita-se que a identificação das 

iniciativas de publicação de livros digitais, no âmbito das editoras universitárias, seja relevante 

para os estudos da Ciência da Informação, sobretudo no que se refere à produção e a comunica-

ção da informação em CT&I. Também no que concerne à publicação de livros, faz-se necessá-

rio conhecer as propostas de inovação editorial que poderão influenciar as práticas e as políticas 

de avaliação da ciência no cenário editorial acadêmico nacional. 

Para responder os objetivos propostos nesta dissertação, realizou-se uma pesquisa des-

critiva e exploratória através da utilização de técnicas quantitativas e qualitativas de coleta dos 

dados. Através da revisão de literatura, percebeu-se que havia escassez de estudos relaciona-

dos ao tema no Brasil e, por este motivo, buscaram-se modelos de publicação de livros digitais 

de editoras universitárias internacionais para obter informações sobre como essa mudança de 

paradigma vêm se transferindo para o setor editorial acadêmico brasileiro. Alguns dos mode-

los de publicação de livros digitais internacionais encontrados foram descritos e aplicados 
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como parâmetros para analisar o modelo de publicação de livros digitais no Brasil e discuti-lo 

frente à realidade das iniciativas identificadas. 

A parte empírica da pesquisa consistiu na realização de um levantamento de todas as 

universidades e centros universitários brasileiros, através do sítio do Ministério da Educação, no 

portal e-Mec. Em seguida, realizou-se uma busca por editoras, órgãos ou setores dedicados à 

publicação de livros nos sítios das universidades e centros universitários encontrados. Termina-

do o mapeamento das editoras universitárias nacionais, seguiu-se um exame documental cuida-

doso dos sítios destas editoras para apontar aquelas que possuíam iniciativas de publicação de 

livros digitais. O resultado desse mapeamento foi sistematizado numa matriz simplificada para 

facilitar a análise das iniciativas de publicação de livros digitais no Brasil. 

As técnicas qualitativas foram empregadas por meio de entrevistas com os gestores de 

três editoras universitárias que publicam livros digitais – Edunesp, Edufba e EdiPUCRS. As 

entrevistas foram aplicadas para averiguar as motivações que levaram estas editoras universi-

tárias a inserir as publicações digitais em suas linhas de produção. 

A pesquisa permitiu constatar que, no momento, as editoras universitárias nacionais es-

tão numa fase inicial de inserção do livro digital como estratégia de inovação editorial. Contu-

do, a partir da análise do lançamento da plataforma Scielo Livros, acredita-se que em breve as 

editoras universitárias no Brasil irão ampliar a produção do livro digital como forma de não se 

tornarem obsoletas no cenário editorial acadêmico nacional.  

Para entender a inovação editorial que decorre da publicação do livro digital pelas edito-

ras universitárias brasileiras e para discutir os resultados obtidos, a dissertação traçou um breve 

histórico das editoras universitárias, abordando seu surgimento e desenvolvimento no Brasil. 

Na sequência estudou-se a política editorial universitária, seus objetivos e importância, discor-

rendo sobre as mudanças que vêm ocorrendo nos processos de produção e distribuição do 

livro universitário na contemporaneidade. 

Outro aspecto abordado foi a passagem da cultura impressa para a cultura digital me-

diante a história, sobretudo com o surgimento da internet e o desenvolvimento das tecnologias 

intelectuais. A pesquisa caracterizou o livro digital como novo artefato cultural, discutindo as 

diferenças conceituais entre livro digital e eletrônico. A pesquisa apresentou ainda um pano-

rama da evolução dos e-readers, abordando a ruptura do modelo tradicional de biblioteca e as 

mudanças ocasionadas pela introdução do livro digital nos paradigmas da Biblioteconomia. 

Em seguida a pesquisa identificou e descreveu algumas iniciativas de editoras univer-

sitárias que publicam livros digitais. Esses resultados foram discutidos à luz das iniciativas 

internacionais e da perspectiva obtida nas entrevistas. 
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2 Inovação Editorial no Cenário Universitário Brasileiro 

 

Este capítulo aborda as questões pré-metodológicas norteadoras da pesquisa, represen-

tadas pela explicitação do problema e dos objetivos. 

 

2.1 Problema 

 

Quais são as iniciativas de publicação de livros digitais existentes nas editoras univer-

sitárias brasileiras e em que medida essas iniciativas caracterizam inovação editorial para a 

cadeia produtiva do livro universitário brasileiro? 

 

2.2 Objetivo Geral 

 

Identificar as iniciativas de publicação de livros digitais que estão sendo realizadas pe-

las editoras universitárias brasileiras e averiguar se estas iniciativas estão promovendo uma 

inovação editorial para a cadeia produtiva do livro universitário brasileiro. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as editoras universitárias brasileiras; 

b) Levantar e descrever as iniciativas de publicação de livros digitais que estejam 

sendo realizadas pelas editoras universitárias estrangeiras e nacionais; 

c) Identificar a produção de livros digitais das editoras universitárias brasileiras; 

d) Investigar os fatores que estão influenciando as editoras universitárias a propor 

uma inovação editorial na cadeia produtiva do livro acadêmico no Brasil. 
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3 Contexto da Editoração Universitária 

 

As universidades surgem na Idade Média vinculadas à Igreja católica que dominava 

financeira, política e culturalmente a sociedade medieval. O desenvolvimento das universida-

des promoveu uma expansão dos saberes para a sociedade, fato que proporcionou aos poucos 

um rompimento com os métodos de ensino tradicionais da Igreja. Esse desenvolvimento au-

mentou o número de estudantes e, consequentemente, a demanda por livros. 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. 

(FEBVRE; MARTIN, 1992) 

 
O livro universitário está intimamente ligado ao contexto medieval e ao 

momento em que surgiram as primeiras universitas. Em função do ensino, o 

livro era instrumento vital para o trabalho e a própria existência da institui-

ção. A editoração de textos é, desde então, uma atividade inerente à institui-

ção universitária. (BUFREM, 2001, p. 31) 

 

De acordo com Rosa a editoração universitária, propriamente dita, tem início na Ingla-

terra em 1534, quando o Rei Henrique VIII autoriza o funcionamento da Cambridge Univer-

sity Press, da Universidade de Cambridge. Segundo a autora, o objetivo inicial da editora da 

Universidade de Cambridge, respaldada nos estatutos da própria instituição, era disseminar o 

conhecimento de forma genérica e contribuir para o avanço de ensino da pesquisa e da litera-

tura (ROSA, 2002). Tal objetivo não difere muito do objetivo atual da Editora Universitária 

de Cambridge, que é de imprimir e publicar para “o avanço da aquisição, difusão, conserva-

ção e de conhecimento em todas as disciplinas”. (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 

2012) 

A universidade, desde os primórdios da sua criação, tem dentre seus principais objeti-

vos o de promover a realização de pesquisas, visando gerar conhecimento e a divulgá-lo para 

a sociedade. Para essa difusão do conhecimento produzido pelas universidades, faz-se neces-

sária a editoração universitária. De acordo com Bufrem (2001, p. 21), o papel da editora uni-

versitária é “assegurar o fluxo de informação entre a universidade e a sociedade”. A autora 

define a editora universitária como “órgão de instituição de ensino superior responsável pela 

publicação de textos diversos selecionados previamente por um conselho ou comissão editori-

al”. (BUFREM, 2001, p. 33) 

Segundo Meadows (1999, p. 58-59), “as editoras universitárias foram criadas com a 

finalidade de oferecer às universidades canais para a comunicação de pesquisas científicas 
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que, de outra forma, seriam difíceis de publicar”. Para o autor, nas áreas de Humanidades e 

Ciências Sociais, o livro especializado, como canal de difusão, é uma fonte mais importante 

que o periódico, situação contrária ao que ocorre nas ciências, que preferem publicação mais 

rápida, possibilitada pelos artigos. A atividade editorial universitária se diferencia da atividade 

das editoras comerciais, segundo Martins Filho e Rollemberg, porque 

  
[...] 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 [...]. (MARTINS FILHO; ROLLEMBERG, 

2001, p. 47-48) 

 

Pelo fato de as editoras universitárias terem propósitos diferentes das editoras comer-

ciais, podem ser consideradas como projetos culturais, visto que o propósito básico de uma 

editora universitária é “a difusão do conhecimento e da cultura produzidos por sua comunida-

de acadêmica”. (MARTINS FILHO; ROLLEMBERG, 2001, p. 49) Bufrem (2001, p. 20) 

concorda com essa visão da editora como um projeto cultural ao afirmar que “os projetos edi-

toriais universitários, em geral caracterizados como culturais, visam prioritariamente atender 

às funções básicas de ensino, pesquisa e extensão”. Ainda sobre essa visão, Marques Neto 

(2003) defende a editora universitária como sendo uma empresa cultural, que faz a intermedi-

ação entre o autor e o leitor. Para ele, a atividade da editora universitária pode ser entendida 

“como uma atividade organizada, autossustentável, estruturada sobre planos estratégicos e 

que exerça as indispensáveis autonomias editorial, administrativa e financeira”. (MARQUES 

NETO, 2003 p. 9) 

Em suma, a produção editorial universitária contribui com o aumento do conhecimen-

to e da cultura, “sem que haja a preocupação excessiva, que em geral rege as editoras comuns, 

de ajustamento [...] às condições do mercado. Nessa medida, constitui patrimônio e obra cole-

tiva por natureza e imagem de realização da própria universidade”. (MARTINS FILHO; 

ROLLEMBERG, 2001, p. 49) 

Pode-se entender, portanto, que a missão da editora universitária é difundir o conhe-

cimento e a cultura produzidos pela universidade para a sociedade, por meio de livros ou pe-

riódicos científicos. Ao cumprir seu papel, a editora universitária fornece subsídios para o 

desenvolvimento cultural e científico tanto dentro da instituição universitária na qual se inse-

re, como para a sociedade em geral. 
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3.1 Editoras Universitárias Brasileiras 

 

No Brasil, as primeiras editoras universitárias surgiram entre as décadas de 1950 e 

1960. Algumas evoluíram de gráficas universitárias e outras nasceram com as universidades. 

De acordo com Bufrem (2001, p. 20), só depois de alguns anos de produção, estas “criaram 

seus conselhos editoriais e formalizaram suas atividades com regimentos próprios”. Rosa 

(2002, p. 2) afirma que há controvérsias sobre quais editoras foram as primeiras do país; esta 

 
[...] divergência de informação se deve ao fato de grande número de editoras 

terem surgido informalmente dentro das Instituições, a partir de pequenos 

núcleos de publicações ou dentro das gráficas universitárias, sendo, pois a a-

tividade editorial confundida com a atividade industrial não havendo docu-

mentação comprobatória precisa sobre o início, de fato, das atividades edito-

riais propriamente ditas. 

  

De acordo com pesquisa realizada nos sítios das editoras universitárias brasileiras, as 

primeiras editoras no país foram a da Universidade Federal de Pernambuco (1955), da Uni-

versidade de Brasília (1962) e a da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1962). 

Juntamente com a criação dessas editoras, houve um aumento considerável da produção de 

livros no Brasil. Vale ressaltar que foram consideradas como editoras universitárias aquelas 

que possuíam conselho ou comissão editorial próprios, o que desconsidera, nesta pesquisa, as 

gráficas como sendo editoras. 

O desenvolvimento do país, nas décadas de 1960 e 1970, com a expansão acadêmica e 

o fortalecimento da indústria da produção cultural, englobando o mercado de bens culturais, 

impulsionou a criação de universidades e, consequentemente das gráficas e das editoras uni-

versitárias no Brasil. (ROSA, 2002) 

Através da pesquisa realizada nos sítios das editoras universitárias brasileiras, pode-se 

construir um cronograma do surgimento das editoras universitárias no país, por década, com 

intuito de conhecer o desenvolvimento dessas editoras. Vale ressaltar que das 120 editoras 

universitárias localizadas, 50 não informam o ano da fundação em seus websites institucio-

nais, e, portanto, não puderam ser contabilizadas no cronograma. 
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Quadro 1 – Surgimento das Editoras Universitárias no Brasil por Décadas 

 

Década Editoras Universitárias Fundadas Total 

1950 Surgimento da primeira editora universitária brasileira, na UFPE (1955). 01 

1960 Editora da UNB e Editora UFRN (1962). 02 

1970 Editora da UFSC (1970); Editora da UFRGS, Editora da Ufra (1971), Editora da 

PUC-SP (1973), Edul (1974), EDUFG (1977). 

06 

1980 Editora Unisanta e Editora da UFC (1980), Edufu e Editora da UFSM (1981), 

Editora Champagnat e Edufal (1983), Editora da UFMG, Editora Unijuí e Editora 

da UFF (1985), Editora da UCG, Editora da UFS, EDUFJF, Edifurb e UFRJ Edi-

tora (1986), Editora Unesp e Editora da UFPR (1987), EdiPUCRS e Edusp (1988) 

Edunisc (1989).  

19 

1990 Edua (1991), Argos Editora, Editora Unimep (1992), Discurso Editorial, Editora 

Unisinos, Edufba, EDUFMT, Edufscar, Editora da Ulbra (1993), Eduerj, Arte e 

Ciência (1994), EDUEPB, Eduel, Editora da Ufes (1995), Editora Univates, Edi-

tora UFV, Editus (1996) Edifieo, Editora UniRitter, Editora Unemat, Edirora Uni-

vali, Editora UEPG, Editora Unicentro, Edunioeste (1997), Editora Ufla (1998), 

Editora Grupo UniAsselvi, Edupe (1999). 

27 

2000 Editora Puc Rio (2000), Edufro, Eduepa (2001), Editora Puc Minas, Editora U-

nesc, Edições Uesb, Editora UTFPR, Editora Univale (2002), Editora UEMS 

(2003), Editora Universitária Metodista IPA, Editora Unifran (2005), Editora da 

UFGD, Edur (2006), Editora UniAnchieta, EduEMG (2008). 

15 

Fonte: Dados extraídos dos sítios das editoras universitárias brasileiras (maio, 2011). 

 

Percebe-se que desde a criação da primeira editora universitária, em 1955, não houve 

um crescimento significativo nas décadas de 1960 e 1970. Essas editoras foram instaladas no 

bojo da ditadura militar, iniciada em 1964, sendo que sua expansão foi resultado da confluên-

cia de dois interesses: dos diretores das gráficas de universidades federais que, desde 1976, se 

reuniam para debater temas como padronização dos impressos, custos, melhor aproveitamento 

dos equipamentos; e do MEC que, em 1981, criou um programa especial - o Programa de 

Estímulo à Editoração do Trabalho Intelectual nas Instituições de Ensino Superior (Proed) -, 

para dar o imprescindível apoio ao avanço do desenvolvimento científico e tecnológico na-

cional. (GUEDES; PEREIRA, 2000) 
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A partir da década de 1980, houve um aumento significativo de editoras universitárias 

fundadas. Segundo Marques Neto (2003), nessa década, mas especificadamente a partir de 

1987, as editoras universitárias surgiram com a concepção de busca pelo leitor e esta concep-

ção consolidou-se junto aos editores acadêmicos pela firmeza com que foi apresentada por 

projetos inovadores e com perfil mais profissionalizado. É importante ressaltar que essa con-

cepção de editora universitária foi imposta não apenas pelas universidades, mas também pelo 

crescimento e profissionalização do mercado editorial brasileiro. (MARQUES NETO, 2003) 

Na década de 1980, foram realizados eventos e iniciativas políticas que contribuíram 

para o desenvolvimento das editoras universitárias brasileiras, tais como: os Seminários Na-

cionais das Editoras Universitárias (SNEU); oProed, mencionado anteriormente; o Programa 

Interuniversitário para a Distribuição do Livro (PIDL); e a Associação Brasileira de Editoras 

Universitárias (ABEU). 

Os Seminários Nacionais das Editoras Universitárias foram realizados entre os anos de 

1984 a 1989 e reuniam editores e professores universitários para discutir sobre a editoração 

universitária no país. Na década de 1980, também ocorreram as Feiras Nacionais do Livro 

Universitário. (BUFREM, 2001) 

O Proed, lançado em 1981 pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educa-

ção e Cultura, teve como objetivo estimular a publicação da produção científica e intelectual 

das Instituições de Ensino Superior (IES), tanto para fomentar o debate crítico dentro das uni-

versidades, como para dar apoio ao avanço do desenvolvimento científico e tecnológico na-

cional. (BUFREM, 2001) 

Já o PIDL, lançado em 1982, teve como objetivo distribuir o livro universitário, medi-

ante a intensificação do intercâmbio de distribuição direta, usando postos de vendas e as livra-

rias das IES. (BUFREM, 2001). Atualmente são integrantes do PIDL as editoras universitá-

rias associadas à ABEU que estejam em dia com a anuidade e o objetivo do Programa é di-

vulgar e comercializar os livros por elas produzidos. (ABEU, 2012) 

Em 1987, é fundada a ABEU, com objetivo de promover a cultura e socializar o co-

nhecimento através da produção e difusão do livro universitário. Atualmente, ela conta com 

100 editoras universitárias associadas e atua dando mais visibilidade aos editores associados e 

à produção científica, acadêmica e cultural das Universidades. A ABEU permite que o públi-

co acesse os catálogos das editoras associadas a partir do seu website, com a intenção de tor-

nar mais visível o livro técnico-científico e pedagógico, a fim de difundir o conhecimento 

produzido nas Instituições de Ensino Superior. (ABEU, 2012) 
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Em 2010, foi fundada a Liga de Editoras Universitárias (LEU), uma associação nacio-

nal que reúne editoras e instituições públicas de ensino ou de pesquisa, vinculadas ou manti-

das pelo Poder Público. A Liga tem como sócios fundadores a Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo e as editoras da USP, UNICAMP, UFPA, UFMG e a UNB, que se desvincularam 

da ABEU com o intuito de ter maior agilidade e maior participação em eventos. A separação 

ocorreu por motivos políticos e os membros fundadores afirmam que a LEU irá funcionar de 

maneira informal e não fará campanha para atrair outras instituições. Os fundadores, porém, 

afirmam também que a LEU está aberta para todas as editoras que desejem participar da Liga, 

desde que atenda o requisito de ser uma editora de universidade pública. Atualmente, também 

fazem parte da LEU as editoras da UNIFESP, da UFSC e da UFPA, totalizando oito editoras 

universitárias associadas. 

Os movimentos e iniciativas do setor editorial universitário contribuíram para o de-

senvolvimento das editoras universitárias brasileiras, a ponto de definirem um campo de pro-

dução cultural autônomo que integra essas editoras. Esses eventos ajudaram e ajudam a discu-

tir e resolver os problemas enfrentados pelo setor editorial acadêmico e permitem uma cons-

tante verificação qualitativa da atividade. (BUFREM, 2001) 

Na década de 1990, houve uma grande quantidade de editoras universitárias criadas. 

De acordo com a pesquisa realizada, 27 foram fundadas, representando o ápice do desenvol-

vimento do setor editorial acadêmico brasileiro. Vale ressaltar que esse não é o número exato 

de editoras fundadas, visto que algumas editoras não divulgaram o ano da fundação em seus 

sítios. Isso comprova a tendência das editoras tentarem acompanhar o crescimento do merca-

do editorial no país. Na década de 2000 houve uma desaceleração da criação de editoras uni-

versitárias, com 15 editoras fundadas, mostrando certa estagnação do setor, que pode estar 

ligada a fatores como a ampliação do mercado de universidades privadas e a concorrência do 

meio digital. Esses fatores têm alterado a concepção e a identidade das editoras universitárias. 

 

3.2 Política Editorial Universitária 

 

Para que a editora universitária atinja seu objetivo de difundir o conhecimento para a 

sociedade, faz-se necessário elaborar um projeto político. Uma política editorial universitária 

consolidada, com os parâmetros das suas atividades estabelecidos e com o tratamento editorial 

de suas publicações definido, permite que a editora universitária cumpra seu papel perante a 

sociedade.  
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Uma política editorial deve atender a questões tais como: o quê, para quem, porquê, 

como, com o quê, onde e quando editar. Deve privilegiar não somente a comunidade acadê-

mica a qual pertence, mas a sociedade como um todo. Ou seja, esses projetos políticos, volta-

dos à divulgação e difusão dos conhecimentos originados nas instituições de ensino superior, 

aos acontecimentos e às transformações sociais, envolvem necessariamente a sociedade. 

(BUFREM, 2009) 

A partir dos termos “política” e “editorial”, Rosinha (1989, p. 252) afirma que se pode 

admitir um conceito de política editorial como “organização, coordenação e execução de ati-

vidades orientadas a comunicar, sob a forma escrita [...] todo e qualquer fato de interesse de 

determinado(s) grupo(s) ou público(s)”. O autor ressalta a importância de a política estar sob a 

forma escrita e reitera afirmando que o objetivo da política editorial “é transmitir, sob a forma 

escrita, assuntos de interesse para leitores definidos” (ROSINHA, 1989, p. 252). Portanto, 

para poder transmitir a informação, a política deve estar sob a forma escrita, isto é, documen-

tada, para que então possa ser legitimada.  

Em suma, Rosinha (1989, p.251) afirma que “a política editorial é um instrumento que 

estabelece os marcos, os objetivos e os instrumentos de uma editora, seu conteúdo e sua for-

ma”. Bufrem complementa essa definição afirmando que política editorial é “o conjunto de 

critérios, explícitos ou não, para a seleção de obras em uma editora” (2001, p. 131). A autora 

considera esse conceito insuficiente para definir a extensão do termo e afirma que outras vari-

áveis devem ser levadas em conta, além da qualidade científica do texto. Os projetos políticos 

das editoras universitárias devem contribuir para atingir as finalidades da instituição a que a 

editora pertence. O projeto editorial é, portanto, um projeto político na medida em que  con-

tribui para o crescimento ou dependência de uma sociedade. Todo projeto editorial é político. 

(BUFREM, 2001) 

 Numa editora universitária, a política editorial geralmente é estabelecida pelo Conse-

lho Editorial ou Comissão Editorial. Essa comissão deve ser competente e respeitada acade-

micamente, para dar uma fundamentação científica à política editorial, para que haja confiabi-

lidade na sua elaboração. (BUFREM, 2001) 

A existência de um comitê editorial é muitas vezes decisiva nos planos de qualquer e-

ditora, pois ela tem a missão principal de “encomendar, selecionar, revisar – direta ou indire-

tamente – e aprovar os originais, de acordo com os objetivos de instruir, educar, treinar, in-

formar, entreter, motivar, formar opinião e outros”. (ROSINHA, 1989, p. 253) 

Na política editorial, faz-se necessário estabelecer também diretrizes para questões re-

lativas a: direitos autorais, coedições, prioridades, sistemas de avaliação de originais, retribui-
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ção por estas avaliações, mecanismos de estímulo ou pagamento pela apresentação de origi-

nais, normas editoriais, definição sobre estruturas de produção (próprias ou contratadas), pu-

blicação de trabalhos em veículos externos, publicação de originais produzidos externamente 

à instituição, distribuição e venda dos produtos. (ROSINHA, 1989) 

Portanto, pode-se inferir que a política editorial é o resultado de estudos e avaliações 

para a definição de critérios da atuação editorial, geralmente realizados por um Conselho ou 

Comitê Editorial, a fim de adequá-la aos objetivos e finalidades da instituição a que pertence. 

