
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PORTO, C., OLIVEIRA, K. E., and ROSA F., eds. Produção, difusão e comunicação 
científica. In: Produção e difusão de ciência na cibercultura: narrativas em múltiplos 
olhares [online]. Ilhéus: Editus, 2018, pp. 118-185. ISBN: 978-85-7455-524-9. 
https://doi.org/10.7476/9788574555249. 
 
 
 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 
 
 

 

 
Tema 2 - Produção, difusão e comunicação científica 

 
Cristiane Porto 

Kaio Eduardo Oliveira 
Flávia Rosa 

(orgs.) 
 
 

 
 
 
 

https://doi.org/10.7476/9788574555249
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


PRODUÇÃO, DIFUSÃO 
E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

TEMA 2



119

E-livro e Universidade, 
o que a história recente pode ensinar?

Flávia Rosa
Susane Barros

Introdução

O aparecimento da rede mundial de computadores e da internet, no fi nal 
dos anos 1980 e início dos anos 1990, resultou em alterações no ciclo da comu-
nicação científi ca – produção, disseminação, recuperação e uso da informação, 
produzindo mudanças contundentes para as Instituições de Ensino Superior 
  (IES), centros de pesquisa, universidades dentre outros. A pesquisa passou a ser 
disseminada com maior rapidez e há espaço para o trabalho colaborativo sobre-
tudo entre instituições públicas. O Movimento Mundial de Acesso Livre à Infor-
mação Científi ca teve como episódio marcante as assinaturas das Declarações de 
Budapeste (2002), Bethesda e de Berlim (2003) que recomendavam estratégias 
baseadas no protocolo Open Archives Initiative – Protocol Metadata Harvesting 
(OAI-PMH) – e duas vias de disseminação da informação: a Via Verde (Green 
Road) – sinal verde dos editores para que autores depositem seus trabalhos em 
repositórios digitais, através do autoarquivamento e Via Dourada (Golden Road) 
– acesso aberto na publicação do periódico científi co eletrônico. No Brasil, o 
Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT) conduziu a inclusão do país 
nesse movimento e lançou em 2005, o Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso 
Livre à Informação Científi ca.
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É nesse contexto do mundo em rede e do acesso aberto que vamos refl etir 
sobre livro eletrônico e universidade. São muitos os questionamentos e alguns 
sem resposta. Primeiramente é necessário defi nir o que se entende por livro ele-
trônico. Quais os seus formatos? Como as bibliotecas universitárias estão desen-
volvendo suas coleções e disponibilizando livros eletrônicos? Suas políticas de de-
senvolvimento de coleções contemplam o livro eletrônico? Como têm se inserido 
nessa realidade do mundo digital? Os serviços que oferecem estão ancorados no 
antigo paradigma da biblioteca como instituição custodiadora? Que mudanças 
existem nesse sentido? Como as editoras universitárias estão inseridas nesse uni-
verso? Como elas vêm produzindo? Onde disponibilizam seus livros eletrônicos? 
De que modo se comportam as editoras comerciais, que tipo de negócio é possí-
vel? E algumas questões que o texto não pretende explorar, mas que são bastante 
instigantes: como o público universitário está lendo? Que suporte está utilizando 
preferencialmente? Continuam frequentando as bibliotecas?

Ao questionarmos sobre o que a história recente pode nos ensinar, pode-
mos mencionar: a democratização do conhecimento; a redução de uso de cópias; 
a leitura fragmentada sem linearidade; a inacessibilidade dos e-readers no Brasil 
para a maioria da população; a realidade distante, seja por uma questão de pre-
ferência pessoal pela leitura no suporte impresso, seja por limitações de acesso 
à tecnologia ou ainda questões socioeconômicas; ampliação da visibilidade das 
editoras; novos modelos de negócio e alterações no papel dos atores da cadeia 
produtiva do livro.

Livros: da guarda ao acesso

A explosão bibliográfi ca e o surgimento da internet caracterizam-se como 
dois acontecimentos importantes para a história do livro e a evolução desse ob-
jeto cultural. Ambos acontecimentos modifi caram várias atividades profi ssionais 
e o processo de geração, validação e comunicação do conhecimento científi co. 
Passou-se de uma perspectiva custodial (de guarda) para uma pós-custodial (de 
acesso) com uma velocidade que muitas instituições não perceberam e, por vários 
motivos, não acompanharam. Para as bibliotecas, o primeiro sinal do surgimen-
to dessa preocupação em divulgar suas coleções foi a produção de bibliografi as 
ainda no século XV. (ARAÚJO, 2014) Até esse momento não havia nenhuma 
inquietação com a prática de se colecionar tudo o que existia publicado, afi nal 
a produção editorial ainda era incomparavelmente menor do que na atualidade. 
E ainda não existiam os livros eletrônicos, apenas os impressos.

Com o aumento da produção editorial ao longo dos anos, muitos proble-
mas foram superados pelas bibliotecas, principalmente em relação ao controle do 
que estava sendo adquirido. Foi necessário criar instrumentos para localização e 
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disseminação dos documentos. E assim foram sendo aprimorados bibliografi as, 
catálogos e técnicas que exigiam o desenvolvimento de competências para a se-
leção e desenvolvimento das coleções. Esses instrumentos e técnicas, e principal-
mente os novos suportes informacionais, impuseram uma mudança de postura 
aos profi ssionais responsáveis pelas bibliotecas, uma mudança comportamental 
e cultural na perspectiva de dar acesso ao conteúdo disponível no espaço da bi-
blioteca e mostrar ao usuário locais onde suas necessidades podem ser satisfeitas, 
afi nal de contas nenhuma biblioteca – sobretudo as especializadas – será capaz de 
prover todas as necessidades de sua comunidade. Isso demanda uma mudança de 
paradigma que requer a adoção de serviços e a conscientização de que os serviços 
oferecidos pelas bibliotecas não podem estar centrados no livro impresso, torna-
se mais evidente que não é a guarda do livro físico a razão de ser das bibliotecas. 
Nesse contexto, um dos desafi os atuais é mostrar a importância da biblioteca e o re-
torno dos investimentos no suporte à pesquisa. Segundo Cunha (2010), as mudanças 

[...] incluem o repensar da essência do que defi ne uma biblioteca 
universitária, o seu sentido de lugar, de produtos e serviços para a 
comunidade acadêmica, coisas que, todos concordam, têm caracte-
rizado a biblioteca ao longo dos séculos passados.

Nessa perspectiva, a forma como a biblioteca poderá dar suporte a um 
novo modo de fazer ciência é instigante. Esse é um outro desafi o que se mostra 
mais complexo e que vai muito além do domínio de novos suportes, de novos 
dispositivos de leitura e outros avanços tecnológicos. Desde 2010 Cunha indica 
a necessidade da biblioteca incorporar a gestão da produção científi ca da institui-
ção oferecendo novos serviços que englobem a preservação, o controle e o acesso 
aos dados científi cos. A biblioteca e os profi ssionais da informação devem estar 
atentos para a seleção de ferramentas, procedimentos e infraestruturas necessárias 
para a gestão dos dados científi cos visando orientar seu uso e reuso, apoio for-
necido à e-science em países como Estados Unidos e Canadá. (CUNHA, 2010) 

E é nesse contexto de materialização da pesquisa desenvolvida que se insere 
o livro eletrônico, que rapidamente vem sendo difundido em âmbito acadêmico. 
Assim como os periódicos buscam a publicação contínua como forma de agilizar 
a divulgação dos resultados de pesquisa, os livros eletrônicos eliminam a etapa 
industrial do processo editorial sendo mais rápida sua publicação e possibilitando 
mais acesso, já que conseguem, em geral, um alcance maior que os livros impres-
sos. É crescente a incorporação de livros eletrônicos aos acervos das bibliotecas. 
A defi nição do que é um livro eletrônico, porém, não encontra consenso na lite-
ratura e a diversidade terminológica contribui sobremaneira para o dilema. Na 
visão de Oddone (2012 apud OLIVEIRA; ODDONE, 2016, p. 3):
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1) livros digitais são aqueles que estão disponíveis em versões .html, 
.txt ou .pdf na Internet. Para lê-los é preciso ter um computador 
conectado à Internet e um programa de navegação, entre os quais 
podem ser mencionados Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari, Opera, entre outros;

2) Livros eletrônicos são aqueles que estão disponíveis em versões 
.epub, .mobi, .azw e .ios, entre outras. Para lê-los é preciso visitar 
lojas especializadas, baixar arquivos com o conteúdo dos livros e 
fazer upload desses arquivos em aparelhos como Kobo, Kindle e 
iPad, entre outros, ou instalar os arquivos diretamente nos apare-
lhos se estes puderem se conectar à Internet, ou ainda instalar no 
computador programas especiais de leitura para abrir e ler esses 
mesmos arquivos.

Cordón García (2012, p. 17, tradução nossa), no entanto, em sua defi ni-
ção de livro eletrônico, engloba as duas formas delimitadas por Oddone:

É qualquer forma de arquivo em formato digital que pode ser des-
carregado em dispositivos eletrônicos para posterior visualização. 
Trata-se de um arquivo digital que precisa de um elemento adicio-
nal para ser visualizado, o dispositivo leitor, que deve conter um 
software adequado para a leitura do documento. No entanto, esta 
expressão também pode referir-se a um texto eletrônico que se lê 
diretamente no PC, geralmente na internet ou em qualquer tipo 
de dispositivo.1

É cada vez maior a oferta de livros eletrônicos, um mercado que começou 
ameaçando, na visão de alguns, o livro impresso. Não foram poucos os autores 
que anunciaram o fi m do livro impresso. Mas tempos depois percebeu-se que, 
em termos de vendas, não atendeu as expectativas, ou seja, a sociedade é tec-
nológica, mas a preferência permanece sendo o livro impresso. Ultimamente o 
mercado de livros eletrônicos vem se ampliando. E, ao que parece, se confi rma 
a coexistência de suportes, como já vem desde muito tempo acontecendo, afi nal 
as pessoas não deixaram de ouvir rádio porque existe streaming. No entanto, a 
sobrevivência desse objeto cultural depende do aumento de índices de leitura, o 
desenvolvimento do hábito de leitura. Aos poucos vamos percebendo que, na ver-
dade, é o hábito de leitura que está em xeque. Como afi rma Baptista (2011, p. 50), 
“A leitura, em si, requer capacidade de decodifi car símbolos e de compreender 

1  No original: “Es cualquier forma de fi cheiro em formato digital que puede descargarse em dispositivos 
electrónicos para su posterior visualización. Se trata de um archivo digital que precisa de um elemento 
adicional para su visionado, el dispositivo lector, que debe contener um software adecuado para la lec-
tura del documento. [...] Pero esta expressión también puede referirse a um texto electrónico que se lee 
diretamente em el PC, generalmente vía Internet o em cualquier classe de dispositivo”.
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um texto. Requer e promove, também, a refl exão crítica e a capacidade de esta-
belecer relacionamentos entre o texto lido, a realidade individual e o mundo”. 

Muitas bibliotecas enfatizaram as atividades meio em detrimento das ativi-
dades fi m. Agora, com a democratização do acesso à informação, potencializada 
pelas tecnologias, algumas questões se apresentam: como as bibliotecas conse-
guirão se manter ativas e atraentes? Que serviços poderá oferecer? Como está 
ocorrendo a aquisição e avaliação das coleções de livros eletrônicos? Quais os 
modelos de negócio voltados para livros eletrônicos? Cunha (2010) afi rma que 
as bibliotecas, em razão de reduções orçamentárias, estão sendo pressionadas a 
adotar uma fi losofi a que defende que somente depois de solicitado pelo usuário 
é que um item deve ser adquirido (just-in-case) e incorporado ao acervo em lugar 
de investir em um acervo sem que tenha sido demandado (just-in-time). Esse é 
um movimento muito novo na área que demanda debates e a geração de pesqui-
sas que possam sustentar critérios para o desenvolvimento de coleções.

Livros eletrônicos em bibliotecas universitárias

Com a mudança para uma perspectiva pós-custodial, a aquisição de livros 
eletrônicos nas bibliotecas, assim como a elaboração de uma política de desenvol-
vimento de coleções que dê conta dos novos modelos de negócio, tem sido tema 
recorrente na literatura. (CUNHA, 2010; DIAS; SILVA; CERVANTES, 2012; 
GOMES; ZATTAR, 2016; OLIVEIRA; ODDONE, 2016; SERRA, 2015; SIL-
VA, 2013) No entanto, nenhum dos modelos propostos atualmente possuem as 
características ideais para as bibliotecas, pois “[...] possuem mais restrições que os 
livros impressos [e] limita práticas anteriores ao digital, por exemplo, ‘o emprés-
timo de livros’”. (SILVA, 2013, p. 3-4) A American Library Association (2012 
apud SILVA, 2013, p. 8) apresenta as principais características que um modelo 
de negócio para e-books deveria contemplar para bibliotecas:

1) inclusão de todos os títulos, ou seja, os títulos que estão disponí-
veis para venda ao cliente individual, devem estar disponíveis para 
as bibliotecas, sem qualquer embargo; 2) direitos duradouros, ou 
seja, as bibliotecas devem ter a posse total dos livros, não apenas a 
licença de seu conteúdo; isso inclui o direito de transferi-los para 
outras plataformas e emprestá-los indefi nidamente; e 3) integra-
ção, ou seja, o acesso aos metadados e às ferramentas desenvolvidas 
pelos editores e distribuidores que facilitam a busca por e-books no 
catálogo da biblioteca.

A relação entre editores e bibliotecas no que se refere a livros eletrônicos, no 
entanto, foi inicialmente muito diferente da que existia com os livros impressos. 
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Os editores sentiram-se ameaçados – por conta de algumas facilidades que o su-
porte eletrônico oferece, como pirataria, falta de controle na distribuição e prin-
cipalmente queda nas vendas –, pois não viam as bibliotecas como mais um canal 
de divulgação dos livros eletrônicos. (SERRA, 2015) Segundo Serra (2015), essa 
atitude de grandes editores, controladores de 2/3 do mercado editorial norte-ame-
ricano, interferiu fortemente no mercado livreiro. Algumas editoras não tinham 
interesse nenhum em comercializar seus títulos para bibliotecas, outras determi-
navam um limite de tempo ou de acessos que julgavam equivalente a quantidade 
de vezes que um livro impresso circula. Algumas também adotaram como política 
a venda de livros eletrônicos somente depois de um período após sua comerciali-
zação em suporte impresso, ou seja, um cliente que quisesse adquirir este mesmo 
livro eletrônico recém-lançado não poderia. Atualmente existe maior fl exibilidade, 
foram surgindo soluções que ofereceram mais segurança para os editores e acesso 
aos livros eletrônicos via bibliotecas. (SERRA, 2015)

Diferente do que vem ocorrendo com os periódicos – onde percebe-se 
um movimento para a publicação em acesso aberto mesmo por parte dos gran-
des grupos de editoras comerciais –, com os livros essa não é uma tendência. 
Os periódicos sempre foram o canal de comunicação preferencial e, na década de 
1960, surge o primeiro instrumento para analisar quantitativamente o número 
de citações de um artigo. A partir de então o sistema de recompensas passou a 
se basear em índices de citação para qualifi car periódicos. Na década de 1990, 
com o início do movimento de acesso livre à informação científi ca, as editoras 
comerciais começam a perceber que aqueles periódicos que permitem acesso ao 
conteúdo sem nenhum tipo de barreira passaram a ser mais citados e isso mudou 
um pouco a lógica do circuito comercial. Com os livros ainda não é possível 
aplicar o mesmo tipo de análise de citações e talvez essa seja uma das razões que o 
mercado editorial tem para adotar modelos de negócio mais restritivos.

