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Resumo: Com o objetivo de conhecer a repercussão que a incorporação de e-books 
em bibliotecas universitárias causa nos processos de atribuição de cabeçalhos de 
assuntos e códigos de classificação foi realizada pesquisa com aplicação de 
questionário em bibliotecas universitárias de nove países. No Brasil 219 questionários 
foram enviados. Os resultados da análise de 24 questionários respondidos no Brasil 
demonstraram que existem impasses a serem solucionados, estresse e frustração no 
enfrentamento de uma mudança de paradigma e a possibilidade de automatização 
dos processos técnicos. Conclui-se que uma transição ainda está em andamento sem 
uma definição clara de políticas e normativas que guiem os bibliotecários brasileiros. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos elementos que contribuíram para a disseminação dos e-books nas 

bibliotecas foi o surgimento de sistemas inovadores de aquisição/assinatura, fator que 

levou a uma incorporação massiva de e-books inicialmente nas bibliotecas 

universitárias e posteriormente nas bibliotecas em geral. Isso significa que, em pouco 

tempo, dezenas de milhares de e-books foram incorporados aos sistemas de 

bibliotecas. Segundo dados obtidos nos sistemas de bibliotecas das universidades 

estaduais paulistas (UNICAMP, 2020; UNESP, 2019, USP, 2019), os livros impressos 

aumentam seu número em cerca de 8,2% na USP, 19% na Unicamp e 31% na 
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UNESP, enquanto os percentuais de compra de e-book aumentaram 15% na USP e 

Unicamp entre 2014/16 e 2019 e 35% na UNESP de 2015 a 2019. 

Com essa incorporação massiva de e-books, é possível que as equipes 

reduzidas de bibliotecários das bibliotecas tenham a capacidade de verificar os 

metadados que acompanham os e-books? Os bibliotecários têm a capacidade de 

corrigir e melhorar os metadados de dezenas de milhares de registros bibliográficos 

elaborados por fornecedores? 

Em revisão bibliográfica para conhecer as pesquisas realizadas nas últimas 

duas décadas sobre e-books e bibliotecas, os resultados demonstram que tanto 

pesquisadores em Ciência da Informação e Biblioteconomia como bibliotecários 

trabalharam e publicaram extensivamente sobre vários aspectos desta temática, 

incluindo: 

- O ecossistema bibliotecas e e-books: plataformas, serviços de demanda e redes de 

compartilhamento de e-books (MÜHLBERGER; GSTREIN, 2009; HORAVA, 2013;). 

- Desafios para as bibliotecas frente a este formato: a integração deste formato, o 

desenvolvimento de plataformas compartilhadas, empréstimo interbibliotecário ou o 

surgimento do perfil do bibliotecário de recursos eletrônicos (CONNAWAY; 

BUCZYNSKI, 2010). 

- Modelos e experiências na aquisição de e-books (COSTELLO, 2017). 

- Ferramentas de descoberta (MCCLURE, 2007; BARDEEN et al., 2017). 

- Empréstimo de e-books (CUADRADO-FERNÁNDEZ; SEWELL; MCGRATH 2016). 

- E-books versus p-books (JEONG 2012; GOODWIN, 2014). 

- Usos de e-books (NOORHIDAWATI; LAM et al., 2009; CROFT; FREDERIKSEN et 

al., 2011). 

- Desafios e mudanças na catalogação de e-books (MARTIN; MUNDLE, 2010; ZHAO; 

ZHAO, 2010) 

- Qualidade e quantidade de metadados fornecidos pelos fornecedores (WU; 

MITCHELL, 2010; ZHAO; ZHAO, 2010; PARK; TOSAKA, 2010). 
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Contudo, nessa revisão bibliográfica, poucas informações aparecem sobre o 

que está acontecendo nas bibliotecas em relação aos processos técnicos realizados 

em e-books. Por isso, o objetivo deste trabalho é tentar conhecer a repercussão que 

a incorporação massiva de e-books nos sistemas de bibliotecas universitárias do 

Brasil está causando nos processos de atribuição de cabeçalhos de assuntos e 

códigos de classificação, bem como conhecer as percepções dos bibliotecários frente 