A política editorial deverá atentar para as áreas do conhecimento previstas nos programas de 

ensino e pesquisa da instituição, para definir a abrangência temática da editora, levando em 

consideração as responsabilidades sociais assumidas pela instituição. 

 

3.3 Editoras Universitárias na Contemporaneidade 

 

 Atualmente, estão ocorrendo mudanças significativas no setor editorial acadêmico no 

Brasil e no mundo. Para atender as demandas informacionais da sociedade, sobretudo em re-

lação à rapidez e acessibilidade, as editoras universitárias tiveram que mudar sua forma de 

atuação e de produção. Alicerçadas nas tecnologias da informação, essas editoras estão modi-

ficando suas formas de produção, agregando o formato digital às suas publicações. Essas mu-

danças se tornaram necessárias para que as editoras universitárias não se tornassem obsoletas 

no cenário editorial acadêmico mundial.  

As editoras universitárias da Europa, por exemplo, estão sofrendo pressões de ordem 

econômica, tecnológica e política, que estão ocasionando mudanças no setor editorial acadê-

mico. Tais pressões levaram os editores acadêmicos europeus a buscar novos modelos de pu-

blicação de monografias
1
, com o intuito de enfrentar a chamada “crise da monografia”, con-

forme relatam Ferwerda (2010) e Adema (2010). 

A “crise da monografia” (FERWEDA, 2010, p. 136-137) vem sendo amplamente re-

conhecida por todas as partes interessadas – editores, bibliotecários e acadêmicos. Segundo o 

autor, há muitos artigos abordando a crise da monografia e afirmando que o modelo tradicio-

nal de publicação de livros está sendo ameaçado. Durante um período de 30 anos ou mais, as 

vendas médias de monografias caíram nas editoras acadêmicas do continente europeu. Segun-

do dados apresentados por Ferweda (2010), na década de 1970, o normal seria vender cerca 

de 1.500 cópias para o mercado de biblioteca; agora, a média caiu para entre 2 e 300 cópias. 

                                                 
1
 Termo europeu para designar livro acadêmico ou didático. 
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Nos últimos dez anos, a despesa com compras de livros pelas bibliotecas diminuiu de 11,9% 

do orçamento total em 1999 para 8,4% em 2009. (COLLINS; MILLOY, 2012) 

A queda das vendas foi ocasionada, dentre outros motivos, pelo aumento do preço dos 

livros acadêmicos, que obrigou as bibliotecas a reduzirem as aquisições, resultando nesse de-

clínio considerável das vendas do livro. Essa crise gerou várias implicações, envolvendo estu-

dantes, autores e editores ligados ao livro acadêmico. Os estudantes encontram dificuldades 

para comprar os livros devido ao valor elevado e também não tem acesso ao livro nas biblio-

tecas, pois estas não podiam adquiri-los; autores e produtores enfrentam dificuldades para 

publicar suas obras e quando conseguem não alcançam um grande impacto, devido à dificul-

dade das vendas; os editores, por sua vez, foram forçados a ser mais seletivos na escolha das 

obras que publicam, optando pelas obras com mais possibilidades de serem rentáveis. Essas 

decisões resultaram na omissão de uma quantidade considerável de trabalhos valiosos de pes-

quisa. Além disso, os editores acadêmicos tiveram que elevar os preços das publicações im-

pressas e até mesmo buscar a parceria de editoras comerciais para a publicação de suas obras. 

(FERWEDA, 2010) 

O aspecto tecnológico foi outro fator que contribuiu com a mudança do modelo tradi-

cional de publicação de livros acadêmicos. Os avanços tecnológicos, incluindo o surgimento 

da banda larga, a proliferação de telefones 3G, jogos de computador e os desenvolvimentos na 

mídia, tais como redes de rádio online, continuam a exercer uma influência poderosa e a mol-

dar as expectativas da sociedade. (ARMSTRONG; LANSDALE, 2006) 

Segundo Ferreira (2003, p. 11) “as inovações tecnológicas atingiram o cotidiano edito-

rial, promovendo mudanças significativas no setor da indústria da informação, quanto às suas 

técnicas para a industrialização do conhecimento”. De acordo com a autora, 

 

O desenvolvimento das tecnologias da informação trouxe para este setor, 

mais rapidez no processo editorial, que implicou na redução do tempo entre 

a produção de originais e a sua transformação em publicação sob os mais di-

ferentes formatos, bem como a superação das etapas da produção, o que hoje 

demarca a diferença entro o tradicional e o moderno processo de editoração 

da informação. (FERREIRA, 2003, p. 11-12) 

 

Na Europa, a tecnologia permitiu a criação de um novo modelo de negócio através da 

publicação de livros em meio digital, associado ao modelo de impressão sob demanda. As 

editoras acadêmicas europeias estão adotando esse modelo, por trazer muitas vantagens como 

a redução de custos de publicação e distribuição, o alcance em larga escala do público-alvo, 

devido ao uso das tecnologias de rede e os baixos preços dos produtos disponibilizados na 

internet. 
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A receita das vendas de livros digitais através da impressão sob demanda fornece ao 

editor um fluxo de renda para suportar os custos da versão de acesso aberto e permite que a 

editora obtenha lucros. Ao mesmo tempo, através da solicitação da impressão sob demanda, 

pode-se reconhecer que o formato de impressão ainda é necessário. (COLLINS; MILLOY, 

2012) 

Ferwerda (2010) afirma que, devido às consequências da crise econômica, tais como o 

fechamento das livrarias, dentre outras, a solução para a publicação monográfica será o mode-

lo de publicação de livros digitais. De acordo com o autor, esse modelo tem a validação e cer-

tificação dos resultados das pesquisas, obtido através do processo de revisão pelos pares. O 

modelo digital, assim como o modelo de publicação impresso, passa pelos processos de edi-

ção, design, produção, marketing e distribuição, sendo esta última realizada mediante  impres-

são sob demanda, denominada modelo híbrido de negócios. Este modelo híbrido de publica-

ção é baseado na disponibilização do livro em formato digital gratuito e para venda na inter-

net; e em formato impresso, para venda sob demanda. (FERWEDA, 2010) 

Como dito anteriormente, em todo o mundo, cada vez mais surgem iniciativas de mo-

delos de publicação de livros digitais para enfrentar os problemas sofridos pelas editoras aca-

dêmicas de livros impressos. Uma parte dessas iniciativas é baseada no modelo de livre aces-

so à informação para livros digitais (Open Access – OA) que já garantiu seu espaço entre os 

editores de periódicos científicos, sendo agora aplicado no contexto da produção de livros 

acadêmicos. O movimento OA teve início com a Declaração de Budapeste (Budapest Open 

Access Initiative
2
) e defende o acesso aberto às pesquisas, principalmente através dos meios 

digitais. 

Editoras universitárias do Brasil e do mundo têm aderido ao modelo OA, participando 

de um movimento que sublinha questões associadas à responsabilidade social e à democrati-

zação da informação, no sentido de tornar a informação científica acessível de forma gratuita 

para todos. A exemplo do que aconteceu com os periódicos científicos, o modelo de publica-

ção de livros digitais de acesso aberto também traria expressivas vantagens para promover a 

comunicação da informação científica em livros. (FERWERDA, 2010) 

O modelo de publicação em acesso aberto possibilita que os autores deem um maior 

alcance a seus trabalhos, proporcionando uma maior visibilidade junto aos usuários, pesqui-

sadores, estudantes e o público em geral. Os editores acadêmicos podem se beneficiar com a 

                                                 
2
 A Budapest Open Access Initiative surgiu numa reunião pequena em Budapeste, organizada pelo Open Society 

Institute (OSI) em 2001. O objetivo da reunião era acelerar o progresso no esforço internacional para fazer arti-

gos de pesquisa em todas as áreas acadêmicas disponíveis gratuitamente na internet. É ao mesmo tempo uma 

declaração de princípio, uma declaração de estratégia, e uma declaração de compromisso. 
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publicação em acesso aberto, porque este modelo de negócio proporciona uma expansão dos 

negócios e promove uma maior difusão do conhecimento acadêmico.  

A publicação de livros em acesso aberto, sobretudo na área de Ciências Sociais e Hu-

manas, depende de financiamentos. Nessas áreas específicas há uma dificuldade em conseguir 

financiamento, pois o formato principal de publicação é o livro e os financiamentos são mais 

voltados para periódicos. Esse fato pode ser a razão de que poucos editores desenvolveram 

iniciativas de publicação de livros digitais em acesso aberto. (COLLINS; MILLOY, 2012) 

Nos Estados Unidos, Brown, Griffiths e Rascoff apresentam uma visão categórica quan-

to ao futuro das editoras universitárias. No relatório de pesquisa University publishing in the 

digital age, os consultores afirmam: 

 

Mudanças nos hábitos de ensino e pesquisa e no estilo de trabalho da comuni-

dade acadêmica têm aumentado as expectativas em torno do acesso ao conteú-

do em formato eletrônico. Os pesquisadores desejam ter acesso integral à lite-

ratura acadêmica, inclusive remotamente – de seus gabinetes ou de suas resi-

dências. (BROWN; GRIFFITHS; RASCOFF, 2007, p. 9) 

 

Em relação à acessibilidade dos documentos, historicamente a área da Ciência da Infor-

mação já verificou, por meio de pesquisas, que quanto mais próximo o livro estiver do pesqui-

sador, mais fácil será para o pesquisador citá-lo. Lancaster afirmou em 1979 que a acessibilida-

de física do documento é o fator mais importante na escolha que um pesquisador faz de uma 

determinada fonte de informação. Atualmente, este fato se confirma e é reforçado pelo uso do 

computador conectado à rede. Através do acesso online, os atores acadêmico-científicos podem 

ter acesso a uma variada gama de materiais, sem precisar sair de casa, ou seja, os livros estão ao 

alcance para serem citados. 

Em relação ao cenário editorial universitário brasileiro, as editoras estão se consoli-

dando e tomando cada vez mais o lugar ocupado por centenárias experiências de universida-

des europeias, ou seja, de ser um forte elo entre a produção acadêmica e a sociedade. Em 

tempos da comunicação virtual, a Universidade não dialoga apenas com os pares acadêmicos, 

pois através das editoras universitárias e das tecnologias, a comunicação se estende para toda 

a imensa gama de leitores que buscam, no saber acadêmico, a fonte para suas profissões e, até 

mesmo, para entender melhor o mundo contemporâneo. (MARQUES NETO, 2003) 

No Brasil, está ocorrendo uma mudança no setor editorial universitário, porém não é 

tão acentuada como a mudança ocorrida na Europa e nos EUA. Acredita-se que essa mudança 

no meio acadêmico europeu está sendo regida por fatores econômicos, tecnológicos e políti-

cos. A comunidade acadêmica e a sociedade em geral exigem que as editoras universitárias 
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acompanhem e se adaptem às mudanças tecnológicas, para que possam disponibilizar a in-

formação de forma rápida e com facilidade de acesso. Essas exigências também estão sendo 

impostas às editoras universitárias brasileiras, que buscam, mesmo que de forma incipiente, se 

adaptar à conjectura do mercado editorial mundial, inserindo o formato digital em suas linhas 

de produção. 

Portanto, no Brasil e no mundo, as editoras estão adentrando o mercado de livros digi-

tais como forma de se adaptar às mudanças ocasionadas pelas tecnologias informacionais e 

para atender as demandas dos usuários, que exigem cada vez mais rapidez no acesso à infor-

mação. Ao introduzirem essa inovação editorial através do livro no formato digital, as editoras 

universitárias acabam por evitar a obsolescência diante do cenário editorial acadêmico.  
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4 Passagem da Cultura Impressa para a Cultura Digital 

 

Atualmente, vive-se um momento de transição da cultura impressa para a cultura digi-

tal. Esta transição pode ser comparada a outros períodos da história do livro, como a transição 

do papiro para o pergaminho e do pergaminho para o papel, com o surgimento da imprensa. A 

transição da cultura impressa para a cultura digital tornou-se possível devido ao desenvolvi-

mento e à evolução das tecnologias da informação e da internet, intensificada a partir do final 

do século XX. 

As grandes tendências da evolução das técnicas contemporâneas vieram a-

companhadas das mutações sociais e culturais geradas no final dos anos 80 e 

início dos anos 90, dando visibilidade a um movimento sociocultural de su-

peração da invenção do computador pessoal que instaurou um desenvolvi-

mento tecnoeconômico sem precedentes na história do conhecimento e da 

informação. (AQUINO, 2004. p. 9-10) 

 

4.1 Cultura Impressa 

 

O livro, enquanto artefato, possibilitou a materialização e a disseminação do conheci-

mento produzido ao longo do tempo pela humanidade. Desde a Idade Média, quando surgiu a 

imprensa de Gutenberg, o modelo tem sido o modelo impresso em cujo entorno se desenvol-

veu toda uma cultura impressa. (ODDONE, 1998) 

Com o decorrer da história, o livro, acompanhando as profundas transformações nos 

procedimentos de produção, sofreu mudanças, tanto na sua forma física, quanto na sua con-

cepção e nos modos de uso (SILVA; BUFREM, 2001). A primeira transformação se deu com 

a substituição do papiro pelo códex de pergaminho, que ocasionou uma “grande mudança, 

pois ao optar por um material mais barato e um formato de transporte mais fácil, foi promovi-

da uma revolução na postura do leitor: folheável, e não mais desenrolável, de modo que o 

pergaminho é apresentado como a ponte entre o papiro e a imprensa”. (BENÍCIO; SILVA, 

2005, p. 2) 

O artefato livro, tal como o conhecemos hoje, foi consolidado com a invenção da 

prensa tipográfica atribuída à Johannes Gutenberg, no século XV. Para Benício e Silva (2005, 

p. 2), o livro surgiu como uma “tecnologia revolucionária ao viabilizar um maior acesso e 

disseminação da informação”. A partir da imprensa, o livro passa a ser produzido em grande 

escala e se torna um veículo de difusão do conhecimento, dando início, dessa maneira, à cul-

tura impressa que se prolonga do século XV até a contemporaneidade. Segundo Chartier,  
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Somos herdeiros dessa história tanto para a definição do livro, isto é, ao 

mesmo tempo um objeto material e uma obra intelectual ou estética identifi-

cada pelo nome do seu autor, como para a percepção da cultura escrita e im-

pressa que se baseia em diferenças imediatamente visíveis entre os objetos 

(cartas, documentos, diários, livros, etc.). (CHARTIER, 2002, p. 22) 

 

Essas transformações se deram devido à busca do homem por tecnologias que lhe faci-

litassem a vida, como registrar sua realidade, observações, experiências e conhecimentos, a 

fim de transmiti-los para as gerações futuras. Desde os primórdios da vida em sociedade até 

os dias atuais, passou-se pelo “verbo, logo, a escrita em pedra, argila, madeira, peles, papel, 

ciberespaço, códigos e modelos que representam a maneira de se transmitir a informação”. 

(GARCIA; SOUSA, 2011, p. 79) 

A cultura impressa, de acordo com Chartier (2002), trouxe dois problemas que inquie-

taram homens e mulheres entre os séculos XV e o início do século XIX: o receio da perda e o 

medo do excesso. O receio da perda levou à produção de gestos para salvaguardar o patrimô-

nio escrito da humanidade, com a criação de bibliotecas e a organização de catálogos, enci-

clopédias etc. Os editores foram os grandes responsáveis por esses gestos e, juntamente com a 

imprensa, transformaram os manuscritos em objetos duráveis, ocasionando a multiplicação da 

produção impressa. Com isso, surge o problema do excesso e a necessidade de controlá-lo. 

Para tanto, autores e editores buscavam selecionar, classificar e hierarquizar a produção im-

pressa, fomentando, assim, o comércio do livro respaldado na atividade editorial. Como con-

sequência, segundo Bragança (2005, p. 235), “o século XX prolonga, na sua primeira metade, 

o desenvolvimento da cultura impressa, sob a hegemonia do editor-empresário e das institui-

ções escolares e culturais [...]”. 

Os editores foram construindo, desde a revolução causada por Gutenberg, formas de 

dar materialidade aos textos, criando formatos e suportes em papel que possibilitaram a difu-

são diversificada da leitura, durante séculos. Nos últimos 500 anos, editores criaram múltiplos 

meios de fazer com que a cultura escrita se preservasse e disseminasse conhecimentos, institu-

indo políticas editoriais praticadas ainda hoje. (MARQUES NETO, 2003) Em suma, na cultu-

ra impressa o editor desempenha o papel de converter os textos dos autores em livros e estes, 

por sua vez, são transformados em bens de consumo. Nasce daí a relação da atividade editori-

al e do comércio do livro. 

A cultura impressa, atualmente, está passando por uma revolução. Esta revolução in-

formacional afeta a sociedade de várias formas, desde os relacionamentos sociais, o espaço, o 

tempo, o trabalho, até a economia. Estão sendo introduzidos novos padrões de pensar e de 
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fazer, novos modelos alicerçados na tecnologia digital e eletrônica que modificam a cultura e 

impulsionam à sociedade para adentrar uma nova cultura, a cultura digital. 

 

4.2 Cultura Digital 

 

Desde o seu surgimento, a Internet vem permitindo o rompimento de barreiras geográ-

ficas: a livre circulação da informação, o surgimento do suporte digital, das bibliotecas virtu-

ais ou digitais e dos livros eletrônicos. A internet auxilia na comunicação, na elaboração de 

novos conhecimentos e na estruturação de nosso pensamento, disponibilizando ao usuário 

uma quantidade infinita de informações, bem como a liberdade de selecioná-la e usá-la, ge-

rando novas possibilidades cognitivas. (BENÍCIO; SILVA, 2005) A Internet permite extrapo-

lar a informação impressa, disponibilizando-a em novos suportes informacionais – o suporte 

digital – e, com isto, ocasionando uma nova realidade, uma nova cultura, a cultura digital.  

Cultura digital é um termo emergente, vem sendo apropriado por diferentes setores e 

incorpora perspectivas diversas sobre o impacto das tecnologias digitais e da conexão em rede 

na sociedade. (CARVALHO JÚNIOR, 2009) Lévy, em seu livro Cibercultura, afirma que as 

tecnologias digitais surgem como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunica-

ção, de sociabilidade, de organização, de transação e de novo mercado da informação e do 

conhecimento. Para o autor, o desenvolvimento do digital é “sistematizante e universalizante 

não apenas em si mesmo, mas também, em segundo plano, a serviço de outros fenômenos 

tecnossociais que tendem à integração mundial: finanças, comércio, pesquisa científica, mí-

dias, transportes, produção industrial etc.” (LÉVY, 1999, p. 113) 

Ao se tratar da cultura digital, devemos levar em consideração o termo digitalizar. Di-

gitalizar consiste em traduzir uma informação em números, por meio da linguagem binária. 

Ou seja, através da digitalização, todas as informações podem ser codificadas: textos, imagens 

e sons, tornando-se objetos digitais. O digital é uma matéria pronta a suportar todas as meta-

morfoses, todos os revestimentos, todas as deformações. (LÉVY, 1999) 

A digitalização é um processo que engloba todas as técnicas de comunicação e proces-

samento de informações. Foi um processo que evoluiu gradativamente, “penetrou primeiro na 

produção e gravação de músicas, mas os microprocessadores e as memórias digitais tendiam a 

tornar-se a infraestrutura de produção de todo domínio de comunicação” (LÈVY, 1999, p. 

32). Aos poucos foi englobando o cinema, a radiotelevisão, o jornalismo, a edição, a música, 

as telecomunicações e a informática. (LÉVY, 1999) 
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A convergência das tecnologias da informação com a internet vem, a cada dia, elimi-

nando os limites entre os meios de comunicação e informação e estreitando as fronteiras entre 

diferentes tipos de artefatos intelectuais e serviços informativos e culturais, agregando recur-

sos de som, vídeo, texto, imagens. Esta profusão de artefatos tecnológicos amplia as possibi-

lidades de acesso à informação e provoca mudanças nos hábitos culturais da sociedade. 

A transição da cultura impressa para a digital afetou especificamente o artefato livro. 

Este passou a ser (re)produzido também em ambiente digital, caracterizando assim uma pro-

vável transição do livro impresso para o digital. Muitos autores foram prescientes e apontaram 

essa transição, como é o caso de Paul Otlet, em 1934, que entendia o livro ou documento 

“como uma síntese do desenvolvimento tecnológico da sociedade, sendo, portanto, um objeto 

em evolução”. Para ele a tecnologia “torna mais fáceis e rápidos os processos de transmissão 

do conhecimento e, em decorrência, a sua assimilação pela sociedade”. (OTLET, 1934, p. 25) 

Algumas décadas depois, Marshall McLuhan afirmou que: 

 
Vivemos agora no começo de uma época para a qual o sentido da cultura ti-

pográfica vem se ornando tão alheio e distante quanto o sentido da cultura 

manuscrita o era para o século dezoito. [...] Longe de desejar depreciar a cul-

tura mecânica de Gutenberg, parece-me que precisamos agora trabalhar mui-

to arduamente para preservar os valores que ela nos assegurou. (MCLU-

HAN, 1972, p. 189) 

 

Nesse momento de transição da cultura impressa para a digital, o capital simbólico 

(BOURDIEU, 1989) do livro, legitimado ao longo de 500 anos, vem sendo reproduzido no 

ambiente digital, de maneira a ter seu capital simbólico intencionalmente apropriado para a 

inserção de um novo artefato, denominado livro digital. Tal apropriação é direcionada a con-

verter o capital simbólico do livro impresso, ou seja, o seu prestígio diante da sociedade, para 

os livros digitais, de modo a conferir uma naturalidade na inserção deste artefato no meio so-

cioeconômico, evitando o possível desconforto ante a mudança e o novo. Essa apropriação do 

capital simbólico pode ser vista na reprodução das características do livro impresso no ambi-

ente digital. 

 
Como ocorreu no passado, quando a imprensa de Gutenberg não erradicou o 

gosto pelo texto escrito à mão e a maioria dos incunabula tinha aparência de 

manuscrito, produtores do livro eletrônico tentam reproduzir as característi-

cas físicas e os aspectos práticos do impresso, como a sua portabilidade. 

Procura-se imitar as velhas formas físicas. A mudança ocorre lentamente. O 

livro eletrônico tenta impor os critérios e estruturas pertencentes ao livro im-

presso como a ideia de paginação, as notas ao pé da página e elementos que 

são imposições da antiga forma do texto em uma estrutura que permitiria 

mudá-la totalmente, sem pensar na relação entre texto e notas, sem utilizar a 

terminologia do livro impresso. (SILVA; BUFREM, 2001, p. 3) 
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Marques Neto (2000) afirma que o livro, enquanto meio, está submetido a uma mu-

dança de seus valores culturais, isto é, está perdendo partes essenciais de sua identidade cultu-

ral e se transformando claramente em mercadoria que deve afirmar-se frente a outras merca-

dorias midiáticas, no mercado de conteúdos. Bourdieu (1989, p. 10) afirma que “as ideologi-

as, produto coletivo e coletivamente apropriado, servem a interesses particulares que tendem a 

apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo”, ou seja, pode-se inferir 

que os produtores de livros digitais, ao se apropriarem do capital simbólico do livro impresso 

para o livro digital, estão atendendo a interesses particulares, sobretudo de cunho econômico. 