Com os livros impressos, a política de uso era defi nida pela biblioteca por-
que os exemplares passavam a compor o patrimônio da instituição mantenedora, 
mas com os eletrônicos fi ca bem mais difícil controlar determinados aspectos já 
defi nidos pelos editores, pois o que se compra, em geral, é o direito de uso com 
limites bem estabelecidos em contrato. De acordo com Serra (2015), entre os 
modelos de negócio mais comumente adotados temos: acesso aberto, acesso per-
pétuo, assinatura, Short Term Loan (STL), Demand Driven Acquisition (DDA) 
e Evidence-Based Selection (EBS). E, como alguns editores não fazem vendas 
diretas, temos ainda a fi gura do distribuidor ou do agregador. 

Mas, mesmo quando as editoras comercializam diretamente para o con-
sumidor fi nal, cabe às bibliotecas analisar e entender os modelos de negócio 
que melhor se adequam às necessidades dos seus usuários e ao seu orçamento, 
pois todos têm vantagens e desvantagens. Certamente que é menos complexo 
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administrar um único contrato com um agregador do que vários com diferentes 
editores, mas existem desvantagens nas aquisições por pacote e é improvável que 
um único fornecedor tenha tudo o que se necessita. 

No modelo acesso aberto, o conteúdo é disponibilizado gratuitamente, 
sem nenhum tipo de barreira. Esse é o modelo mais adotado por editoras uni-
versitárias, especialmente as vinculadas a instituições públicas para a disponibi-
lização de livros eletrônicos visto que administrar recursos de vendas de livros 
exige uma infraestrutura complexa de gerir, sobretudo em instituições públicas, 
sejam eles impressos ou eletrônicos. Além disso, nesse contexto o objetivo da dis-
ponibilização gratuita de obras é divulgar a produção científi ca de pesquisadores 
aumentando a visibilidade de sua pesquisa e da instituição a qual está vinculado. 
Os ganhos são indiretos, não são fi nanceiros, baseiam-se em reconhecimento e 
em princípios da comunicação científi ca. Até pouco tempo essas editoras não 
disponibilizavam seus livros eletrônicos para agregadores. Atualmente esse cená-
rio vem se modifi cando, e empresas como vLex, EBSCO e Elsevier têm conta-
tado editoras universitárias para distribuição digital de conteúdo. Além disso, o 
Scielo livros também tem atuado nesse sentido e que será abordado mais adiante.

O modelo acesso perpétuo é o que mais se assemelha a aquisição de livros 
impressos, e, portanto, o que apresenta baixo grau de difi culdade para entendi-
mento e aplicação. Os títulos são selecionados e adquiridos para uso por tempo 
indeterminado e podem ser comprados individualmente. Esse modelo é mais 
adequado para obras que não são atualizadas com frequência, mas os custos 
desse tipo de aquisição são mais altos que os custos de exemplares impressos e 
apresenta limitações na forma de acesso, em geral, monousuário. Além disso, 
caso os livros sejam mantidos nas plataformas dos agregadores, cobra-se nor-
malmente uma taxa anual pela manutenção de hospedagem. Ainda assim, a 
longo prazo esse modelo parece ser mais vantajoso que as assinaturas. (SERRA, 
2015; SILVA, 2013)

Para assinaturas, existem algumas variáveis que precisam ser cuidadosa-
mente analisadas. Os modelos existentes, ao mesmo tempo em que possibilitam 
o controle de acesso, podem ocasionar o descontrole do desenvolvimento das 
coleções, dado que os livros podem ser excluídos das plataformas por uma série 
de motivos que fogem ao controle do bibliotecário. Há, de toda forma uma 
vulnerabilidade para a biblioteca, mesmo que condições sejam estabelecidas em 
contrato. Embora o modelo de assinatura ofereça uma variedade de títulos com 
atualização frequente e inclusão de novas edições e títulos, a biblioteca terá um 
custo fi xo para mantê-los na coleção, característica própria do licenciamento. 
Essa variedade não signifi ca, porém, que todos os títulos são importantes para os 
usuários. Os custos são mais baixos se comparados ao modelo acesso perpétuo, 
mas as assinaturas precisam ser renovadas e esse pode se tornar um problema 
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difícil de contornar caso o acesso seja suspenso por difi culdades de assegurar o 
pagamento de renovação. (SERRA, 2015; SILVA, 2013)

Existe ainda a possibilidade de empréstimo por curto espaço de tempo, cha-
mado Short Term Loan (STL), também denominado Pay-per-View/Pague para 
ver. Em geral os custos desse modelo são altos, considerando que o acesso será feito 
somente por um usuário. Esse modelo exige maior controle das solicitações de em-
préstimo por parte dos bibliotecários, mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento 
da coleção fi ca concedido aos usuários, embora seja possível a análise da solicitação 
antes do empréstimo. A maior vantagem talvez seja a agilidade no atendimento à 
demanda do usuário que tem uma grande oferta de títulos à sua disposição, diante 
da cultura do imediatismo onde as pessoas querem tudo ao mesmo tempo e agora, 
própria da contemporaneidade. (SERRA, 2015; SILVA, 2013)

Com o Demand Driven Acquisition (DDA), os títulos de um catálogo de 
determinado fornecedor que não foram adquiridos ou mesmo todos os títulos do 
catálogo são colocados à disposição dos usuários para consulta, e o licenciamento 
é feito de forma automática conforme o número de consultas realizadas. O licen-
ciamento nesse caso pode se dar por autoaquisição, STL ou por aquisição base-
ada em evidência (modelo EBS). Na modalidade autoaquisição e STL o acesso 
está vinculado ao tempo de acesso ou a quantidade de consultas ou solicitações 
de empréstimo. Já no modelo Evidence-Based Selection (EBS) os títulos são sele-
cionados após um tempo de uso determinado pelo fornecedor e com custo esti-
mado na quantidade de acessos da comunidade. Somente após a confi rmação do 
uso e com base em estatísticas que os títulos são adquiridos para acesso perpétuo. 
A grande vantagem desse modelo é que a biblioteca poderá investir na aquisição 
de títulos com mais segurança selecionando os livros que de fato são demandados 
pela comunidade. (SERRA, 2015; SILVA, 2013)

Além dos modelos supracitados, Silva (2013) fala ainda sobre a possibili-
dade do empréstimo de e-readers, adotado por algumas bibliotecas espanholas. 
Esse modelo tem como fi nalidade tornar o dispositivo e a leitura em meio digital 
familiar para os usuários, mas é bastante oneroso, considerando a manutenção 
de um acervo amplo em poucos dispositivos e pela manutenção dos próprios 
equipamentos. 

A multiplicidade de opções é também uma característica da contempo-
raneidade. Então podemos concluir que, em função dos suportes cada vez mais 
diversifi cados, a biblioteca tem de interagir com os diversos modelos de negócio, 
o que difi culta a gestão dos recursos. Isso requer do bibliotecário domínio da 
tramitação de compras na instituição e “[...] noções de contabilidade, para que 
possa ter maior controle dos processos fi nanceiros [...]”. (GOMES; ZATTAR, 
2016, p. 67) É necessário sobretudo coordenar as atividades que envolvem a 
aquisição e o conhecer 
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[...] as limitações impostas nos editais de projetos das agências de 
fi nanciamento para o desenvolvimento de acervos em bibliotecas 
(limitando os itens fi nanciáveis a itens de capital que devem ser pa-
trimoniados na instituição contemplada, restringindo a aplicação 
dos recursos fi nanceiros em anuidades ou quaisquer despesas de 
custeio). (GOMES; ZATTAR, 2016, p. 64)

Esse tipo de limitação demanda o desenvolvimento de competências na 
avaliação de serviços de bibliotecas, de forma a deixar evidente a importância 
do investimento, seja em livros impressos ou eletrônicos, para fundamentar a 
solicitação de recursos ou mesmo aumentar. Nesse sentido é que se reforça a 
necessidade de estudos de usuários, estatísticas de uso sobretudo no âmbito das 
bibliotecas universitárias que precisam auxiliar e intermediar usuários/pesquisa-
dores e a informação. 

Essa abordagem sobre o livro eletrônico no âmbito das IES, e em particu-
lar, a participação das bibliotecas universitárias, conduz a uma outra refl exão que 
é a inserção das editoras universitárias no negócio do livro eletrônico.

Livro eletrônico na perspectiva de editoras 
universitárias brasileiras

A inserção das editoras universitárias no negócio do livro eletrônico requer 
uma refl exão que conduz a um retorno a década de 1980, período que ante-
cede o surgimento da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU) 
 – fundada em 1987 –, para se entender a situação vigente no que diz respeito 
à circulação da produção dessas editoras. Se hoje trata-se do negócio do livro 
eletrônico, é preciso entender que práticas de negócios foram adotadas por elas e 
como o livro universitário circulou e circula. Entraves, burocracias sempre fi ze-
ram parte do cotidiano dessas editoras. Nasceram atreladas a IES, com a missão 
social vinculada ao saber, desmembrados em ensino, investigação e disseminação. 
No entanto, até início dos anos 1980 a sua atuação era, na maioria das IES, in-
teiramente desprestigiada e o papel que desempenhavam desconhecido. Como 
afi rmam Marques Neto e Rosa (2010, p. 331, grifo do autor): 

As editoras universitárias, salvo raras exceções, conformavam-se 
com o papel subalterno no mundo das edições, e sua atuação, na 
maior parte dos casos, se restringia ao campus, cumprindo quase 
um papel de gráfi ca ao imprimir textos universitários.
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A segunda metade dos anos 1980 foi o momento de redefi nir e conquistar 
o espaço que de fato essas editoras deveriam ocupar. Lutas comuns e em especial 
vinculadas a circulação da produção editorial, uniram as editoras universitárias.

Em 1982, as editoras universitárias nordestinas se reuniram na Universida-
de Federal do Ceará no I Encontro Nordestino de Editoras Universitárias, quan-
do se discutiu a problemática do livro universitário, principalmente com relação 
à distribuição. Nessa ocasião, os editores universitários presentes decidiram criar 
uma sistemática de distribuição universitária do livro. Esse intercâmbio entre as 
editoras do Nordeste, e que mais tarde foi estendido às demais editoras universi-
tárias de todo Brasil, foi um fator determinante, sobretudo para as editoras nor-
destinas,  – distantes do coração pulsante da indústria editorial brasileira. Desde 
o seu nascedouro, a região Sudeste, em particular o Rio de janeiro e São Paulo, 
posteriormente Minas Gerais  – para mudanças nos critérios de publicação e defi -
nição de uma política editorial voltada para o mercado. O livro universitário não 
estaria mais restrito ao campus das universidades, ele atingiria um mercado mais 
amplo. Houve ainda uma multiplicação dos pontos de vendas e livrarias, tornan-
do-se uma alternativa que privilegiou obras nacionais, além de possibilitar que 
cada editora universitária avalie sua produção com relação às demais na forma e 
no conteúdo. (ROSA, 2000)

Esse movimento se estendeu e agregou editoras universitárias de outras re-
giões do país ávidas para intercambiar livros e problemas comuns. Uma sucessão 
de outros seminários ocorreu nos anos subsequentes e culminou com a criação da 
ABEU em 1987. O movimento associativo foi se consolidando ao longo desses 
30 anos, atualmente a ABEU conta com 121 associadas. 

A comercialização e a circulação do livro no Brasil continuam em pauta 
e são cada vez mais desafi adores para a indústria editorial. Refl ete vários fatores 
que vão do baixo índice de leitura de sua população,2 a muitos outros que afetam 
diretamente o público consumidor – condições socioeconômicas e educacionais, 
além de uma questão primordial à falta de política para livro e leitura no país. 
Em maio de 2018, após um ano de tramitação, foi aprovada a Lei nº 7.752-17 
que institui a Política Nacional do Livro e Escrita (PNLE) segue para sanção pre-
sidencial, se não houver recurso para o Plenário. Essa Lei originou-se no Projeto 
de Lei do Senado nº 212, de 2016, de autoria da Senadora Fátima Bezerra, que 
“Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita” e iniciou sua tramitação e deu 
entrada na Câmara dos Deputados em 31 de maio de 2017. (BRASIL, 2017)

2  O resultado da pesquisa Retratos da leitura no Brasil 4, realizada pelo Instituto Pró-Livro, aponta 
o índice de 2,54 livros lidos por ano para o total de respondentes e 4,54 livros por aqueles identifi -
cados como leitores. (FAILLA, 2016)
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Atualmente a cadeia do livro também foi diretamente afetada com a situa-
ção econômica do país, infl ação baixa, índices que apontam que o mercado cres-
ceu 3,2% em 2017, e que os três primeiros meses do ano também são de índices 
positivos (TORELLI, 2018), a difi culdade em honrar com seus débitos atingiu as 
livrarias a distribuidores e o que se vê é um crescimento do e-commerce,3 – e-co-
mércio, traduzindo para o português – que tem dominado e modifi cado a econo-
mia da sociedade contemporânea. “O e-comércio se caracteriza pela convergên-
cia de mídias com maior interatividade com os usuários, visando a estimulação 
do consumo.” (PRIOSTE, 2016, p. 64) A produção das editoras universitárias 
está presente nessa modalidade de negócio, seja através de seus distribuidores e 
poucas através de livrarias virtuais próprias. Em pesquisa realizada pela ABEU 
em 2016, com a participação de 95 respondentes num universo de 118 editoras 
associadas, 51,9% utilizavam um site com livraria virtual, como canal de distri-
buição prevalecendo a venda de livros impressos, ou seja, suporte papel.

No que diz respeito ao livro eletrônico, foco da refl exão proposta, a realida-
de causa um pouco de espanto, inclusive quando se analisa os dados do mercado. 
A sociedade tecnológica, em redes, digital e convergente ainda não tem no livro 
eletrônico seu suporte preferencial. O primeiro Censo do Livro Digital realiza-
do em 2017, ano base 2016, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), por solicitação da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional 
dos Editores de Livros (SNEL), obteve como principais resultados, num univer-
so de 794 editoras que participaram da amostra, que somente 294 produzem e 
comercializam conteúdos digitais. (CBL, 2017) Essas editoras afi rmaram que 
2.751.630 unidades de e-books foram vendidos no período; obras gerais, que 
incluem livros de literatura, contos, romances ou poesias é o subsetor que mais 
movimenta esse mercado, correspondendo 88% das vendas; seguido dos livros 
Científi cos, Técnicos e Profi ssionais (CTP), que equivalem a 1,68% do mercado 
total, crescendo para 2,28% nas editoras de maior faturamento. O mercado de 
livros digitais movimentou R$ 42.543.916,96 nesse período, o que corresponde 
a 1,09% do mercado editorial. Quanto à leitura de livros eletrônicos, 26% da 
população on-line brasileira lê e-books todos os dias, 27% lê pelo menos uma vez 
por semana e apenas 6% nunca lê.

