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Resumo:

O trabalho tem como objetivo principal avaliar, por meio de fatores de uso, a coleção de
periódicos impressos (títulos correntes), visando a possibilidade de remanejo ou
desbastamento parcial da atual coleção da Biblioteca da Escola de Enfermagem.
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Duplicidade de títulos na biblioteca universitária:  
avaliação do uso como subsídio para a tomada de decisão 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca Dirce Pessoa de Brum Aragón, da Escola de Enfermagem 

(BIBENF), é uma das 33 integrantes do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (SBU/UFRGS). 

O acervo de periódicos impressos conta com uma coleção de 314 títulos no 

meio impresso, sendo destes 96 correntes (aprox. 30% do geral). O acervo é 

composto de aproximadamente 16813 fascículos, sendo em sua maioria de caráter 

científico, essa coleção ocupa cerca de 50% do espaço reservado ao acervo 

bibliográfico da unidade de informação.  

No período de 2010-2012, a BIBENF passou por uma reestruturação de suas 

políticas de uso tanto das dependências físicas como no acesso às coleções. Neste 

período constatou-se um aumento significativo na utilização das dependências da 

biblioteca para estudo e reuniões. A unidade de informação desde então tem sofrido 

com a carência de espaços para acomodar o fluxo crescente de usuários, em 

decorrência disto a equipe da biblioteca se propôs a avaliar a usabilidade do acervo, 

especificamente o acervo de periódicos impressos.  

Sobre avaliação, Almeida (2005, p.13) determina que: 

 
A avaliação é, portanto, necessária à revisão de objetivos e metas, 
ao direcionamento ou redirecionamento da execução de ações, 
atividades ou programas, à tomada de decisão, tanto operacional 
quanto estratégica, à medida que dá respaldo ao processo de 
escolha de prioridades, à alocação de recursos e à definição de 
métodos e processos técnicos e operacionais, fornecendo, desta 
forma, subsídios para o planejamento organizacional e para a 
mudança.  

 

A pesquisa tem como objetivo principal avaliar, por meio de fatores de uso, a 

coleção de periódicos impressos (títulos correntes), visando a possibilidade de 

remanejo ou desbastamento parcial da atual coleção da Biblioteca da Escola de 

Enfermagem.  

O trabalho será calcado em estatísticas de consulta e empréstimo de 

fascículos impressos, e pretende analisar o quantitativo de títulos (correntes) do 

acervo impresso que está disponível, com texto completo, no Portal de Periódicos da 
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CAPES e Scielo no período de 2010-2012. Lancaster (1996, p.89), afirma que: “[...] 

os dados sobre uso devem exercer a principal influência nas decisões quanto ao 

cancelamento de assinaturas”. 

Após a coleta dos dados será feita uma análise sobre a 

necessidade/viabilidade de manter coleções de periódicos correntes da Biblioteca 

em dois formatos: impresso e eletrônico. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de caráter 

exploratório quantitativo, baseado em fatores de uso e levantamento bibliográfico.  

Os dados dos empréstimos domiciliares e consultas na biblioteca foram 

extraídos de relatórios de serviço do software de automação da BIBENF, gerados 

nos períodos que este estudo se propôs, 2010-2012. O software utilizado foi o Aleph. 

Para a coleta de dados, dos títulos disponíveis nas bases Scielo e Portal de 

Periódicos CAPES foi utilizado como instrumento uma tabela com os títulos 

correntes da coleção de periódicos da BIBENF.  

Após realizada a pesquisa dos títulos nas bases, o autor buscou a 

abrangência de cada título nas mesmas, levando em consideração o período de 

análise deste trabalho.  

 

3 RESULTADOS  

 

Após realizada a coleta dos dados, seguiu-se a análise dos resultados. 

Os dados gerados nos relatórios de serviço, do Aleph, demonstraram 

que está ocorrendo declínio acentuado de empréstimos domiciliares, das 

revistas impressas na BIBENF. No período de 2010-2012 houve recuo de 62% 

no número de empréstimos.  

Já os dados colhidos a respeito de consultas realizadas no ambiente da 

biblioteca, demonstraram resultados semelhantes, com diminuição de 53% na 

procura pelos materiais impressos. 

 

Figura 1 - Empréstimos e consultas dos títulos correntes no período de 2010-2012. 
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Fonte: Autor 

 

Finalizado o levantamento do quantitativo de títulos disponíveis na base 

Scielo e Portal de Periódicos da CAPES, chegou-se ao número de 36 títulos.  

Dentre os títulos localizados nas bases, 24 estavam disponíveis na Scielo e 

34 no Portal de Periódicos da CAPES. A pesquisa também demonstrou que 22 

títulos estavam disponíveis com texto completo em ambas as bases.  

O levantamento apontou que, dos 96 títulos correntes, do acervo impresso, 36 

títulos (aproximadamente 30% do acervo) estavam disponíveis também para acesso 

livre e com texto completo na internet, no período de 2010-2012, apenas nas 2 

bases em que o estudo se limitou. 

 

Figura 2 – Títulos disponíveis, com texto completo, na base Scielo e Portal de 

Periódicos da CAPES, no período de 2010-2012. 

 

 

Fonte: Autor 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstrou o subaproveitamento da coleção de revistas 

impressas com aproximadamente 1/3 da coleção de periódicos correntes disponíveis 



XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documento e Ciência da Informação – Florianópolis, SC, Brasil,  
07 a 10 de julho de 2013 

 

4 
 

em versão eletrônica, com texto completo e acesso livre, em apenas 2 bases de 

periódicos. O estudo retratou a baixa procura da coleção impressa, demonstrando 

uma tendência de recuo no uso deste acervo.Esta tendência pode ser ilustrada pelo 

trabalho de Crespo (2005, p.108) que identifica o seguinte:  

  
Em relação às bibliotecas, [...] o uso feito pelos pesquisadores se 
modificou e diminuiu muito. O pesquisador não vai mais até à 
biblioteca para efetuar suas buscas ou acessar os documentos. 
Agora ele realiza essas atividades em seu local de trabalho, através 
de um computador conectado à Internet, sem o intermédio da 
biblioteca da instituição a que se está vinculado.  

 

A BIBENF realizará uma revisão de sua política de desenvolvimento de 

coleções periódicas, adotando como política a não incorporação de títulos ou 

fascículos publicados no formato impresso pós 2009, salvo se não possuírem versão 

eletrônica, com texto completo e acesso livre, em bases ou disponível no site do 

próprio editor. 

Sobre a possibilidade de desbastamento ou remanejo de parte da coleção 

impressa, o autor percebe que existem subsídios para tal procedimento, há uma 

tendência de baixa procura pela comunidade acadêmica da EEnf, devido a 

flexibilização e comodidade que o acesso eletrônico das revistas proporciona. 
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