Alguns autores são reticentes quanto à ideia da transição do livro impresso para o digi-

tal, tais como Umberto Eco e Jean Carrière, no sua obra Não contem com o fim do livro 

(2010). Eles afirmam que não é possível a erradicação do livro impresso devido a toda a sim-

bologia embutida no contato direto do leitor com o suporte em papel. Ou seja, o prazer do ato 

de ler um livro em suporte papel, com todas as suas facilidades de portabilidade que isto acar-

reta. Para os autores, essa simbologia ou valor simbólico (BOURDIEU, 1989) do livro difi-

cilmente será transferida para o suporte digital. 

Em seu livro A aventura do livro: do leitor ao navegador, Chartier (1999) acredita na 

sobrevivência dos livros impressos, afirmando que o mais provável para as décadas futuras é a 

coexistência das duas formas do livro (impresso e digital) e dos três modos de gravação e co-

municação de textos: o manuscrito, a publicação impressa, a textualidade eletrônica. Segundo 

o autor, esta hipótese é sem dúvida mais razoável que os lamentos sobre a irremediável perda 

da cultura escrita ou os entusiasmos desmedidos que anunciam a entrada imediata da nova era 

de comunicação. Chartier afirma que a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas es-

truturas do suporte material do escrito. (CHARTIER, 1999) Em entrevista concedida ao Pro-

grama Roda Viva, ele (2001) chega à conclusão de que o e-book não pode ser considerado um 

livro, no sentido tradicional do que se conhece, por não haver tal vinculação entre objeto e 

obra. 

Outro defensor do livro impresso é Robert Darnton, na sua obra A questão dos livros, 

publicada em 2010. Ele defende o livro impresso, afirmando que este não será substituído 

pelas tecnologias digitais. Afirma que a televisão não acabou com o rádio e nem o YouTube 

acabou com a TV; da mesma maneira, o livro em papel, portanto, deverá conviver muito tem-

po com leitores eletrônicos, como o Kindle e o iPad. O autor aponta algumas dificuldades que 

a tecnologia digital enfrenta, dentre elas o fato de os arquivos digitais serem compostos de 

números binários, que se corrompem e degradam e de a tecnologia avançar muito rapidamen-

te. Com isso, muitos formatos de arquivo se tornam obsoletos e difíceis de acessar em um 
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prazo de poucos anos. Essas são algumas das questões que Darnton (2010) aponta para justifi-

car e defender a coexistência do livro em papel com o livro digital. 

Aqui no Brasil também temos alguns estudiosos que defendem a coexistência dos li-

vros impressos e digitais. Dentre estes, estão as autoras Benício e Silva (2005) que apontaram 

que o livro impresso tem, na sua perenidade de registro da história da humanidade, uma das 

suas vantagens sobre o livro eletrônico, pois os documentos produzidos em meio digital ainda 

não garantem a longevidade de sua utilização, bem como a perda de dados nesse tipo de mídia 

é muito maior que na mídia impressa. Afirmam também que com a evolução tecnológica é 

provável que a informação impressa, assim como o livro, tenha de se adaptar e satisfazer às 

decorrentes necessidades dessa nova sociedade, mas que a ideia do livro ser extinto é absurda, 

devido ao fato de o artefato fazer parte da nossa cultura e do nosso cotidiano, o que torna im-

pensável a sua total substituição pela informação digital e, portanto, pelo livro digital. A auto-

ra já argumentava a favor do livro impresso atendo-se à questão do seu valor simbólico, ao 

afirmar que o livro impresso não pode jamais ser visto apenas como material inerte ou simples 

objeto de consumo, mas como um objeto simbólico ao qual a cultura impressa confiou a tare-

fa de armazenar e fazer circular o conhecimento considerado relevante. (BENÍCIO; SILVA, 

2005) 

Todos os autores analisados parecem estar muito ligados ao valor simbólico do livro, 

depositando suas esperanças de sobrevivência do livro impresso nessa simbologia consolidada 

pela cultura impressa. Contudo, deve-se levar em consideração a questão de que a sociedade 

está entrando numa nova cultura, onde há novas formas de comportamentos, de atitudes, de 

pensamentos e de realidade. As futuras gerações, os chamados nascidos digitais, adaptam-se 

mais facilmente a essa nova cultura e cedem a todas as facilidades e vantagens oferecidas pe-

las tecnologias digitais. Esta aceitação da sociedade possibilita a transição da cultura impressa 

para a digital e, consequentemente, a substituição do livro impresso pelo livro digital. Como 

previu Antonio Houaiss, no 4º Seminário de Publicações Oficiais Brasileiras (SPOB), em 

1981, procedia sua preocupação com as “cassandras que antecipam que, num futuro muito 

próximo, esse material (impresso) não terá mais valor algum”. 

Assim como outras transições culturais ocorridas na história da humanidade, a passa-

gem da cultura impressa para a digital vem substituindo as práticas tradicionais de educar, 

pensar e interagir com o conhecimento. A visão do ambiente da informação impressa, onde é 

necessário um suporte material, físico, para o armazenamento e para a transmissão da infor-

mação, muda radicalmente à medida que a informação digital transita na rede em tempo real, 

em qualquer espaço e lugar. 
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4.3 Livros Digitais e Eletrônicos 

 

A cada dia o livro digital vem alcançando mais popularidade como objeto de consumo 

e cada vez mais se consolida como artefato cultural na sociedade. Devido à sua capacidade de 

transmitir o conhecimento de maneira rápida e fazê-lo circular através de redes e sistemas de 

informação, o livro em formato digital se torna bastante adequado às demandas informacio-

nais da sociedade, sobretudo no ambiente acadêmico. 

Constata-se atualmente um interesse crescente em estudar os livros digitais. A maior 

parte das pesquisas realizadas, até o momento, envolve o exame da recepção, adoção e uso 

dos livros em meio digital (OLIVEIRA, 2007; VELASCO, 2008; BUFREM; SORRIBAS, 

2009; PINSKY, 2009; ALMEIDA et al. 2011; ITABORAÍ, 2011). Alguns pesquisadores in-

vestem nos aspectos tecnológicos (POLDING; B. NUNES; KINGSTON, 2008; NOVAIS, 

2008). Poucos estudos enveredam pela vertente da sua produção, distribuição e comercializa-

ção no contexto brasileiro e mundial, até por falta de dados estatísticos confiáveis (EARP; 

KORNIS, 2005; ROSA, 2008; PATIÑO, 2009; ADEMA, 2010; FERWEDA, 2010). Raros 

revelam preocupação com as implicações políticas, sociais e profissionais introduzidas pelo 

novo artefato. (MELLO, 2004; SOLER, 2010, HADRO, 2011) 

O livro digital está alicerçado nas tecnologias informacionais e na internet, como nova 

forma de registro de informações e vem promovendo mudanças em relação ao acesso e o uso 

dos suportes informacionais. Há controvérsias em relação ao conceito de livro digital versus 

livro eletrônico. O Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) afirma que, do ponto de vista 

tecnológico, existe uma diferença entre os termos “eletrônico” e “digital”. 

 
Um documento eletrônico é acessível e interpretável por meio de um equi-

pamento eletrônico (aparelho de videocassete, filmadora, computador), po-

dendo ser registrado e codificado em forma analógica ou em dígitos binários. 

Já um documento digital é um documento eletrônico caracterizado pela codi-

ficação em dígitos binários e acessado por meio de sistema computacional. 

Assim, todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento ele-

trônico é digital. (CONARQ, 2012) 

 

Alguns autores afirmam que o livro digital pode ser entendido como aquele que possui carac-

terísticas iguais a da obra impressa, a exemplo de Earp e Kornis (2005, p. 146) quando comen-

tam que os 

 

 

 



36 

 

[...] livros digitais cobrem um amplo espectro de material, indo de uma con-

versão literal de livros impressos, por meio de escaneamento de páginas ou 

da criação de arquivos PDF
3
, a complexos trabalhos digitais que não podem 

ser convertidos em forma impressa. De modo geral, eles existem indepen-

dentemente dos aparelhos que podem ser usados para acessá-los.  

 

Já o livro eletrônico, de acordo com Velasco (2008. p. 39) é aquele que só abre em a-

parelhos de leitura, como por exemplo, o Kindle, Sony E-Reader eBookCult Reader, entre 

outros. Ou seja, seus formatos só podem ser visualizados por meio de aparelho. Silva e Bu-

frem. (2001, p. 07) dizem que o aparelho de leitura “funciona como um hardware, que tem 

como finalidade a leitura do livro digital, em local remoto ao computador, no qual possui re-

cursos específicos para a exibição do arquivo digital”. 

Para Rao (2005), o livro eletrônico não é um conceito novo, pois desde que a internet 

surgiu há proliferação de publicações eletrônicas (dotadas de recursos multimídia, hiperlinks e 

interatividade). O autor fala sobre a diferença dos livros eletrônicos, afirmando que há dife-

rentes tipos de definições encontradas na literatura: mídia (um tipo de objeto), formato (dife-

rentes formas de livros que vão desde representação até distribuição, a exemplo de textbooks, 

picture books, talking books, multimedia books, cyberbooks etc,  além de device ou  e-reader 

(equipamento com software de leitura portátil) e delivery (livro que pode ser publicado numa 

página da web) (RAO, 2005). Portanto, pode-se constatar que a denominação “livro eletrôni-

co” é usada para designar conteúdo, formato, software de leitura e devices ou e-readers. 

Tal variedade de tipos de livros digitais e eletrônicos reflete o presente momento histó-

rico da sociedade humana, quando ao contínuo processo de inovação tecnológica se juntam 

mudanças paradigmáticas e comportamentais que alimentam e são alimentadas pelos meios 

eletrônicos. O fato de os livros digitais e eletrônicos se encontrarem cada vez mais disponíveis 

online, com acesso gratuito ou restrito, é um fator que garante também uma maior produção, 

circulação, acesso e uso destes dispositivos tecnológicos.  

No decorrer da história, o livro como fonte de registro e transmissão do conhecimento 

adquiriu também grande representatividade enquanto elemento de preservação e difusão da 

cultura, popularizando-a. Determinou novos paradigmas que marcaram a história do pensa-

mento humano, sendo considerado um instrumento de libertação do homem, por possibilitar 

às classes menos favorecidas o acesso ao conhecimento. No entanto, o avanço da tecnologia 

                                                 
3
 O formato PDF é um formato de padrão aberto. Foi criado pela Adobe em 1993 como formato proprietário, 

mas em 2008 se tornou oficialmente um formato aberto e sua especificação está disponível na ISO 32000-1:2008 

Document management -- Portable document format -- Part 1: PDF 1.7. (ISO, 2008) 
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apresentaria uma nova forma de registrar a informação, gerando mudanças quanto ao seu a-

cesso e uso, não só na forma impressa como também na digital.  (BENÍCIO; SILVA, 2005) 

Silva (2002) divide em duas fases a evolução dos livros digitais. A primeira ocorre 

quando a tecnologia do hipertexto passa a ter larga difusão e emprego na elaboração de textos 

produzidos para internet. A segunda fase ocorre quando surgem os e-readers, numa alusão 

clara e indiscutível ao livro impresso, como discutido acima. Os e-readers foram vencendo 

barreiras que o hipertexto não conseguiu transpor, como por exemplo, a questão da portabili-

dade.  

O primeiro livro eletrônico surgiu em 1945. Foi desenvolvido por Vannevar Bush e 

denominado de Memory Extension (Memex). O Memex é considerado o primeiro protótipo de 

leitura de livros em meio digital. A figura abaixo mostra o seu funcionamento. 

 

Figura 1 – Funcionamento do protótipo do Memex 

 
Fonte: Bob Cotton (2010). 

 

Em 1968, foi lançado o Dynabook, desenvolvido por Allan Kay, cientista norte-

americano da Xerox Corporation. Em 1986, a Sony lança o Data Disc. Na década de 1990, 

foram lançados vários protótipos na tentativa de desenvolver a biblioteca digital portátil, tais 

como o Victorian Laptop, DEC Lectrice Virtual Book (XLibris), Eletronic Book Player, E-

veryBookDedicated Reader, GlassBook Reader, AlphaBook, Go Reader, Q-Reader, AONE-

PRO Reader, Librius (Milenium eBook), entre outras experiências de leitores de livros digi-

tais. Em 1998, a SoftBook Press lança o SoftBook Reader e a NuvoMedia Inc. lança o Rocket 
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eBook, considerados os dois primeiros e-readers; ambos representaram uma grande evolução 

em relação à portabilidade e capacidade de armazenamento em formato digital. 

 
Figura 2 – Softbook Reader 

 

 

Fonte: Daniel Chvatik (2012). 

 

 

Figura 3 – Rocket Ebook 

 

 

Fonte: TeleRead (2009). 

 

Outras empresas e outros países também desenvolveram e-readers. Alguns exemplos 

são o MyFriend da IPM-Net; o LIBRIé da Sony; CyBOOK da Cytale; HieBook da Korea e-

Book; eBookMan da Franklin; ReB 1100 da RCA; Sigma Book da Panasonic; SD-Book da 

Toshiba. (PROCÓPIO, 2010) 

Os e-readers acima foram considerados como a primeira geração dos leitores. Com o 

desenvolvimento das tecnologias informacionais, eles foram se adaptando às demandas do 

mercado, isto é, às exigências dos usuários, sobretudo em relação ao peso, design e bateria do 
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aparelho, à capacidade de armazenamento e a questões de legibilidade dos dispositivos. A 

Wikipedia publicou um grande quadro
4
 de comparação entre os e-readers que permite ter uma 

ideia dessa evolução dos aparelhos. 

Dentre os e-readers da segunda geração destacam-se o Sony Reader da Sony, o Nook 

da Barnes & Noble e o Kindle da Amazon, considerado com um dos e-readers mais populares 

e com tecnologia eletronic ink – e-ink, ou seja, papel eletrônico que proporciona uma experi-

ência de leitura semelhante à leitura no papel impresso. (E INK, 2012) O Brasil também dis-

põe de um e-reader, como produto nacional, com o Positivo Alpha, fabricado pela empresa 

Positivo Informática. 

 

Figura 4 – Kindle 

 

 

          Fonte: AmazonKindle (2012). 

 

A passagem da cultura impressa para a cultura digital promoveu não só um avanço em 

relação à evolução dos e-readers, mas também afetou os ambientes do papel. A cultura digital 

exige uma adequação aos novos formatos e impõe a aquisição de novas competências e habi-

lidades para o desenvolvimento dos serviços informacionais.  

O formato digital estabeleceu mudanças no contexto da Biblioteconomia, pela ruptura 

com o modelo tradicional de biblioteca, isto é, espaço onde diversos itens do acervo são cons-

tituídos de documentos impressos. Ao derrubar as paredes que isolavam a biblioteca de seus 

leitores, expandiram-se a cultura e o saber, inserindo-se nas práticas biblioteconômicas novas 

ferramentas de busca, recuperação e estratégias de acesso à informação, possibilitando, assim, 

aos indivíduos, um contato mais rápido e direto com o objeto do conhecimento, em qualquer 

                                                 
4
 Comparison of e-book readers. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_readers. 
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lugar e tempo real. A biblioteca digital estabelece um link com as tecnologias da informação e 

comunicação, pelo qual o conceito de biblioteca se expande, podendo-se falar de biblioteca 

digital, onde a informação é armazenada de forma eletrônica e disseminada, independente-

mente de sua localização física ou de tempo. Essas bibliotecas se transformam em porta de 

entrada para os recursos mundiais de informação, trazendo significativas implicações para os 

usuários de bibliotecas, provedores de informação, pesquisadores de todas as áreas do conhe-

cimento. (AQUINO, 2004) 

 As bibliotecas digitais têm o objetivo precípuo de atender as necessidades de infor-

mação dos usuários, registrada em qualquer tipo de suporte. De acordo com Cunha (2010, p. 

9), elas, cada vez mais, “estão ampliando suas coleções locais com documentos originais e 

únicos e, quando possível, digitalizando-os para prover de forma imediata, o acesso em linha 

ao texto completo aumentando sua visibilidade e utilização.” 

Sobre o gerenciamento dos livros digitais e eletrônicos em bibliotecas, Renner (2009) 

realizou uma pesquisa em 2007 sobre o uso e aquisição de e-books, entrevistando bibliotecá-

rios de seis universidades de países diferentes. A autora explica que o “[...] gerenciamento de 

e-books é o mesmo de livros impressos. A maioria procura integrar tanto os livros impressos 

quanto os e-books num mesmo OPAC (Online Public Access Cataloguing)”. (RENNER, 

2009, p. 5) Cunha faz algumas prospecções em relação ao processo da introdução das tecno-

logias eletrônicas nas bibliotecas, sobretudo em relação aos livros digitais: 

 
As bibliotecas continuarão a selecionar e adquirir conteúdo digital para aten-

der as necessidades de seus usuários como já faziam na época do livro im-

presso. Cada vez mais, elas vão adquirir conteúdo de livro eletrônico e a se-

guir o caminho já trilhado pelo periódico eletrônico [e-journal]. A mudança 

nos hábitos de leitura será muito mais gradual em áreas como as obras de 

ficção, mas o número e a engenhosidade dos dispositivos de leitura disponí-

veis para o livro eletrônico vão ajudar na adaptação e aceitação desse novo 

formato para o livro. (CUNHA, 2010, p. 10) 

 

Bufrem e Sorribas demonstram algumas vantagens da adoção do livro digital pelas edi-

toras universitárias como veículos de disseminação do conhecimento acadêmico, destacando 

algumas características como: 

 
[...] o uso de computadores ou de artefatos portáteis para sua leitura, a produ-

ção e a disseminação rápidas, a fácil atualização e correção do texto e seu po-

tencial colaborativo e interativo, ensejando ao leitor a interação com o escritor, 

a ausência de intermediários na produção e comercialização, a maior interação 

da editora com o consumidor final e o alcance ilimitado, através da Internet. 

Eliminam-se as barreiras de envio do material, pois basta acessar o site pela 

rede e copiar o arquivo com o texto. (BUFREM; SORRIBAS 2009, p. 306) 
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Portanto, os livros digitais e eletrônicos, seja sob a forma de aparelhos dedicados para 

a leitura, softwares ou bibliotecas e plataformas online, são instrumentos para atender as ne-

cessidades informacionais do usuário, que na sociedade do digital, do efêmero, preza a rapi-

dez e a facilidade do acesso à informação. O texto eletrônico pode dar realidade aos sonhos, 

sempre inacabados, de totalização do saber que o precedeu. Tal como a biblioteca de Alexan-

dria, ele promete a universal disponibilidade de todos os textos escritos, de todos os livros 

publicados. Como a prática de lugares comuns à Renascença, ele invoca a colaboração do 

leitor que pode, a partir de agora, escrever no próprio livro, portanto, na biblioteca sem muro 

da escrita eletrônica. (CHARTIER, 1999) 
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5 Inovação e Mudança de Paradigma nas Editoras Universitárias 

 

As mudanças ocorridas nas formas de produção de livros acadêmicos, no Brasil e no 

mundo, pressionaram as editoras universitárias a adotarem estratégias de inovação editorial, 

que incorporam processos e produtos digitais. Segundo Ferwerda (2010), o mercado editorial 

acadêmico europeu tem presenciado, ao longo dos últimos cinco anos, um aumento constante 

de livros publicados em meio digital, seja com opção pela impressão sob demanda ou em 

combinação com pequenas tiragens.  

No Brasil, há uma escassez de estudos que tratem da atuação das editoras universitá-

rias nacionais frente à inovação tecnológica e às mudanças paradigmáticas e comportamentais 

ocasionadas pela cultura digital. Até o momento, o livro de Bufrem – Editoras Universitárias 

no Brasil (2001) – pode ser considerado a melhor referência existente no país sobre o tema. 

Contudo, a autora não trata do contexto dos livros digitais, pois no momento em que o livro 

foi escrito ainda não havia, no país, nenhuma iniciativa de produção editorial em meio digital. 

Em 2009, Bufrem e Sorribas realizaram um estudo sobre a publicação de livros digitais 

pelas editoras universitárias brasileiras e chegaram à conclusão que  

 
[...] as editoras universitárias pouco representam para esse tipo de publicação, 

embora algumas já tenham destinado investimentos em novas tecnologias, 

passando a distribuir periódicos científicos em formato digital [...] Algumas 

editoras iniciaram precocemente a publicação de e-books, entretanto seus re-

sultados foram pouco expressivos. (2009, p. 308) 

 

Devido a essa falta de estudos sobre o tema no Brasil, buscaram-se outros modelos, 

outras ideias, a fim de obter mais informações sobre como essa mudança de paradigma vem 

se transferindo para o setor editorial acadêmico. Foram levantados alguns projetos e iniciati-

vas de publicação de livros digitais pelas editoras universitárias, sobretudo na Europa e na 

América do Norte, cujo objetivo era experimentar novos modelos de negócios para garantir 

sua sobrevivência no âmbito da cultura digital. Alguns modelos de publicação de livros digi-

tais adotados pelas editoras universitárias no exterior foram utilizados como parâmetros para 

analisar o modelo de publicação de livros digitais no Brasil e discuti-los frente à realidade das 

editoras universitárias coletadas. 
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5.1 Public Knowledge Project (PKP) – Open Monograph Press 

 

O Public Knowledge Project (PKP) é um projeto que se dedica a melhorar a qualidade 

acadêmica e pública da pesquisa. Foi fundado por John Willinsky na Faculdade de Educação 

da Universidade de British Columbia (UBC), Canadá, em 1998. Atualmente o PKP atua com 

a parceria da UBC e de outras instituições, como a Simon Fraser University Library, 

a Faculdade de Educação da Universidade de Stanford, o Centro Canadense de Estudos em 

Publicação de Simon Fraser University, a University of Pittsburgh, e a Califórnia Digital Li-

brary. Essa parceria reúne docentes, bibliotecários e estudantes de pós-graduação dedicados a 

explorar as novas tecnologias e sua utilização para melhorar o valor profissional e público da 

pesquisa acadêmica.  

O objetivo do programa de pesquisa do PKP é investigar as questões sociais, econômi-

cas e técnicas inerentes à utilização da infraestrutura online e estratégias de gestão do conhe-

cimento, para melhorar a qualidade acadêmica e acessibilidade ao público; também objetiva 

estudar a coerência deste conjunto de conhecimentos de uma forma sustentável e globalmente 

acessível. (PKP, 2012) O PKP tem uma participação ativa no movimento de acesso aberto, 

através do fornecimento do software de código aberto líder para periódicos, gestão de confe-

rências e publicações. 

O PKP desenvolveu o software livre, com código aberto para a gestão, publicação e 

indexação de periódicos, conferências e monografias, através do Open Journal Systems
5
 

(OJS) e Sistemas de Conferência Aberta
6
 e o sistema de Monografia Imprensa Aberta. Estes 

softwares permitem o aumento do acesso ao conhecimento, melhoram a gestão e reduzem os 

custos de publicação. Todos os softwares do PKP estão disponíveis sob a Licença Pública 

GNU
7
, que permite a cópia e a distribuição dos documentos, porém sem a possibilidade de 

modificá-los. 