à introdução deste novo formato. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho está atrelado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em virtude de visar o objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS), 

Educação de Qualidade, considerando-se que “A promoção da capacitação e 

empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, que visa ampliar as 

oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do desenvolvimento” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2021). Trata-se de tomar conhecimento 

sobre a atuação e capacitação do bibliotecário em processos técnicosfrente à 

tecnologia disruptiva que os e-books significam porque afeta o acesso e recuperação 

por usuários. Nesta perspectiva, desenvolveu-se pesquisa exploratória para 

responder as seguintes indagações: 

• O que está acontecendo nas bibliotecas universitárias brasileiras com os processos 

tradicionais de atribuição de cabeçalhos de assunto e códigos de classificação? 

• Os bibliotecários brasileiros sentem que estão enfrentando uma mudança de 

paradigma? Sentem algum tipo de estresse ou frustração nessa situação? 

• O que os bibliotecários pensam sobre automatizar a atribuição de assuntos e os 

códigos de classificação? 

A pesquisa exploratória utilizou dados de questionário aplicado em dezembro 

de 2017 composto por questões fechadas, abertas e matriciais que foram enviados 

por e-mail aos diretores ou chefes de processos técnicos de 753 bibliotecas 
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universitárias de Portugal, Espanha, Reino Unido, Finlândia, Noruega, Suécia, 

Estados Unidos, Brasil e Áustria, e se obteve uma taxa de resposta de 14,2%. No 

Brasil foram enviados para 219 bibliotecas universitárias e foram obtidas 24 respostas 

de bibliotecários brasileiros, o que representa uma taxa de11%de resposta.Taxa 

ligeiramente baixa, embora considere-se que permite fazer uma primeira análise da 

situação no Brasil. Além disso, em muitas perguntas do questionário, foi solicitado 

aos bibliotecários que explicassem suas respostas ou as expandissem e, por isso, 

coletaram-se dados interessantes. 

A análise das respostas dos questionários foi analisada em cinco categorias: 

Processos técnicos em e-books: atribuição de cabeçalhos de assuntos; Processos 

técnicos em e-books: atribuição de códigos de classificação; Ferramentas de 

descoberta; "Frustração" ou "estresse" entre bibliotecários e mudança de paradigma; 

Automatização da atribuição de assuntos e códigos de classificação. 

Com relação à atribuição de cabeçalhos de assunto, o Brasil apresenta mais 

da metade dos bibliotecários respondentes que atribuem assuntos em e-books, 

enquanto que nos demais países a maioria dos respondentes não atribuem ou alguns 

atribuem. Chama a atenção o fato de que as equipes de bibliotecários serem 

reduzidas nas bibliotecas de todos os países respondentes. Outro aspecto a destacar 

é o da atribuição da mesma quantidade de cabeçalhos de assunto para e-books e 

impressos no Brasil e demais países porque ainda muitos e-books tem a versão 

impressa. Existe um impasse ainda não resolvido entre os bibliotecários respondentes 

do Brasil e demais países sobre quem deve fornecer os cabeçalhos de assuntos 

porque a metade dos bibliotecários respondentes não concorda que a atribuição de 

cabeçalhos de assuntos seja realizada na biblioteca e sim pelos editores 

fornecedores. O problema é que a avaliação de mais da metade dos bibliotecários 

brasileiros acerca dos cabeçalhos de assuntos atribuídos pelos editores é de que não 

são adequados, embora a qualidade dos cabeçalhos não seja efetivamente discutida 

na escolha dos pacotes de e-books para compra ou assinatura. Por isso, 65% 

manifestaram-se a favor de altera-los. 
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A atribuição de códigos de classificação é menos afirmada pelos bibliotecários 

brasileiros e de outros países em comparação com os cabeçalhos de assunto pela 

inviabilidade que isso representa tendo em vista a grande quantidade de e-books 

comprados/assinados. Por outro lado, quando é o caso do e-book ter a versão 

impressa então é atribuído o código de classificação por uma questão de coerência. 

