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Resumo:
O objetivo deste trabalho é mostrar os resultados iniciais do projeto de digitalização e
publicação on-line dos acervos da Coleção Memória da Enfermagem e da Nutrição. O acervo
de coleções especiais da Biblioteca Setorial de Enfermagem e Nutrição (BSEN), da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) reveste-se de especial significado
para ambas as escolas por fazerem parte de suas bibliotecas formadoras, daí o nome dos
acervos: Coleção Memória da Enfermagem (CME) e Coleção Memória da Nutrição (CMN).
Trata-se de material bibliográfico: livros e periódicos, na maior parte, e algumas obras de
referência. Pode, também, ser qualificado como um acervo precioso, pois representa um
conjunto de itens com características importantes para um grupo reduzido de pessoas e
pesquisadores.
Palavras-chave: Coleções especiais. Digitalização. Biblioteca universitária. Preservação.
Área temática: Eixo 2 - Responsabilidade Política, Técnica e Social
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1 Introdução
O acervo de coleções especiais da Biblioteca Setorial de Enfermagem e Nutrição
(BSEN), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) reveste-se de
especial significado para ambas as escolas por fazerem parte de suas bibliotecas formadoras,
daí o nome dos acervos: Coleção Memória da Enfermagem (CME) e Coleção Memória da
Nutrição (CMN). Trata-se de material bibliográfico: livros e periódicos, na maior parte, e
algumas obras de referência. Pode, também, ser qualificado como um acervo precioso, pois
representa um conjunto de itens com características importantes para um grupo reduzido de
pessoas e pesquisadores (PINHEIRO, 2004; ALVES, 2015). O objetivo deste trabalho é
mostrar os resultados iniciais do projeto de digitalização e publicação on-line dos acervos da
Coleção Memória da Enfermagem e da Nutrição.

2 Materiais e métodos
Os caminhos metodológicos utilizados foram os seguintes:
 em virtude do estado físico em que se encontram as coleções (precisando de
restauração) e pelo fato das escolas, principalmente, a de enfermagem ter como linha
de pesquisa, a história da enfermagem, fez-se necessário digitalizar as obras para que
provessem as necessidades dos usuários e pesquisadores da comunidade acadêmica
interna e externa;
 o tipo de pesquisa se caracteriza por ser exploratória-descritiva e bibliográfica, e
aborda a gestão de acervos especiais e preservação digital;
 há cento e sete livros (107) na CME e cento e setenta e seis (176) na CMN. A CMN,
também, abriga duas (02) coleções de periódicos: “SAPS: revista do Serviço de
Alimentação da Previdência Social” e o “Boletim da Associação Brasileira de
Nutricionistas”;
 os documentos, após análise do conteúdo com os professores, foram higienizados para
eliminação das sujidades extrínsecas às obras e digitalizados na íntegra ou em partes,
obedecendo aos critérios dos direitos autorais (a maior parte das obras pertencem às
décadas de 1940 e 1950), e disponibilizados em formato PDF no catálogo on-line
Sophia-UNIRIO, para quaisquer usuários que acessem o catálogo;
 considerando a especificidade de uma coleção bibliográfica especial, são realizadas
notas bibliográficas, com base nas tipologias do formato MARC 21, para
contextualizar a importância das obras para a formação específica, ou para a escola,
ou, de forma mais ampla, socialmente, e uma ficha técnica (ficha de diagnóstico
técnico para análise do estado de conservação da obra e futuras ações de preservação
documental) de descrição física do item original.

3 Resultados finais
O escaneamento digital tem sido uma solução barata de duplo fim: para a preservação
e o acesso, a distribuição e a transmissão da informação. Como proposta de disseminação do
acervo especial, foi proposta a digitalização das obras, e além de contribuir para a preservação
do acervo, reduzindo o seu manuseio e o acesso físico ao material original, criaria uma cópia
de segurança do material original; disponibilizaria novas formas de uso e ampliaria o acesso

2

XIX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA COMO AGENTE DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL

ao acervo que tem, potencialmente, alta demanda de uso (TEIXEIRA, PARANHOS,
QUEIROZ, 2014).
Iniciado em dezembro de 2015, o catálogo já disponibiliza as duas coleções de
periódicos da CMN, integralmente; 6 livros, 3 títulos de periódicos e 13 folhetos da CMN e
23 livros da CME.

4 Considerações finais
A BSEN, por atender aos programas de ensino, pesquisa e extensão da universidade
reconhece a importância de sua missão indissociável de preservação do suporte documental e
disseminação da informação. Por este motivo, a alocação adequada das coleções
bibliográficas especiais aliada com a higienização, digitalização e disponibilização das obras
no software utilizado pelo Sistema de Bibliotecas da UNIRIO, assegura a longevidade da
memória ao nível microssocial, da enfermagem e nutrição, mas que pode atingir o nível
macrossocial de estudos interdisciplinares com outras áreas do saber pela difusão
proporcionada pela internet.
Portanto, este projeto visa a preservação completa da memória impregnada em cada
obra, tanto fisicamente, pelos traços do suporte, quanto digitalmente, pela disseminação da
informação na web.
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