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Objetivos: Identificar a ocorrência da publicação independente em plataformas de 

publicação online na produção científica brasileira entre 2005 e 2016 e investigar as 

características da produção científica entre professores doutores das universidades 

brasileiras nesse tipo de obra. Introdução: Ao longo dos anos verificaram-se algumas 

tentativas de se publicar e se distribuir livros acadêmicos de forma independente em 

variados modelos (blogs, impressão tradicional, repositórios). Porém com a evolução da TI 

se disseminaram as plataformas de publicação online para facilitar essa aproximação autor-

leitor. No modelo formal de publicação, o livro ocupa um lugar de destaque entre “os 

diversos meios de comunicação escrita, tais como periódicos, obras de referência em geral, 

relatórios técnicos, revisões de literatura, bibliografias de bibliografias” (TARGINO, 2000, 

p. 18). Os livros possuem papel fundamental “na construção dos saberes na cultura 



 
 

 
 

científica e, enquanto registro do conhecimento, devem ser disseminados entre os pares 

para se constituir como prática social e pública” (MENEZES, 2012, p. 33). O pesquisador 

e docente acumulam com o decorrer do tempo um capital de reconhecimento e fidelidade 

institucional outorgado pelos pares e, por meio do livro publicado, cujo alto valor 

simbólico científico já se encontra constituído na comunidade acadêmica, ele acumula 

capital científico. (BOURDIEU, 1989, p. 191) Pinsky (2013) valoriza o capital simbólico do 

editor junto ao autor e afirma que o autor “quer (ou precisa) publicar por determinada 

editora” (p.166). E que no meio acadêmico a chancela de uma editora é exigida pela 

universidade. Essa chancela é exigida pela CAPES (2009) em seu Roteiro para Classificação 

de Livros quando afirma que: [...] compreende-se por livro um produto impresso ou 

eletrônico que possua ISBN ou ISSN (para obra seriada), contendo no mínimo cinqüenta 

páginas, publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, 

instituição de pesquisa ou órgão oficial. (CAPES, 2009, p. 2) Porém quando o roteiro da 

Capes analisa o que conteúdo requerido pelos livros é baseado em três quesitos: “relevância 

temática, caráter inovador da contribuição e  potencial de impacto”  (CAPES, 2009, p. 3) 

percebe-se que essas exigências podem ser  atingidas pela publicação independente. Mangas 

Vegas e Gomes Diaz ( 2015 ) analisam  aspectos técnicos envolvidos no processo de 

publicação e afirmam  que  a publicação independente  está reconfigurando os sistemas 

editoriais que haviam permanecidos imutáveis por séculos e isto tem repercussão no campo 

científico. As autoras comparam as monografias tradicionais em aspectos relativos à 

qualidade com as publicadas em plataformas online e analisam se elas poderiam ser usadas 

para publicação científica. As autoras concluem que a maior dificuldade dos livros 

encontrados nas plataformas tem a ver com a qualidade do conteúdo, que seria 

fundamental no âmbito científico, com a necessária participação do editor. Para elas não se 

pode deixar de lado o potencial que os livros digitais podem ter, nem as facilidades 

oferecidas pelas plataformas online “e que não se deve ver a aparição de novos agentes 

com tintas fatalistas, e sim como uma mudança que o usuário final está buscando¨. 

(MANGAS VEGAS; GOMES DIAZ, 2015, p.12 ) Metodologia: Como estratégia 

metodológica, adotou-se um recorte, utilizando como universo empírico os autores 

acadêmicos cadastrados em plataformas online de publicação independente. Para atender 

aos objetivos propostos, a pesquisa mapeou as plataformas nacionais, os autores, os livros 

produzidos e as características editoriais das obras. A pesquisa na web identificou as 

principais plataformas brasileiras (Agbook, Bookess, Clube de autores, Perse e Revolução 



 
 

