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Oração do Bibliotecário 

                        Sell, Maria Aparecida  

                                

Senhor, tu me deste o dom da paciência, mais do que ela, do ouvidor, de 

silenciar e de achar justificativas para cada típicos usuário da informação que meu 

auxílio. 

Eu sou o elo entre informação e a necessidade do usuário. 

Eu sou o seletor dos documentos. 

Eu sou o interprete dos desejos alheios 

Faze Senhor que eu me policie diante da vontade de interferência na 

necessidade de outrem. 

Eu sou o leitor telegráfico e assíduo de tudo a que tenho acesso. 

Faze Senhor com que eu saiba discernir entre o necessário e o desnecessário, a 

fim de atender as pessoas. 

Eu sou o protagonista de cenas isoladas e pesquisas exaustivas. 

Faze Senhor com que possa ser assistido pelas pessoas certas. 

Senhor permite que eu mantenha compromisso de informar, indistintamente a 

todos que procurarem por uma informação. 

Permite que eu não vacile diante dos trabalhos exaustivos. 

Que eu não esmoreça diante das críticas 

Que eu não duvide da capacidade de servir aos amantes da informação. 

Permite que eu seja criativa a cada novo sol, e quando dele me afastar, Seja 

porque me aproximei de ti para sempre. 

Amém! 
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A IMPORTÂNCIA DE UMA BIBLIOTECA EM UM CENTRO ESPÍRITA 
 

Maria da Glória Alves de Oliveira* 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem o propósito de identificar a estrutura física, organizacional das 

bibliotecas Espíritas de Vitória da Conquista. Para obter resultados, utilizou-se da 

metodologia cientifica na aplicação de entrevista e observações sistemáticas. O artigo 

enfoca a importância da divulgação dessas bibliotecas não só para o público espírita, 

mas para toda sociedade, proporcionando informações desta doutrina por meio de livros, 

mídia e periódicos.É mostrado como se organiza um acervo as classificações, 

catalogação e conceito de cada uma delas,e como devem ser feitas às aquisições de 

compras, doações e permutas. Essa pesquisa mostra o quanto o bibliotecário, cientista da 

informação ou profissional da informação é importante para auxiliar seu cliente. Resalta-

se como um dos resultados obtidos o fato de que os funcionários das bibliotecas dos 

centros Espíritas não tendo conhecimento de biblioteconomia, a maioria delas está 

organizada por ordem numérica e por autor, tornando  mais fácil o acesso do usuário aos 

livros.  

 

Palavras – chaves: Biblioteca espírita; Doutrina espírita; Organização de biblioteca. 

 

ABSTRACT  
 

This work has the purpose to identify the physical structure, organizational of the 

Spiritualistic libraries of Victory of the Conquest. To obtain results, it made use of the 

scientific methodology in the application of interview and systematic observations. The 

article tackles the importance of the spread of these libraries not only for the 

spiritualistic public, but for any society, providing informations of this doctrine through 

books, media and magazines . 

It is shown how if there organizes heap the classifications, cataloguing and concept of 

each one of them, and since they must be done to the acquisitions of purchases, 

donations and exchanges. This inquiry shows how much the librarian, scientist of the 

information or professional of the information is important to help his client. It stands 

out as one of the obtained results the fact that the officials of the libraries of the 

Spiritualistic centers not knowing librarianship, most of them are organized by 

numerical order and by author, making the access of the user easier to the books. 

 

 

Words – keys: Spiritualistic library; spiritualistic Doctrine; Organization of library. 
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   1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho abordara a importância da biblioteca nos centros Espírita de 

Vitória da Conquista. Esta temática tem sua importância fundada no esclarecimento que 

proporciona aquele que busca conhecer sobre biblioteconomia, e esclarecer sobre essa 

doutrina que é vista de forma preconceituosa, não só na época do seu aparecimento, mas 

nos dias atuais e no futuro, contará sempre com adeptos e opositores, por isso existe a 

necessidade de divulgar sempre o que for de esclarecimento positivo. 