 O projeto Monografia Imprensa Aberta (Open Monograph Press, OMP) é um novo 

produto editorial de código aberto que está em fase de desenvolvimento pelo PKP. Seu lan-

çamento está previsto para este ano de 2012. O OMP irá estabelecer um espaço de trabalho 

online para monografias de publicação, volumes editados e as edições acadêmicas, mantendo 

                                                 
5
 Open Journal Systems (OJS) é um sistema diário de gerenciamento e publicação que tem sido desenvolvido 

pelo Public Knowledge Project através de seus esforços financiados pelo governo federal para expandir e melho-

rar o acesso à pesquisa. 
6
 Open Conference Systems (OCS) é uma ferramenta de publicação na web gratuita, que irá criar uma presença 

completa na web para conferência acadêmica.  
7
 A General Public License (GNU) é uma licença copyleft livre para softwares e outros tipos de obras.  
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um registro de arquivamento compatível com o repositório Fedora
8
. O OMP será baseado 

na modularização (WILLINSKY, JOHN, 2009) do software PKP existente para periódicos, 

onde os módulos separados (módulo de submissão, módulo de revisão etc.) são remontados e 

personalizados para criar este novo sistema. O software OMP conta com a parceria da Editora 

da Universidade de Athabasca que já está trabalhando com o novo sistema.  

 O OMP agrega profissionais capacitados para atuar nas funções de editor de aquisi-

ções, editor de produção, gerente de marketing, revisores e leitores que notificarão suas críti-

cas e opiniões sobre as publicações e sobre o sistema. O modelo econômico do OMP implica 

uma combinação de abordagens, envolvendo pequenas doações, a cooperação de bibliotecas e 

arquivos, bem como a colaboração ativa de estudiosos e estudantes de pós-graduação. 

O OMP disponibiliza alguns livros digitais na sessão Publicações no sítio do PKP, tan-

to em forma de obras completas, como de alguns capítulos de livros para leitura online ou 

para download gratuito no formato PDF. 

 

Figura 5 – Publicações do Open Monograph Press 

 

Fonte: PKP (2012). 

 

                                                 
8
 FEDORA Commons Repository Software (Flexible Architecture Repositório Extensible Digital Object) é um 

sistema de software open source forte. Fedora oferece um serviço de repositório central (exposta como serviços 

baseados na web com APIs bem definidas). Fedora ajuda a garantir que o conteúdo digital seja durável, ofere-

cendo recursos que suportam a preservação digital. 
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Figura 6 – Exemplo de Livro Digital no PKP 

 

 

Fonte: PKP (2012). 

 

A pesquisa e o desenvolvimento do software do PKP apontam para a necessidade ur-

gente de uma maior compreensão das novas tecnologias, como uma potencial contribuição 

para a difusão do conhecimento na esfera pública, mediante sua aplicação nas organizações 

acadêmicas e editoras, cada vez mais direcionadas para a web. O projeto PKP busca, além de 

melhorar a qualidade acadêmica dos processos de publicação, ampliar o espaço da educação 

pública, melhorando a contribuição das ciências sociais para o conhecimento público, na 

crença de que tal contribuição é fundamental para a liberdade acadêmica, o uso público da 

razão e as formas de democracia deliberativa. (PKP, 2012) 

 

5.2 Intech Open Access Publisher 

 

InTech é uma editora mundial de acesso aberto multidisciplinar. Publica livros que a-

brangem as áreas de Ciência, Tecnologia e Medicina. Fundada em 2004 na Croácia, a InTech 
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tem a colaboração de mais de 60 mil autores e já publicou 1.756 livros e 13 periódicos nas 

áreas de Medicina, Engenharia, Ciência, Tecnologia, Educação. Tem o objetivo de proporcio-

nar o acesso online gratuito para pesquisas de alta qualidade e ajudar acadêmicos a tornar seus 

trabalhos mais visíveis e acessíveis para diversos públicos ao redor do mundo.  

A missão da editora é dar a todos os pesquisadores oportunidades iguais para compar-

tilhar ideias, desenvolver suas carreiras e fazer com que seus trabalhos tenham impacto em 

todo o mundo. A InTech projeta o processo de publicação em torno de autores para atingir 

três objetivos principais: qualidade, alta velocidade e alta visibilidade. 

A principal área de assunto coberta pelas suas publicações é atualmente a Engenharia. 

Porém, a editora está ampliando seu catálogo, para incluir novos campos acadêmicos. Em 

2011, iniciou os trabalhos em mais de 250 livros, abrangendo temas na área da Medicina. Os 

livros da editora estão disponíveis para leitura online e para download no formato PDF. As 

obras estão disponibilizadas sob a licença Creative Commons
9
. Todos os livros InTech são 

publicados de forma impressa e online. Os livros são impressos somente sob demanda, pois a 

empresa está comprometida com a campanha de responsabilidade social para proteger o meio- 

ambiente. 

Figura 7 – Livros Digitais da Intech 

 

 

Fonte: InTech, 2012. 

                                                 
9
 Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos que permite o compartilhamento e uso da criativida-

de e do conhecimento, por meio de ferramentas livres legais. As licenças CC permitem alterar facilmente os 

termos de seus direitos autorais, a partir do padrão de "todos os direitos reservados" para "alguns direitos reser-

vados". 
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Figura 8 – Exemplo de Livro Digital da Intech 

 

 

Fonte: InTech, 2012. 

 

A InTech valoriza o fato de ser uma editora independente e de funcionar como uma 

empresa comercial sustentável. Porém, para manter seu modelo de negócio e continuar dispo-

nibilizando em acesso aberto, ela exige o pagamento de uma taxa de processamento pelos 

autores. Este modelo é conhecido como author pay - “o autor é quem paga” -, onde quem 

paga pela produção das publicações é a entidade patronal ou o financiador da pesquisa. 

(FERWEDA, 2010) A editora tem uma política para cobrir os custos de produção de pesqui-

sadores que tenham dificuldade em fazê-lo por falta de recursos financeiros. A InTech permi-

te a isenção do pagamento desses investigadores com base no mérito científico. Em 2010, 

apoiou 361 pesquisadores e, em 2011, este número aumentou para 2.020 pesquisadores de 

todo o mundo. 

A InTech está empenhada com o movimento de Acesso Livre e acredita que disponibi-

lizar gratuitamente é um método eficaz de publicar trabalhos acadêmicos, pois atende às ne-

cessidades e ambições dos pesquisadores, instituições e sociedade em geral. A editora assume 

um papel ativo na promoção de pesquisadores, de organizações e de eventos que estão contri-

buindo para o crescimento do Acesso Livre. Está empenhada em enfrentar os desafios de tor-

nar o conhecimento científico de qualidade disponível para a comunidade mundial, mantendo 

os mais altos padrões em suas relações com autores e instituições. 
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5.3 Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) 

 

Na Europa, em 2008, surgiu o projeto Open Access Publishing in European Networks 

– OAPEN. É uma iniciativa de colaboração para desenvolver e implementar um modelo sus-

tentável de publicação Open Access (OA) para livros acadêmicos nas Ciências Humanas e 

Sociais. É financiado no âmbito do programa eContentplus (2008), programa comunitário 

plurianual destinado a tornar os conteúdos digitais na Europa mais acessíveis, utilizáveis e 

exploráveis.  

O OAPEN tem por objetivo melhorar a acessibilidade, o impacto e a relevância da in-

vestigação europeia em Ciências Humanas e Sociais (HSS), mediante a promoção do OA para 

publicações primárias, assim como a criação e promoção de formatos digitais para a divulga-

ção de bolsa no campo das HSS e a criação e agregação de  publicações em HSS disponíveis 

livremente dentro de uma biblioteca online. (OAPEN CONSORTIUM, 2011) Dessa forma, o 

projeto pode estimular ainda mais a publicação de livros acadêmicos OA, para desenvolver 

ainda mais o OAPEN como uma plataforma para livros OA e para desenvolver um modelo de 

negócio sustentável. 

O desenvolvimento do consórcio OAPEN consistiu na união de seis editoras universi-

tárias e duas universidades de seis diferentes países europeus. São elas: Amsterdam Univer-

sity Press (AUP), Holanda; Georg-August-Universität Göttingen/Göttingen University Press 

(UGOE), Alemanha; Mu-seum Tusculanum Press (MTP), Dinamarca; Manchester University 

Press (MUP), Reino Unido; Presses Universitaires de Lyon (PUL), França; Firenze University 

Press (FUP), Itália; University of Amsterdam/Digital Production Centre (UVA / DPC), Ho-

landa; Leiden University (LU), Países Baixos. 

Em 2010, a Biblioteca OAPEN já agregava 17 editoras acadêmicas e contava com 

mais de 650 livros digitais publicados. Em 2011, estes números subiram para 23 editoras e 

mais de 800 livros. Em 2012, o número de editoras associadas subiu para 33 e a Biblioteca 

OAPEN já disponibiliza mil livros digitais. A Fundação OAPEN lançou em maio de 2012 o 

Directory of Open Access Books (DOAB, 2012), um serviço de divulgação de livros revisados 

pelos pares e publicados em acesso aberto. O DOAB tem por objetivo maximizar a visibilida-

de, a difusão e o impacto dos livros publicados em acesso aberto. 

 

 

 

 



49 

 

Figura 9 – Biblioteca OAPEN 

 

 Fonte: OAPEN, 2012. 

 

Figura 10 – Exemplo de Livro Digital da Biblioteca OAPEN 

 

Fonte: OAPEN, 2012. 
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De acordo com o relatório final
10

, publicado em fevereiro de 2011, o projeto OAPEN 

atingiu três resultados principais, até esta data:  

1. Um modelo de publicação OA consiste em uma abordagem para calcular os custos das 

publicações OA, mecanismos para financiar publicações, um sistema de garantia de 

qualidade e um quadro legal. O modelo permite que os editores continuem a publicar 

outras edições, sendo, portanto, baseado no modelo híbrido de publicação. O modelo 

tem um conjunto de ferramentas para os editores e financiadores de pesquisa, para fa-

cilitar publicações OA em HSS, numa tentativa de melhorar os procedimentos desatu-

alizados ou para estabelecer novos. Em geral, o modelo de publicação pode ser visto 

como contribuição para melhorar a transparência dos canais de publicação e para pro-

mover oportunidades de financiamento na área da OA. 

2. Uma plataforma de publicação dedicada principalmente ao conteúdo monográfico em 

HSS. A plataforma inclui serviços para a produção e comercialização de livros OA e 

está disponível para editoras acadêmicas em toda a Europa. Esta plataforma de publi-

cação alimenta a Biblioteca Online. As editoras participantes podem escolher quais os 

serviços de que necessitam. 

3. Uma Biblioteca Online contendo publicações livremente disponíveis, em formato 

PDF, de qualidade comprovada por meio da revisão dos pares e coleção multilingue 

de monografias de vários campos da HSS. A Biblioteca Online é baseada, em parte, 

em repositórios Open Arquives Iniciative
11

 (OAI) já existentes, em conformidade com 

as normas internacionais existentes, e está conectada a projetos e iniciativas europei-

as. Tecnicamente falando, a Biblioteca Online é uma infraestrutura composta por um 

repositório e por procedimentos de divulgação, centrados no repositório situado na Bi-

blioteca da Universidade de Amsterdã; ela é a parte final visível do OAPEN, permi-

tindo que os visitantes tenham acesso à coleção, aprendam mais sobre a plataforma de 

publicação e os seus serviços e recuperem a documentação do projeto de OAPEN. O 

conteúdo da Biblioteca Online em si é divulgado através de vários assuntos específi-

cos estabelecidos e canais, antecipando os fluxos de trabalho de pesquisadores e leito-

res. (OAPEN CONSORTIUM, 2011). 

                                                 
10

 O relatório final, assim como os relatórios anuais, está disponível para download na página da Fundação OA-

PEN. 
11

 O Open Arquives Iniciative (OAI) desenvolve e promove padrões de interoperabilidade que visam facilitar a 

disseminação eficiente de conteúdo. OAI tem as suas raízes no acesso aberto e movimentos de repositórios insti-

tucionais. A continuação do apoio deste trabalho continua a ser uma pedra angular do programa Open Archi-

ves. Com o tempo, no entanto, o trabalho de OAI expandiu-se para promover o amplo acesso aos recursos digi-

tais para eScholarship, eLearning e eScience. 
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O OAPEN visa a melhorar o acesso a monografias, assim como a reduzir barreiras e-

conômicas enfrentadas pelas editoras de monografias impressas. Em suma, o modelo consiste 

em uma combinação de OA e publicação impressa sob demanda. Os editores produzem a edi-

ção em OA como um serviço para o qual são pagos por instituições financiadoras de pesqui-

sa. O modelo é, portanto, com base no author pay e inclui uma abordagem para calcular os 

custos das publicações OA e mecanismos para financiar essas publicações. O modelo exige a 

colaboração de editoras acadêmicas com a publicação em OA e institutos acadêmicos forne-

cendo fundos para a publicação. Institutos acadêmicos podem ser financiadores de programas 

de investigação (conselhos de pesquisa e fundações), os praticantes da pesquisa (universida-

des e institutos de pesquisa) ou bibliotecas de pesquisa. 

O modelo de publicação OAPEN exige que os autores retenham seus direitos autorais 

e que os editores proponham acordos de licenciamento com os autores para publicar seus tra-

balhos. Publicações de acesso aberto devem estimular a utilização e reutilização, em confor-

midade com os princípios estabelecidos na Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao 

Conhecimento nas Ciências e Humanidades
12

. É por isso que OAPEN recomenda o uso de 

licenças Creative Commons. 

O consórcio das editoras acadêmicas que compõem OAPEN acredita que o momento é 

propício para trazer a publicação científica de acesso aberto para o campo das HSS. O OA-

PEN desempenha um papel de síntese e de marketing para a publicação de acesso aberto de 

livros em HSS; também desenvolve e promove a visibilidade deste modelo de publicação para 

todas as partes interessadas, ou seja, leitores e autores, instituições, editores, bibliotecários e 

organizações de fomento à pesquisa. 

O projeto OAPEN conseguiu atrair a atenção dos principais interessados na comunica-

ção científica em HSS. O interesse em OAPEN e o crescimento de sua rede de parceiros indi-

cam que os editores acadêmicos e outros interessados estão reconhecendo a necessidade de 

uma nova abordagem para as editoras de monografias. O verdadeiro impacto do modelo OA-

PEN para livros acadêmicos dependerá da absorção do modelo pelos editores e interessados.  

A Fundação OAPEN começou em outubro de 2010 com o projeto piloto OAPEN-UK 

(Reino Unido) e o prazo previsto para a execução é até 2015. OAPEN-UK é um projeto de 

pesquisa colaborativa para encontrar evidências que ajudem os interessados a tomar decisões 

sobre o futuro das editoras de monografias acadêmicas de acesso aberto em Humanidades e 

                                                 
12

 A Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades tem por objetivo 

promover a Internet como o instrumento funcional ao serviço de uma base de conhecimento científico global e 

do pensamento humano, e para especificar medidas que os responsáveis políticos, os institutos de investigação, 

as entidades financiadoras, as bibliotecas, os arquivos e os museus devem considerar. 
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Ciências Sociais. É baseado no projeto OAPEN que desenvolveu uma plataforma para acesso 

aberto à publicação de monografias. O OAPEN-UK investiga um modelo de negócio que 

permita a coexistência do livro impresso, do livro eletrônico e da versão em acesso aberto. 

O OAPEN-UK é financiado pelo JISC
13

 e AHRC
14

 e fará parceria com cinco editoras: 

Palgrave Macmillan, Taylor & Francis, Berg Publishers, Liverpool University Press e Univer-

sity of Wales Press, além de conselhos de investigação, autores, pesquisadores e instituições. 

O desenvolvimento do projeto-piloto permitirá reunir uma série de dados qualitativos 

e quantitativos que serão avaliados para ajudar os interessados a entender melhor os desafios e 

desenvolvimentos necessários para suportar monografias acadêmicas de acesso aberto. Os 

objetivos do OAPEN-UK (2012) são: 

a) Realizar um piloto em tempo real com os títulos de monografias acadêmicas 

HSS; 

b) Estabelecer quais os desafios que cada uma das partes interessadas no ambien-

te de acesso aberto para monografias acadêmicas; 

c) Recolher e avaliar grande variedade de dados para explorar os desafios e como 

eles podem ser abordados; 

d) Analisar o uso e os dados de vendas com os editores para ajudar a determinar 

um modelo de negócio de acesso aberto; 

e) Avaliar as atitudes e percepções dos autores, pesquisadores, editores e leitores 

em relação às monografias acadêmicas em acesso aberto; 

f) Explorar a via de financiamento, os sistemas e processos necessários para su-

portar o modelo de negócio; 

g) Desenvolver recomendações para auxiliar a descoberta de monografias acadê-

micas em acesso aberto; 

h) Promover a conscientização sobre as questões e desafios de monografias de 

acesso aberto;  

i) Compartilhar os resultados de OAPEN-UK e divulgar os resultados em nível 

internacional. 

                                                 
13

 Joint Information Systems Committee. A JISC é especialista no Reino Unido sobre a informação e as tecnolo-

gias digitais para ensino e pesquisa. Mais informações no sítio: http://www.jisc.ac.uk 
14

 Arts and Humanities Research Council. A AHRC foi fundada em abril de 2005, com o objetivo de Promover e 

apoiar a produção de pesquisa de classe mundial nas artes e humanidades. Mais informações no sítio: 

http://www.ahrc.ac.uk/ 
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Em síntese, o projeto é uma ampla pesquisa qualitativa que se propõe a entender o que 

talvez seja necessário mudar para que a publicação de monografia de acesso aberto se torne 

um modelo de negócio viável para o Reino Unido. 

Pode-se concluir que para fazer com que as publicações científicas se tornem visíveis 

na era digital não basta apenas publicar livros de alta qualidade, mas também é necessário 

divulgá-los com a máxima eficiência. O OAPEN é um meio para alcançar este objetivo. As-

sim sendo, pode-se inferir que um dos principais objetivos do OAPEN é a promoção do aces-

so ao conhecimento através da divulgação da produção científica em acesso aberto e de forma 

extensiva, visando a alcançar um público-alvo amplo e aumentando assim, a visibilidade dos 

autores e editores participantes. 

 

5.4 Open Book Publishers (OBP) 

 

Open Book Publishers (OBP) é uma editora acadêmica independente, dirigida por a-

cadêmicos comprometidos em fazer pesquisas de alta qualidade e disponibilizá-las para leito-

res de todo o mundo. Publicam monografias em Ciências Humanas e Sociais e oferecem a 

excelência acadêmica de uma imprensa tradicional, com a velocidade, conveniência e acessi-

bilidade da publicação digital. (OPEN BOOK PUBLISHERS, 2012) 

Foi fundada no Reino Unido em 2008, por um pequeno grupo de acadêmicos da Uni-

versidade de Cambridge, com o objetivo de tornar a publicação acadêmica mais justa, rápida e 

acessível. É registrada como Empresa Social e Companhia de Interesse da Comunidade (CIC) 

e a administração do projeto é feita pelos gestores Alessandra Tosi, William St. Clair e Rupert 

Gatti, todos acadêmicos da Universidade de Cambridge. Conta com a parceria do Projeto 

Mundial de Literatura Oral
15

, o Projeto Re:Iluminismo
16

 e com a Rede Internacional para a 

disponibilidade de publicações científicas (INASP)
17

. Recebe apoio e doações das instituições 

Polonsky Foundation, da Thriplow Charitable Trust e da Jessica E. Smith and Kevin R. Brine 

Charitable Trust. O OPB é um dos signatários do Budapest Open Access Initiative. 

Os gestores do OBP afirmam que estão mudando a natureza do livro acadêmico tradi-

cional. O seu modelo de negócio é híbrido, disponibilizando, além das edições impressas, 

                                                 
15

 Uma iniciativa global urgente para documentar e tornar acessíveis literaturas orais em vias de extinção, antes 

que desapareçam sem registro. 
16

 O projeto usa o prefixo "Re:" para transmitir a ideia de uma estratégia fundamental para transformar a nossa 

herança iluminista. O Projeto examina como as novas tecnologias e ferramentas de pesquisa estão transformando 

nossa compreensão do que o Iluminismo era e como funcionava.  
17

 O INASP trabalha com parceiros para apoiar a comunicação global de pesquisa por meio do fortalecimento de 

redes, inovação e capacidade, com foco nas necessidades dos países em desenvolvimento e emergentes.  
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edições digitais com baixo custo para estudantes, pesquisadores e para o público em geral. Os 

livros são publicados em capa dura, brochura, em formato PDF e edições e-book. Todas as 

publicações estão disponibilizadas online gratuitamente para 120 países, podendo ser lidas 

através da plataforma do Google Livros
18

. Além dos livros digitais, o OBP disponibiliza em 

seu sítio materiais complementares online como capítulos extras, comentários, links, galerias 

de imagens digitais e outros recursos. 

Sua linha temática é de livros acadêmicos em Humanidades e Ciências Sociais; Antro-

pologia e Religião; Arte, Cinema, Música e Teatro; Economia e Política; História e Biografia; 

Legislação; e Literatura e Linguagem. Para garantir a qualidade dentro dos mais altos padrões 

acadêmicos, todas as propostas de livros do OBP são encaminhadas para avaliação de pares, 

especialistas no campo pertinente ao estudo. Os livros propostos também passam por uma 

rigorosa consideração editorial. Os autores detêm o direito completo sobre seus respectivos 

trabalhos. 

 

Figura 11 – Publicações do Open Book Publishers 

 

 

 Fonte: OBP (2012) 

                                                 
18

 O Google Books ou Google Livros é uma plataforma proprietária de livros eletrônicos, ou seja, uma base que 

não é interoperável com outras bases de dados. A base disponibiliza três tipos de livros: (a) livros protegidos por 

direitos autorais e à venda; (b) livros protegidos por direitos autorais, mas esgotados; e (c) livros não protegidos 

por direitos autorais, seja porque já caíram em domínio público ou porque seus autores os licenciaram para aces-

so livre. 
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Figura 12 – Exemplo de Livro Digital no OBP 

 

Fonte: OBP (2012). 

 

Os gestores do OBP afirmam que o alto custo de livros e revistas acadêmicas faz com 

que estes sejam acessadas somente por um seleto público leitor. Segundo eles, o Open Access 

permite uma maior circulação dos materiais educativos em nível global e não apenas para 

aqueles que podem pagar. Portanto, os gestores do OBP, por meio do sucesso de suas ativida-

des, mostram que um modelo de acesso aberto da publicação pode ser sustentável. 

 

5.5 University Press Content Consortium (UPCC) 

  

 Em janeiro de 2012, foi realizada uma grande fusão nos Estados Unidos do Project 

MUSE Editions (PME) 
19

 com a University Press Ebook Consortium (UPEC), denominada 

University Press Content Consortium (UPCC). A UPEC surgiu em 2009, para explorar a via-

bilidade de uma editora universitária baseada na iniciativa de e-book. Cinco diretores se ocu-

pam da direção da UPEC: Steve Maikowski, da New York University Press, Alex Holzman, 

                                                 
19

 Projeto MUSE é um fornecedor líder de conteúdo digital ciências humanas e sociais. Desde 1995, as coleções 

de revistas eletrônicas têm apoiado uma ampla gama de necessidades de investigação no acadêmico, público, 

especial e as bibliotecas escolares em todo o mundo. O projeto MUSE livros e revistas, de editoras universitárias 

líderes e sociedades acadêmicas, estão totalmente integradas para pesquisa e descoberta. O Projeto MUSE atu-

almente inclui: 245,888 artigos e 291,815 capítulos de 192 editores. 
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da Temple University Press; Marlie Wasserman, da Rutgers University Press, Eric Halpern, 

da Pennsylvania University Press e Donna Shear, da University of Nebraska Press.   