A produção de livros eletrônicos pelas editoras universitárias tem uma 
perspectiva um pouco diferente do mercado, pelo fato da maioria das editoras, 
considerando aquelas fi liadas a ABEU, pertencerem a IES pública e a adoção 

3  “A Consultoria Visa Consulting & Analytics divulgou [...] uma análise que sugere que as livrarias 
precisam investir casa vez mais em suas operações on-line para continuar crescendo. A pesquisa, 
que levou em conta as compras realizadas somente com cartões Visa nas livrarias físicas e on-line 
em 2016 e 2017 em todo o país, constatou que o faturamento dessas livrarias no comércio eletrôni-
co cresceu 10,4% no ano passado.” (FATURAMENTO..., 2018)
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do acesso aberto tem sido uma prática. Algumas iniciaram as suas produções e 
disponibilizações em 2010 e 2011. Em 30 março de 2012, foi implementado 
o projeto piloto do Scielo Livros,4 liderado e fi nanciado por um consórcio for-
mado pelas editoras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). Os livros são disponibilizados tanto no formato pdf (Portable 
Document Format) como no formato e-pub, e em ambas possibilidades: acesso 
aberto ou venda. São utilizadas plataformas como: Googleplay, Apple, Amazon. 
No portal Scielo Livros estão disponíveis 963 títulos, sendo 636 em acesso aber-
to, englobando 8.443 capítulos e 3.539 autores. O número de downloads do 
acesso aberto alcança o índice de 81.102.033. Atualmente cerca de 15 editoras 
fazem parte desse portal.5

Em 2016,6 pesquisa realizada pela ABEU com suas associadas (118), 95 
(80,5%) editoras responderam ao instrumento de coleta. Nessa ocasião cerca de 
34,5%, até 2015, não tinha produzido nenhum livro eletrônico. Com relação ao 
acesso aberto, foi realizada uma pesquisa em 2016,7 também com as associadas da 
ABEU, naquela ocasião totalizavam 110 editoras e contou com 52 respondentes, e 
obteve-se, como resultado, que 52% das editoras disponibilizam sua produção em 
acesso aberto sendo que 40% o faz no site da própria editora e 20% no Repositório 
Institucional (RI). A Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) foi 
pioneira na disponibilização de livros no RI da Instituição, inclusive com adoção 
de uma política, estabelecida pelo Conselho editorial. (ROSA et al., 2013)

Segundo Andrade e Araújo (2017), nos resultados apresentados em pes-
quisa realizada, tendo como universo as editoras universitárias públicas fi liadas a 
ABEU, 56% das editoras publicam o livro em formato digital e 91% das obras 
publicadas estão em acesso aberto, sendo o formato o pdf o mais utilizado.

Na atualidade, as editoras universitárias vêm se inserindo cada vez mais 
nessa modalidade de disseminação de sua produção, “[...] fazendo uso das tec-
nologias disponíveis não apenas para ampliar a sua inserção, mas como uma 

4  “O SciELO Livros efetua a indexação, publicação e interoperação on-line de coleções nacionais e 
temáticas de livros acadêmicos, com o objetivo de maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e 
impacto das pesquisas, ensaios e estudos que publicam. [...] O SciELO Livros publicará os livros 
em duas modalidades de acesso. A primeira, em acesso aberto, com o acesso sem barreira aos livros 
regido pela atribuição do Creative Commons, preferencialmente segundo a opção CC-BY 4.0, ou 
CC-BY-NC 4.0. A segunda modalidade é a venda de livros, que será realizada inicialmente por 
meio de companhias e serviços de comercialização de livros online com as quais o SciELO Livros 
tem contrato de distribuição. Quando a coleção do SciELO Livros alcançar um número adequado 
de livros comercializados, a venda será feita também diretamente pelo SciELO Livros com uma 
opção no portal”. (SciELO, 2016)

5  Dados disponíveis na página principal do portal  <http://books.scielo.org/>. Acesso em: 6 maio 2018.
6  Ano base 2015.
7  Iniciativa das pesquisadoras autoras deste capítulo.
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ação participativa para a democratização do acesso ao conhecimento”. (ROSA et 
al., 2013, p. 156) Constituindo uma ação legítima sobretudo para as pesquisas 
fi nanciadas com recursos públicos.

Ao longo dessa refl exão, verifi cou-se como as bibliotecas das universidades 
têm se inserido nessa realidade do mundo digital em termos de acervo, aquisições, 
modalidades de negócio. A participação das editoras universitárias no mundo 
digital também é uma realidade, no entanto têm questões que não se sabe como 
responder: como o público universitário está lendo? Como se dá essa leitura? 
As bibliotecas universitárias fomentam o uso dos acervos disponíveis em Re-
positórios Institucionais? Não há pesquisas que respondam essas questões, no 
entanto é preciso refl etir sobre a leitura no mundo digital no âmbito das uni-
versidades!

Incertezas quanto a leitura na universidade

São muitos os questionamentos sobre a leitura na universidade. Partindo 
das refl exões de Freire (1989, p. 20-21) o ato de ler “[...] implica sempre per-
cepção crítica, interpretação e ‘re-escrita’ do lido [...]” e mais “[...] a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma 
de ‘escreve-lo’, que dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente”. 
Espera-se dos discentes universitários muito mais que mera leitura, mas posi-
cionamentos, leitura de mundo, ampliação do repertório e, como diz Fregoso 
(2005, p. 106, tradução nossa), “[...] a importância das habilidades de leitura, 
[...] a fi m de considerar o pensamento, a linguagem e a comunicação como pila-
res de uma cultura através da qual continuamos a signifi car o mundo, tanto nas 
versões mais simples, quanto as mais complexas”.8 Não importa o tipo de suporte 
utilizado no ato da leitura...

Não se pretende entrar em profundidade no tema “leitura” nas suas várias 
vertentes, sejam educacionais, culturais, dentre outras, nem tão pouco posicio-
namentos que requer pesquisa, coleta de dados e análise de resultados. Serão 
levantadas questões para que em uma pesquisa futura se tenha de fato as respostas 
requeridas. Ao falar de livro eletrônico, de uso de tecnologias para a disponibi-
lização de conteúdos surgem perguntas imediatamente: como vem ocorrendo 
as práticas leitoras do corpo discente das universidades? São utilizados os livros 
digitais emprestados pelas bibliotecas? Os professores indicam textos e livros que 
estão disponíveis em acesso aberto? Em que dispositivos são baixados esses textos 

8  No original: “[...] la importancia de la destreza lectora, [...]; a tenor de considerar al pensamiento, a 
la lengua y a la comunicación como pilares de una cultura a través de la cual continuamos signifi -
cando el mundo, tanto en las versiones más sencillas como en las más complejas”.
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para leitura? Num computador, num celular, num e-reader? O leitor de livro 
eletrônico no Brasil não é um dispositivo acessível para a maioria da população, 
nem mesmo o computador em muitos casos – Mas o celular é, pois a maioria das 
pessoas tem celular.

A partir dos dados levantados das editoras universitárias, demonstrou-se 
que há uma prevalência de adoção de acesso aberto para a disponibilização de 
conteúdos em suporte eletrônico, e o pdf predomina como formato adotado. 
Assegura-se, em certa medida, a democratização do conhecimento; a redução de 
uso de cópias; ampliação da visibilidade da produção das universidades, como se 
afi rmou anteriormente, no entanto, a leitura ocorre de forma fragmentada sem 
linearidade? O celular é de fato o equipamento popularizado no país, a leitura de 
textos e livros ocorrem nesse equipamento? E quanto a interação com as biblio-
tecas, há um maior distanciamento? A biblioteca é apenas um local para estudar 
e ler a partir do equipamento pessoal do usuário?

Na biblioteca a interação do usuário acontece, sobretudo, no setor de refe-
rência, segundo Almeida Júnior (2003), esse é o serviço fi m da biblioteca, local 
onde deve ocorrer a interação entre a informação e o interesse do usuário; é pois, 
nesse momento que se deve satisfazer suas necessidades informacionais. Pesquisa 
realizada no setor de referência da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa 
da Universidade Federal da Bahia, com 272 respondentes, sendo 86% alunos, 
constatou-se que os equipamentos eletrônicos disponíveis no setor não satisfa-
zem as necessidades dos usuários, desse modo eles fazem uso de: notebook pessoal 
(72%); celular (56%); tablet (17%); e netbook (2%), o que confi rma o uso do 
celular como ferramenta de leitura. Quanto aos usos dos serviços oferecidos pelo 
setor, 52% disseram não utilizar esses serviços. Quanto aos respondentes que 
utilizam os serviços, 28% valem-se do serviço de levantamento bibliográfi co. 
(ARAUJO, 2015) Acredita-se que se essa mesma pesquisa for realizada na atuali-
dade, os números são crescentes para os itens notebook e celular.

Há uma preocupação com a leitura sim! Preocupação com o leitor contem-
porâneo que domina a tecnologia e tem na web/internet seu grande aliado. A 25ª 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo adota como tema de sua divulgação 
“Venha fazer esse download de conhecimento”, ilustrada por três jovens com li-
vros nas mãos, em posição de leitura. (FACCHINI, 2018) De fato, a jovem ge-
ração vive o momento download e é necessário chegar até eles seduzindo através 
de uma linguagem própria e que conduza às ações adotadas por eles... E assim, 
chegue ao livro, ao conhecimento...

Retomamos Fregoso (2005) que aponta a crise econômica, os baixos salários 
e a consequente queda do poder aquisitivo, a desigualdade social, além de bai-
xos índices de escolaridade, mesmo aqueles que têm acesso a universidade trazem 
consigo uma carga de defi ciências que não foram superadas nas classes iniciais do 
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ensino fundamental, no caso do Brasil, contribuem, todas essas questões para uma 
privação permanente do capital cultural no qual a leitura está inclusa.

Conclusão

Ao longo da história da humanidade, os avanços tecnológicos são respon-
sáveis pelas mudanças no modus operandi da sociedade, pois exige padrões de 
comportamento novos. A implantação da rede de comunicação eletrônica trou-
xe, sobretudo para a comunicação científi ca desenvolvida nas IES e em institui-
ções de pesquisa, uma revolução sem precedentes. A agilidade na disseminação 
dos resultados das pesquisas, a troca de informações entre pesquisadores, a facili-
dade na busca de novas informações contribuiu sobre maneira para ampliação da 
produtividade e contribuições para a ciência. A dominação do meio eletrônico, 
seja para comunicação, seja para o registro da informação, fez surgir novos supor-
tes e meios de disseminação, dentre esses meios o livro eletrônico foi um deles.

Neste capítulo, refl etiu-se sobre o livro eletrônico, em particular a sua in-
serção no contexto das universidades sob o ponto de vista da elaboração de po-
líticas de desenvolvimento de coleções nas bibliotecas que contemplem o livro 
eletrônico considerando os modelos de negócio e de sua produção e publicação 
por editoras universitárias. Foram levantadas questões, ainda sem respostas, sobre 
a relação do leitor do ambiente universitário e o livro nesse novo formato.

O livro que tem na Bíblia de Gutenberg de 1450 o símbolo da revolução 
tecnológica na produção de livros em série, graças aos tipos móveis, surge no 
fi nal do século XX no formato eletrônico modifi cando a forma de preservação, 
o desenvolvimento de coleções em bibliotecas, a relação com o leitor e mesmo a 
sua comercialização.

No decorrer do século XXI, a tecnologia avançou de forma mais rápida, 
mas a coexistência do livro em suporte papel e o eletrônico é cada vez mais pací-
fi ca e harmoniosa, haja vista a crescente produção das editoras no mundo todo 
em suporte papel.

Para as bibliotecas universitárias, aponta-se para a necessidade de discus-
sões e refl exões para o desenvolvimento de coleções com base em políticas que 
considerem a comunidade e o uso que faz do livro eletrônico, e fi nalmente, de-
monstra-se a inquietação no que diz respeito à leitura na universidade e conduz 
para uma pesquisa de campo que possa responder a tantos questionamentos.
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Introdução

A implementação do Programa Bolsa Família (PBF) pelo ex-presidente 
Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), como uma política social de segurança 
alimentar para retirar o Brasil da linha de pobreza, foi concomitante a outro 
desafi o: consolidar os pilares da política tecnológica no Brasil. De um lado, 50 
milhões de pessoas com fome e, de outro, a necessidade de avançar no acesso à 
informação e nas tecnologias digitais para adentrar a Sociedade da Informação 
e, assim, acompanhar as diversas mudanças sociais, culturais e comportamentais 
que já vinham ocorrendo nas últimas décadas.

Tais mudanças na cultura contemporânea se deviam à emergência das no-
vas tecnologias digitais, gerando um tipo de comportamento, ditado, entre ou-
tros aspectos, pelas recentes práticas comunicacionais e socioculturais resultantes 
das experiências vivenciadas numa nova relação espaço-temporal.

Essa realidade foi chamada por Levy (1999, p. 17) de cibercultura, descrita 
por ele como o “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
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com o crescimento do ciberespaço”. Nascida na internet, a cibercultura se carac-
teriza não só pelo consumo, mas pela produção de cultura e de conhecimento 
que é compartilhado na rede gerando a “inteligência coletiva” proposta por Levy 
(1999). 

As mudanças acima mencionadas foram profundas. Se a modernidade mu-
dou a relação do homem com a natureza devido à introdução da máquina e do 
sistema fabril, nesta nova era, a máquina, muitas vezes, tem substituído o próprio 
homem, redefi nindo o desenho sociocultural, mas também o econômico e as 
relações de trabalho. Além do fosso social, também foi sendo forjada a chamada 
brecha digital, caracterizada pela distância entre os que têm e os que não têm 
acesso às novas tecnologias.

Apesar disso, de acordo com Lemos (2003, p. 11), já estamos vivendo 
a cibercultura. “Ela não é o futuro que vai chegar, mas nosso presente (home 
banking, cartões inteligentes, celulares, palms, pages, voto eletrônico, imposto de 
renda via rede, entre outros)”. De fato, tudo isto está presente na sociedade e nos 
afeta a todos, ainda que indiretamente. A questão é como ampliar ainda mais o 
espectro do ciberespaço, da cibercultura e da inteligência coletiva como elemento 
constitutivo da ciber cidadania.

O Programa Bolsa família na produção acadêmica

De todas as políticas sociais criadas e implantadas no Brasil na gestão do 
presidente Lula, o Bolsa Família, sem sombra de dúvida, foi o mais exitoso. Trou-
xe à tona a ferida aberta da miséria, tão abordada na literatura brasileira e nos 
gráfi cos dos institutos de pesquisa, não para se resignar de que nada poderia ser 
feito pelos excluídos, mas para tirá-los da invisibilidade política e social e inseri-
-los no mapa da cidadania. 

O benefício – concedido a famílias com renda familiar per capta de até R$ 
85 por pessoa, o equivalente a 23,61 USD – impõe às mães, que são as responsá-
veis pelo cumprimento das condicionalidades, que garantam a frequência escolar 
e mantenham a vacinação das crianças em dia. O programa, que atualmente 
abrange 13,7 milhões de famílias – equivalente a 45 milhões de pessoas – em 
todo o país que recebem um valor médio de 176 reais, pôs comida na mesa de 
quase um quarto da população brasileira, hoje composta por 207 milhões, gas-
tando apenas 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo Campello (2013), 
o PBF foi responsável por 28% da queda da extrema pobreza em dez anos de 
existência (2003-2013).
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FIGURA 1 – Evolução do número de benefi ciários do Bolsa Família e dos valo-
res gastos para o pagamento do benefício

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS). (BRASIL, 2017)

Na Figura 1 acima, podemos ver a proporção na qual o programa foi cres-
cendo – em termos numéricos de família e monetário –, à medida que os pobres 
e extremamente pobres iam sendo identifi cados pelo Cadastro Único do governo 
e incluídos no sistema de proteção social, resultando na inserção de 25% da po-
pulação nas políticas sociais e educacionais. 

Procedimentos metodológicos da revisão

Além da revisão da literatura, as fontes utilizadas também tiveram como pro-
pósito o acercamento ao objeto de investigação dentro da perspectiva das Ciências 
da Informação e da Documentação. Devido ao caráter multidisciplinar do tema 
proposto, as fontes são muito diversifi cadas se encontram também na Educação, 
Biblioteconomia, Ciências Políticas, Ciências Humanas e Sociais e Tecnologia.

O ponto de partida para a construção do estado da arte foi o banco de 
Teses do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes),1 que fornece uma ampla busca por diversas áreas 
temáticas, pois é depositária do conjunto de publicações de pós-graduação do 
país. Outro banco de dados importante foi a Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD)2 do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e 

1.  Disponível em: <http://bancodeTeses.capes.gov.br/banco-Teses/#/>. 
2.  Disponível para consulta no endereço: <http://bdtd.ibict.br/vufi nd/>.
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Tecnologia (IBICT), composta pelas bibliotecas digitais de teses e dissertações 
das instituições de ensino superior do Brasil, bem como o banco de Teses da Uni-
versidade de São Paulo (USP), um dos mais importantes da América Latina, e a 
base de dados ibero-americana Scielo (Scientifi c Electronic Library Online) – em 
português e espanhol –, que nos forneceu um painel bastante amplo de artigos 
sobre o Bolsa Família publicados entrevistas eletrônicas.