Este trabalho foi importante para a pesquisadora pelo fato de a mesma ser 

graduanda do curso de Ciência da Informação com ênfase em biblioteconomia e ser 

seguidora da doutrina espírita. Em relação aos seguidores e estudiosos da doutrina, ele 

possibilita conhecimento de como estarem sempre atualizados através dos livros e mídias 

que trazem não só palestras e seminários da cidade de Vitória da Conquista, mas de todo 

país. Ao tomar emprestados esses materiais, os usuários estarão contribuindo para a 

aquisição de novas obras. A organização de bibliotecas nas instituições espíritas 

proporciona aos espiritistas e simpatizantes da doutrina inúmeros benefícios, dentre eles a 

formação do hábito de leitura nas crianças e jovens, a divulgação do espiritismo a todos os 

interessados e a promoção da reforma íntima pelo conhecimento doutrinário – filosófico. 

Ao oferecer seus serviços o centro espírita colabora de maneira efetiva para o 

conhecimento doutrinário de seus freqüentadores.  

A priorização básica foi identificar todas as bibliotecas dos centros espíritas de 

Vitória da Conquista, porém dentre os 19 centros existentes nesta cidade, apenas 07 

possuem bibliotecas. 

Os locais que serviram como fonte de pesquisa foram:  Centro Espírita Humberto 

de Campos, Centro Espírita Antonio Cruz, Centro Espírita André Luiz, Centro Espírita 

Francisco de Assis, Núcleo Espírita Jesus de Nazaré NEJN, Centro de Estudos Espírita 

Fabiano de Cristo, Centro Espírita Pena Branca.  

A abordagem usada neste artigo foi indutiva porque partiu de questões particulares 

para analisar a importância dos centros espíritas de Vitória da Conquista. O método de 



  

  

procedimento usado foi histórico - funcionalista, e as técnicas utilizadas para a coleta de 

dados foram entrevista e observação.  

 

2 HISTORIA DA BIBLIOTECA  

 Pode-se definir biblioteca como um conjunto de documentos impressos ou não, 

dispostos ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta.A mais antiga que se tem 

notícias pertencia ao Rei Assurbanipal (séc. VII. AC). Seus escritos eram registrados em 

placas de argila. A mais famosa da antiguidade foi a de Alexandria, no Egito séc. IV. 

AC ela possuía entre 40 a 60 mil rolos de papiro que era uma planta que servia para 

escrita nessa época. Acredita-se que ela tenha sido fundada no início do século III a.C. 

foi concebida e aberta durante o reinado de Ptolomeu II. Plutarco escreveu que, durante 

sua visita a Alexandria em 48 a.C. 

  Júlio César queimou acidentalmente a biblioteca quando ele colocou fogo em seus 

próprios navios para frustrar a tentativa de Achillas de limitar a sua capacidade de 

comunicação por via marítima. De acordo com Plutarco, o incêndio se espalhou para as 

docas e depois para esta unidade de informação. 

 Essas antigas só eram disponíveis para os reis e sacerdotes. As novas passaram a ter 

uma função social e educativa beneficiando a todos sem distinção de cor, sexo, idade, raça 

e religião. 

As primeiras bibliotecas brasileiras foram organizadas pelos Jesuítas, na Bahia, no 

século XVI. Somente nos meados do século XIX é que surgiram outras, estaduais no Brasil. 

Depois de alcançar períodos de esplendor a maioria entrou em decadência, por questões 

governamentais. 

 A mais importante no Brasil é a Nacional, situada no Rio de Janeiro e fundada em 

1810. Só quatro anos depois foi aberta ao público. Com o objetivo de reunir, preservar e 

difundir às informações aos usuários. È por meio dela que se dá o controle do ISBN que é 

um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os livros segundo o 

título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição. 

3. SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 



  

  

  As principais funções desta unidade de informação vinculam-se à reunião, 

organização e difusão da informação. Nela se dá o processo de seleção, aquisição, registro e 

conservação dos documentos. É composta de uma equipe de bibliotecário, alunos e 

professores, com exceção da  especializada que é formada por pesquisadores. O objetivo da 

seleção é assegurar um acervo adequado às necessidades dos usuários. 