O UPCC é um empreendimento que envolve editores e bibliotecários e oferece um 

ambiente integrado, onde o usuário pode acessar e pesquisar livros e artigos de 65 a 70 edito-

ras acadêmicas. O projeto tem por objetivo coletar e organizar as coleções de e-books do mer-

cado acadêmico para o mercado das bibliotecas. (PROJECT MUSE, 2012) 

A coleção de livros do UPCC oferece, na plataforma do Projeto MUSE, milhares de 

livros digitais peer-reviewed, que cobrem uma grande variedade de temas de conceituadas 

editoras acadêmicas. As editoras participantes são responsáveis por selecionar os títulos ofe-

recidos na citada plataforma, anualmente. 

Segundo os gestores do UPCC, sua intenção é salvar as monografias acadêmicas da 

extinção, devido ao aumento dos custos e a diminuição das vendas. Para tanto, o UPCC vende 

as coleções com DRM (Digital Rights Management) mínimo, ou seja, os compradores terão 

acesso às obras, com downloads ilimitados; também vende coleções de livros e não- livros 

individuais; e as editoras participantes poderão vender seus livros individualmente. O desen-

volvimento das coleções foi baseado no apelo dos bibliotecários de não comprar o mesmo 

livro duas vezes em coleções diferentes. 

O UPCC não disponibiliza livros gratuitos para os usuários. Porém, existem seis livros 

que estão disponíveis, como amostra grátis no formato PDF, para que as bibliotecas os avali-

em em relação às suas funcionalidades.  

Figura 13 – Exemplo de Livro Digital do UPCC 

 

 Fonte: Project Muse (2012). 
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É relevante abordar esse consórcio, para mostrar essa grande fusão das editoras uni-

versitárias americanas e o grande interesse de investimento em livros digitais acadêmicos. Os 

gestores do UPCC afirmam que as publicações impressas estão em vias de extinção e justifi-

cam esse projeto como uma forma de preservar a publicação acadêmica, porém em ambiente 

digital.  

 

5.6 SciELO Livros 

  

 A Rede SciELO Livros foi lançada no Brasil em março de 2012. O portal integra o 

Programa SciELO da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo (FAPESP) e o 

seu desenvolvimento é liderado e financiado por um consórcio formado pelas editoras da U-

niversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Universidade Federal da Bahia 

(Ufba) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O Projeto de desenvolvimento da plataforma 

metodológica e tecnológica do SciELO Livros teve  a cooperação técnica da 

ME
20

/OPAS
21

/OMS
22

 e sua execução apoiada pela FAPESP. 

 

Figura 14 – Rede SciELO Livros 

 

 

Fonte: SciELO Livros (2012). 

                                                 
20

 Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. 
21

 Organização Pan-Americana da Saúde. 
22

 Organização Mundial da Saúde. 
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O SciELO Livros visa à publicação online de coleções nacionais e temáticas de livros 

acadêmicos, com o objetivo de contribuir para a disseminação da informação e do conheci-

mento científico publicados em livros científicos e técnicos, assim como fortalecer e desen-

volver as capacidades e infraestruturas nacionais em editoração eletrônica, publicação e co-

mercialização online de livros eletrônicos, entre os países que participam da Rede SciELO. 

Através desse objetivo, o SciELO Livros busca maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e 

impacto das pesquisas, ensaios e estudos publicados na Rede. Os objetivos específicos das 

coleções nacionais da Rede SciELO Livros são: 

a) Indexar, publicar e disseminar, em modalidade de acesso aberto ou comercializado, 

coleção de livros acadêmicos das editoras que aderem ao programa, selecionados pelo 

Comitê Científico de acordo com os critérios estabelecidos pela Rede SciELO Livros; 

b) Formatar os textos dos livros de acordo com o estado da arte internacional de livros 

em formato e suporte digital acessíveis em leitores de e-books, tablets, smartphones, 

telas de computador e outros meios e dispositivos; 

c) Operar o Portal SciELO Livros, que indexa, publica, dissemina e interopera na web a 

coleção de livros por meio de interfaces e serviços de busca, navegação, venda, distri-

buição, compartilhamento e download; 

d) Interoperar os livros e os periódicos da Rede SciELO por meio de serviços comuns, 

incluindo enlaces por citações e referências bibliográficas, elementos bibliográficos 

como autoria, instituições, temática; 

e) Distribuir e interoperar a coleção de livros por meio de índices, portais e outros servi-

ços de caráter público ou privado de outros operadores, com vistas a maximizar a visi-

bilidade, acessibilidade, uso e impacto da coleção e dos livros individuais; 

f) Estabelecer mecanismos e intermediar acordos de comercialização de livros com em-

presas nacionais e internacionais que indexam, intermedeiam, distribuem e comercia-

lizam livros online; 

g) Medir e publicar o desempenho da coleção e dos livros individuais, autores, institui-

ções e assuntos por meio de: (I) estatísticas atualizadas de acesso e venda; e (II) esta-

tísticas e indicadores bibliométricos atualizados de citações entre livros e entre livros e 

periódicos da Rede SciELO. Compartilhar estas estatísticas por meio do Portal SciE-

LO Livros; 

h) Contribuir para a qualificação das editoras na gestão e operação de processos de edi-

ção, publicação e comercialização de livros em formato digital, de acordo com o esta-

do da arte. (SCIELO LIVROS, 2012) 
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A Rede SciELO Livros interopera e compartilha objetivos, recursos, metodologias e 

tecnologias com a Rede SciELO de periódicos científicos de modo a contribuir com o desen-

volvimento da comunicação científica em ambos meios de publicação. Os livros publicados 

pelo SciELO Livros são selecionados segundo controles de qualidade aplicados por um comi-

tê científico e os textos em formato digital  são preparados segundo padrões internacionais 

que permitem o controle de acesso e de citações e são legíveis nos leitores de e-

books, tablets, smartphones que suportem os formatos PDF e ePub
23

 e telas de computador. O 

SciELO utiliza o padrão DTD (Document Type Definition) para um formato comum de lin-

guagem de marcação (XML), assim como os padrões de formato ePub e PDF para um melhor 

armazenamento, recuperação e interoperabilidade. 

O Portal já possui cerca de 300 títulos em acesso aberto e gratuito do campo das ciên-

cias humanas, todos em texto completo. Os critérios, políticas e procedimentos para a opera-

ção das coleções de livros eletrônicos estão disponíveis no Portal do SciELO Livros. Além do 

Portal SciELO Livros, as obras serão acessíveis por meio dos buscadores da web e serão pu-

blicadas também por portais e serviços de referência internacional (SciELO LIVROS, 2012). 

Figura 15 – Portal de Livros Digitais do SciELO Livros 

 

Fonte: SciELO Livros (2012). 

                                                 
23

 O formato EPUB (Electronic Publication) é um padrão livre e aberto para eBooks e outros tipos de publicação 

desenvolvido e mantido pela International Digital Publishing Fórum (IDPF). O uso do EPUB permite adaptar e 

otimizar a apresentação de um conteúdo eletrônico em diferentes dispositivos de saída utilizados por um leitor 

desse formato (eReader). O EPUB é um formato aberto, gratuito, que permite a interoperabilidade na leitura 

dos eBooks e foi escolhido pelo IDPF como formato oficial de arquivo para a distribuição de eBooks. 

http://idpf.org/
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O portal disponibiliza o modelo do termo de submissão e autorização ao SciELO Li-

vros para a indexação, publicação, distribuição e comercialização de livros on-line e os termos 

de referência de adesão à Rede SciELO Livros. Os livros são disponibilizados ao público em 

duas modalidades distintas de acesso: (1) acesso aberto; e (2) venda de licença de uso, ou seja, 

todos os livros disponibilizados obedecerão à licença Creative Commons Atribuição-

NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil (CC BY-NC-SA 3.0). Os livros digitais disponibi-

lizados para venda não têm Gerenciamento de Direitos Autorais – DRM (Digital Rights Ma-

nagement). 

 

Figura 16 – Exemplo de Livro Digital do SciELO Livros 

 

 

 Fonte: SciELO Livros (2012). 

 

O SciELO Livros se responsabiliza por negociar e estabelecer contratos com empresas 

reconhecidas no mercado, especializadas na prestação de serviços de distribuição e comercia-

lização de livros em formato digital (Google Books, Kobo
24

 e outros) para as operações em 

acesso aberto e venda direta ao público, utilizando-se de suas plataformas para ampliar o a-

tendimento ao público em geral. 

                                                 
24

 Plataforma de livros digitais lançada em 2009, pela empresa japonesa Rakuten. A Kobo disponibiliza livros 

digitais e e-Readers para venda e permite a leitura de livros digitais online. Possui um dos maiores catálogos de 

livros digitais do mundo, com cerca de 2,5 milhões de títulos e está presente em mais de 170 países. 
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O Portal SciELO Livros encontra-se em fase de implantação no país, portanto, encon-

tra-se na fase de projeto-piloto, gerido pelas três editoras já citadas (Unesp, Ufba e Fiocruz), 

cuja incumbência é desenvolver uma metodologia com a adoção de padrões internacionais, 

buscando critérios, políticas e procedimentos para avaliação e seleção de editoras e de cole-

ções de livros digitais, a fim de obter um controle de qualidade para as publicações. O SciE-

LO Livros busca também desenvolver o modelo de negócio de maneira sustentável, asseme-

lhando-se ao modelo usado pela iniciativa do OAPEN, ou seja, trata-se de um modelo híbrido 

de negócios. Ele pretende se tornar uma referência na publicação de livros científicos online, 

dando uma maior visibilidade à produção acadêmica e científica do Brasil e divulgando o 

mercado editorial acadêmico brasileiro em âmbito internacional. 
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6 Estratégia Metodológica 

 

Para responder às questões exploradas nesta dissertação, realizou-se uma pesquisa 

descritiva e exploratória que envolveu o emprego de técnicas quantitativas e qualitativas de 

coleta dos dados. De início, foi realizada uma exaustiva pesquisa bibliográfica e documental. 

A pesquisa bibliográfica consistiu na busca em periódicos nacionais e internacionais do cam-

po da Ciência da Informação e busca no Portal de Periódicos da Capes, utilizando as palavras-

chave: livro eletrônico; livro digital; publicação digital; publicação de livro digital; editora uni-

versitária; mercado editorial acadêmico na atualidade; consórcios de editoras universitárias; 

movimento de acesso aberto para livros, sendo que estes mesmos termos foram pesquisados em 

inglês, nos periódicos estrangeiros. 

Após a leitura dos artigos e dados coletados, observou-se que houve uma efetiva mu-

dança no mercado acadêmico editorial no mundo, a partir da inserção do livro no formato digi-

tal nas linhas de produção das editoras universitárias. Porém, detectou-se uma escassez de estu-

dos relacionados ao tema no Brasil, o que gerou a necessidade de investigar a situação das edi-

toras universitárias nacionais em relação à inserção dos livros digitais no mercado editorial aca-

dêmico. Foi realizado um levantamento de modelos de publicação de livros digitais de editoras 

universitárias estrangeiras, para obter um maior entendimento de como essa mudança de pa-

radigma vem influenciando o setor editorial acadêmico internacional. Após o levantamento 

das iniciativas de publicação de livros digitais internacionais, foi realizada uma descrição dos 

modelos a serem utilizados como parâmetros para analisar o modelo de publicação de livros 

digitais no Brasil. Foram levantados também alguns fatores que contribuíram de maneira mais 

efetiva para a mudança do mercado editorial acadêmico em âmbito mundial. Esses fatores são 

de natureza econômica, política e tecnológica e foram aplicados como indicadores que nortea-

ram a investigação nas editoras universitárias nacionais. 

Com o término do levantamento dos indicadores extraídos do cenário editorial acadê-

mico mundial, sobretudo o europeu, deu-se início à coleta dos dados empíricos. Primeiramen-

te foi realizado, em abril de 2011, um levantamento de todas as universidades e centros univer-

sitários brasileiros, pelo site do Ministério da Educação, no portal e-Mec. (BRASIL. Ministério 

da Educação, 2011) Em seguida, no mesmo período, realizou-se uma busca nos sítios das univer-

sidades e centros universitários encontrados, com o objetivo de verificar se estes contavam com 

editoras, órgãos ou setores dedicados à publicação de livros (ver Apêndice A). Pelo fato de o 

objeto de estudo serem as editoras universitárias, optou-se por consultar a própria fonte, isto é, 
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os próprios sítios das editoras universitárias brasileiras, coletados a partir das universidades e 

centros universitários. Contudo, também foram consultadas outras fontes, tais como a lista das 

editoras associadas à ABEU e à LEU. Terminado o mapeamento das editoras universitárias 

nacionais, seguiu-se um exame cuidadoso dos sítios destas editoras para apontar aquelas que 

possuíam iniciativas de publicação de livros digitais. 

O exame nos sítios das editoras universitárias com iniciativas de publicação de livros di-

gitais foi realizado em dois momentos. O primeiro ocorreu em maio de 2011 e as informações 

coletadas foram registradas em uma matriz construída a partir da literatura especializada e de 

aspectos técnico-operacionais do processo de editoração, para investigar se as editoras possuíam 

iniciativas de publicação de livros digitais em seus sítios. Essa matriz era composta pelos indi-

cadores (a) dados institucionais das editoras; (b) informações sobre a existência do catálogo 

online; e (c) informações sobre a existência das iniciativas de publicações digitais (ver Apêndi-

ce B). O segundo momento consistiu numa revisão dessa coleta, ocorrida em maio de 2012, 

onde foram acrescentadas sete editoras universitárias que agregaram iniciativas de publicações 

digitais às suas linhas de produção, no decorrer de um ano. 

Após o levantamento das iniciativas de publicação de livros digitais das editoras univer-

sitárias brasileiras, foi elaborada uma matriz simplificada (ver Apêndice C) para analisar as ini-

ciativas, a partir dos indicadores: (a) dados institucionais; (b) documentos de política editorial, 

para verificar se havia indicações explícitas e formais sobre as novas opções tecnológicas de 

produção; (c) dados sobre os livros publicados, abrangendo aspectos relacionados ao catálogo 

das editoras e às obras em meio digital; (d) dados sobre acesso e formato dos livros digitais; e 

(e) informações sobre as áreas do conhecimento das publicações digitais, para verificar quais as 

áreas do conhecimento estão publicando em formato digital no Brasil.  

Num segundo momento da pesquisa, foram aplicadas entrevistas com os gestores das 

editoras universitárias que contavam com iniciativas de publicação de livros digitais, no perí-

odo de dezembro de 2011 a janeiro de 2012, como técnica qualitativa de pesquisa. Foram rea-

lizadas três entrevistas semiestruturadas, cujos roteiros foram elaborados de acordo com o 

perfil institucional de cada editora, obtidos através da coleta dos dados empíricos. Em princí-

pio, as entrevistas seriam aplicadas a todas as editoras que tivessem iniciativas de publicação 

de livros digitais, as quais, no primeiro momento da coleta empírica, totalizavam 20. Os ges-

tores foram procurados para dar entrevista por telefone, por skype e, em última instância, pes-

soalmente. Contudo, devido a impossibilidade dos gestores para a realização das entrevistas a 

distância, os critérios de escolha dos entrevistados foram: a disponibilidade, a facilidade de 

acesso aos gestores e a importância das iniciativas de publicação de livros digitais criadas por 



64 

 

esses gestores. Assim, os entrevistados foram os professores. Jézio Hernani Bonfim Gutierre, 

da Edunesp (selo editorial Cultura Acadêmica), Flávia Garcia Rosa, da Edufba, ambos entre-

vistados pessoalmente, na cidade de Salvador, e Jeronimo Carlos Braga. da EdiPUCRS, en-

trevistado por telefone. 

As entrevistas foram aplicadas para averiguar as motivações que levaram as editoras 

universitárias a inserir as publicações digitais em suas linhas de produção. Os roteiros (ver 

Apêndice D) envolveram questões sobre: (1) caracterização da iniciativa de publicação de 

livros digitais; (2) avaliação dos resultados das iniciativas de publicação de livros digitais, 

caso houvesse; (3) política editorial e se esta cobria aspectos relacionados à publicação de 

livros digitais; (4) disponibilização gratuita das publicações digitais, para averiguar se as ini-

ciativas tinham relação com o Movimento de Livre Acesso à Literatura Científica e se sofre-

ram alguma influência de iniciativas de publicação de livros digitais estrangeiras; e (5) pers-

pectiva dos livros digitais no âmbito das editoras universitárias, além das especificidades de 

cada editora.  

Ao fim das entrevistas, as respostas foram transcritas e tabuladas para serem utilizadas 

na análise dos resultados juntamente com os dados coletados na matriz simplificada e na revi-

são de literatura. Buscou-se averiguar, através dos cruzamentos dos dados, se as editoras uni-

versitárias brasileiras foram motivadas a inserir o livro em formato digital em suas linhas de 

produção, pelos mesmos fatores que as editoras acadêmicas estrangeiras. 
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7 Resultados 

 

No primeiro momento da pesquisa, foram identificadas 318 universidades e centros uni-

versitários a partir das informações disponibilizadas no sítio do Ministério da Educação, no por-

tal e-Mec. (BRASIL. Ministério da Educação, 2011) Dessas 318 universidades e centros uni-

versitários levantados, constata-se que a maior concentração está na região Sudeste, com um 

total de 54% de instituições; e as regiões Norte e Centro Oeste contam com a minoria de insti-

tuições, 7% cada. 

 

Gráfico 1 – Distribuição geográfica das universidades e centros universitários brasileiros 

 

Fonte: Portal e-Mec. (BRASIL. Ministério da Educação, 2011) 

 

Através da visita aos portais de cada uma dessas 318 universidades e centros universitá-

rios, foi possível localizar 120 editoras universitárias, representando 38% do universo de institu-

ições de ensino.  

 

 

 

 

 

 

  

7% 

13% 

7% 

54% 

19% 

Gráfico 2 

Norte 

Nordeste 

Centro Oeste 

Sudeste 

Sul 



66 

 

Gráfico 2 – Editoras Universitárias Brasileiras 

 

Fonte: Portal e-Mec (BRASIL. Ministério da Educação, 2011). 

 

Gráfico 3 – Distribuição geográfica das editoras universitárias brasileiras 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação à distribuição geográfica das editoras universitárias brasileiras, pode-se 

constatar que a maioria delas estão distribuídas nas regiões Sudeste e Sul, com 32% e 29% res-

pectivamente. Após um exame minucioso dos sítios das 120 editoras universitárias brasileiras, 

realizado em maio de 2011, para identificar iniciativas de publicação de livros digitais, foram 
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encontradas 18 editoras que publicam obras em formato digital, o que representa exatamente 

15% do total.  

 
Gráfico 4 – Editoras universitárias brasileiras que possuem iniciativas de publicação de livros digitais  

         (maio, 2011) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em maio de 2012, foi realizada uma revisão da coleta de editoras que possuíam iniciati-

vas de publicação de livros digitais e foram acrescentadas mais sete que agregaram iniciativas 

de publicação de livros digitais às suas linhas de produção, no decorrer de um ano, totalizando 

25 editoras. Portanto, 21% das editoras universitárias no Brasil possuem iniciativas de publica-

ção de livros digitais. 

 
Gráfico 5 – Editoras universitárias brasileiras que possuem iniciativas de publicação de livros digitais  

       (maio, 2012) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As informações coletadas a partir do exame dos sítios das editoras universitárias foram 

registradas na matriz (ver Apêndice C). Pode-se constatar que das 120 editoras, 100 são filiadas 

à ABEU, 8 pertencem à LEU, enquanto 12 são independentes. Cinco editoras não possuem sí-

tios específicos, divulgando suas publicações através dos portais das notícias nos sítios das uni-

versidades. Uma das editoras identificadas (Cedes) publica somente periódico. Das 120 editoras 

localizadas, 18 não disponibilizam os seus catálogos nos sítios analisados, portanto a grande 

maioria das editoras (85%) permite que os usuários consultem seus catálogos através dos seus 

sítios. 

No quadro 2 são apresentados os dados que apontam iniciativas de inovação editorial 

entre as editoras universitárias brasileiras, obtidos através de um rigoroso trabalho de documen-

tação da informação disponível na homepage dessas 25 instituições identificadas. 
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Quadro 2 – Matriz de Indicadores – Inovação Editorial 
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Quadro 2 – Matriz de Indicadores – Inovação Editorial (continuação) 

 
Fonte: Elaboração própria.
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De acordo com os dados institucionais das editoras em relação ao ano de fundação dis-

ponibilizado nos sítios analisados, a Editora UFSC é a mais antiga, com sua fundação datando 

de 1970, e a mais recente é a EduEMG, fundada em 2008. Das 25 editoras universitárias, 16 são 

associadas à ABEU, 1 pertence à LEU e 8 são independentes. Em relação à distribuição geográ-

fica das editoras universitárias com iniciativas de publicação de livros digitais, a região Sul os-

tenta a maior concentração de editoras com 10 (40%) instituições do total de 25. A região que 

menos conta com editoras com iniciativas é o Norte com 2 (8%) editoras. 

 
Gráfico 6 – Distribuição geográfica das editoras universitárias que publicam livros digitais 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em relação à política editorial, 6 (24%) editoras disponibilizam políticas editoriais em 

seus sítios. Nenhuma das políticas editoriais fornece indicações explícitas e formais sobre as 

novas opções tecnológicas de produção. Duas editoras fornecem algum tipo de documentação 

relacionada às publicações digitais, porém nenhuma delas foi muito esclarecedora sobre os mo-

tivos que influenciaram tais iniciativas. A EDUFGD e a Edunesp Cultura Acadêmica disponibi-

lizam um edital e um folder, respectivamente, de chamada para publicação de livros em formato 

digital, com as normas e diretrizes para os autores. 

Em relação ao catálogo, a grande maioria das editoras disponibiliza o catálogo online, 

com exceção de 2 delas. No conjunto das 25 editoras, a oferta de livros digitais varia de um a 

todos os títulos do catálogo. A Edunesp (selo editorial Cultura Acadêmica) permite livre acesso 

a todos os livros que pertencem à coleção PROPG-Digital, porém o selo editorial Cultura A-
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cadêmica tem livros que são comercializados somente no formato impresso. A Edufba permite 

o livre acesso às obras publicadas após o ano de 2008, quando a editora alterou a forma do con-

trato de direito autoral. Outra grande iniciativa de publicação de livros digitais é a da EdiPU-

CRS que disponibiliza 100 livros digitais, ou seja, grande parte do seu acervo, gratuitamente em 

seu sítio. 

Buscou-se também averiguar se as publicações de livros digitais faziam parte do catálo-

go das editoras. Das 25 editoras, 11 (44%) disponibilizaram livros digitais que faziam parte de 

seus catálogos, 5 (20%) disponibilizaram alguns livros pertencentes ao catálogo e outros que 

não integravam o catálogo online e 9 (36%) publicaram livros em formato digital que não per-

tencem aos seus catálogos. 