Além destes, outros textos em espanhol foram acessados pela base de dados 
Dialnet (Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales) e pelo sistema de informação 
científi ca Red de Revistas Científi cas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal (Redalyc), que tem apoio da Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) e divulga a ciência em acesso aberto.

A estratégia de busca foi feita a partir de palavras-chave. Dessa forma, uti-
lizamos as seguintes entradas:

a) “Bolsa Família Program”;
b) “Information Literacy” and “Social Inclusion”;
c) “Digital literacy” and “Social inclusion”;
d) “Empowerment”;
e) “Digital divide”;
f ) “Information Accessibility”;
g) “Citizenship”;
h) “Gender” and “feminism theory”;
i) “Feminist movement” and “women movement”;
j) “Programa Bolsa Família”;
k) “Alfabetização informacional” e “inclusão digital”;
l) “Empoderamento”;
m) “Brecha digital”;
n) “Acesso à informação”;
o) “Cidadania”;
p) “Gênero” e “teoria feminista”;
q) “Movimentos feministas” e “movimentos de mulheres”.

Não foram poucos os resultados obtidos sobre o Bolsa Família nas bases de 
dados. Em geral, os resultados com a combinação bolsa família and impactos do 
programa do ponto de vista da saúde, assistência social, educação, administração, 
economia ou sobre as condicionalidades do PBF; e bolsa família and políticas 
públicas foram os mais recorrentes.

Mas o mesmo não ocorreu com a combinação bolsa família and Alfabeti-
zação Informacional (Alfi n) / inclusão digital em praticamente todas as fontes de 
busca utilizadas. Há apenas três resultados no banco da Capes, uma dissertação 
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defendida em 20093 e duas teses, em 20134 e 2014.5 Já a palavra-chave “compe-
tência informacional” gerou um total de 90 resultados. Ainda assim, como afi r-
ma Paixão (2016), ainda é muito incipiente a produção científi ca no Brasil sobre 
Alfi n em publicações, projetos e experiências formativas, mesmo tendo passado 
dezoito anos da primeira publicação sobre o tema, escrito por Caregnato (2000).

É patente a ausência de estudos no campo da Ciência da Informação e da 
Documentação sobre a relação entre as benefi ciárias do PBF e acesso à informa-
ção ou às competências informacionais, uma vez que estas são importantes para a 
emancipação das mulheres de diversos pontos de vista. De acordo com a Declaração 
de Alexandria (2008), a competência informacional é um elemento essencial para 
que as pessoas realizem seus objetivos pessoais, sociais, profi ssionais e educativos, 
tornando-as aprendizes efi cazes ao longo da vida e contribuindo, assim, para a So-
ciedade da Informação e do Conhecimento. Por esse motivo a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) ratifi cou a Alfi n em 
seu programa de Informação para Todos (IFAP) como um direito humano básico.

Dessa forma, desenvolvemos as seguintes tabelas com os resultados obtidos 
nos bancos de dados acima referidos de acordo com a palavra-chave “programa 
bolsa família”, incluindo o ano de 2016.

QUADRO 1 – Bases de dados do Brasil de publicações em língua portuguesa
Bases de dados em língua portuguesa Documentos encontrados

CAPES 695

BDTB/IBICT 493

SCIELO (Brasil) 29

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 2 – Base de dados em castelhano da Espanha e da América Latina
Bases de dados em castelhano Documentos encontrados

DIALNET 164

CSIC 1

CEPAL 215

REDALYC (Brasil e Espanha) 777

Fonte: Elaborado pelos autores.

A cibercultura mudou a relação entre a produção, difusão e divulgação da 
ciência no mundo. O ciberespaço, meio de comunicação resultante da interco-
municação de computadores, é o repositório de toda esta produção e local de 

3  Ver Terso (2009).
4  Ver Gama (2013).
5  Ver Mata (2014).
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expressão da criação humana em sua diversidade. Pesquisar se tornou muito mais 
simples, pois temos acesso a diferentes bancos de dados em diversos idiomas sem 
sair de casa. Muitas vezes nem precisamos ler o livro impresso, pois muitos já fo-
ram digitalizados e disponibilizados na rede para leitura e troca de conhecimento 
que caracteriza a “inteligência coletiva”.

A quantidade de dados e informações, entretanto, não é proporcional ao 
acesso. Se de um lado concordamos que direta ou indiretamente estamos na 
cibercultura, de outro, o acesso aos meios, à rede e aos processos de inteligência 
coletiva ainda não é o ideal. A pesquisa do Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD) de 2015, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE, 2016), concluiu que metade dos brasileiros está conectada à 
internet. Quanto à forma de conexão, alguns estados como Sergipe – onde se 
deu a presente pesquisa –, o acesso feito por celular ou tablet superou a conexão 
pelo computador: 28,9% usam aparelhos móveis – com conectividade 3G, 4G 
ou wifi  – contra 17,3% que o fazem por computador. A qualidade do acesso, no 
entanto, deixa a desejar sobretudo quando os sujeitos são mulheres provenientes 
de grupos sociais menos favorecidos.

Compreender a Sociedade da Informação e do Conhecimento em sua 
plenitude signifi ca também entender os que não atendem as suas característi-
cas, mas também fazem parte dela, ou seja, os excluídos social e digitalmente. 
A informação e a rede também passam pelos segmentos sociais mais pauperiza-
dos, no entanto, isto se dá de outra maneira, já que nem é totalmente digital 
nem totalmente “analógica” ou tradicional, tendo em vista que esses indivíduos 
também fazem uso dessa tecnologia, pois utilizam celulares com conectividade. 
Trata-se de uma forma própria de transmissão, multiplicação e uso da informa-
ção e do conhecimento para sua vida. Ou, como apontou Badillo Matos (2009, 
p. 15), uma “alfabetização informacional informal”.

Apresentação e análise dos resultados

O Programa Bolsa Família vem sendo objeto de estudo no Brasil desde a 
sua implantação, em 2003, quando teve início o governo do presidente Lula. Em 
2013, o PBF completou dez anos e, após esse período, o número de investigações 
aumentou ainda mais, uma vez que foi possível analisar os seus impactos em todo 
o Brasil de uma maneira mais completa.

Quando assumiu o primeiro mandato em 2011, a então presidente Dilma 
Rousseff  não só manteve as políticas sociais de seu antecessor como ampliou os 
programas, dedicando especial atenção às mulheres. O pleito de 2014, quando 
foi reeleita, no entanto, foi bastante turbulento politicamente. A economia já 
não era tão favorável como nos anos anteriores e, nesse período, houve uma 
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série de manifestações nas ruas contra a corrupção e por mais educação e saúde. 
Os protestos ocorreram antes e durante a Copa do Mundo, quando o país era 
alvo das atenções de todo o globo. Mais tarde, o Congresso Nacional pediria o 
impeachment da presidenta por suposto crime de responsabilidade fi scal, o que 
não foi comprovado, apesar do seu afastamento.

Durante esse período, a classe média começou a protestar fazendo pane-
laços e manifestações nas capitais. Nestas, o que mais nos chamou a atenção 
foram os cartazes com frases contra o Bolsa Família. De um momento a outro, 
os benefi ciários foram transformados em vilões e culpados da crise que estava 
começando. O que antes eram opiniões particulares a respeito dos benefi ciários 
foi ganhando proporções, tais que este tema passou a integrar o discurso central 
da classe média e, com a ajuda dos grandes meios de comunicação, tentaram des-
moralizar o programa e estigmatizar os benefi ciários ao denominá-lo de “bolsa 
esmola”.

Se de um lado houve tais manifestações negativas e preconceituosas conta 
o PBF, de outro, a produção acadêmica tem se debruçado cada vez mais para 
entender, a partir de diversos enfoques disciplinares e teóricos, esse programa 
que, reconhecidamente, alterou e continua mudando o desenvolvimento social 
e econômico do Brasil.

Começamos por aproveitar a contundente pesquisa de Vaz (2012, p. 5) so-
bre o PBF na produção acadêmica no período de 2003-2010, no qual demonstra 
que predominam as dissertações da região sudeste do país (SP, RJ, MG), com um 
total de cinco, e a região sul (SC, PR), com três. A região nordeste e o Distrito 
Federal (DF) com um trabalho. “Observamos que a temática se concentra, com 
relevância, entre pesquisadores de Educação”, enfatiza esta autora. A preocupa-
ção desses pesquisadores é com relação à obrigatoriedade da frequência escolar 
como uma das condicionalidades do programa.

No que diz respeito à publicação de artigos, Vaz analisou 19 textos das 
áreas de Educação e Serviço Social. Segundo esta autora, desse total de artigos, 
dez são de universidades do sudeste, seguida por publicações do sul e nordeste. 
A autora ressalta que “mesmo a região sudeste sendo predominante, a Nordeste 
é forte indicadora para análise, pois se relaciona como a região em que houve 
maior aplicabilidade da política do BF”. (VAZ, 2012, p. 6)

Como podemos perceber, a pesquisa acima citada diz respeito ao período 
do governo Lula. Já no de Dilma Rousseff , a produção acadêmica sobre o PBF 
disparou em diversas áreas. Para medir a quantidade de publicações existentes 
nesse período, utilizamos os mecanismos de busca dos bancos de teses e disserta-
ções da Capes e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnoló-
gico (CNPq) e de artigos da biblioteca eletrônica Scielo.



146

PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CIÊNCIA NA CIBERCULTURA: NARRATIVAS EM MÚLTIPLOS OLHARES

No período de 2010-2014, a base de dados da Capes/CNPq nos dá um 
total de 172 trabalhos. Destes, 125 são de mestrado acadêmico, 31 são de Dou-
torado e o restante de mestrado profi ssional. As áreas de conhecimento que mais 
desenvolveram trabalhos sobre o PBF concernentes ao mestrado acadêmico são 
as seguintes: Economia (19 dissertações), Serviço Social (19), Sociologia (11), 
Nutrição (10) e Direito (9), e se concentram nas áreas de Sociologia, Serviço 
Social, Ciência Política, Políticas Públicas, Ciências Econômicas e Nutrição, para 
citar as que têm mais números de pesquisas.

De 2014 a 2016, no entanto, aumentou consideravelmente a quantidade 
de pesquisas (ver Figura 1) e nesse período podemos encontrar referências tam-
bém em bases de dados em idioma castelhano. Dialnet – portal de informação 
multidisciplinar para a difusão de revistas espanholas da Universidad de La Rioja 
–, Conselho Superior de Investigações Científi cas (CSIC),6 ambas da Espanha e 
o repositório da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), do Chile.

Em meio ao limitado número de teses e dissertações que abordam o pro-
grama de uma perspectiva das mudanças subjetivas dos atores envolvidos, en-
contra-se a tese doutoral de Maria Mercedes Rabelo, intitulada Redistribuição e 
reconhecimento no Programa Bolsa Família: a voz das benefi ciárias (2011). Nesta 
pesquisa, o principal objetivo foi entender quais os sentidos que os benefi ciários 
do PBF atribuem à sua participação no programa, do ponto de vista da cidadania 
e da inserção social, o que foi feito por meio de entrevistas qualitativas realizadas 
em dois bairros de baixa renda de Porto Alegre.

Dentre as publicações da revisão bibliográfi ca, destacamos o livro Vozes do 
Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania (2014), da socióloga Walquíria 
Leão Rego e do antropólogo Alessandro Pinzani. Não se trata de dissertação ou 
tese, visto que os autores são pesquisadores experientes e renomados, mas sim do 
resultado de uma pesquisa de cinco anos de duração, que consistiu em entrevis-
tas qualitativas com benefi ciárias do programa no Vale do Jequitinhonha, Minas 
Gerais, sertão e litoral de Alagoas, interior do Piauí e Maranhão e periferias de 
São Luís, Maranhão e Recife, Pernambuco.

Numa perspectiva interdisciplinar, os autores acima analisam o tema a 
partir do olhar da Sociologia e da Filosofi a, enfatizando que a renda fi xa garan-
te autonomia às benefi ciárias e a dignifi cação das suas pessoas como sentimento 
pessoal, o que lhes permite tomar algumas decisões e fazer escolhas, por míni-
mas que sejam. “A renda monetária regular (eis nossa Tese principal) permite 

6  Nesta base encontramos um trabalho em inglês: ZAMBONI, Y.; LITSCHIG, S. (2014). Audit risk 
and rent extraction: evidence from a randomized evaluation in Brazil. Institut d’Anàlisi Econòmica, 
Barcelona, Aug. 2014. [Risco de auditoria e extração de renda: comprovação a partir de uma avaliação 
aleatória no Brasil]. Disponível em: <http://www.iae.csic.es/investigatorsMaterial/a1459113314archi-
voPdf89737.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2017. 



147

Programa Bolsa Família e o acesso à informação e ao conhecimento das 
mulheres beneficiárias: uma revisão literária a partir da cibercultura

o desencadeamento de processos de autonomização individual em múltiplos 
níveis”. (REGO; PINZANI, 2014, p. 46)

Ao estudar os impactos não só do ponto de vista da segurança alimentar, 
mas principalmente a partir da subjetividade das mulheres entrevistadas, os au-
tores mostram que a discriminação com relação ao PBF, na verdade, tem origem 
na discriminação com os pobres. Tomando como ponto de partida o estudo O 
pobre, de Georg Simmel, a pobreza, como categoria analítica, é desenvolvida de 
modo a mostrar esta questão não apenas como um problema econômico, mas 
pluridimensional.

Segundo esses autores, a produção de preconceitos e estereótipos contra os 
pobres e, em especial, “contra a mulher pobre, não cessa de ocorrer; aliás, é cons-
titutiva das estratégias de dominação política, cultural e social bastante analisada 
pela sociologia e pelas teorias feministas”. (REGO; PINZANI, 2014, p. 185) 

Dentro dos estudos publicados sobre os impactos do PBF, estes últimos 
trabalhos guardam relação com o nosso, devido à abordagem metodológica – 
entrevistas qualitativas abertas e semi-estruturadas – e enfoque, que passa pelos 
conceitos de autonomia, cidadania e gênero, ao mesmo tempo em que mantém 
uma perspectiva crítica.

No entanto, apesar das similitudes conceituais, não existe uma relação dire-
ta nas pesquisas acima citadas entre as benefi ciárias do Bolsa Família e o acesso à 
informação, alfabetização informacional ou inclusão digital. A perspectiva teórico-
metodológica utilizada quando os sujeitos são os benefi ciários do PBF é outra.

Os benefi ciários do Programa Bolsa Família representam hoje 25% da po-
pulação brasileira, pessoas que saíram da miséria e da pobreza e emergiram quase 
como uma nova classe social, só que agora com visibilidade. Não se pode ignorar 
a sua presença, o que, de fato, vem sendo feito pelos estudos acadêmicos. 

Uma publicação relevante para constituir o Estado da Arte diz respeito ao 
livro Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania, de Campello e 
Neri (2013). Os organizadores realizaram um mapeamento exaustivo dos impac-
tos do programa no Brasil com contribuições de pesquisadores que o fi zeram a 
partir de diversos enfoques. Dividida em três seções – Contribuição do PBF para 
as políticas; Perfi l das famílias, resultados e impactos; Desafi os e perspectivas –, 
esta publicação começa por analisar o modelo brasileiro de Proteção Social a par-
tir do conjunto das políticas públicas (Brasil sem Miséria, SUAS, CADÚNICO, 
SUS e PBF), amparada em estatísticas apresentadas em gráfi cos.