Com respeito à qualidade dos códigos de classificação atribuídos pelos fornecedores, 

mais da metade dos bibliotecários brasileiros consideram inadequados enquanto os 

de outros países não tem um consenso definido e são mais inclinados a considera-

los adequados e suficientes. 

A maioria dos bibliotecários brasileiros e os de outros países concordam que a 

atribuição de cabeçalhos de assunto em e-books é útil para os usuários durante o uso 

de sistemas de descobertas em suas estratégias de busca. Entretanto, entre os 

bibliotecários brasileiros o percentual é inferior à 50% com relação à atribuição de 

códigos de classificação aos e-books ser útil para os usuários nos sistemas de 

descoberta. 

A questão da “frustração” ou “estresse” entre os bibliotecários é mais notada 

pelos respondentes do Brasil do que dos demais países. Os motivos apontados pelos 

bibliotecários brasileiros são referentes ao avanço da tecnologia que não é 

acompanhada por treinamentos, a baixa qualidade dos metadados originais dos e-

books que exige retrabalho e a falta de instruções normativas para esse tipo de 

documento. Essa mudança de paradigma ainda não é suficientemente clara entre os 

bibliotecários brasileiros e de outros países e quase a metade dos bibliotecários de 

outros países consideram adequado introduzir ferramentas para atribuição 

automática de cabeçalhos de assuntos e códigos de classificação ao contrário dos 

bibliotecários brasileiros que discordam da automatização desses processos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os aspectos tecnológicos do e-book o distinguem do seu similar impresso em 

relação, principalmente, às suas características físicas que causam efeitos disruptivos 

em comportamentos de uso, bem como, em técnicas de tratamento, acesso, 

organização e preservação. Dada a facilidade de uso e vantagens de disponibilização 

de e-books para usuários simultâneos, bibliotecas acadêmicas estão aumentando o 

percentual orçamentário para compra de e-books. Registros catalográficos de e-

books em coleções ainda não tem uma padronização específica, motivo pelo qual 

bibliotecas não tem uma política desenvolvida para gerenciar e-books e seus 

metadados de descoberta dentro do contexto de outras coleções da biblioteca. Nesse 

sentido, Frederick (2016), recomenda que as bibliotecas passem a criar um plano de 

gerenciamento de metadados de e-book como resposta à necessidade de definição 

e estudo de práticas, processos, procedimentos e aplicativos para processamento em 

massa. A classificação é um exemplo de processo a ser incluído no plano de 

metadados do e-book para o ajuste de registros de catálogo de forma a exibi-los em 

uma “ordem de lista de prateleira” que, na prática, ajuda o usuário na seleção por 

assuntos durante a navegação por e-books.  Em coleções mais especializadas e 

interdisciplinares, Frederick (2016) recomenda o uso de cabeçalhos de assunto para 

um nível mais alto de precisão na busca. Sobre a necessidade de acesso a assuntos 

mais especializados durante a navegação nas coleções de e-books, Fredericks 

(2016) enfatiza a necessidade de análise de assunto do conteúdo, especialmente 

para e-books nas áreas de artes e humanidades em que palavras do título ou 

palavras-chave são ineficazes na representação do conteúdo. 

As respostas analisadas demonstraram que ainda existem impasses a serem 

solucionados para todas essas indagações o que revela uma transição em 

andamento sem uma definição clara de políticas e normativas que guiem os 

bibliotecários brasileiros. O avanço tecnológico é inegável, mas as dificuldades e a 

necessidade de adequações e de qualificar o processo de atribuição dos cabeçalhos 
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de assunto e códigos de classificação é uma solicitação justa que precisa ser 

negociada com os editores de e-books. Nossa recomendação é o desenvolvimento 

de estudos e pesquisas que viabilizem aos bibliotecários a automatização dos 

processos temáticos de atribuição de cabeçalhos de assunto e códigos de 

classificação em e-books bem como a elaboração de normativas e cursos de 

capacitação voltados ao aprimoramento de aplicação e avaliação das ferramentas de 

processos temáticos em e-books. 
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