Em geral, as editoras utilizam seções específicas de seus sítios para disponibilizar os li-

vros digitais, tais como e-Books, downloads, obras eletrônicas, acervo digital. Algumas dispo-

nibilizam no próprio catálogo, com a indicação de permissão de download da obra e outras dis-

ponibilizam na página inicial dos seus sítios. As únicas que se diferenciam, como dito anterior-

mente, foi a Eduneb que disponibiliza os livros em outros sítios e a Edufba que disponibiliza os 

livros digitais no repositório institucional da Universidade. As editoras da UFF e da Unesp exi-

gem o cadastro do leitor para permitir o acesso às obras gratuitas. Portanto, em relação à forma 

de disponibilização dos livros digitais, as editoras adotam estratégias diferenciadas em seus sí-

tios: a maioria das editoras disponibiliza nas páginas iniciais de seus sítios ou em seções especí-

ficas; das 25 editoras, 7 disponibilizaram em seus catálogos principais. Porém, mesmos nas se-

ções específicas não há um esclarecimento para o leitor/consumidor sobre as razões para adotar 

padrões tecnológicos que alteram o processo de editoração tradicional e para aderir à inovação 

editorial. Também não estão documentados os motivos dos editores em optar por oferecer aces-

so gratuito aos livros digitais. 

Percebe-se que utilizam a internet para divulgar seus catálogos mesmo as editoras que 

não possuem iniciativas de publicação de livros digitais. Isso demonstra que as editoras estão 

utilizando o espaço virtual para a divulgação seus livros. No caso das editoras que publicam 

livros digitais, utilizam a web não somente para a divulgação, mas para a distribuição e, em al-

guns casos, para a comercialização dos livros digitais. Outra característica que chamou atenção 

foi que 9 editoras (36%) que publicam livros digitais elaboraram um catálogo específico para 

esses livros, separando-os do seu catálogo principal, como é o caso da Unesp, que criou um selo 

diferenciado para os livros digitais. Com isso, nota-se que o livro digital recebe um tratamento 

diferenciado em relação aos livros impressos, característica própria de um novo modelo editori-

al que ainda está em fase experimental nas editoras. 
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O formato utilizado por 96% das editoras, ou seja, 24 editoras, foi o PDF que é um for-

mato de padrão aberto para livros digitais, como foi dito anteriormente. Somente a EDUFSC 

não permite o download dos livros digitais, disponibilizando-os na íntegra para a leitura online 

em seu sítio.  

O último aspecto investigado relaciona-se às áreas do conhecimento a que pertencem os 

livros digitais publicados pelas editoras. As áreas de conhecimento utilizadas na análise perten-

cem à Tabela de Áreas de Conhecimento da Capes (CAPES, 2009) e serviram como parâmetros 

para investigar quais as áreas que mais publicam livros digitais no Brasil. 

 

Gráfico 7 – Áreas do conhecimento dos livros digitais publicados pelas editoras universitárias brasileiras 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 De acordo com a pesquisa, 18 editoras com iniciativas de publicação de livros digitais 

no Brasil publicam na área de Ciências Humanas. Em seguida, vem a área de Ciências Sociais 

Aplicadas, com 15 editoras, mostrando que as áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

têm predominância no cenário acadêmico brasileiro de publicações digitais. A única área do 

conhecimento que não tem publicação de livros digitais é a área das Engenharias. 

O segundo momento da pesquisa consistiu na aplicação de entrevistas, após a realiza-

ção da análise das iniciativas de publicações de livros digitais por editoras universitárias es-

trangeiras e da investigação nos sítios das editoras universitárias brasileiras. As entrevistas 
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foram necessárias para investigar, junto aos gestores, as motivações que levaram essas edito-

ras a aderir ao modelo de publicação em formato digital, pois com a coleta de dados não foi 

possível comprovar que há uma efetiva mudança do paradigma editorial no âmbito acadêmico 

brasileiro. 

A primeira pergunta dos roteiros (ver apêndice D) tinha a ver com a caracterização da 

iniciativa de publicação de livros digitais das editoras entrevistadas. Para tanto, perguntou-se 

sobre os objetivos e as expectativas da publicação de livros digitais e sobre o papel da Reito-

ria ou a Pró-Reitoria de Pós-Graduação na concepção da iniciativa. (Apêndice E) 

 A segunda pergunta foi em relação à avaliação dos resultados das iniciativas de publica-

ção de livros digitais, caso houvesse resultados (Apêndice F). Foi perguntado às editoras se 

havia alguma avaliação sobre a iniciativa de publicação de livros digitais e caso tivesse, qual 

seria essa avaliação. Perguntou-se também sobre o impacto esperado, se os resultados foram 

alcançados, se houve alguma consequência não esperada e se as editoras pretendiam alterar a 

estratégia de publicação de livros digitais. 

 A terceira pergunta foi sobre a política editorial, para verificar se: (1) a política cobria 

aspectos relacionados à publicação de livros digitais; (2) como foi o processo de elaboração 

da política ou do documento sobre a publicação de livros digitais; (3) se houve controvérsias 

no Conselho Editorial em relação à elaboração do documento e; (4) no caso de haver tal do-

cumento, se este está disponível ao público. (Apêndice G) 

 A quarta pergunta teve relação com a disponibilização gratuita das publicações de livros 

digitais, para averiguar se (1) as iniciativas tinham relação com o Movimento de Livre Acesso 

à Literatura Científica; (2) conhecimento das editoras em relação às iniciativas de publicação 

de livros digitais estrangeiras; (3) se as editoras se enquadravam nos modelos das iniciativas 

internacionais, como por exemplo o OAPEN; (4) quais as vantagens de disponibilizar gratui-

tamente livros universitários e; (5) se as editoras irão adotar essas mesmas diretrizes para to-

das as obras nos próximos anos. (Apêndice H) 

 A quinta pergunta foi em relação a: (1) perspectiva dos livros digitais no âmbito das 

editoras universitárias; (2) se as editoras pretendem lançar outras estratégias editoriais em 

formato digital e; (3) se os gestores concordam com a ideia de que em breve toda informação 

será digital (Apêndice I). 
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 As editoras da Unesp e da Ufba fazem parte da rede SciELO Livros e foram questiona-

das sobre suas participações no projeto. As perguntas levaram os gestores a falar sobre (1) a 

participação no projeto do SciELO Livros; (2) quais as expectativas das editoras em participar 

do Projeto SciELO Livros e; (3) como o SciELO Livros se relaciona com essas editoras. (A-

pêndice J) 
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8 Discussão e Análise dos Dados 

 

Foram identificadas 318 universidades e centros universitários no portal e-Mec. Pela vi-

sita aos portais de cada uma dessas 318 universidades e centros universitários, foi possível loca-

lizar 120 editoras universitárias, representando 38% do universo de instituições de ensino. Das 

120 editoras universitárias localizadas, 25 (21%) possuem iniciativas de publicação de livros 

digitais.  Mais da metade das instituições de ensino está concentrada na região sudeste. A região 

Sul, apesar de contar com um número inferior de universidades e centros universitários (19%) 

em relação à região Sudeste (54%), no que diz respeito às editoras universitárias esse número se 

equipara com 29% na região Sul e 32% na região Sudeste. Em relação às editoras universitárias 

que publicam livros digitais, a região Sul possui 10 editoras, o que representa 40% do total de 

25 editoras. Esses resultados demonstram que a região Sul pode ser considerada a região mais 

desenvolvida como pólo editorial universitário no Brasil. 

Segundo a coleta de dados das editoras universitárias com iniciativas de publicação de 

livros digitais, ocorrida em maio de 2012, pode-se comprovar que o número de iniciativas está 

crescendo. Em maio de 2011, havia 15% de editoras que publicavam livros digitais; após um 

ano, esse número cresceu para 21%, representando 6% de aumento. Portanto, a tendência é que 

aumente o número de editoras universitárias que adotem o livro digital. 

De acordo com as informações obtidas e sistematizadas no quadro 2 – Matriz de Indica-

dores – Inovação Editorial, pode-se constatar que existem iniciativas de inovação editorial entre 

as editoras universitárias brasileiras. Foram realizadas entrevistas para se entender melhor essas 

iniciativas, seus objetivos e conhecer os fatores que estão influenciando as editoras universitá-

rias a propor uma inovação editorial na cadeia produtiva do livro acadêmico no Brasil. 

Os gestores afirmaram que as iniciativas partiram da política institucional das Univer-

sidades, com exceção da Edufba, onde a gestora levou a proposta para a Administração Cen-

tral a partir da sua tese de doutorado. De acordo com os gestores entrevistados, os projetos de 

publicação de livros digitais das três editoras têm por objetivo dar uma maior visibilidade à pes-

quisa acadêmica, mediante a disponibilização dos livros digitais para toda a sociedade, em nível 

nacional e internacional. Espera-se que as editoras continuem no mercado de publicação de li-

vros digitais, aumentando a produção de livros nos próximos anos e a ampliando a visibilidade 

das editoras. Os projetos das três editoras entrevistadas são financiados pelas respectivas Pró-

Reitorias de Pós-Graduação. Pode-se inferir, portanto, que as iniciativas são uma questão de 

política institucional voltada para a disseminação e divulgação da pesquisa elaborada nas uni-
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versidades, como forma de aumentar a visibilidade, tanto das instituições como dos seus docen-

tes e pesquisadores. 

Segundo os gestores, nenhuma das editoras dispõe de políticas editoriais específicas 

formalizadas em um documento escrito para a publicação de livros digitais. As políticas estão 

inseridas nos projetos das iniciativas, porém não estão disponíveis para o público. Portanto, não 

se pode considerar que as editoras têm políticas editoriais, visto que essas não estão escritas e, 

portanto, não podem ser legítimas. (ROSINHA, 1989) Procurou-se nos sítios das editoras pela 

política editorial e/ou documento que cobrisse os aspectos relacionados à publicação dos livros 

digitais. Os quatro documentos encontrados não explicavam os motivos da inserção do livro 

digital na produção das editoras e alguns se destinavam a explicar as normas e diretrizes da no-

va forma de publicação. Portanto, pode-se perceber que há uma falta de transparência por parte 

das editoras no que se refere às políticas editoriais ou documentos sobre a iniciativa de publi-

cação de livros digitais nos sítios. Acredita-se que a falta de políticas editoriais nos sítios se dá 

pelo fato dessas políticas não estarem formalizadas em um documento escrito.  Com isso, não 

foi possível averiguar por meio dos sítios das editoras quais as motivações e fatores que leva-

ram essas editoras a publicar livros digitais. 

Um resultado que saltou aos olhos foi o fato de todas as 25 editoras universitárias que 

publicam livros digitais no Brasil permitirem o acesso gratuito às obras. Todas disponibilizam 

em seus sítios obras completas para download gratuito ou, como é o caso da EDUFSC, permite 

a leitura online do livro completo. A disponibilização dos livros digitais gratuitamente pelas 

editoras universitárias varia de um a todos os títulos do catálogo. Essa evidência parece indicar 

que, apesar de seu número ainda ser reduzido, as editoras que publicam obras em formato digi-

tal mostram uma tendência de adesão ao modelo de livre acesso, assim como as iniciativas das 

editoras universitárias estrangeiras, tais como o projeto OAPEN. E embora não esclareçam os 

motivos, julga-se que essa decisão evidencia uma preocupação com as questões políticas e soci-

ais que envolvem a democratização da informação e o acesso ao livro acadêmico. (ADEMA, 

2010) No futuro, essa estratégia editorial pode vir a representar uma mudança radical no cenário 

brasileiro da editoração. 

Os gestores da Edufba e da EdiPUCRS confirmaram que as iniciativas de disponibili-

zar os livros digitais gratuitamente tem a ver com o Movimento de Livre Acesso à Literatura 

Científica. O gestor da Edunesp afirma que não é uma política da editora participar do movi-

mento e justifica a não-participação devido ao fato de o restante do catálogo estar sendo ven-

dido, tanto digital quanto em papel. A editora da Unesp disponibiliza uma parte dos seus li-

vros em acesso aberto e o gestor afirma que o intuito é aumentar a visibilidade da produção 
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acadêmica, visto que esta é feita para ser lida por todos. Esse fato demonstra que mesmo o 

gestor não confirmando na entrevista, esta editora faz parte desse movimento, pois os ideais 

são os mesmos, ou seja, a editora busca disponibilizar para toda sociedade os conteúdos de-

senvolvidos e produzidos pelas universidades. 

No exterior há uma tendência de adoção do modelo de negócio híbrido pelas editoras 

universitárias, isto é, os livros são disponibilizados online gratuitamente; quanto à venda, ela é 

feita para os livros em formato digital nos sítios das editoras e por impressão sob demanda. 

Com as entrevistas realizadas, comprovou-se que duas editoras, EdiPUCRS e a Edunesp, já 

adotaram o modelo de negócio híbrido. O gestor da EdiPUCRS confirma que a adoção do mo-

delo híbrido tem influência das iniciativas de publicação de livros digitais das editoras universi-

tárias estrangeiras, sobretudo o projeto OAPEN. Já o gestor da Edunesp nega essa vinculação, 

afirmando que a adoção desse modelo de negócio é uma forma de acompanhar as tendências do 

mercado universitário internacional, mas que não há projetos e iniciativas específicas. 

Outra questão que chamou atenção foi em relação às estratégias adotadas pelas editoras 

Unesp e Ufba. Ambas disponibilizam grandes volumes de obras digitais para acesso gratuito, 

como foi dito anteriormente, porém adotam estratégias diferentes. A disponibilização de todo o 

acervo em formato digital gratuito adotado pela Edunesp e pela Edufba é semelhante aos mo-

delos de publicação de livros digitais internacionais, sobretudo o modelo da Open Book Pu-

blishers, por ser uma editora independente. 

A Editora da Unesp lançou um selo editorial chamado Cultura Acadêmica para disponi-

bilizar os livros digitais que formam a Coleção Propg Digital, uma forma comum na área edito-

rial para distinguir obras com objetivos diferenciados. A editora disponibiliza todos os livros da 

coleção PROPG-Digital em acesso aberto em seu sítio. No caso, a estratégia distingue a publi-

cação digital da publicação impressa, produzida e vendida pela Editora Unesp. Em entrevista, o 

gestor Dr. Jézio Gutierre foi questionado a respeito da criação de um selo diferenciado para a 

coleção de livros digitais e explicou que o Selo Cultura Acadêmica teve a intenção, original-

mente, de dar uma agilidade maior à editora. Já existe há mais de 15 anos e foi criado para casos 

específicos. O objetivo é dar maior agilidade para a tramitação de determinadas propostas que 

de outra forma a Edunesp não conseguiria publicar. Conforme a avaliação da editoria, é possí-

vel que alguns títulos sejam aprovados para publicação sem que haja a interferência do conselho 

editorial. A pré-condição para isso é que esses títulos sejam financiados pelos propositores. En-

tão, se o autor já dispõe de um título chancelado por conselho editorial acadêmico estabelecido 

por ele e constituído por pessoas idôneas e pertencentes a corpus de universidades reconheci-

das, que assumem a responsabilidade de conteúdo, a Unesp possibilidade a publicação com o 
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ISBN e o selo Cultura Acadêmica. O gestor afirma que o PROPG-Digital do Cultura Acadêmi-

ca é um início, a inauguração de um projeto que a Unesp tem para estar presente no universo 

digital do durante os próximos anos. A verdade é que embora a editora justifique sua coleção 

digital como uma forma de acompanhar a tendência do mercado (REZNIK, 2011), os critérios 

para selecionar os títulos que serão impressos e os que serão disponibilizados online não ficam 

claros.   

A Edufba, por outro lado, disponibilizou todos os livros do seu catálogo, posteriores a 

2008, no repositório institucional da UFBA (RI). Essa iniciativa, porém, não está claramente 

identificada no website da editora, seja através de notícias ou de links que remetam o leitor ao 

repositório. Essa informação foi obtida através do artigo publicado por Rosa, Meirelles e Pala-

cios (2011), onde há o relato da implantação e disponibilização dos livros no RI. Em entrevista, 

a gestora Flávia Garcia Rosa falou sobre a questão dos livros disponibilizados, afirmando que a 

editora está atualizando os contratos anteriores a 2008 para que os livros referentes a esse perío-

do também possam ser disponibilizados gratuitamente. A gestora justificou essa questão de não 

ter informações sobre a iniciativa de disponibilizar os livros gratuitamente no repositório, afir-

mando que inicialmente não se pensou em colocar no repositório ou no site da Edufba esse link 

para acessar os livros digitais no repositório. A gestora afirmou que o correto seria ter na página 

da Ufba tanto um link para o repositório como pra Edufba. Confirmou que no sítio da Edufba 

não tem um link remetendo ao repositório e nem informando sobre a disponibilização dos livros 

da editora no RI. Mas informou que a editora está atualizando o sítio e possivelmente será cria-

do um link remetendo ao repositório. 

Como não há documentos e políticas acerca das publicações digitais, os critérios de es-

colha dos livros que serão publicados em meio digital não são claros e não puderam ser identifi-

cados. Isso caracteriza que o livro digital não tem recebido o mesmo tipo de publicidade que os 

livros impressos por parte dessas editoras.  

Assim como os modelos das editoras universitárias internacionais, os livros da maioria 

das iniciativas brasileiras (24 editoras) estão disponibilizados no formato PDF. As editoras E-

dunesp e Edufba estão publicando livros digitais no formato ePub no portal SciELO Livros. 

Portanto, o fato de os livros estarem disponibilizados no formato PDF permite uma maior inte-

roperabilidade, pois estes podem ser acessados através de vários softwares e plataformas, am-

pliando, dessa maneira, o acesso ao conhecimento. 

As publicações de livros digitais abrangem a maioria das áreas do conhecimento estabe-

lecidas pela Capes. A única área que não possui livros digitais é a das Engenharias. No Brasil, 

assim como as iniciativas de publicação de livros internacionais, as editoras universitárias se-
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guem a tendência de publicar livros digitais mais na área de Ciências Humanas e Sociais Apli-

cadas. Porém, há um grande percentual de editoras que publicam também nas áreas das Ciên-

cias Biológicas e de Linguística, Letras e Artes, diferente do que ocorre no exterior, que tem 

suas publicações mais voltadas para as Ciências Humanas e Sociais. 

Todos os gestores afirmaram que as iniciativas de publicação de livros digitais foram a-

lém das expectativas, pois houve uma grande procura e um grande acesso aos livros digitais 

disponibilizados. Portando, o impacto que se esperava obter foi superado, sobretudo em relação 

ao acesso dos livros fora das comunidades acadêmicas das universidades, inclusive com acessos 

internacionais. A gestora da Edufba afirmou também que se esperava um aumento da credibili-

dade da Editora e a expectativa que foi alcançada. O fato de as expectativas terem sido alcança-

das e dos impactos dos projetos terem sidos positivos mostra que as iniciativas foram acertadas, 

alinhadas ao seu tempo; assim, o sucesso obtido pode garantir uma continuidade e até mesmo 

um aumento da publicação de livros digitais no mercado editorial universitário brasileiro. 

Ao serem questionados em relação às consequências não esperadas dos projetos, os ges-

tores da Edunesp e da Edufba apontaram que houve algumas dificuldades em relação às ques-

tões técnicas de editoração digital. Ambos afirmaram que essas dificuldades serviram para aper-

feiçoar o trabalho técnico das editoras e para prepará-las a continuar a publicação dos livros 

digitais com mais eficiência, das demais obras que constam em seus catálogos. A gestora da 

Edufba apontou a tendência de cópia do modelo impresso para o digital, confirmando o que foi 

dito em relação à apropriação das características do livro impresso para o livro digital. 

Somente a editora da Unesp teve divergências na elaboração do projeto da iniciativa 

de publicação de livros digitais. As controvérsias partiram do fato de os livros digitais serem 

disponibilizados gratuitamente e porque, segundo o gestor, a comunidade acadêmica ainda vê 

com muita desconfiança o conteúdo digital. Esse temor da comunidade acadêmica perante os 

livros digitais pode explicar o fato da maioria das editoras não publicarem ainda nessa mídia. 

Explica também o porquê de algumas editoras disponibilizarem um ou dois livros digitais, 

como forma de testar o novo tipo de publicação paulatinamente, demonstrando que as editoras 

estão num estágio inicial de desenvolvimento dessas iniciativas. 

Com a pesquisa empírica, pode-se constatar que, no campo das editoras universitárias, 

o Brasil está seguindo, mesmo que num estágio inicial, a tendência internacional de adoção 

dos livros digitais como forma de inovação editorial para evitar a obsolescência de manter-se 

no modelo editorial tradicional ou impresso. Isso se comprovou pelo fato de 21% das editoras 

universitárias brasileiras terem iniciativas de publicação de livros digitais. Essas iniciativas, 

assim como algumas iniciativas estrangeiras (Open Book Publishers – OBP), são independen-
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tes. Porém, em 2012 foi lançado no Brasil o SciELO Livros, com uma estratégia semelhante 

aos projetos internacionais OAPEN, UPCC e o GLC, consórcios de editoras que se unem para 

vencer as dificuldades encontradas pelo mercado editorial de livros impressos (FERWERDA, 

2010; ADEMA, 2010) e para proporcionar um maior acesso à informação. 

O SciELO Livros surge como o primeiro consórcio brasileiro para fazer frente a essas 

dificuldades do mercado editorial impresso no Brasil e inserir as editoras universitárias nacio-

nais no mercado de publicações de livros digitais em âmbito internacional. A Rede SciELO 

Livros, assim como os consórcios internacionais, tem por objetivo ampliar a visibilidade, a-

cessibilidade, uso e impacto das pesquisas científicas produzidas nas universidades. 

Os gestores da Edunesp e da Edufba falaram, na entrevista, que é importante e enri-

quecedor para as editoras participarem do projeto-piloto do SciELO Livros. As expectativas 

dos gestores é construir um caminho de excelência para os livros digitais brasileiros e constru-

ir também indicadores de qualidade e de qualificação para os livros digitais no Brasil. A parti-

cipação das editoras no SciELO aumenta a credibilidade e visibilidade das editoras e, conse-

quentemente, da produção científica nacional. Os gestores ainda comentaram que, após o pro-

jeto-piloto, o esperado é que a rede amplie o número de editoras participantes, incentivando o 

setor universitário brasileiro a entrar definitivamente no mercado editorial digital no Brasil e 

no mundo. Por ser um projeto pioneiro, onde não se tem certezas e garantias de sucesso e sus-

tentabilidade, os gestores esperam que a participação na Rede SciELO Livros possa prepará-

los para o mercado editorial que, certamente, será digital. 

Com as entrevistas, ficou evidenciado que os gestores de editoras universitárias estão 

sendo motivados pela tendência de crescimento da produção do livro digital pelas editoras 

universitárias internacionais. Eles afirmam que o futuro do mercado editorial universitário é 

digital, pois o meio digital é propício para edições acadêmicas.  

