Pesquisa internacional analisa a importância do livro acadêmico nas áreas
de Ciências Sociais e Humanas (CSH) no Brasil
Este estudo, desenvolvido como tese doutoral de Aline Borges de Oliveira –
orientada pelos doutores Carlos Tejada Artígas, Elea Giménez Toledo e Isabel
Villaseñor Rodríguez –, analisa as particularidades do livro acadêmico das CSH
no Brasil, a partir de opiniões e dados coletados de pesquisadores e editoras
brasileiras. A pesquisadora, que contou com uma bolsa CAPES de doutorado
pleno na Universidad Complutense de Madrid, elaborou sua análise utilizando a
metodologia do Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ILIA), do
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC/Espanha). Entre os
objetivos da pesquisa se destacam: 1. conhecer a relevância e a avaliação do
livro acadêmico no trabalho realizado pelos pesquisadores das CSH; 2.
identificar as editoras acadêmicas que são mais prestigiosas de acordo com a
opinião da própria comunidade acadêmica; e 3. identificar as práticas de
publicação dessas editoras, especialmente no que se refere à seleção de textos
originais.
Para realizar a coleta e a análise das informações necessárias, foram utilizados
dois questionários: um enviado aos coordenadores brasileiros dos grupos de
pesquisa das CSH, inseridos no Diretório no CNPq (16.542), e outro às editoras
brasileiras que publicam livros nessas áreas (597). O número de respondentes do
primeiro questionário foi de 1.977 pesquisadores (12%), procedentes de 279
instituições, e o segundo questionário obteve a resposta de 70 editoras: 49
universitárias e 21 comerciais (12%).
Entre os principais resultados do primeiro questionário, observa-se que os
pesquisadores brasileiros, das áreas de CSH, consideram o livro como um
formato essencial para a publicação científica dessas áreas e valorizam a
qualidade das editoras acadêmicas, a transparência e a rigorosidade dos seus
processos de avaliação. Os pesquisadores brasileiros também listaram as editoras
brasileiras e estrangeiras, que, segundo suas experiências, são as que apresentam
maior prestígio em suas diferentes áreas de conhecimento. Assim, obteve-se uma
lista geral das editoras mais prestigiosas (447 editoras brasileiras e 762 editoras
estrangeiras) e uma lista separada por área. Na Espanha, a aplicação desse
questionário aos pesquisadores já se realizou em três momentos, com resultados
em 2012, 2014 e 2018. E, a partir dos dados que se coletou, foi possível
desenvolver o sistema de informação Scholarly Publishers Indicators (SPI), que
lista as editoras mais importantes apontadas pelos pesquisadores espanhóis. A
partir de 2013, essa ferramenta passa a ser mencionada como fonte de
informação para avaliar a produção científica dos professores universitários e
dos pesquisadores do CSIC em algumas áreas científicas. Tal avaliação é
realizada pela ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) através do seu Programa CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora).
Assim como ocorre na Espanha, a lista de editoras acadêmicas indicadas pelos
pesquisadores brasileiros poderia ser utilizada como um indicador para que as
agências de avaliação brasileiras possam se orientar melhor na avaliação dos
livros acadêmicos das CSH. Isso porque são os pesquisadores/leitores

especializados que melhor podem estimar a qualidade de uma editora e das obras
publicadas por ela.
Com relação ao questionário das editoras brasileiras, pode-se destacar a
importância que essas oferecem ao livro acadêmico das CSH como ferramenta
para o ensino e canal para divulgar as pesquisas que se desenvolvem pelas
disciplinas Humanas, especialmente nas áreas de Educação, Linguística e
Direito. Dentre as editoras respondentes, a maioria se dedica principalmente à
publicação de livros de investigação científica e para a docência universitária.
Além disso, o estudo também revela os métodos que as editoras comerciais e as
universitárias utilizam para selecionar os títulos para sua edição e publicação,
bem como seu volume de produção editorial, o modelo de negócio que
apresentam, a implementação do livro digital e o desenvolvimento do acesso
aberto aos livros científicos.
A tese doutoral será defendida no dia 17 de outubro de 2018, na Universidad
Complutense de Madrid, e os resultados mais importantes (como a lista de
editoras mais prestigiosas, entre outros) em breve serão publicados na página
web do grupo de investigação ILIA do CSIC: http://ilia.cchs.csic.es/. Maiores
informações podem ser obtidas pelo e-mail: alineoliveira090@gmail.com.