Os impactos foram medidos e analisados na educação por meio do estudo 
da frequência e repetência escolar; na saúde, por meio da diminuição da morta-
lidade infantil e menor ocorrência de baixo peso nas crianças. O estudo termina 
com uma parte sobre os desafi os e perspectivas, na qual o PBF é comparado com 
outros programas de transferência de renda na América Latina. Cohn (2013), 
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por exemplo, vê o programa como um êxito, visto que não se deve esperar dele 
mais do que se propõe, que é a erradicação da pobreza extrema; Kerstenetzky 
(2013), no entanto, tece fortes críticas à forma como o PBF se desenvolveu ao 
longo desses dez anos, apontando o que lhe faltou e o que pode ser feito ainda 
para resolver os problemas enquanto política pública.

Se de um lado a publicação acima é analítica e geral, as teses defendidas, 
ao longo de 2016, trazem diferentes estudos de caso que só puderam ser feitos 
devido ao tempo de atuação e cobertura do programa. Por isso, encontramos 
pesquisas com enfoques específi cos que nos dão a dimensão de uma maneira 
mais ampla dos impactos do PBF. Utilizamos aqui como termômetro uma das 
principais referências para recuperação de trabalhos científi cos, que é a Consulta 
ao Banco de Teses e Dissertações da Capes. A partir da entrada “Programa Bolsa 
família”, obtivemos um total de 695 publicações no período de 2005-2016, dis-
tribuídos da seguinte forma no gráfi co abaixo:

FIGURA 2 – Quantidade de Teses e Dissertações do Banco de Teses da Capes

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do Banco de teses e dissertações da Capes.
Nota: O banco de teses não apresentou nenhum resultado para o ano de 2012.

Houve um crescimento progressivo de trabalhos sobre o tema, tendo o ano 
de 2015 como o ano em que houve mais defesas – 91 dissertações e 23 teses. Le-
vando em consideração que o PBF tem início em 2003, em 2005 há apenas dois 
trabalhos de mestrado – duração de dois anos –, menos tempo que os programas 
de doutorado – que duram quatro anos.

De acordo com o Banco de Dados da USP, em 2016, foram indexados 79 
trabalhos científi cos – 23 teses e 56 dissertações. Como não é possível mencionar 
todas aqui, escolhemos cinco que, do nosso ponto de vista, apresentam-se como 
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inovadoras em termos de enfoque e avaliação de impacto em longo prazo e têm 
uma perspectiva mais atual.

Uma delas é a dissertação de Candado (2016), intitulada Programa Bolsa 
Família e condicionalidades: Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu, na 
qual a autora estuda o PBF e as especifi cidades das condicionalidades da frequ-
ência escolar, considerando a realidade e o contexto de crianças de três comuni-
dades indígenas guarani kaiowá, guarani ñandeval e terena na escola indígena à 
qual o título da dissertação faz alusão. Para a autora, a frequência escolar é uma 
condicionalidade bastante limitada do programa e aponta para a necessidade de 
que novos olhares sejam lançados nesse sentido, sobretudo para as questões indí-
genas de forma a estimular ainda mais as famílias e os alunos.

Nery (2016), com a sua tese Efeitos do Programa Bolsa Família e da Estra-
tégia de Saúde da Família em doenças infecciosas relacionadas à pobreza, estuda os 
impactos desses programas na redução dos casos de tuberculose e hanseníase no 
período de 2004-2012. Sua investigação concluiu que, nas áreas onde a cober-
tura desses programas foi de 70% ou mais, houve uma redução signifi cativa das 
doenças em termos estatísticos, se comparado com áreas de cobertura baixa dos 
programas, o que também incidiu no percentual de cura e de abandono dos do-
entes. Isto porque em muitas partes do país ainda há desinformação sobre essas 
doenças, o que pode gerar medo e estigma e programas como o Estratégia de 
Saúde da Família têm contribuído não só com o tratamento, mas principalmente 
com informação a respeito desses tipos de doenças. 

Outra tese que nos chama a atenção é a de Lucheti (2016), intitulada 
Catadores(as) de recicláveis de Presidente Prudente: desafi os e limites das políticas 
públicas de inclusão produtiva, cujo objetivo é identifi car as possibilidades de in-
clusão produtiva de pessoas em condições de profunda vulnerabilidade e risco 
social, derivados da atividade de catador de material reciclável no município de 
Presidente Prudente, localizado no interior de São Paulo. O grupo estudado é 
formado por catadores (as) do lixão desta cidade que eram benefi ciários do pro-
grama Bolsa Família e se tornaram sujeitos das ações de inclusão produtiva por 
parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Ribas (2016), por sua vez, em sua dissertação de mestrado Análise do im-
pacto do programa Bolsa Família sobre os índices de confi ança nas instituições pú-
blicas brasileiras (2010-2012) parte da hipótese de que os programas sociais de 
redistribuição de renda restauram a confi ança da população nas instituições. Mas 
a sua hipótese não foi comprovada devido ao fato de que a confi ança nas insti-
tuições – Judiciário, Congresso Nacional, Poder Executivo e Partidos Políticos 
– depende de variáveis culturais e institucionais como avaliação do combate à 
corrupção, à pobreza e condução da economia do país e não por políticas redis-
tributivas.
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Outro enfoque diferenciado diz respeito à tese de Cardoso (2016), Capi-
tal e trabalho no Brasil no século XXI: o impacto de políticas de transferência e de 
tributação sobre desigualdade, consumo e estrutura produtiva. A autora analisou os 
impactos econômicos a partir das modifi cações da distribuição de rendimentos 
na economia brasileira. Para isso, utilizou o modelo Matriz de Contabilidade 
Social como metodologia e aplicou-o a dois programas: ao PBF e à tributação 
sobre lucros dividendos. Os resultaram sugeriram que o Programa Bolsa Família 
gera ganhos indiretos para classes que não são benefi ciárias devido aos efeitos 
indiretos da política que incidem na geração de renda do trabalho e do capital.

Por fi m, citamos a nossa tese de doutorado Mulheres e mães do progra-
ma Bolsa Família: acesso à informação, empoderamento e cidadania: um estudo de 
três comunidades de Sergipe (2017). Esta pesquisa analisou como a inclusão das 
mulheres no programa contribuiu para o processo de empoderamento, auto-
nomia e construção da cidadania a partir da renda e do acesso à informação. 
As competências informacionais e documentais e os níveis de empoderamen-
to foram conhecidos por meio de uma metodologia própria criada a partir dos 
modelos IDEIAS (Inclusão Digital e Educação Informacional para a Saúde) e 
AURA (Auto Reforço Acompanhado), que resultou na criação dos “Indicadores 
de Impactos de Acesso à Informação e Empoderamento aplicado às benefi ciárias 
do Bolsa Família”, mas que se aplica também a outros grupos de mulheres vincu-
lados a programas sociais. Apesar dos ganhos em termos de acesso à informação e 
empoderamento, a pesquisa concluiu que é imprescindível desenvolver formação 
em Alfi n como forma de contribuir para a autonomia, desenvolvimento e quali-
dade de vida das mulheres.

Analisando o conjunto de áreas e temas presentes nos bancos de dados, 
foi possível perceber que a maioria desmistifi ca alguns mitos como os de que o 
PBF acomoda os benefi ciários, no sentido de não trabalharem ou estudarem ou 
de que se trata de um mero programa de assistencialista. Outros aspectos nos 
quais estão em conformidade dizem respeito aos impactos na saúde e nutrição 
e na educação, que tiveram melhora substancial a partir da condicionalidade do 
programa.

É visível que, nos últimos anos, as teses e dissertações vêm mostrando a 
amplitude dos impactos do PBF com abordagens qualitativas e enfoques diver-
sifi cados para avaliar os seus reais impactos por meio de uma maior diversidade 
humana e temática.

Considerações fi nais

Apesar do recorte acadêmico da presente revisão da literatura sobre o PBF, 
são diversas as fontes informais sobre o tema na cibercultura como redes sociais, 
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blogues, chats, matérias de jornais, revistas, vídeos, etc, o que demonstra que a 
produção científi ca é replicada em diferentes meios e lido por um público mais 
amplo. Isto gera trocas, comentários, compartilhamentos, fazendo-nos pensar 
em novas maneiras de divulgação do pensamento científi co para além do con-
vencional.

Ainda que a produção sobre o PBF e seus sujeitos seja extensa, estes, no 
entanto, estão distantes de vivenciar a cibercultura de uma maneira plena, uma 
vez que as práticas de acesso no dia a dia das mulheres entrevistadas são limitadas 
e se dividem entre o analógico e o digital. Além disso, sem as competências infor-
macionais necessárias, torna-se mais difícil para elas o real acesso à informação, 
ao conhecimento e à construção da cidadania.

A cibercultura, assim, é um admirável mundo em processo, um mundo 
virtual não como oposto do real, mas no sentido da sua potencialidade, que é a 
acepção utilizada por Levy (1999). A entrada na cibercultura do universo social 
aqui investigado é, nessa mesma acepção, também virtual.
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Introdução

O presente artigo é um manifesto contra os discursos anticientífi cos, a 
diminuição de fi nanciamento de projetos de pesquisa, os cortes de bolsas de 
estudos – expostos nas Figuras 1 e 2 –, o sucateamento de universidade públi-
ca, as políticas neoliberais de privatização da ciência pública, a desvalorização 
do docente-pesquisador, o desmonte dos institutos públicos de pesquisa que 
vêm acontecendo em nosso país, tornando não só a atmosfera científi ca irres-
pirável como a de todo o território nacional. Nesse cenário, não poderíamos 
deixar de mencionar a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – 
#UERJResiste! – que vem sofrendo com a política de desmonte da universidade 
pública levada a cabo pelo governo Pezão (PMDB/RJ).
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FIGURA 1 – Corte no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação

Fonte: Academia brasileira de Ciência e MCTI (apud JUNTA, 2017). 

FIGURA 2 – Corte nos investimentos em bolsas de doutorado e mestrado pelo 
CNPq

Fonte: Junta (2017). 

Este artigo é também um desdobramento da atividade fi nal de nossos es-
tudos na disciplina “Questões Teórico-Epistemológicas em Pesquisa nos/dos/
com os Cotidianos”, em que tecemos problematizações em torno da Ciência na 
contemporaneidade (LATOUR, 2011), principalmente no evento Marcha pela 
Ciência que aconteceu em nível global (RODRIGUES, 2017), abordada na Se-
ção 1. As problematizações dessa seção dialogam com os pressupostos teóricos-e-
pistemológicos de Michel de Certeau (2008, 2012) e de Manoel Castells (2013). 

O objetivo desta pesquisa é compreender e fazer uma análise sistematizada do 
desdobramento da “Marcha pela Ciência” no Brasil pós golpe institucional de 2016. 
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Para fazê-la, bricolamos o método da “cartografi a” com o método da “genealogia” 
(FOUCAULT, 2010; PASSOS; BENEVIDES, 2009), que nos referimos como mé-
todo carto-genealógico, exposto na Seção 2. Ao fazermos o caminho das carto-genea-
logias da Marcha pela Ciência em sites acadêmicos, artigos, reportagens, narrativas, 
vídeos, mapas e imagens on-line em nosso cotidiano, conforme discutimos na Seção 
3, apresentamos redes de indignação, de resistências, de lutas e de esperança a favor 
do desenvolvimento da ciência nacional e mais aberta à sociedade.

Por fi m, nas Considerações da Marcha pela Ciência, destacamos que o 
movimento nas ruas e nas redes se mostrou um importante disparador para a 
problematização acerca da importância da circulação do conhecimento científi co 
dentro-fora dos muros castelares do laboratório e da refl exão em relação à impor-
tância do fazer pesquisa e fazer política / ser pesquisador-político.

Marcha pela Ciência em rede

A Marcha pela Ciência é um movimento mundial que reúne cientistas, 
profi ssionais ligados ao campo das ciências e todos aqueles que compreendem a 
importância e a necessidade da ciência para o desenvolvimento social, ambiental, 
educacional e econômico mundial. Segundo o site internacional da Marcha pela 
Ciência (MARCH FOR SCIENCE, c2017a, tradução nossa),1 o movimento 
tem como objetivos: 

Ampliar o papel da ciência na política;

Empoderar o engajamento público com a ciência; 

Fomentar uma comunidade científi ca diversa e inclusiva; 

Criar uma comunidade global que advoga pela causa da ciência.

Esses objetivos da Marcha pela Ciência podem ser tecidos com as ideias de 
Bruno Latour em “Ciência Ação” (2011), ideias estas que chamam a nossa aten-
ção para o papel que a ciência ocupa na sociedade contemporânea, nosso papel 
enquanto cientistas, como possibilitar o público leigo o acesso ao conhecimento 
científi co restrito a determinado grupo e a defesa da ciência contra as pseudoci-
ências, contra a fraude e a irracionalidade. 

Convocada originalmente nos Estados Unidos, com a intenção de mobilizar 
todos os setores da sociedade como forma de reação ao discurso “anticientífi co” do 
presidente Donald Trump, que anunciava cortes de investimentos nas pesquisas 

1  No original: “Amplify the Role of Science in Policy; Empower Public Engagement with Science; Foster 
a Diverse and Inclusive Scientifi c Community; Build a Global Community of Science Advocates”.
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científi cas do país e a retirada dos EUA do Acordo de Paris, a Marcha pela Ciência 
se tornou, em pouco tempo, um evento mundial e vários países se uniram à causa. 
No dia 22 de abril de 2017, Dia da Terra, cerca de 630 atos públicos ocorreram em 
várias cidades do mundo, totalizando 69 países participantes. 

A insatisfação da comunidade científi ca estadunidense com o discurso e a 
política caótica de Donald Trump, no que se refere ao meio ambiente, às pesqui-
sas científi cas e aos direitos humanos, alavancou 

O surgimento de um ativismo de resistência que promete não ceder 
um milímetro contra ações que restrinjam e ou diminuam direitos 
fundamentais. Um ativismo incentivado pela intelectualidade esta-
dunidense – da qual Noam Chomski é o mais conhecido represen-
tante – que resgata profundas raízes da ação cívica e comunitária 
estadunidense, aliado ao novíssimo cyberativismo impulsionado 
pelas redes digitais. (RODRIGUES, 2017)

O movimento da Marcha pela Ciência nos aponta sinais de uma crise de 
“autoridade” (CERTEAU, 2012), onde cientistas de diversas nacionalidades se 
mobilizaram por não concordarem com o discurso “anticientífi co” de Trump, 
com os constantes cortes orçamentários nas áreas relacionadas, e com o cresci-
mento do que nomeiam de “obscurantismo”, exemplifi cado pelo aumento da 
difusão de terapias ou medicamentos sem comprovada efi cácia – ex. pílula do 
câncer –, assim como a crescente adesão a movimentos antivacinas que colocam 
em risco toda a sociedade.

Certeau (2012, p. 40) salienta que autoridade é “tudo que dá (ou pre-
tender dar) autoridade – representações ou pessoas – e que se refere, por-
tanto, de uma maneira ou de outra, àquilo que é ‘aceito’ como ‘crível’”. Ela 
é responsável por tornar o ar de uma sociedade respirável, repousa sobre a 
adesão de um grupo ou uma comunidade e o seu descrédito revela problemas 
que tornam a atmosfera social irrespirável. Esse descrédito pode ser fabricado 
por múltiplas maneiras nas (micro)operações da vida cotidiana, como por 
exemplo pelo “uso” do humor (CERTEAU, 2008): um praticante na Marcha 
pela Ciência em Washington, EUA, carregava um cartaz com a mensagem: 
“Faça a América pensar novamente”, em alusão ao slogan da campanha de 
Trump ao cargo de presidente dos EUA: “Faça a América grande de novo”. 
(MARCHA..., 2017a) O uso do humor, além de ser um ato político, é uma 
operação de modo tático que o praticante lançou mão para demonstrar no 
espaço público o seu descrédito a Trump (autoridade), ressignifi cando o slo-
gan usado pelo político.