Ao serem questionados acerca de que em breve toda a informação será digital, os ges-

tores se mostraram cautelosos. Essa cautela deve-se ao fato de o mercado de livros digitais ser 

muito recente e a fatores culturais que valorizam o livro impresso em relação ao seu valor 

simbólico. (BOURDIEU, 1989) O gestor da EdiPUCRS foi o único que vislumbrou para o 

meio acadêmico que toda a informação será digital. Os gestores da Edufba e da Edunesp a-

firmaram que o livro impresso e o livro digital ainda irão coexistir por muito tempo. (CHAR-

TIER, 1999, BENÍCIO; SILVA, 2005, ECO; CARRIÈRE, 2010, DARNTON, 2010, O gestor 

da Edunesp aprofundou mais essa questão, abordando três questões que já foram debatidas no 

decorrer da dissertação e que, segundo ele, representam incógnitas para o futuro do mercado 

digital. A primeira é sobre a alfabetização das gerações futuras que será feita através do meio 
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digital. Esse fato irá causar uma mudança de valores culturais que será favorável ao livro digi-

tal, em detrimento do livro impresso. A segunda, também compartilhada pela gestora da E-

dufba, é sobre o que o gestor chama de clonagem dos livros impressos através da digitaliza-

ção. (SILVA; BUFREM, 2001) Porém, ambos acreditam que a tendência é que essa apropria-

ção das características dos livros impressos mude, pois, com as tecnologias, os livros digitais 

irão possibilitar recursos que os livros impressos não permitem. A terceira questão que o ges-

tor da Edunesp aponta é sobre o conceito de livro digital. Para o ele, o livro digital terá o 

mesmo tratamento do livro, mas não é livro, assim como Chartier (2001) que afirma que o 

livro digital não pode ser considerado um livro tradicional, por não haver tal vinculação entre 

objeto e obra.  
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9 Conclusão 

 

Os resultados desta pesquisa indicam que ainda não está ocorrendo uma mudança signi-

ficativa no cenário editorial universitário brasileiro. Observou-se que as editoras universitárias 

nacionais estão em fase inicial de inserção do livro digital como estratégia de inovação editorial. 

Constatou-se que 25 (21%) editoras universitárias, de um universo de 120, têm iniciativas de 

publicação de livros digitais. Este número demonstra portanto que poucas editoras estão bus-

cando a inovação editorial para dinamizar a comunicação da informação científica. 

Percebeu-se também que embora todas as 25 editoras disponibilizem gratuitamente 

quantidades variadas de livros digitais, nenhuma delas menciona quais foram os fatores que 

motivaram essa tendência, seja através de suas políticas editoriais ou de outros documentos dis-

poníveis em seus sítios. Ao serem questionados sobre a existência de uma política ou de algum 

documento que esclareça os aspectos relacionados à publicação de livros digitais, os gestores 

entrevistados disseram que não havia política ou documento escrito abordando o novo tipo de 

publicação e que as políticas não estão disponíveis para o público. Ou seja, não há como saber 

quais as verdadeiras motivações e as estratégias que sustentam essas iniciativas. 

Por meio das informações obtidas nas entrevistas, pode-se inferir que essas iniciativas 

são influenciadas pelos modelos de publicação de livros digitais no exterior, voltados para a 

implantação do modelo de livre acesso no setor de livros acadêmicos. O gestor da Edunesp ne-

gou ter seguido modelos internacionais, mas afirmou que acompanha as tendências do mercado 

editorial universitário internacional. Observa-se, contudo, que esta editora segue de perto os 

ideais do movimento de livre acesso ao livro acadêmico, assemelhando-se às editoras universi-

tárias internacionais e às editoras acadêmicas independentes como a Open Book Publishers. Por 

outro lado, constatou-se que a livre disponibilização dos livros digitais decorre do interesse das 

editoras em dar maior visibilidade à pesquisa acadêmica. 

Outro fator predominante no discurso dos gestores é o fator econômico. Embora decla-

rem que buscam acompanhar as tendências mundiais de inovação editorial do mercado universi-

tário, os gestores também afirmaram que os projetos nacionais de publicação de livros digitais 

visam alcançar credibilidade para expandir seus negócios internacionalmente. Naturalmente, 

constatou-se que ainda há dúvidas sobre a inserção do livro digital na linha de produção das 

editoras universitárias nacionais. Isso talvez justifique a baixa adesão das editoras universitá-

rias brasileiras à inovação editorial representada pelo livro digital. Além disso, a questão do 

financiamento das publicações é outro fator que pode estar impedindo as editoras de agregar o 

livro digital à sua linha de produção. Todos os gestores entrevistados afirmaram que as inicia-
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tivas de publicação de livros digitais são financiadas pelas respectivas Pró-Reitorias de Ensino e 

Pesquisa. Acredita-se que boa parcela das universidades e centros universitários que ainda não 

possuem iniciativas de publicação de livros digitais está esperando um mercado mais consoli-

dado para liberar mais financiamento para a nova modalidade de produção. Tal situação pode 

começar a mudar com a implantação do SciELO Livros, que sem dúvida vai influenciar a ino-

vação editorial na cadeia produtiva do livro universitário brasileiro. 

O SciELO Livros é uma iniciativa inovadora para o setor universitário brasileiro. É pos-

sível supor que a iniciativa do SciELO Livros influencie as práticas do setor editorial nacional – 

tanto o setor acadêmico como o setor comercial – através da introdução dos livros digitais em 

sua linha de produção. Ao disponibilizar livros digitais gratuitos, o SciELO Livros dinamiza a 

comunicação e a circulação da informação científica, estimulando as editoras universitárias na-

cionais a aderirem ao movimento de acesso livre à comunicação científica. Com o SciELO Li-

vros, o Brasil se coloca em igualdade em relação às grandes iniciativas de consórcios interna-

cionais de editoras universitárias para a publicação de livros digitais, tais como o OAPEN e o 

UPCC. A Rede SciELO Livros beneficia-se ainda do selo de qualidade do SciELO e insere o 

Brasil no mercado editorial universitário mundial. 

Portanto, pode-se antever uma tendência de que em breve a maioria das editoras uni-

versitárias adote o livro digital como padrão de inovação editorial, mesmo que por algum 

tempo o novo produto coexista com o livro impresso. Em termos culturais, percebe-se que a 

sociedade caminha para uma mudança expressiva, no cerne da qual o fator tecnológico terá 

predomínio, alterando os comportamentos e os hábitos dos indivíduos na direção de um futuro 

em que toda informação seja digital. 

Por fim deve-se registrar que durante a revisão de literatura não foram localizados estu-

dos que discutissem as alterações que se delineiam no ciclo da comunicação científica a partir 

da introdução dos livros digitais e eletrônicos. Isto implica que não foi possível recorrer a um 

referencial teórico integrador, que norteasse a interpretação dos resultados obtidos, auxiliando a 

consolidar as reflexões necessárias às presentes conclusões. Dessa maneira, recomenda-se que 

haja novas pesquisas sobre a problemática e que a área se dedique a caracterizar melhor esse 

novo modelo de comunicação científica, que vem sendo posto em prática pelas editoras univer-

sitárias que já aderiram à inovação editorial representada pelo livro digital. 
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Apêndice A – Matriz de coleta de dados das universidades e centros universitários brasileiros 

 

 

Matriz de coleta de dados das universidades e centros universitários brasileiros 

  Instituição  Sigla Estado Editora Universitária Website da Editora 
Tipo de Publicação 

da Editora 
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Apêndice B - Matriz de coleta de dados das editoras universitárias brasileiras: investigação das iniciativas de publicação de livros digitais 
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APÊNDICE C – Matriz simplificada: resultado da análise das editoras universitárias que possuem iniciativas de publicação de livros digitais 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Gratuitamente
Para a 

venda
Obs. sobre quant. de lv Sim

Sim, alguns 

livros
Não

Qual o formato 

dos livros 

digitais 

disponibilizados?

Áreas do 

Conhecimento das 

publicações digitais

A política editorial cobre 

aspectos relacionados à 

publicação digital?

Existe no website algum 

outro documento informando 

os aspectos relacionados à 

publicação digital?

O catálogo 

está online?

A editora disponibiliza livros digitais em seu 

website, gratuitamente ou para a venda?

As publicações digitais 

disponibilizadas pertecem 

ao catálogo da editora?

De que maneira 

a editora 

disponibiliza os 

livros digitais?

Matriz Simplificada: Resultado da análise das editoras universitárias que possuem iniciativas de publicação digital

Dados Institucionais Política editorial da editora Livros digitais

Dados 

Institucionais

Sigla da 

Instituição
Estado

Ano de 

Fundação

É filiada à ABEU?

Existe política 

editorial no 

website?
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Apêndice D – Roteiros das entrevistas com os gestores de editoras universitárias que  

possem iniciativas de publicação de livros digitais 

 

 
Roteiro Entrevista (1) 

Jézio Hernani Bonfim Gutierre, Edunesp 

 

1. A Unesp tem uma iniciativa de publicação de livros digitais. O senhor poderia falar 

um pouco sobre essa iniciativa? 

 1.1 Como se caracteriza a iniciativa? 

 1.2 Quais os objetivos? 

 1.3 Quais as expectativas da editora ao criar a coleção de livros digitais? 

 1.4 Por que criar um selo editorial distinto (Cultura Acadêmica)? 

 1.5 Qual o papel da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp na concepção dessa  

       iniciativa? 

 

2. A iniciativa teve início há cerca de dois anos. Já houve alguma avaliação dos resulta-

dos? Qual foi essa avaliação? 

 2.1 Qual o impacto que a Unesp esperava obter? 

 2.2 Os resultados foram alcançados? 

 2.3 A iniciativa teve consequências não esperadas? 

 2.4 A Unesp pensa em alterar sua estratégia de publicação de livros digitais? 

 

3. A iniciativa de publicação digital está inserida na política editorial da Unesp? Ou exis-

te uma política editorial específica para os livros digitais? 

 3.1 A política de publicação de livros digitais da Unesp abrange outras estratégias? 

 3.2 Como foi o processo de elaboração da política de publicação de livros digitais? 

 3.3 Houve controvérsias no Conselho Editorial a propósito dessa política? 

 3.4 Existe um documento que reflita a política da Unesp para os livros digitais? 

 3.5 O documento está disponível ao público? 

 

4. Além de publicar os livros em formato digital, a Unesp oferece acesso gratuito às o-

bras da Coleção Propg Digital. Para a Unesp, que associação existe entre o formato digi-

tal e o Movimento de Livre Acesso à Literatura Científica? 

 4.1 A Unesp conhece as iniciativas de livre acesso a livros acadêmicos implantadas por  

      editoras universitárias estrangeiras? 

 4.2 A Unesp se enquadra nesse modelo (OAPEN) de publicaçãode livros? 

 4.3 Quais são as vantagens de disponibilizar gratuitamente livros universitários? 

 4.4 A Unesp poderia fornecer informações sobre o acesso aos livros digitais? 

 4.5 A Coleção Propg Digital vai adotar as mesmas diretrizes nos próximos anos? 

 

5. É do nosso conhecimento que a Unesp faz parte, ao lado da Ufba e da Fiocruz, da ini-

ciativa SciELO Livros, que propõe a constituição de uma base de livros científicos e a-

cadêmicos em formato digital orientada pela filosofia do acesso livre. O senhor poderia 

falar um pouco sobre isso? 

 5.1 Quais as expectativas da Unesp em participar do Projeto SciELO Livros? 

 5.2 Como o SciELO Livros se relaciona com a Coleção Propg Digital e com a Editora  

       Unesp? 
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6. Qual a perspectiva dos livros digitais no âmbito das editoras universitárias? 

 6.1 A Unesp pretende lançar outras estratégias editoriais em formato digital? 

 6.2 O Sr. concorda com a ideia de que em breve toda informação será digital? 
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Roteiro Entrevista (2) Flávia Garcia Rosa, Edufba 

 

1. A Edufba tem uma iniciativa de publicação de livros digitais. A senhora poderia falar 

um pouco sobre essa iniciativa? 

 1.1 Como se caracteriza a iniciativa? 

 1.2 Quais os objetivos? 

 1.3 Quais as expectativas da editora ao disponibilizar livros digitais? 

 1.4 Porque disponibilizar os livros digitais no Repositório Institucional da Ufba e não  

     no próprio sítio da Editora? 

 1.5 A Reitoria ou a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Ufba teve algum papel na  

     concepção dessa iniciativa? 
 

2. A iniciativa da Edufba teve início há algum tempo, com alguns livros disponibilizados 

no Repositório Institucional da UFBA. Já houve alguma avaliação dos resultados dessa 

iniciativa? Qual foi essa avaliação? 

 2.1 Que impacto a Edufba esperava obter? 

 2.2 Os resultados vem sendo alcançados? 

 2.3 A iniciativa teve consequências não esperadas? 

 2.4 A Edufba pensa em alterar sua estratégia de publicação de livros digitais? 
 

3. A iniciativa de publicação digital está inserida na política editorial da Edufba? Ou 

existe uma política editorial específica para os livros digitais? 

 3.1 A política de publicação de livros digitais da Edufba abrange outras estratégias? 

 3.2 Como foi o processo de elaboração da política de publicação de livros digitais? 

 3.3 Houve controvérsias no Conselho Editorial a propósito dessa política? 

 3.4 Existe um documento que reflita a política da Edufba para os livros digitais? 

 3.5 O documento está disponível ao público? 
 

4. Além de publicar os livros em formato digital, a Edufba oferece acesso gratuito a es-

sas obras. Existe uma vinculação entre o formato digital e o Movimento de Livre Acesso 

à Literatura Científica? 

 4.1 A Edufba tem conhecimento das iniciativas de livre acesso a livros acadêmicos  

     Implantadas por editoras universitárias estrangeiras? 

 4.2 A Edufba se enquadra nesse modelo (OAPEN) de publicação de livros? 

 4.3 Quais são as vantagens de disponibilizar gratuitamente livros universitários? 

 4.4 A Edufba poderia fornecer informações sobre o acesso aos livros digitais? 

 4.5 A Edufba vai adotar essas mesmas diretrizes para todas as obras nos próximos  

     anos? 
 

5. É do nosso conhecimento que a Ufba faz parte, ao lado da Unesp e da Fiocruz, da ini-

ciativa SciELO Livros, que propõe a constituição de uma base de livros científicos e a-

cadêmicos em formato digital orientada pela filosofia do acesso livre. A senhora poderia 

falar um pouco sobre isso? 

 5.1 Quais as expectativas da Edufba em participar do Projeto SciELO Livros? 

 5.2 Como o SciELO Livros se relaciona com a Edufba? 
 

6. Qual a perspectiva dos livros digitais no âmbito das editoras universitárias? 

 6.1 A Edufba pretende lançar outras estratégias editoriais em formato digital? 

 6.2 A Sra. concorda com a ideia de que em breve toda informação será digital? 

 6.3 A Sra. poderia falar um pouco sobre o Programa de Edição Eletrônica de Textos  

     de Pesquisa, Criação e Inovação da UFBA – E-livro?
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Roteiro Entrevista (3) 

Jeronimo Carlos S Braga, EdiPUCRS 

 

1. A EdiPUCRS tem uma iniciativa de publicação de livros digitais. O senhor poderia 

falar um pouco sobre essa iniciativa? 

1.1 Como se caracteriza a iniciativa? 

1.2 Quais os objetivos? 

1.3 Quais as expectativas da editora ao disponibilizar livros digitais? 

1.4 A Reitoria ou a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da PUC-RS teve algum papel na  

      concepção dessa iniciativa? 

 

2. Já houve alguma avaliação dos resultados dessa iniciativa de publicação de livros digi-

tais? Qual foi essa avaliação? 

2.1 Que impacto a Edipucrs esperava obter? 120 mil acessos 

2.2 Os resultados vem sendo alcançados? 

2.3 A iniciativa teve consequências não esperadas? 

2.4 A Edipucrs pensa em alterar sua estratégia de publicação de livros digitais? 

 

3. A iniciativa de publicação digital está inserida na política editorial da Edipucrs? Ou 

existe uma política editorial específica para os livros digitais? 

3.1 A política de publicação de livros digitais da Edipucrs abrange outras estratégias? 

3.2 Como foi o processo de elaboração da política de publicação de livros digitais? 

3.3 Houve controvérsias no Conselho Editorial a propósito dessa política? 

3.4 Existe um documento que reflita a política da Edipucrs para os livros digitais? 

3.5 O documento está disponível ao público? 

 

4. Além de publicar os livros em formato digital, a Edipucrs oferece acesso gratuito a 

essas obras. Existe uma vinculação entre o formato digital e o Movimento de Livre Aces-

so à Literatura Científica? 

4.1 A Edipucrs conhece as iniciativas de livre acesso a livros acadêmicos implantadas  

     por editoras universitárias estrangeiras? 

4.2 A Edipucrs se enquadra nesse modelo (OAPEN) de publicação de livros? 

4.3 Quais são as vantagens de disponibilizar gratuitamente livros universitários? 

4.4 A Edipucrs poderia fornecer informações sobre o acesso aos livros digitais? 

4.5 A Edipucrs vai adotar essas mesmas diretrizes para todas as obras nos próximos  

     anos? 

 

5. Qual a perspectiva dos livros digitais no âmbito das editoras universitárias? 

6.1 A Edipucrs pretende lançar outras estratégias editoriais em formato digital? 

6.2 O Sr. concorda com a ideia de que em breve toda informação será digital? 
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Apêndice E – Tabulação das Respostas das Entrevistas – Primeira Pergunta 

Gestores/Temas 

das Perguntas 
Dr. Jézio Gutierre - Edunesp/Selo Cul-

tura Acadêmica 
Dra. Flávia Rosa – Edufba Dr. Jeronimo Braga - EdiPUCRS 

Caracterização 

A coleção do PROPG-Digital foi inaugu-

rada há dois anos através do selo Cultura 

Acadêmica que já está ativo há mais de 15 

anos. O programa foi lançado inicialmente 

com 44 títulos de docentes da Unesp. Em 

2011, foi lançada a segunda fase do pro-

grama com mais 50 títulos e estão sendo 

produzidos mais títulos a serem lançados 

em 2012. É um programa que pretende em 

10 anos ter alguma coisa próxima de mil 

exemplares publicados, pois está aumen-

tando a procura e isso vai transbordar os 

limites das ciências humanas. O programa 

é voltado para a publicação da produção 

acadêmica da Unesp.  

A iniciativa se caracteriza como um projeto-

piloto através da publicação dos livros da 

Edufba no repositório, no formato PDF. O 

projeto foi baseado na minha tese de douto-

rado, cujo tema foi a definição de uma políti-

ca de acesso aberto para a Universidade atra-

vés da implantação do repositório institucio-

nal da Ufba. A Edufba disponibilizou no 

repositório institucional, por este ser um por-

tal do conhecimento da Universidade. A Edi-

tora está disponibilizando os livros que resul-

tam de pesquisas desenvolvidas na própria 

universidade. Tanto o Repositório como a 

Editora da Ufba, são duas vias de diálogo da 

Universidade com a sociedade. 

Essa iniciativa nasceu a partir de um traba-

lho grande de pesquisa de quatro ou cinco 

anos atrás na área da Comunicação Social 

com a área da Informática e também pela 

visão que nós temos do crescimento futuro 

do livro eletrônico. No momento, nós de-

vemos ter em torno de 100 títulos digitais. 

Temos uma divisão de publicações eletrô-

nicas que, num primeiro momento, publica 

livros em acesso aberto que não têm sua 

versão impressa, mas que pode ser feita 

por demanda, se houver interesse de aqui-

sição. 

Objetivos 

Essa iniciativa teve dois objetivos: objeti-

vo institucional da própria Universidade 

que é o de qualificar os professores, obje-

tivo de qualificação acadêmica; e o obje-

tivo da editora de desenvolver a divulga-

ção e a produção digital. 
 

Alcançar um público amplo. É também é 

uma forma de dar um retorno à própria soci-

edade desse investimento que é feito pelas 

várias agências de fomento que estão incenti-

vando e destinando recursos para pesquisa. O 

livro é o resultado dessa pesquisa. A editora 

quer que esse livro alcance a sociedade como 

um todo e não fique somente num ambiente 

restrito à comunidade acadêmica. 

O próximo passo do projeto é publicar 

livros de obras inéditas, tendo como parâ-

metros: (1) livros inéditos de interesse 

geral acadêmico em acesso aberto; (2) 

livros inéditos através da venda da obra 

completa ou partes da obra; (3) impressão 

desses livros por demanda quando houver 

necessidade; (4) disponibilizar anais e re-

gistros em geral que a universidade neces-

site disponibilizar online; e (5) publicação 

de periódicos científicos e divulgação da 

universidade. 

Expectativas 

Ter um projeto para estar presente no 

universo digital como um todo durante os 

próximos anos. O nosso projeto consiste 

não somente no PROPG Cultura Acadê-

mica, mas também num programa de digi-

Ampliar a visibilidade para que a Editora se 

torne mais conhecida e despertar o interesse 

de um público que não foi atingido geografi-

camente pelos distribuidores da Editora, atra-

vés da disponibilização dos livros digitais no 

Aumentar em média de 20 a 35% de títulos 

em 2012, em dois caminhos: (1) o livro 

inédito; e (2) livros impressos há mais 

tempo que mantém a atualidade e que não 

serão reimpressos em papel, mas serão 
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talização dos nossos conteúdos que foram 

publicados originalmente em papel. 
Repositório Institucional da Ufba. disponibilizados digitalmente, com acesso 

gratuito. Neste caso, nós estamos traba-

lhando com a previsão de colocar no ar, em 

2012, mais 120 títulos. 

Papel da Reitoria 

e da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação 

Teve um papel muito importante. A inten-

ção, especificamente da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação é que haja essa titulação 

maior dos docentes, dos autores da institu-

ição por conta das publicações que eles 

produzem. Por causa disso a Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação propôs à Editora um 

projeto de aumento de número de publica-

ções, financiando integralmente essas 

publicações. A Editora fez uma contra-

proposta sugerindo que essas publicações 

fossem digitais. 

O projeto de implantação do Repositório 

Institucional da Ufba recebeu todo o apoio, 

inclusive financeiro, da Reitoria e da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação.  
 

Como a Editora é um órgão suplementar da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

todo o planejamento é encaminhado à Pró-

Reitoria tendo como base o planejamento 

estratégico da universidade. A Pró-Reitoria 

aprova e fornece os recursos necessários 

para o desenvolvimento do projeto. 
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Apêndice F – Tabulação das Respostas das Entrevistas – Segunda Pergunta 

Gestores/Temas das 

Perguntas 
Dr. Jézio Gutierre - Edunesp/Selo Cultura Aca-

dêmica 
Dra. Flávia Rosa – Edufba 

Dr. Jeronimo Braga - 

EdiPUCRS 

Avaliação dos re-

sultados 

Os resultados do PROPG-Digital foram além da ex-

pectativa. Os livros são resultados de pesquisa da 

Unesp, então esperava-se um interesse restrito à co-

munidade acadêmica da Universidade. Porém, a pro-

cura e o acesso são impressionantes. Foram contabi-

lizados cerca de 100 mil downloads e 300 mil aces-

sos, sendo que estes resultados não são comuns para 

livros com esse perfil. Esse resultado leva a entender 

que a procura é muito mais extensiva e muito mais 

intensiva do que aquela que esses mesmos livros, se 

eles estivessem no formato papel, receberiam. Com o 

livro digital, consegue-se atingir perfeitamente esta-

dos periféricos e locais que tradicionalmente a edito-

ra não conseguia atingir, pela dificuldade de distribu-

ição. Para a Editora, essa é uma avaliação muito posi-

tiva e compensadora, pois a produção acadêmica é 

feita para ser lida por todos, independente da sua 

localização. 

A Editora não tinha um sistema estatístico do 

próprio Repositório. Esse acesso estava sendo 

realizado através do sistema estatístico do Goo-

gle. Essa implantação do sistema estatístico o-

correu justamente agora (fevereiro 2012). Há 

uma grande dificuldade com a falta de conheci-

mento por parte do CPD da Ufba, com relação 

ao software do Repositório. A Editora está tendo 

que capacitar o pessoal. Os resultados serão 

divulgados dentro de alguns meses. Essa questão 

da estatística é algo extremamente importante, 

pois é o dado estatístico que vai dar credibilida-

de ao Repositório perante os depositantes e os 

pesquisadores, que deverão fazer o autoarqui-

vamento. 