 
 

e-book), a partir daí, a pesquisa buscou identificar por tentativa e erro na seção de não 

ficção das plataformas nacionais, professores doutores universitários que publicaram em 

sua área de atuação. Em seguida, buscou-se na plataforma Lattes seus dados profissionais 

para identificar sua universidade, titulação e área de atuação. Os dados do presente estudo 

referem-se apenas aos livros acadêmicos publicados entre 2005 e 2016 nas cinco 

plataformas de publicação online brasileiras. Todos os autores pesquisados partilham das 

mesmas características: a) são docentes de instituições de ensino superior de graduação e de 

pós-graduação do país; b) têm pelo menos a formação de Doutorado. Resultados: No 

universo dos livros acadêmicos tem-se a seguinte distribuição de títulos por plataforma: 

Agbook – 54, Bookess - 25, Clube de autores - 13, Perse - 19, Revolução ebook - 14.  No 

total foram 125 livros acadêmicos  representados graficamente a seguir. Apesar da 

importância do ISBN, oficializado como norma internacional desde 1972, a maioria dos 

livros nas plataformas não apresentam o mesmo. Dos 125 livros somente 47 apresentam o 

código. Embora a pesquisa registre livros publicados nas plataformas desde 2005 verifica-se 

que 53% dos lançamentos aconteceram nos últimos 3 anos ( 2014-2016). Cabe ressaltar que 

18% das obras analisadas são coletâneas com diversos autores onde o organizador é o 

 responsável pelo livro na plataforma. Quanto ao preço médio dos livros nas plataformas 

verificou-se que preço médio do LDE (Livro digital e eletrônico )  ficou em R$ 15,50 e do 

livro impresso em R$ 48,17. Os livros oferecidos em LDE (109) estão divididos quanto ao 

formato da seguinte maneira: 86 % dos LDEs estão em PDF. Apesar de ser um formato 

antigo o PDF é “um formato de arquivo aberto, em que qualquer desenvolvedor tem 

acesso às suas especificações e pode escrever aplicativos que leiam o seu padrão”. 

(BUFREM; SORRIBAS, 2009, p. 313). O formato PDF ainda é o mais popular devido a 

sua praticidade e pode ser visualizado em qualquer dispositivo eletrônico e digital, além de 

ser um arquivo leve, que não ocupa muito espaço de memória. É uma solução econômica 

para o mercado editorial, porque dispensa o gasto com o profissional especializado em 

LDEs ou empresas especializadas,  como ocorre com a produção do e-pub. (FREITAS, 

2016) O restante dos livros recuperados estão em epub, que é um formato de texto para e-

book baseado em XML.  No entanto, 7% dos livros não puderam ser categorizados porque 

a plataforma não informa o formato usado. Apesar das vantagens do LDE, os livros 

impressos não estão obsoletos. Dos 125 títulos, 85 são oferecidos aos clientes tanto no 

formato impresso como LDE.  Demonstrando que 68 % dos títulos são oferecidos nas 

duas modalidades. Conclusão: A produção científica existente nas plataformas apesar ser 



 
 

 
 

observada desde 2005, revela que mais da metade dos lançamentos foi realizada nos 

últimos três anos evidenciando a relativa novidade do tema e do potencial que pode ser 

alcançado. Embora o mercado editorial possa se sentir ameaçado por conta desta prática, a 

literatura mostrou que um novo mercado está sendo criado em apoio a esses autores 

independentes. E que poderá ser explorado pelas empresas e profissionais que 

desenvolvam serviços associados a esse mercado. A literatura também mostrou que apesar 

da expansão da publicação online por meio das plataformas nos últimos 10 anos, esta 

prática está lentamente avançando na área acadêmica. 

 

Gráfico 1 – Distribuição de livros por plataforma 

 

     Fonte: Pesquisa do autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gráfico 2 – Livros com ISBN nas plataformas 

 

 

 Fonte: Pesquisa do autor 

 

Gráfico 3 – Distribuição de livros por ano de publicação 

 

   Fonte: Pesquisa do autor 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Gráfico 4 - Coletânea X  livro autoral  

 

                 Fonte: Pesquisa do autor 

 

Gráfico 5 - Livros por formato 

 

 Fonte: Pesquisa do autor 
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