Nessa mesma trama de pensamento, ao analisar os diversos movimentos so-
ciais em rede – revolução na Tunísia, revolução egípcia, os indignados na Espanha, 
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Occupy Wall Street, jornadas de junho Brasil – e seus desdobramentos nos espaços-
tempos das cidades. Castells (2013) argumenta que eles emergem por uma rejeição 
a uma política ou a representantes por se sentirem traídos, manipulados, gerando 
redes de indignação que se desdobram em redes horizontais de autonomias e de 
esperança, que são tecidas pelo companheirismo na relação todos-todos. Os cortes 
orçamentários, o discurso anticientífi co e o crescimento danoso do “obscurantis-
mo” se tornam, desse modo, gatilhos disparadores dessa rejeição e da formação de 
redes de indignação materializada no movimento mundial da Marcha pela Ciência. 

Carto-genealogia das redes da Marcha pela Ciência 

Uma vez que nos interessa realizar uma análise sistematizada de um mo-
vimento muito recente, e fundamental no sentido de combater a vertiginosa 
redução dos recursos para pesquisa em ciência, reconhecemos ser desafi ador apre-
ender os traços mais marcantes e, por conseguinte, a problemática de seus en-
frentamentos. A nós se apresenta desafi ador os desdobramentos da Marcha pela 
Ciência na medida em que o movimento se encontra em processo de realização, 
implicado por questões que nos são muito importantes, em um conjunto de 
atravessamentos demasiadamente presentes em nossas vidas.

Como forma de apreender parte desses atravessamentos que constitui a pro-
blemática da Marcha pela Ciência, e nos auxiliaria a compreender as redes de indig-
nação, resistência e luta acionadas, pensamos ser indispensável realizar um mapa dos 
processos de mobilização e seus respectivos desdobramentos. Nesse sentido, compor 
um mapa de tais processos signifi ca praticar uma cartografi a do presente que envolva 
o campo da ciência e seus tensionamentos, especialmente no que diz respeito à circu-
lação de sua produção em diferentes instâncias e espaços da sociedade.

Optamos pela cartografi a por se tratar de um campo metodológico que 
se esforça por incorporar no processo investigativo transformações epistémicas e 
sensoriológicas realizadas em diferentes níveis, como as pequenas revoluções que 
se dão em nossos cotidianos por efeito de uma microfísica das ações. No entanto, 
como poderá ser visto ao longo do trabalho, não nos limitamos a seus proce-
dimentos na medida em que nos interessa acentuar determinados aspectos da 
contenda contemporânea e, consequentemente, dos enfrentamentos enunciados 
pelo movimento Marcha pela Ciência.

A cartografi a está longe de prescrever procedimentos metodológicos que ga-
rantiriam a elucidação de um determinado grupo de hipóteses previamente deduzi-
das de sua articulação teórica, num regime de produção do conhecimento pautado 
pelo verdadeiro e falso. Antes, a orientação cartográfi ca presume um primado do 
vivido em relação às expectativas do que se espera conhecer, conduzindo o processo 
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investigativo pelos desdobramentos de seu percurso, de modo que o conhecimento 
passa a ser suposto pela experiência e seus efeitos.

Ao mesmo tempo em que não seria apenas o objeto da pesquisa que estaria 
em questão pela cartografi a, mas o próprio sujeito do conhecimento que passa a 
ser produzido ao longo do processo investigativo. A orientação cartográfi ca trata 
tanto de um campo de produção dos objetos como também dos sujeitos, no 
qual tudo passa a ser atravessado pela problemática da pesquisa, em permanente 
transformação dos saberes envolvidos. Ou seja, sob esta perspectiva, o pesquisa-
dor estaria tratando de um campo de produção de uma objetividade e uma sub-
jetividade, dinamicamente realizadas, que bordejaria pelos diferentes elementos 
mobilizados uma série de problemas.

Como nos explicitam Eduardo Passos e Regina Benevides (2009, p. 18): 

Considerando que objeto, sujeito e conhecimento são efeitos 
coemergentes do processo de pesquisar, não se pode orientar a 
pesquisa pelo que se suporia saber de antemão acerca da reali-
dade: o know what da pesquisa. Mergulhados na experiência do 
pesquisar, não havendo nenhuma garantia ou ponto de referên-
cia exterior a esse plano, apoiamos a investigação no seu modo 
de fazer: o know how da pesquisa.

Estando a objetividade e subjetividade comprometidas em uma série 
de processos, a cartografi a pretende, dessa forma, incorporar em sua proble-
mática o modo de produção da realidade, uma vez que seu empreendimento 
não cessa de recriar os objetos e sujeitos da pesquisa, especialmente quanto 
ao papel do sujeito do conhecimento. Assim, não se pode mais pretender as 
fronteiras que encastelariam o pesquisador frente ao seu campo de estudos, 
procedendo a uma assepsia dos rudimentos metodológicos em seu desve-
lamento da realidade. Pelo contrário, na medida em que se vê em contato 
com os contextos estudados, são os atravessamentos aí realizados que põe em 
transformação o próprio pesquisador, impossibilitando a crença em qualquer 
fronteira que supostamente se estabeleça entre o sujeito do conhecimento e 
objeto pesquisado.

Longe de sustentar tais assepsias metodológicas e a transcendência do su-
jeito, a cartografi a tem como pressuposto ser concebida enquanto efeito dos pro-
cessos de mudança da realidade, isto é, enquanto estiver comprometida com os 
atravessamentos que encontra em sua relação com os contextos estudados. Dessa 
forma, é ela propriamente que está em transformação com os mundos realizados 
em seu percurso, exigindo do pesquisador um maior envolvimento de modo a 
incorporar essas mudanças e deslocamentos em sua produção, sobretudo no que 
diz respeito aos afetos encontrados nesse contato com o que lhe é diferente.
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Quanto à dimensão política da cartografi a e as mudanças que reconhece 
promover, Suely Rolnik (2014, p. 70, grifo nosso) destaca: 

[...], dizer aqui que a prática de análise (do cartógrafo) é política 
tem a ver com o fato de que ela participa da ampliação do alcance 
do desejo, precisamente em seu caráter de produtor de artifício, 
ou seja, de produtor de sociedade. Ela participa da potencialização 
do desejo, nesse seu caráter processual de criador de mundos, tan-
tos quantos necessários, desde que sejam facilitadores de passagem 
para as intensidades vividas de forma aleatória nos encontros que 
vamos tendo em nossas existências.

Dessa maneira, a cartografi a se articula também como um traçado das re-
lações de força que são atualizadas num determinado contexto, oferecendo-nos 
um quadro dos movimentos de mudança e resistência, bem como das estratégias 
de manutenção e conservação, de que se valem seus praticantes ao habitá-lo. 
A esse recurso que compõe igualmente os mapas das relações de força, apre-
sentando-nos uma dimensão diagramática do espaço, a cartografi a se aproxima 
dos interesses da abordagem genealógica pensada por Foucault (2010), na qual 
as estratégias do poder são permanentemente interrogadas em prol daquilo que 
pretendem subjugar.

A genealogia não procura responder à historiografi a que se constituiu no 
Ocidente com um traçado mais pormenorizado dos acontecimentos, nem subs-
tituir seu estatuto epistêmico sem provocar nesse mesmo gesto deslocamentos 
entre o atual regime de conhecimento. Seu propósito é articular-se com os sabe-
res historicamente subalternizados, por reconhecer neles perspectivas que teste-
munham os limites e impossibilidades dos saberes instituídos. Ao mesmo tempo 
em que estas perspectivas produzem fi ssuras entre os modos de produção do 
conhecimento, denunciando outras maneiras de proceder ao saber sem o recurso 
ao sujeito transcendental.

Antes, são as estratégias do poder que interessam à genealogia em sua ne-
cessidade de estabelecer o verdadeiro e desqualifi car o falso, em um jogo de in-
visibilização dos saberes, sensibilidades e das existências, e principalmente de 
um soterramento dos enfrentamentos dos movimentos de resistência. Seu in-
vestimento político não se encerra em absoluto no que passa a ser denunciado, 
como não pretende oferecer qualquer conclusão à problemática evidenciada, mas 
procede a abertura epistêmica de uma determinada contenda, na qual as catego-
rizações e seus respectivos rudimentos são constantemente postos em questão.

Dessa maneira, a genealogia se dispõe como um instrumento de luta em 
que o modo de produção do conhecimento passa a ser tematizado, enunciado 
em todas as dimensões de que é composto, a partir de uma historiografi a das 
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contendas locais. E, como instrumento de luta, igualmente se dispõe como um 
produto do presente que serve à atualidade dos enfrentamentos, sempre mobili-
zada pelas estratégias de resistência, que, acionadas de forma momentânea, são 
capazes de produzir abalos consistentes e duradouros nos saberes instituídos. 
Foucault (2010, p. 11) argumenta que

A genealogia seria, pois, relativamente ao projeto de uma inserção 
dos saberes na hierarquia do poder próprio da ciência, uma espécie 
de empreendimento para dessujeitar os saberes históricos e torná-
-los livres, isto é, capazes de oposição e de luta contra a coerção 
de um discurso teórico unitário, formal e científi co. [...] Eu diria 
em duas palavras o seguinte: a arqueologia seria o método próprio 
da análise das discursividades locais, e a genealogia, a tática que 
faz intervir, a partir dessas discursividades locais assim descritas, os 
saberes dessujeitados que daí se desprendem.

O que está em questão também é a historicidade dos enfrentamentos que 
são tidos como concluídos pelo regime atual de produção de conhecimento, e 
recobrem com uma aura de neutralidade os seus produtos bem como os meios 
pelos quais se consagra enquanto conhecimento. E essa historicidade retomada 
pela genealogia, está longe de pretender revelar uma realidade escamoteada, mas 
um acontecimento social em que está em jogo a própria produção da realidade, 
que, reduzido à determinada categorização, termina por favorecer a partilha do 
que seria tido por natural e social.

Reconhecemos também que o empreendimento genealógico não se limita 
à realização historiográfi ca, fazendo-se dela para acionar uma determinada con-
tenda com efeitos ainda atuais e, por essa razão, necessita ser melhor elaborada. 
Assim, entendemos também pertencer à alçada da genealogia a elaboração acerca 
das relações de força, que promovem diferentes atravessamentos nos regimes atu-
ais de produção do conhecimento, intimamente envolvidos com o projeto colo-
nial do Ocidente. Pois interessaria ao fazer genealógico os acontecimentos que 
não cessam de desestabilizar o poder vigente e, por conseguinte, elaborar saberes 
em intensa resistência ao seu domínio.

Nesse sentido, acreditamos ser importante proceder a uma carto-genealo-
gia como forma de conhecer a Marcha pela Ciência pelos tensionamentos e fi ssu-
ras que produz, já que não é incomum encontrar em seus discursos o rompimen-
to com práticas amplamente aceitas pelo campo científi co. Mas a realização aqui 
de uma carto-genealogia supõe a acentuação de seu viés político, concebendo o 
momento mesmo de sua manifestação como emergência de outros rearranjos 
de forças, que se dispõem contrários aos processos instituídos de produção do 
conhecimento. 
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Esperamos, portanto, que as referências reunidas neste trabalho possam 
evidenciar sumariamente um mapa da Marcha como um diagrama dos focos de 
resistência, produtores de novas alianças no cenário contemporâneo em rede, 
correspondente à complexidade dos problemas que nos atravessam na atualidade.

Redes: de indignação, de resistências, de lutas e de esperança

Convocada e organizada pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ci-
ência (SBPC), a Marcha pela Ciência no Brasil faz parte de um movimento que 
surge em resposta aos severos cortes orçamentários a que vem sendo expostas as 
áreas de Ciência e Tecnologia do país desde o ano de 2014 e que se intensifi ca-
ram após o golpe institucional de 2016, durante o governo ilegítimo de Michel 
Temer, e que, em março de 2017, anunciou um corte de 44% no orçamento do 
recém fusionado Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). 

Pelos cálculos da SBPC, de cada R$ 100 gastos pelo governo fede-
ral atualmente, só R$ 0,32 são destinados à ciência e tecnologia. ‘As 
universidades já estão à míngua’, diz Helena. ‘A ciência e tecnologia 
não é mais míngua, nem pão e água – talvez água, porque pão não 
vai ter para todo mundo.’ (ESCOBAR, 2017a)

Em carta de convocação, Helena Nader (2017), presidente da SBPC, con-
vida “estudantes, professores, cientistas, pesquisadores e amigos da ciência” a par-
ticiparem da marcha pela ciência, enfatizando que 

Os organizadores da Marcha pela Ciência entendem, como nós 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
que a ciência está em todo lugar e afeta a vida de todos. Por-
tanto, a aplicação da ciência para a sociedade não pode estar à 
margem das grandes tomadas de decisão no campo político. E o 
melhor caminho para garantir que a ciência possa infl uenciar di-
retamente nas políticas públicas é encorajar as pessoas a apreciar 
e se envolver com a ciência. Entendemos que o fortalecimento 
da ciência passa também pelo fortalecimento da democracia em 
todos os países. 

Marcando o início de uma mobilização social pela valorização da ciên-
cia, os atos públicos ocorreram em 22 cidades de 16 estados brasileiros e foram 
também organizados e compartilhados via Facebook, conforme ilustrados nas 
Figuras 3 e 4 a seguir:
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FIGURA 3 – Marcha pela Ciência em SP

Fonte: Marcha pela Ciência (2017).

FIGURA 4 – Marcha pela Ciência no RJ

Fonte: Brasil2036 e Adufrj SSind (2017).

O movimento em rede da Marcha pela Ciência vai ao encontro das discus-
sões de Castells (2013, p. 162) em relação aos movimentos sociais na internet: 
são simultaneamente locais e globais; conectados em rede de múltiplas formas; 
virais, “isso se dá não apenas pelo caráter viral da difusão das mensagens em si, 
particularmente das imagens das mobilizações, mas em função do efeito de de-
monstração movimentos que brotam por toda parte”; amplamente espontâneos 
em sua origem, geralmente desencadeados por uma centelha de indignação; e 
profundamente autorefl exivos, conforme exposto nas narrativas a seguir:
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Participei da Marcha pela Ciência em Porto Alegre e considerei 
bastante emblemático. É fundamental cientistas irem a público 
demonstrar a importância da pesquisa no cotidiano das pessoas, 
desde a questões de alimentos até o desenvolvimento de remédios 
e curas para epidemias, passando pelo aperfeiçoamento de equipa-
mentos eletrônicos como os celulares, que, sem pesquisa, seriam 
restritos a uma elite e jamais fariam parte do cotidiano das pessoas. 
Sem ciência, não há desenvolvimento, não há independência de 
um país, não há bem estar. Isso tem que ser passado para a popu-
lação, particularmente nesses ‘novos tempos’, que tem maltratado 
universidades e outras instituições de pesquisa Brasil afora [Ale-
xander Kellner – Membro Titular, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/UFRJ]. (ACADÊMICOS..., 2017)

Chega de classifi car os cientistas e a ciência como gasto! Nós so-
mos investimento, é isso que nós somos. Para cada 100 reais que o 
governo gasta com a Presidência e os ministérios, 32 centavos vão 
para ciência. Onde a gente fi ca, então, na sociedade do conheci-
mento? A nossa economia sobrevive por causa da ciência. A Embra-
pa, cujas pesquisas ajudaram a aumentar a produtividade agrícola, 
e a Petrobras, que desenvolveu tecnologia de extração de petróleo 
em águas profundas, não contrataram extraterrestres para isso. Foi 
a ciência que alcançou esses resultados, e ciência totalmente desen-
volvida neste país [Helena Nader – Membro Titular, Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente da SBPC]. (ACADÊ-
MICOS..., 2017)

Durante muito tempo fi camos encerrados em nossos laboratórios 
achando que o respeito pela ciência seria óbvio. [...] Ledo engano. 
[...] Temos que recuperar o tempo perdido. [Walter Colli – profes-
sor aposentado do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo – USP]. (ESCOBAR, 2017b)

A gente tem de aprender a falar com a sociedade. [...] Para a popu-
lação, é muito claro que as prioridades são saúde e educação. Mas 
ninguém explicou para ela que não existe saúde e educação sem 
ciência. Quem tem que dizer isso somos nós. [Natália Pasternak 
– Bióloga e divulgadora de ciência do Instituto de Ciências Biomé-
dicas da USP]. (ESCOBAR, 2017b)

O apelo ao público mais amplo é recorrente em muitos dos atos praticados 
pela Marcha pela Ciência, o que evidencia um grande desconforto dos profi ssio-
nais da ciência quanto à circulação de sua produção entre a população, e se mos-
tra esclarecedor no que diz respeito à maneira como pretendia conduzir as suas 
pesquisas. Um menor apreço pela ampla circulação do conhecimento científi co 
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caracteriza os investimentos dos cientistas durante o processo de produção das 
pesquisas, restringindo seus produtos a uma pequena comunidade de especialis-
tas sem avaliar sua inserção em diferentes espaços da sociedade. 