Os resultados da iniciativa 

foram alcançados e foram 

além da expectativa da 

editora. 
 

Impacto esperado 

Os resultados ultrapassaram o impacto que a Unesp 

esperava obter. O fato é que depois de dois anos de 

experiência e mesmo com pouco tempo para uma 

análise mais profunda, o que se pode dizer é que efe-

tivamente o PROPG-Digital é um programa bem 

sucedido. É um programa que está absolutamente 

bem estabelecido e bem identificado. Outro elemento 

interessante foi a comprovação da presença desse 

conteúdo disponibilizado pela Editora em outras á-

reas geográficas, como Portugal e EUA.  

A credibilidade. O principal dessa iniciativa é 

mostrar que o bom uso da internet, das redes, é o 

caminho a ser seguido e de fato a possibilidade 

do acesso mundial é uma coisa fantástica. A 

Editora presta um excelente serviço ao disponi-

bilizar resultados de pesquisa que podem auxili-

ar pessoas em todo o mundo a desenvolver e 

complementar as pesquisas. 

O fato de a Editora ter tido 

visitas externas logo no 

início da iniciativa, fez 

com que as expectativas 

fossem superadas. A Edi-

PUCRS conta atualmente 

com uma série histórica 

que vai permitir projetar 

dados melhorados no futu-

ro.  
Consequências não 

esperadas e altera-

ção da estratégia de 

publicação de livros 

O acesso internacional não era esperado. Mas o que a 

Editora não esperava mesmo era que tivesse presença 

marcante nos EUA, por exemplo, mais do que em 

Portugal. Existem mais acessos e downloads de con-

A estratégia de publicação de livros digitais já 

foi alterada. A estrutura do parecer foi alterada 

tendo a possibilidade de indicar se o livro é para 

ser publicado apenas no suporte digital ou digital 

A editora vai manter a 

estratégia, pelo menos nos 

próximos dois anos. A 

EdiPUCRS irá esperar os 
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digitais: teúdos digitais em português nos EUA do que em 

Portugal e esse é um elemento absolutamente inespe-

rado. Houve vários problemas em relação às questões 

técnicas dos programas edição e de digitalização. 

Esses problemas serviram para que a Editora apren-

desse e aperfeiçoasse suas técnicas para aplicar no 

restante do catálogo com mais eficiência.  

e papel. Outra estratégia é a capacitação do pes-

soal da área de design para disponibilizar os 

livros no formato ePub. O processo de produção 

do livro será o mesmo. Claro que tem uma ques-

tão que é a linguagem nova, como é um suporte 

novo, claro que vai acontecer uma tendência 

inicial de a gente copiar esse modelo do suporte 

papel. Todo o trabalho com o livro digital é mui-

to novo. Essa iniciativa é uma experiência que 

será desenvolvida de forma muito sistematizada, 

para que possa servir de estudo e auxílio para 

outras editoras. 

resultados do processo de 

avaliação para poder tomar 

alguma decisão em relação 

a isso e ver que mudanças 

precisarão ser feitas. 
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Apêndice G – Tabulação das Respostas das Entrevistas – Terceira Pergunta 

Gestores/Temas das 

Perguntas 
Dr. Jézio Gutierre - Edunesp/Selo Cul-

tura Acadêmica 
Dra. Flávia Rosa – Edufba Dr. Jeronimo Braga - EdiPUCRS 

Política editorial 

específica para os 

livros digitais 

A Edunesp tem um projeto que é bem 

delimitado, bem circunscrito que é o pro-

grama PROPG-Digital. O projeto digital 

da Unesp é amplo e tem por objetivo en-

trar no mercado digital, disponibilizando 

todo o catálogo da Editora em meio digi-

tal e em segundo lugar, tentar atingir mer-

cados mais amplos do que o mercado 

brasileiro. 

O Livro digital foi inserido na política do 

Repositório. Mas isso foi discutido dentro 

do Conselho Editorial, tanto que a gente fez 

essa alteração do modelo do nosso parecer, 

incluindo a publicação de livros digitais, a 

partir da discussão e aprovação dentro do 

Conselho Editorial.  
 

Há uma política geral que está ligada a 

uma visão de futuro da universidade que é 

se tornar referência pela qualidade da pro-

dução científica. Essa é a política geral. A 

política específica da editora é fazer a pu-

blicação da produção científica por meio 

eletrônico e por meio impresso e tentar 

aumentar a presença, a visita internacional 

da universidade através do meio digital.  

Processo de elabo-

ração da política 

editorial digital 

O processo de elaboração do projeto digi-

tal é fundamentalmente uma extensão do 

projeto editorial básico da Unesp. Toda 

editora tem como obrigação moral tentar 

atingir o maior número de leitores. Então 

o objetivo é fazer com que o maior núme-

ro de leitores possível tenha acesso e com 

a digitalização a Editora está atingindo 

públicos que antes não atingia.  

A Edufba fez a proposta ao Conselho, mos-

trando que a gente precisava se alinhar den-

tro desse novo momento. Já estávamos 

envolvidos em outros projetos de forma 

bem real, que é o caso do próprio SciELO 

Livros e todos membros do Conselho con-

cordaram. Foi exposto o projeto e de fato 

houve sim uma aceitação, sem problemas. 

O processo se deu na medida em que, ten-

do recebido o planejamento estratégico da 

universidade e a política geral da universi-

dade, fez-se a adequação para o digital. Os 

dados recebidos permitem dizer que há um 

grande crescimento nessa área e isso foi o 

motivador para o desenvolvimento da polí-

tica de livros digitais. 

Controvérsias no 

Conselho Editorial 

a propósito dessa 

política 

Houve controvérsias no processo de ela-

boração do projeto digital da Unesp. A 

aceitação não foi unânime. A comunidade 

acadêmica em geral, ou pelo menos uma 

parcela dela, vê com muita desconfiança o 

conteúdo digital. Por conta dessa descon-

fiança é que essa política digital foi elabo-

rada (e o desenvolvimento do projeto 

cultura acadêmica digital) pela direção da 

editora e não pelo Conselho Editorial. Ou 

seja, o Conselho Editorial não tem o poder 

de tomar essas decisões, pois são decisões 

administrativas da Fundação. Agora, em 

No Conselho todos concordaram plenamen-

te com a publicação dos livros digitais. 
Não houve. O Conselho Editorial dá todo o 

apoio. Aliás, é quem aprova a política. 
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relação à posição do Conselho, cada vez 

que essas questões são apresentadas, há 

muita resistência, sobretudo em relação 

aos livros digitais específicos do selo edi-

tora UNESP. 

Disponibilização da 

política editorial ou 

documento sobre 

publicações de li-

vros digitais para o 

público 

Temos uma política editorial para o âmbi-

to digital, mas não é um projeto. O projeto 

que nós temos é o projeto específico do 

Programa Cultura Acadêmica Digital. 

Não temos documento. O que a gente tem é 

o edital para livro eletrônico. Mas como 

política escrita não tem. A gente tem as 

diretrizes da publicação no contrato de di-

reito autoral. Mas tal documento não está 

disponível para o público. A editora só terá 

esse documento após o fechamento do pri-

meiro edital, após a avaliação. Então, a 

Editora precisa ver esses resultados, para 

colocar como algo normativo e definir uma 

política. 

Não está disponível ao público. Ele está 

posto em ata do Conselho Editorial que é 

reservada, não é publicado. 
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Apêndice H – Tabulação das Respostas das Entrevistas – Quarta Pergunta 

Gestores/Temas 

das Perguntas 

Dr. Jézio Gutierre - Edunesp/Selo 

Cultura Acadêmica 
Dra. Flávia Rosa – Edufba Dr. Jeronimo Braga - EdiPUCRS 

Relação das edi-

toras com o Mo-

vimento de Livre 

Acesso à Litera-

tura Científica 

A ideologia do copyleft, da disponibi-

lização gratuita do conteúdo, especi-

almente conteúdo acadêmico, esse sem 

dúvida tem tudo a ver com o projeto 

digital da Unesp. Agora, nesse caso 

específico, não se pode dizer que a 

Editora tenha abraçado a causa. Essa 

não é uma política da Editora. Não se 

pode dizer que a editora participa des-

se movimento, devido ao fato de que o 

restante do catálogo está sendo vendi-

do, tanto digital quanto papel.  

O movimento de acesso aberto partiu 

dos pesquisadores, devido à questão do 

preço alto dos periódicos, pois o pesqui-

sador publica no periódico e a institui-

ção a que ele pertence tem que comprar 

o periódico para ter o texto que ele pu-

blicou. Na verdade a conscientização e 

participação desse movimento é algo 

pessoal, que foi ampliado para a Editora 

e para a Universidade com a criação do 

Repositório. 

Levando em conta que no presente 

momento a busca da pesquisa no cam-

po universitário, em todos os seus ní-

veis, tem nas publicações eletrônicas 

uma base muito forte, uma procura 

muito grande, então o movimento de 

livre acesso é o caminho. Dar o maior 

número de dados possível para facilitar 

a pesquisa. A Editora tem uma vincula-

ção muito forte com esse movimento e 

vai manter fortemente a página de livre 

acesso. 

Conhecimento 

das editoras em 

relação às inicia-

tivas de publica-

ção de livros digi-

tais estrangeiras 

A Editora tem conhecimento e tem 

acompanhado as iniciativas de publi-

cação de livros digitais estrangeiras. 

Essas iniciativas são ainda bastante 

limitadas. A gente tem acompanhado, 

mas não tem subscrito nenhum desses 

exemplos que a gente tem visto. De 

fato essa não é a rigor uma disposição 

editorial. Isso é uma disposição de 

política universitária. Quando uma 

universidade tem uma determinada 

editora e pretende que essa editora 

disponibilize gratuitamente os seus 

conteúdos, isso passa por cima de polí-

ticas editoriais específicas, isto é uma 

política realmente educacional e aca-

Claro que se enquadra. Perfeitamente. 

Eu defendo esse movimento. Isso é uma 

questão de consciência minha, mas cla-

ro que não sou a única pessoa que pensa 

dessa forma. Apenas, inseriu-se a insti-

tuição nesse contexto para que esse mo-

vimento de livre acesso seja propagado, 

para que mais pessoas comecem a ter 

essa consciência também. Houve uma 

enquete no site da ABEU sobre o acesso 

aberto e houve uma concordância de 

que o conteúdo que é produzido por 

uma editora universitária seja disponibi-

lizado para acesso aberto. Então a inici-

ativa faz parte do movimento, com cer-

teza. 

A editora tem conhecimento dessas 

iniciativas de publicação de livros digi-

tais estrangeiras. A EdiPUCRS repassa 

e incentiva a todas as faculdades e ins-

titutos, especialmente os programas de 

pós-graduação, que procurem por obras 

em livre acesso e, se for o caso, nos 

indiquem obras que querem que este-

jam em livre acesso ou ainda que sugi-

ram para tradução para colocar de livre 

acesso aqui na Editora. Quando essas 

obras são indicadas, a Editora entra em 

contato com a editora da universidade 

estrangeira e faz a negociação para que 

eles permitam os direitos de publicação 

aqui na EdiPUCRS. Tem-se alguns 
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dêmica. O próprio programa PROPG-

Digital está sendo disponibilizado gra-

tuitamente porque a Universidade con-

siderou importante a disponibilização 

gratuita desses conteúdos. Não foi a 

Editora que assumiu os custos e deci-

diu publicar e distribuir gratuitamente.  

casos, principalmente livros da Unesco, 

que já foram publicados como impres-

so e eletrônico na editora. Não tem 

muitos livros, porque ainda é um mo-

vimento inicial, mas a tendência é cres-

cer daqui pra frente. 

Enquadramento 

das editoras nos 

modelos das inici-

ativas internacio-

nais 

Enquanto editora, a Unesp não se en-

quadra nesse modelo. 

Respondido acima. Sim, conheço. É um pouco diferente, 

mas o padrão geral é igual. 

Vantagens de dis-

ponibilizar gra-

tuitamente livros 

universitários 

A vantagem é porque atinge um públi-

co que de outra forma não se atingiria. 

Isso foi realmente compensador para o 

programa. De fato, a Editora tem evi-

dências bastante definitivas de que 

atinge um público que de outra forma 

não teria acesso. Inclusive, a Edunesp 

pode até simpatizar com a questão 

básica desses programas de digitaliza-

ção e distribuição gratuita porque, 

especialmente no caso das universida-

des públicas, está sendo disponibiliza-

do para sociedade aquilo que a socie-

dade investiu na instituição.  

No Brasil, as pessoas não têm condições 

socioeconômicas de adquirir tantos li-

vros. Outro problema é que o acervo da 

biblioteca é incompatível com o que o 

professor está indicando, não só em 

termos de conteúdo e de não ter o título, 

mas também quando tem o livro, não o 

tem em quantidade suficiente. O acesso 

aberto para um país como o Brasil vem 

para facilitar a pesquisa, a leitura dessas 

pessoas que não têm boas condições 

socioeconômicas. Então, eu vejo o aces-

so aberto como um facilitador do acesso 

ao conteúdo. Outra questão é que o país 

não tem uma estrutura de bibliotecas 

que funcione 24 horas, como em vários 

países da Europa, então essa é a possibi-

lidade de o leitor estar pesquisando da 

sua casa. O leitor não precisa mais ir à 

biblioteca. A profissão hoje do bibliote-

Primeiro porque atinge-se aquela visão 

estratégica da universidade de se tornar 

referência e se fazer procurada. Na me-

dida em que é procurada e tem o livre 

acesso, o autor é citado e ganha seus 

pontos nos programas da Capes. Há 

uma vantagem em cadeia e essa é a 

grande importância de manter isso. E 

na medida em que se acredita que a 

produção de livre acesso é boa e inte-

ressante, irá se acreditar também que a 

produção que é comercializada também 

é e, portanto, merece ser adquirida. 
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cário tem que ser totalmente repensada 

nesse sentido, dele ser o facilitador, 

aquele que vai conduzir o usuário até a 

informação, seja onde estiver essa in-

formação, e provavelmente daqui a um 

tempo, ela não vai estar na prateleira. 

Adoção das mes-

mas diretrizes 

para todas as o-

bras nos próxi-

mos anos 

O programa do PROPG-Digital permi-

tirá, em 2012, a possibilidade de bai-

xar os livros para o seu computador 

em PDF e em ePub gratuitamente ou 

ainda o leitor vai poder comprar por 

impressão sob demanda. Todos os 

livros da Unesp (Editora Unesp e Cul-

tura Acadêmica) serão disponibiliza-

dos gratuitamente e para impressão 

sob demanda. 

Com certeza a Editora irá adotar as 

mesmas diretrizes. A tendência é ampli-

ar. Claro que isso depende de uma polí-

tica institucional, pois a Editora faz par-

te da Universidade. A Editora acabou de 

ganhar um prêmio do IBICT para o re-

positório e isso é muito importante para 

mostrar aos nossos pesquisadores e para 

própria instituição como este é o cami-

nho certo. É o caminho que a Editora 

deve seguir. 

A Editora vai manter as diretrizes e em 

2012 o que será desenvolvido mais 

fortemente é o processo de aproveita-

mento do meio eletrônico. Uma edito-

ração com uma maior riqueza na in-

formação do conteúdo, com acréscimos 

de vídeos ou outros recursos multimí-

dias. 
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Apêndice I – Tabulação das Respostas das Entrevistas – Quinta Pergunta 

Gestores/Temas das 

Perguntas 
Dr. Jézio Gutierre - Edunesp/Selo Cultura Acadêmica Dra. Flávia Rosa – Edufba 

Dr. Jeronimo Braga - Edi-

PUCRS 

Perspectiva dos 

livros digitais no 

âmbito das editoras 

universitárias 

Eu acredito que o meio digital é muito apropriado para edições 

acadêmicas, porque o público acadêmico já está mais ou menos 

acostumado com os periódicos digitais. Então, já tem certa 

tradição de leitura digital e é um público qualificado, tem expe-

riência com computador, mais que a população em geral. A-

credito que as editoras universitárias precisem incorporar a 

ideia de que eles irão ter um parque digital mais cedo ou mais 

tarde. E por isso que a Edunesp tem que investir, estar presente 

e ter proficiência nisso. Agora, qual vai ser o nível de extensão 

do impacto que a publicação digital vai ter entre as casas pu-

blicadoras, entre as editoras universitárias brasileiras, isso não 

é tão claro. O que eu posso dizer é que muito provavelmente 

esse vai ser um mercado típico para esse meio de publicação. 

Lançar livros digitais no formato 

ePub. A Editora lançou o edital 

para o Programa de Edição Ele-

trônica de Textos de Pesquisa, 

Criação e Inovação da UFBA – E-

livro, para publicar mais livros 

digitais. Pretende-se também dis-

ponibilizar em mais formatos que 

não sejam proprietários. Outra 

providência que será tomada é 

disponibilizar o link dos livros 

digitais na página da Edufba. 
 

Os livros digitais nas editoras 

universitárias têm a tendência 

de crescer. Cada vez mais as 

editoras universitárias estão 

criando as suas publicações 

eletrônicas. As públicas estão 

criando mais rapidamente que 

as privadas, mas a tendência é 

que nos próximos anos todas ou 

a grande maioria terão suas 

publicações eletrônicas. 
 

Pretensão de lançar 

outras estratégias 

editoriais em for-

mato digital 

Disponibilizar todos os livros da Unesp (Editora Unesp e Cul-

tura Acadêmica) gratuitamente em PDF e ePub e também dis-

ponibilizar estes livros para a compra, através da impressão sob 

demanda. 

Respondido acima. Respondido em Objetivos, no 

quadro 3. 

Concordância com 

a ideia de que em 

breve toda infor-

mação será digital 

Eu ‘acho’ que não. Eu chego a apostar que não, porque as evi-

dencias que a gente tem hoje desautorizam a falar diferente.  

Eu acho que tem determinadas áreas, que são tipicamente rela-

cionadas às áreas gráficas, e determinadas edições onde é mui-

to mais razoável esperar que o livro impresso permaneça pelo 

perfil que ele tem. Agora você tem duas incógnitas aí que são 

incógnitas fundamentais: a primeira delas é como é que essa 

geração que está se alfabetizando com o digital vai conviver 

com o livro papel?  A segunda incógnita é ainda mais impor-

tante: o que a gente tem visto até agora nos exemplos de digita-

lização é uma clonagem daquilo que a gente consegue ter com 

o livro. A coisa vai mudar um pouco quando os conteúdos 

digitais disponibilizarem coisas que não se pode ter no livro em 

papel. Com isso, entra-se naquilo sobre o que os papas da área 

Eu diria que a gente ainda vai por 

algum tempo ter essa convivência 

com o livro em papel, até porque 

ainda não há popularização e uma 

diminuição de preços de tablets. 

Sabe-se que nos últimos dois anos 

houve um salto no número de 

residências com computador, mas 

isso é diferente da informação 

eletrônica, com aparelhos que 

permitem portabilidade e mobili-

dade. É necessário realmente ter 

modelos que sejam mais popula-

res. Minha opinião é que o impor-

Eu concordo que o maior nú-

mero possível de informações 

será digital. Por exemplo, gran-

de parte dos periódicos científi-

cos no Brasil já é digital e essa 

é a tendência de que todos os 

periódicos científicos sejam 

digitais. A publicação da obra 

impressa será ou por exigência 

de algum programa ou porque o 

padrão de comportamento ainda 

exige alguma coisa impressa. 

Mas a tendência é que no meio 

acadêmico, com a finalidade de 
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estão falando: o futuro do livro digital são aplicativos. Com 

isso, o livro digital será transformado de tal maneira que se 

poderá interagir com aquele conteúdo de um jeito que o livro 

papel jamais poderia permitir.  
Há também a questão conceitual: o livro digital afinal de con-

tas é livro? Essa é uma questão que está colocada. Vai ser ven-

dido como livro. Vai ser feito por editores. As fronteiras con-

ceituais dessas coisas, todas elas vão ser abaladas, porque por 

um lado você não sabe quando termina o livro e quando come-

ça um game, por exemplo, quando é que termina a tarefa auto-

ral para começar a tarefa editorial. Então todas essas fronteiras 

livro/não-livro, autor/editor/programador ficam mais difusas e 

é perfeitamente argumentável que esse negócio (livro digital) 

não é mais livro. Mas, se por acaso você tiver uma migração do 

leitor típico de texto, do livro papel para o conteúdo digital, 

então ocorrerá uma substituição sim. Então, é um universo 

difuso e esse é um dos desafios que a editoras tem que enfren-

tar. 

tante é ler, independente que seja 

no suporte papel ou eletrônico. 
 

favorecer a pesquisa, teremos 

tudo digital sem dúvida. 
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Apêndice J – Tabulação das Respostas das Entrevistas – SciELO Livros 

Gestores/Temas 

das Perguntas 
Dr. Jézio Gutierre - Edunesp/Selo Cultura Acadêmica Dra. Flávia Rosa – Edufba 

Participação no 

projeto do SciELO 

Livros 

O SciELO já tem tradição de qualificação acadêmica, especificamen-

te no caso de periódicos. O indicador do SciELO é um indicador de 

qualidade indisputável, em qualquer lugar do mundo, pois toda aca-

demia internacional admite isso. Eles estão querendo fazer agora 

alguma coisa semelhante com os livros. 

Para a Edufba foi algo muito importante ter sido convidada para fazer 

parte do projeto-piloto do SciELO Livros. Isso significa uma credibi-

lidade da produção da Edufba, em termos de qualidade. Sabe-se que 

existe uma série de critérios que precisam ser atendidos para disponi-

bilizar seu produto no portal do SciELO Livros e para participar desse 

projeto a Edufba foi avaliada e aprovada. Estar junto com a Unesp e a 

Fiocruz nesse projeto é motivo de orgulho pra Edufba, pela represen-

tação que isso tem. Sobretudo pela seriedade de como o SciELO tra-

balha, essa busca da tecnologia de ponta para que esse portal funcione 

realmente sem problemas e com várias possibilidades, como a dispo-

nibilização em acesso aberto, mas também de aquisição do livro, tanto 

em suporte papel como digital. De fato a Edufba será inserida nesse 

novo contexto do mercado editorial, onde o digital é inevitável.  

Expectativas das 

editoras em parti-

cipar do Projeto 

SciELO Livros 

A expectativa que a Unesp tem,  assim como a Ufba e a Fiocruz, é 

que possamos constituir um hall de excelência de livros. Eu acho que 

é muito abonador para todos os três parceiros que justamente os li-

vros dos catálogos dessas editoras tenham sido escolhidos pra iniciar 

o projeto SciELO. Então, a ideia de uma maneira geral é constituir 

um indicador de qualidade e qualificação em geral para livros no 

Brasil. E em segundo lugar, ao mesmo tempo, partilhar dessa qualifi-

cação especificamente para os livros que constituem nosso catálogo.  

Então, a expectativa realmente é que esse projeto dê muito certo. Um 

livro de qualidade publicado aumenta a visibilidade e a credibilidade 

da editora. Claro que essas três editoras serão o projeto-piloto, mas 

isso vai ser ampliado para outras editoras que queiram participar e eu 

tenho certeza que isso vai ser algo que vamos conseguir muito rapi-

damente. Acredito que depois de lançado o projeto-piloto, em um ano 

a Rede SciELO Livros esteja ampliando o número de editoras partici-

pantes. 

 