 A política de seleção de materiais para os seus acervos, está ligada diretamente à 

política da aquisição que é a compra, doação e permuta dos materiais, tendo sempre um 

bibliotecário como responsável. 

 A compra se dá por meio de licitação, seja qual for o meio, o pedido deve ser bem 

planejado para que seja entregue o mais rápido possível e por um custo menor. Os recursos 

orçamentários para as compras variam de biblioteca conforme as características 

institucionais de cada uma.  A doação é sempre bem recebida, precisa também ser 

selecionada, quer pelo interesse que representa, quer pelo estado em que se a obra se 

encontra. A permuta é um bom sistema para não entulhar duplicatas de exemplares 

desnecessárias e também para enriquecer os acervos. Esse procedimento se faz quando  

recebe doações em grande número de itens duplicados ou materiais publicados pela 

instituição. 

 O serviço de empréstimo com a informatização, ficou mais fácil. O sistema registra 

os empréstimos, entrada e saída dos materiais. Para ter acesso a esses serviços podem se 

inscrever, os alunos, professores e funcionários das instituições, a inscrição é anual, se dá 

mediante apresentação da identidade, fotografia e um documento oficial, o usuário recebe 

um cartão de matrícula numerado, intransferível e aceito em todas as seções. Não se pode 

emprestar coleção de referência, livros preciosos e livros separados por professores para 

trabalhos, também os jornais e periódicos não circulam como empréstimo, só para consulta. 

Se o material desejado não estiver à disposição, o leitor poderá reservá-lo, o prazo de 

reservas é de 48 horas após o aviso. Os atrasos na devolução são punidos com multa por 

volume e dia corrido, o valor da multa é estipulado pela direção. 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

4. BIBLIOTECA: O espaço físico ideal 

 

Para se ter uma estrutura física é necessário ter um recinto bem ventilado, sem 

umidade com ar condicionado ou ventilador que ajudará o controle de temperatura do 

ambiente dando maior tempo de vida aos materiais e computadores também., As estantes 

apropriadas são de  preferência metálicas ou de aço, é necessário que tenha sempre uma boa 

higienização no espaço físico e acervo bibliográfico eliminando a poeira e outras sujeiras 

que são atrativos de insetos e roedores livrando também de fungos e bactérias. Essa limpeza 

deve ser feita a seco ou mecânica.  

A sala de leitura deverá ter uma forma retangular que é a mais adequada para uma 

organização de acervo. As mesas podem ser retangulares com acomodação para oito 

pessoas. Um quadro  é necessário para afixar avisos como também listas de livros. 

Em relação à cor são preferíveis as claras com a branca ou palha nas paredes 

internas, com essas cores o ambiente terá uma claridade natural.   

   

5. BIBLIOTECA: TIPO IDEAL 

  

Baseado em Organização e administração de bibliotecas, de Prado, (1992) os tipos de 

Bibliotecas são: 

 As bibliotecas universitárias que são voltadas para os usuários dos cursos 

superiores, seu acervo atende as exigências específicas dos programas de 

graduação, mas também os de pós-graduação e de trabalhos de pesquisas. 

 Comunitária é voltada para a comunidade, criada em bairros com ajuda na 

maior parte dos próprios moradores. 

 Públicas são as instituições básicas para o processo de educação, cultura e 

informação de uma comunidade. Tem como objetivo estimular o hábito da 

leitura e preservar o acervo cultural. 



  

  

 Escolares proporcionam informações e idéias fundamentais para que os 

iniciantes no mundo da leitura ampliem seus conhecimentos.  

 Especializada é a biblioteca voltada para uma determinada área de estudos. 

A espírita é tida como especializada por a maior parte do seu acervo ser 

voltada para a doutrina espírita. 

 Seja qual for o tipo de biblioteca o importante é atender seus usuários com 

informações precisas, e ter sempre em mente as “cinco leis da biblioteconomia” do 

conhecido bibliotecário indiano S. R. Raganathan: 

1-Os livros são para serem usados - os livros é um meio que impulsiona o conhecimento, 

ficam expostos não para serem mostrados, mas sim usados. 