Latour (2011, p. 23), ao apontar a necessidade de abrirmos as “caixas pre-
tas” da ciência para podermos melhor compreender o cotidiano do fazer ciência 
e dos seus praticantes, salienta que: 

Apesar do quadro rico, desconcertante, ambíguo e fascinante que 
assim se revela, poucas pessoas de fora já penetraram nas atividades 
internas da ciência e da tecnologia e depois saíram para explicar, 
a quem continua do lado de fora, de quem o do tudo aquilo fun-
ciona. ‘[...] Alguns cientistas falam de ciência, de seus métodos e 
meios, mas poucos se submetem à disciplina de também agirem 
como leigos; o que eles dizem sobre o que fazem é difícil de con-
ferir sem um esquadrinhamento independente.’ [...] Longe dos 
obstáculos residirem exclusivamente num público maior, o fato da 
comunidade científi ca negligenciar a circulação de sua produção 
aprofunda os desconhecimentos e mistifi cações que, atualmente, 
parecem tratar as Ciências como um campo ‘alienígena’, de não 
pertencimento e pouco relevante a sociedade.

Nesse sentido, o que a Marcha pela Ciência parece apresentar é o enten-
dimento tácito de que, entre a comunidade científi ca, o processo de elaboração 
do conhecimento não pode se realizar senão também por um exercício político, 
envolvendo a sociedade em suas dinâmicas e implicações, de modo que a própria 
elaboração do conhecimento se vê atravessada pela prática política e seus efeitos. 
Este momento de infl exão do campo científi co parece estar implicado com uma 
questão muito cara a Foucault (2010, p. 13): 

o que é esse poder, cuja irrupção, cuja força, cuja contundência, 
cujo absurdo aparecem concretamente no decorrer destes últimos 
quarentas anos, ao mesmo tempo na linha de desmoronamento do 
nazismo e na linha de recuo do stalinismo? O que é o poder? 

Não podemos precisar os atuais efeitos das questões que envolvem o poder 
no processo de produção científi ca, nem mesmo ter ainda o alcance da Marcha pela 
Ciência entre a sociedade, mas o movimento tem nos evidenciado um elemento sig-
nifi cativo para um novo estatuto científi co que parece emergir. A aparição no cenário 
contemporâneo do cientista com sua política não pode ser subestimada, na medida 
em que foi justamente essa articulação entre ciência e política combatida pelo regime 
moderno de produção conhecimento. Uma vez presente na contenda contemporâ-
nea, percebemos ser a sua emergência não correspondente à prática de um sujeito 
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isolado, convicto de sua verdade científi ca, mas, como fi gura política, sujeito que não 
cessa de se afi rmar em um coletivo e pensar o efeito de suas produções em diferentes 
setores da sociedade. Acreditamos que esta nova articulação de “um cientista que vai à 
rua” é extremamente rica para sua prática, já que o expõe a multiplicidades de enfren-
tamentos vivenciados no cenário contemporâneo, possibilidades de pensar e elaborar 
o modo mesmo como procedem à elaboração de seus estudos. 

Acreditamos ser a emergência desse personagem a retomada de uma con-
tenda importante para o campo das ciências, dado que se pretende aqui envol-
ver a sociedade em suas pautas e, assim, organizar novas vias de acesso aos seus 
espaços, bem como o de frequentar espaços antes negligenciados. Não se pode 
ignorar, nesse empreendimento, a produção de outros saberes e novos sujeitos do 
conhecimento que, pela sua proliferação, avaliamos ser enriquecedor não somen-
te para as ciências como também para a sociedade, os diferentes posicionamentos 
dos cientistas que possibilitam emergir outras formas produção e articulação.

Mas como todo enfrentamento requer muitos avanços e reveses, não 
consideramos encerrada essa carto-genealogia, que tem aqui apenas o princípio 
de sua avaliação, como um mapa com linhas ainda por serem traçadas. O cená-
rio é ainda muito recente e não podemos dizer se estes novos sujeitos da ciência 
obterão consistência num prazo mais alargado. Ponderamos que se os esforços da 
Marcha pela Ciência ganharem cada vez mais vulto as possibilidades de reorgani-
zação do campo científi co seriam sem dúvida maiores. 

Refl exões carto-genealógicas da Marcha pela Ciência

Neste presente artigo, discutimos a dinâmica do movimento Marcha pela 
Ciência, que aconteceu em múltiplos espaços-tempos do globo, nosso objetivo 
foi compreender e fazer uma análise sistematizada do seu desdobramento em 
nosso contexto pós golpe institucional de 2016. Para tanto, tecemos com pres-
supostos teóricos-metodológicos-epistemológicos que nos possibilitaram apre-
sentar redes de indignação, de resistências, de lutas e de esperança a favor do 
desenvolvimento da ciência nacional e mais aberta à sociedade.

No caminhar desta carto-genealogia da Marcha pela Ciência, compreende-
mos que o movimento nas ruas e nas redes se mostrou um importante disparador 
para a problematização acerca da importância da circulação do conhecimento 
científi co dentro-fora dos muros castelares do laboratório e da refl exão sobre a 
importância do fazer pesquisa e fazer política / ser pesquisador-politico. 

A Marcha pela Ciência, portanto, se apresenta talvez como uma caixa preta 
em abertura, um experimento de ciência em ação, que, mesmo inconscientemente, 
expõe seu processo de construção, possibilitando as “olhadelas dos leigos” e permi-
tindo seus praticantes a “agirem como leigos”.
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Caminhos para a democratização do acesso

Em um país onde os registros referentes a índices de leitura da população 
são ainda extremamente baixos, é fundamental que se crie mecanismos que pos-
sibilitem aproximar o público do livro, nos seus variados suportes e formatos. 
Os dados da última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil (IPL, 2016), são 
preocupantes, se associarmos a educação ao desenvolvimento socioeconômico. 
Quase metade dos entrevistados se declarou não leitor. Mesmo a metodologia da 
pesquisa considerando leitor o indivíduo que leu completo ou parte de um livro 
nos últimos três meses.

Mas o que merece ser destacado é que 30% dos entrevistados afi r-
maram nunca ter comprado um livro; e, nos últimos três meses 
(período de referência da pesquisa), somente 26% dos entrevis-
tados informaram ter comprado algum livro. Esses números de-
monstram que o mercado do livro é movimentado por cerca de um 
quarto dos brasileiros. (FAILLA, 2016, p. 38)
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Acreditamos que esse quadro só pode ser revertido a partir de uma ação 
coletiva. Como destaca Pereira (2016), presidente do Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros (SNEL), o aumento do número de leitores carece de ações que 
envolvam família, Estado e sociedade civil. Ainda de acordo com o representante 
do SNEL, seria, efetivamente, de responsabilidade do Estado investimentos a 
longo prazo em educação, formação de professores e mediadores de leitura, im-
plementação do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e o fortalecimento 
do sistema de bibliotecas públicas.

Já na sociedade civil, empresas, ONGs e escolas vêm desenvolven-
do projetos, eventos e prêmios em prol do incentivo à leitura, bus-
cando proporcionar o acesso aos livros a pessoas de diversas idades 
e níveis de alfabetização. Todos esses aspectos ajudam a tornar mais 
prático e convidativo o aproveitamento da oferta da produção das 
editoras brasileiras. (PEREIRA, 2016, p. 6)

Neste sentido, e por entender que cabe à universidade tornar acessível ao 
público o que se considera produção de conhecimento na instituição, assumindo 
sua responsabilidade nesse tripé família-Estado-sociedade, a Editus, como editora 
da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus (BA), tem buscado 
se adequar às demandas da comunidade e às tendências de consumo de leitura.

Deste modo, trataremos neste capítulo dos caminhos encontrados por esta 
editora para adequação às demandas sociais e dos cuidados jurídicos necessários 
para estar de acordo com a legislação vigente, evitando responsabilizações deriva-
das da violação dos direitos autorais. 

A experiência da Editus – editora da UESC

As mudanças provocadas pela informatização dos meios de comunicação 
trouxeram uma nova luz à temática do Direito Autoral. Teixeira (2010) lembra 
que a propriedade, tanto a tangível como a intelectual, é uma construção jurídica 
e não constitui uma premissa a priori, ou um suposto direito natural, ao contrá-
rio da cultura, do domínio público e do conhecimento geral. Lembra ainda que 
o Direito Autoral é uma convenção moderna voltada à remuneração da atividade 
criativa, assumindo aspecto mercadológico e, nesse sentido, submete-se às previ-
sões constitucionais atinentes à função social do contrato e da propriedade.

A função social da propriedade é um conceito construído historicamente 
que traz em seu cerne a discussão sobre a acomodação entre interesses públicos e 
privados. Eleita pela Constituição como direito fundamental da cidadania (art. 
5º, inciso XXIII), além de princípio da ordem econômica (art. 170, inciso III), 
tem sido transposta ao debate da propriedade intangível, uma vez que “apesar 
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dos direitos patrimoniais do autor, a cultura humana é um bem comum”. (OR-
TELLADO; MACHADO, 2006, p. 7) 

Magrani (2008) reforça este entendimento, ressaltando que não só o direi-
to de acesso à cultura é uma garantia constitucional, mas também a “democra-
tização do acesso aos bens de cultura”, de acordo com o art. 215, inciso IV, da 
Constituição Federal. (BRASIL, 2008)

Quando, no início da década de 1990, a internet começa seu processo de 
expansão pelo mundo, talvez não nos déssemos conta da transformação que a 
cibercultura provocaria nos processos de produção, fruição e nas relações de um 
modo geral. “A abertura da arquitetura da Internet foi a fonte de sua principal 
força: seu desenvolvimento autônomo, à medida que os usuários tornaram-se 
produtores da tecnologia e artifi cies de toda a rede”. (CASTELLS, 2003, p. 28)

Assim, também o campo editorial precisava – ainda precisa, constantemen-
te – rever suas rotinas produtivas e buscar adequação à realidade de mercado. Foi 
com este foco que a Editus começou, em 2013, um processo de disponibilização 
dos seus títulos na internet. Inspirada em experiências já existentes no Brasil, no 
primeiro momento, disponibilizou suas publicações para download gratuito no 
site da instituição, criando o projeto Editus Digital.

FIGURA 1 – Print da página do Editus Digital

Fonte: UESC (2018).

Atualmente a plataforma conta com quase 200 títulos, cujos arquivos em 
formato .pdf foram disponibilizados. Por limitações de recurso e pessoal, apenas 
um livro foi inserido em formato e-pub. Deparamo-nos com queixas de que esta 
postura implicaria baixa nas vendas, porém este aspecto negativo não foi enfrentado. 
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Ao contrário, registramos o contato de pessoas que conheceram o título pelo site 
e se interessaram pela compra do livro físico.

Mais que intensifi car a divulgação do livro, esta política se insere na perspec-
tiva de não entendermos que a cadeia produtiva deste segmento se encerra com a 
impressão. Continuamos empenhados em fazer com que o livro – e o conhecimen-
to – chegue até o leitor em potencial. Pois, só assim, a universidade estará envolvi-
da, de fato, em movimentos que permitam a transformação social e a alteração dos 
dados que citamos no início deste texto sobre o perfi l do leitor brasileiro.

Foi por isso que, posteriormente, a Editus ingressou na rede SciELO Li-
vros (Scientifi c Eletronic Library Online), que abriga títulos em acesso aberto e 
também em acesso comercial. Com esta plataforma, além de estar ampliando as 
possibilidades de contato com o público mundial, buscou-se a aproximação da 
comunidade acadêmica externa, com outros pesquisadores, valorizando a produ-
ção publicada pela UESC e também fomentando e fortalecendo o contato com 
outros centros de pesquisa.

Devido aos indexadores utilizados pela SciELO Livros, tivemos a ampliação 
do alcance de nossos títulos – o que é registrado nos relatórios mensais enviados 
pela plataforma, que indicam onde cada livro foi baixado (país e site). A interope-
rabilidade adotada permite que os títulos enviados pela editora estejam em espaços 
como Google Books, ExLibris, Amazon, Kobo e Directory of Open Acces Books. 
Além disso, a SciELO faz a conversão dos livros aprovados para o formato e-pub.

Em 2017, concluímos o processamento inicial e colocamos nossos primei-
ros dez títulos na SciELO. Em 2018, estamos inserindo mais dez publicações. 
Inicialmente, todos os livros foram colocados em acesso aberto. Desta vez, para 
viabilizar a inserção de novos trabalhos, colocamos alguns em acesso comercial. 

FIGURA 2 – Print da página SciELO Livros

Fonte: Editus (2018).
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Todos esses encaminhamentos sempre foram feitos em alinhamento com 
a Procuradoria Jurídica da UESC, que orientou a editora quanto às medidas 
necessárias para que os procedimentos não ferissem as normas legais. Por isso, a 
seguir, trataremos das questões referentes ao Direito Autoral e suas aplicações no 
que concerne às publicações no ciberespaço – em acesso aberto e/ou comercial.

O Direito Autoral: aspectos históricos

Quando comparados à produção cultural humana, mais especifi camente ao 
surgimento da escrita por volta de sete mil anos atrás, os direitos autorais, como um 
corpo legal, são muito recentes. Porém, quando se fala no seu aspecto subjetivo – o 
direito moral –, já na antiguidade as questões referentes à autoria eram motivos de 
debate. Na cultura da Grécia antiga, repudiava-se o plágio como imoral, enquanto 
que em Roma a reprodução de obras era uma atividade profi ssional reservada aos 
copistas e protegida por lei, sem que os autores tivessem participação alguma, isso 
quando eram reconhecidos como tais. (GANDELMAN, 1997)

Entre os séculos XIII e XVI, a questão da autoria ganha uma nova dimen-
são em importância, não pelo reconhecimento do valor da criação, mas como 
fator punitivo, em razão de investigações de denúncias de heresia. (SOUZA et 
al., 2012) A Europa vive períodos tumultuados, com guerras, epidemias e con-
fl itos religiosos. Questionamentos à ordem vigente transparecem nas produções 
culturais dos precursores do Renascimento Cultural.

Na Baixa Idade Média, enquanto Dante Alighieri confrontava os costumes 
da época com sua obra A Divina Comédia, Francesco Petrarca prenuncia as ideias 
do humanismo em África, e Giovanni Boccaccio satiriza, de forma sarcástica, os 
valores medievais no seu Decameron. Já em 1517, Martinho Lutero afi xava as “95 
teses” na porta da capela de Wittemberg, na Alemanha, ato que se convencionou 
ser o marco inicial da Reforma Protestante. 

Foucault (2009, p. 274-275) afi rma que “os textos, os livros, os discursos 
começaram efetivamente a ter autores [...] na medida em que o autor se tornou 
passível de ser punido, isto é, na medida em que os discursos se tornaram trans-
gressores”. Assim, a autoria é ligada à legitimação de discursos, possibilitando 
a sanção do autor. Reconhecê-lo como tal, portanto, passa a ser vital. O Índice 
de Livros Proibidos, promulgado em 1559 pelo Papa Paulo IV e ratifi cado mais 
tarde pelo Concílio de Trento, dentre outras ações da contrarreforma, é uma 
demonstração disso.

O sentido de proteção à propriedade literária contra a pirataria emerge 
com o desenvolvimento do sistema mecânico de tipos móveis (1439), por Johan-
nes Gutenberg, revolucionando a imprensa. As primeiras iniciativas são indivi-
duais e desarticuladas, como a impressão do retrato do autor no frontispício da 
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obra ou edição de uma coletânea de obras de um mesmo autor com sua biografi a 
incluída. (BRIGGS; BURKE, 2006)

Eisenstein (1998) destaca que a imprensa promove uma competição pelo 
direito de publicação de textos, gerando controvérsias sobre questões antes indis-
cutidas, a exemplo da pirataria, do monopólio e do que seria de domínio público. 
“Uma espécie de ‘terra de ninguém’ literária tornou-se com o tempo objeto de 
um ‘loteamento’ e um individualismo começou a caracterizar a atitude dos escri-
tores para com suas obras”. (EISENSTEIN, 1998, p. 101)

As medidas reguladoras dos direitos autorais foram experiências isoladas, 
a partir das contingências políticas e econômicas de cada país, até ser realizada a 
primeira conferência internacional na Bélgica (1858), a primeira de várias. Dos 
debates resultou o primeiro tratado internacional, fi rmado na Convenção de Ber-
na em 1886. Sua última revisão deu-se em 1974, agora sob a tutela da Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual – WIPO. (ROSA, 2014)

No Brasil, muito antes de Berna, a primeira regulamentação voltada para 
a garantia dos direitos do autor foi concretizada pela Lei imperial de 1827, mo-
tivada especialmente pela implantação de cursos jurídicos e pela preocupação 
de salvaguardar o direito dos professores serem remunerados pela publicação de 
suas aulas. (CABRAL, 1998) Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Código 
Criminal de 1830 reprimia a violação do Direito Autoral com previsão de multa 
e confi sco do material não autorizado em favor do prejudicado. (ARAYA; VI-
DOTTI, 2010)

A questão passou por outras regulamentações, ganhando estado Constitu-
cional em 1891 e sendo regulamentada no Código Civil de 1916. Em 1973, o 
Conselho Nacional do Direito Autoral (CNDA), instituído pela Lei nº 5.988, 
passou a agir como órgão fi scalizador do tema até sua extinção em 1990. (SOU-
ZA et al., 2012) Mas é somente em 1988 que os direitos do autor são assegurados 
pela Constituição Federal (CF), especifi camente em seu art. 5º incisos XXVII e 
XXVIII:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, pu-
blicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fi xar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas;

b) o direito de fi scalização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes 
e às respectivas representações sindicais e associativas. (BRASIL, 
2008)
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A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, mais conhecida como a Lei 
do Direito Autoral (LDA), é a lei em vigor que regulamenta os direitos auto-
rais no Brasil, reputando estes como bens móveis (art. 3º), para efeitos legais, 
defi nindo como autor a pessoa física criadora de obra literária, artística ou 
científi ca (art. 11) e garantindo-lhe os direitos morais e patrimoniais sobre sua 
criação (art. 22). Estes últimos abarcam “o direito exclusivo de utilizar, fruir 
e dispor da obra literária, artística ou científi ca” (art. 28), podendo o autor 
cedê-los, total ou parcialmente, a título oneroso ou gratuito. (BRASIL, 1998)

Direito moral e dignidade da pessoa humana

No mundo são encontradas duas formas jurídicas de tratamento do Direi-
to Autoral: copyright, oriundo do commom law dos países anglo-saxões, e o Droit 
d´auteur, do direito civil francês. 

O copyright surge como monopólio real concedido aos editores e 
livreiros ingleses. Seu objetivo era conciliar os interesses da monar-
quia relacionados à censura e os dos editores e livreiros voltados à 
reserva de mercado. A noção de que o autor titulariza um direito 
natural sobre sua criação intelectual surge 200 anos depois, curio-
samente em argumentos destinados a prolongar o modelo mono-
polista dos primórdios do copyright. (COELHO, 2010, p. 279)

O sistema droit d’auteur proclama, desde o início, que o autor é 
o proprietário de sua obra intelectual. No século XIX, esse sistema 
assenta a concepção de que, além dos direitos patrimoniais de ex-
ploração econômica da obra, o autor também é titular de direitos 
morais, como o de ver seu nome associado a ela mesmo que após a 
morte. (COELHO, 2010, p. 282)

Portanto, no copyright, a preocupação maior é com a obra, sobre a qual 
recai a proteção, sendo o intento facilitar e viabilizar sua circulação, privilegiando 
o caráter patrimonial do Direito Autoral. Já no modelo francês, a dimensão do 
direito moral é predominante, sendo a proteção legal, por consequência, dirigida 
mais fortemente às questões concernentes à personalidade do autor sobre sua 
obra. (COELHO, 2010)

No Brasil, embora haja uma mescla de ambos os sistemas, há uma incli-
nação maior para a proteção do autor. Isto porque neste país o Direito Autoral 
encontra sua razão legal de existir não só nas normas citadas no tópico anterior, 
mas especialmente no art. 1º, inciso III, da CF, que declara ser a dignidade da 
pessoa humana um dos fundamentos da própria República Federativa do Brasil. 
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Essa previsão leva a repercussões em todo o direito. A própria LDA de-
fi ne obras intelectuais protegidas como “criações do espírito” (BRASIL, 1998, 
art. 7º). Se a obra é fruto do “espírito” do autor, é parte de sua personalidade e, 
portanto, está inserta na esfera da dignidade da pessoa humana. Sob esse viés, a 
CF (BRASIL, 2008) determina, em seu art. 5º, inciso X, que “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

FIGURA 3 – Organograma de valoração dos efeitos dos direitos autorais

Fonte: Elaborada pelos autores.

Esta é uma questão de profundas repercussões, pois, se de um lado os di-
reitos patrimoniais e o reconhecimento do autor da obra são situações passíveis 
de valoração objetiva, tanto pelo ordenamento quanto pelo judiciário brasileiro, 
os aspectos do direito moral resvalam na honra e na imagem do autor. A violação 
dos direitos morais, portanto, leva a uma complexa discussão sobre a recomposi-
ção do dano, cuja valoração é subjetiva.

Embora, em geral, as leis tratem como servidores públicos aqueles que são 
legalmente investidos em cargos públicos – a exemplo da Lei nº 8.112/1990 –, 
é ponto pacífi co entre doutrinadores do Direito Administrativo que toda pes-
soa que exerce uma função pública, a qualquer título, é um preposto do Esta-
do e, portanto, um agente público. (DI PIETRO, 2006; MEIRELLES, 2006; 
MELLO, 2006)

Dessa forma, todos que prestam serviço em uma editora pertencente ao 
Poder Público, como é o caso da Editus, são passíveis de responsabilização pela 
violação de direitos do autor. No setor público, essa responsabilidade possui três 
esferas – a administrativa, civil e a penal –, conforme se verifi ca tanto na Lei Fe-
deral nº 8.112/90 quanto na Lei Estadual nº 6.677/1994, que regulam o regime 
jurídico dos servidores públicos federais e do Estado da Bahia respectivamente.

A responsabilidade administrativa abrange todo ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função, que viole algum dever funcional 
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ou incorra em alguma das proibições elencadas na norma que regulamente a atu-
ação do servidor público. Tanto na Lei Federal nº 8.112/91 (art. 116, incisos 
I e III) quanto na Lei Estadual nº 6.677/1994 (art. 175, incisos I e III), são 
previstos como deveres do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições 
do cargo e observar as normas legais e regulamentares. Também em ambas as 
normas é vedado ao servidor proceder de forma desidiosa (art. 117, inciso XV, 
e art. 176, inciso XVI, respectivamente). Ainda na seara administrativa, a Lei 
Federal nº 8.429/92 defi ne como ato de improbidade aquele que cause lesão 
ao erário (art. 10) ou “[...] viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições [...]” (art. 11).

Isto signifi ca que aqueles que desenvolvem atividades da editora de uma 
instituição pública têm o dever de cuidar para que o direito do autor seja sempre 
resguardado, sob qualquer hipótese. A não observância que implique em viola-
ção desse direito pode acarretar penalidades administrativas diversas, tais como: 
advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos ou multa civil. Algumas 
delas acumuláveis entre si, inclusive.

Por fi m, “a responsabilidade penal do servidor é a que decorre de condu-
ta que a lei penal tipifi ca como infração penal” (CARVALHO FILHO, 2013, 
p. 770) e somente pode ser atribuída para condutas dolosas ou culposas. O art. 
184 do Código Penal Brasileiro, no qual se estabelece a previsão de pena de três 
meses a um ano de prisão, além de multa, para atos que violem os direitos de 
autor e os que lhes são conexos. Todavia, uma vez que o direito moral atinge a 
imagem e a honra do autor, o mesmo ato também pode incorrer nas previsões 
dos arts. 139 “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação” e 
140 “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. São penas que 
podem ser aplicadas cumulativamente.

Responsabilidade civil

A responsabilidade civil é a obrigação do servidor público de reparar o 
dano que tenha causado à Administração Pública ou a terceiro. (CARVALHO 
FILHO, 2013) Segundo o art. 186 do Código Civil Brasileiro, “aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (BRASIL, 
2002, p. 10) Da leitura do artigo deduzem-se duas consequências. Uma, de que 
o dano civil pode ter caráter material ou moral. E outra, que não é necessário que 
o agente público tenha agido com dolo (vontade), decorrendo o ilícito civil do 
simples fato de não ter agido com a diligência devida no exercício de sua função, 
lesando direito alheio.
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Em se tratando de editoras públicas, este tipo de responsabilidade, quando 
ocorrer, invariavelmente virá de ações de reparação de danos materiais ou morais 
ajuizadas por autores que se sintam prejudicados em seus direitos. 

Na forma do art. 402 do Código Civil, os danos materiais abrangem aqui-
lo que se perdeu (dano emergente) e aquilo que se deixou de ganhar (lucro ces-
sante). Ligam-se diretamente aos direitos patrimoniais do autor e são objetiva-
mente mensurados na forma do contrato de edição. Na ausência deste, aplica-se 
a previsão do art. 57 da LDA, arbitrando-se o valor de retribuição com base nos 
usos e costumes. Trata-se, portanto, de indenização de caráter compensatório.

O dano moral, por sua vez, tem natureza reparatória em razão de um mal 
que não pode ser desfeito. Segundo Gonçalves (2008, p. 253):

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 
seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da persona-
lidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom 
nome etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Consti-
tuição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, 
vexame e humilhação.

A normativa constitucional da inviolabilidade da honra e da imagem foi 
observada na LDA, cujo art. 24 determina como direitos morais do autor, entre 
outros, os de 

IV) assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi -
cações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam preju-
dicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; [...]

VI) retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implica-
rem afronta à sua reputação e imagem.

Essas previsões não eliminam, contudo, o direito à reparação dos danos 
que tenham atingindo a esfera da personalidade do autor.

A CF, em seu art. 37, § º6, determina que entidades públicas responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (BRASIL, 
2008) A isto se chama responsabilidade objetiva, na qual não cabe a análise de in-
tenção: existindo dano decorrente de atividade da Administração Pública, haverá 
o dever de reparação pelo Estado. Daí porque é comum as ações judiciais desse 
teor colocarem no polo passivo o ente público e não o servidor que deu causa ao 
dano. Por outro lado, o Estado terá o direito de reaver o valor pago em caráter 
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indenizatório em razão do direito regressivo contra o servidor que, com culpa ou 
dolo, promoveu o ato ilícito. 

Diante da diversidade de responsabilidades, aqueles que atuam em editoras 
universitárias precisam adotar uma série de medidas que, ao mesmo tempo, asse-
gurem o respeito aos direitos a utorais e demonstrem a atuação zelosa do servidor 
no exercício de suas atividades funcionais, garantindo-lhe a proteção legal contra 
qualquer tipo de responsabilização.

Cuidados jurídicos para a política de acesso aberto Editus

Uma vez que a Editus adotou a perspectiva de dispor seus livros na web, 
essa postura exigiu da editora uma série de atitudes que pudessem colaborar com 
a democratização do acesso ao conhecimento, mas também que a resguardasse 
de entraves judiciais possíveis no futuro. Além da sistematização de documentos 
cumprindo as determinações legais, enfrentamos entraves com autores que não 
permitiram que suas obras fossem levadas a público no espaço digital. 

No primeiro momento, para a liberação ao público no site da instituição 
– no Editus Digital –, foi necessário entrar em contato, por e-mail e/ou telefone, 
com cada autor para que este tivesse ciência da nova conduta e assinasse uma 
declaração autorizando a inserção. Alguns autores não concordaram. No entan-
to, a maioria foi favorável. Aqueles que não conseguimos retorno no momento, 
aguardamos o esgotamento da obra para apresentar novamente este diálogo no 
momento do contrato para uma nova edição ou reimpressão.

Para evitar este trabalho com as novas publicações, tivemos que rever os 
termos do contrato padrão da editora, inserindo uma cláusula que nos autorizava 
a disponibilizar a publicação na web em acesso aberto. Assim, ao assinar o refe-
rido documento, o autor/organizador da obra autoriza a editora a disponibilizar 
seu livro para download gratuito no site institucional. Durante um tempo, por 
segurança e por entender a transição para uma nova política, mantivemos o con-
trato e a autorização. 

Após uma nova revisão contratual, atualizamos a cláusula e adotamos a 
disponibilização após seis meses da publicação da versão impressa. Este aspecto 
é avisado e conversado com cada autor, para que tenha consciência dos proce-
dimentos, este cuidado não nos libera dos demais instrumentos referentes ao 
Direito Autoral – autorização de uso de imagem, de texto de terceiros etc.

Quando conseguimos aderir a rede SciELO Livros, deparamo-nos com 
novo problema. A autorização contratual previa a disponibilização para download 
gratuito. Nossa primeira inserção na SciELO havia sido em acesso aberto. No en-
tanto, como a universidade precisa pagar uma taxa por título que passa a integrar 
a plataforma, optamos por colocar alguns livros em acesso comercial para que o 
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valor dessa comercialização viabilizasse a entrada de novos livros – uma opção 
oferecida pela rede e que favorece a sustentabilidade da política sem gerar lucro 
para nenhuma das partes (editora e autor).

Esta postura nos fez pensar na necessidade de desenvolver um novo instru-
mento para nos resguardar quanto ao Direito Autoral, uma vez que o contrato 
não previa venda na internet. Deste modo, chegamos a criar um documento em 
que o autor permite a disponibilização em acesso comercial na referida plata-
forma, desde que o recurso desta operação seja convertido para a ampliação da 
participação da universidade com novos títulos.

Além dos aspectos contratuais, outra medida preventiva foi a divulgação, 
no site da UESC, dos procedimentos para a para publicação pela Editus, neles já 
constando a questão da liberação para o acesso aberto como um dos critérios de 
aceitação da obra. No ato da submissão, o interessado assina uma declaração de que 
leu e tem conhecimento sobre as regras de publicação.

Neste sentido, a experiência dos últimos cinco anos tem apontado para a 
atenção aos direitos autorais, mas também para a ampliação de alcance da edito-
ra, seja no campo do livro físico, seja ocupando o ciberespaço. Entendemos que, 
por se tratar de área em constante transformação, as rotinas produtivas preci-
sam também ser continuamente repensadas. Na seara das universidades públicas, 
equacionar os interesses sociais, os direitos do particular e os deveres do servidor 
importa no acompanhamento e atualização permanente dos processos editoriais 
e dos instrumentos jurídicos de garantia da legalidade dos atos administrativos.
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