2-A cada leitor, seu livro-O bibliotecário deve fazer o estudo dos usuários, observando a 

clientela para preparar o acervo. Aponta para a seleção de acordo com o perfil do 

usuário. 

3-Para cada livro, seu leitor-Aponta para a importância da divulgação do livro e sua 

disseminação. 

4-Poupe  o tempo do leitor - Aponta para o livre acesso às estantes, e a simplificação dos 

processos técnicos. 

5-A biblioteca é um organismo em constante desenvolvimento, deve crescer e atualizar-

se o bibliotecário deve controlar esse crescimento, verificando qual a informação que 

está sendo usada. 

 

6. BIBLIOTECÁRIO: ATRIBUIÇÕES DESTE PROFISSIONAL 

  

 O bibliotecário tem como missão administrar informações, deve possuir 

conhecimento geral de biblioteconomia e interdisciplinar.  Atualmente um dos cursos mais 

predominante nesta área é o de Ciência da Informação, está ligado a outros cursos através 

dos seus conhecimentos tecnológicos. Os profissionais desta área têm como princípio 

facilitar acesso e auxiliar os usuários em seus conhecimentos.  Seu conhecimento 

administrativo voltado para a biblioteconomia é necessário para uma boa administração em 

uma biblioteca. Esse profissional pode atuar não só em bibliotecas, mas em centro de 

documentação, como educador em sala de aula, pode gerir redes e sistema de informação e 

trabalhar com tecnologia. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dissemina%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1


  

  

O seu serviço inicia desde a seleção de materiais, que ao recebê-los se faz o 

tombamento é o registro de cada item como se fosse sua identidade, em alguns programas o 

número é fornecido automático, quando não, pode ser feito manual em um livro próprio, 

que terá como dado o número do livro, nome, autor, editora, ano que foi publicado e 

adquirido pela instituição. Em seguida cataloga-os fornecendo as fontes necessárias para as 

consultas bibliográficas, uma das funções mais necessária do conhecimento do profissional 

desta área é a classificação, muitos são os sistemas usados nas instituições, porém o mais 

utilizado é o de Melvil Dewey Classificação Décimal de Dewey CDD, representado por 

três algarismos inteiros, depois dos quais virão ou não as subdivisões decimais. Ela é 

dividida em 10 classes, do conhecimento como: 

 

 000 Generalidades 

 100 Filosofia 

 200 Religião 

 300 Ciências Sociais 

 400 Línguas 

 500 Ciências Puras 

 600 Ciências Aplicadas 

 700 Artes 

 800 Literatura 

 900 História e geografia 

 

 Após toda essa preparação as matérias são encaminhadas para serem etiquetados e 

arrumados nas estantes à disposição dos usuários, sempre contando com a orientação do 

gestor da informação. 

 Segundo Valentim (2005, p. 20) “O moderno profissional da informação, portanto 

deve perceber claramente seu papel de processador e filtrado da informação e utilizá-la de 

forma coerente e eficiente voltado para o aluno cliente”. O profissional da informação deve 

ser atuante, ousado e dinâmico e andar junto com o avanço da tecnologia.  

 

 



  

  

 

 

7. COMENTÁRIO SOBRE A DOUTRINA ESPÍRITA 
 

 

A Doutrina Espírita é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos 

espíritos e suas relações com o mundo corporal. Estudada, analisada e praticada em 

todos os aspectos fundamentais da vida, como cientifico, filosófico, religioso, ético, 

moral, educacional e social. É um conjunto de princípios e leis reveladas pelos Espíritos 

Superiores há 150 anos, contido nas obras de Alan Kardec cujo nome verdadeiro é 

Hippolyte Lion Denizart Rivail. Suas obras são consideradas o “Pentateuco 

Kardequiano”, são: “O Livro dos Médiuns”, “O Livro dos Espíritos”, “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, “O céu e o Inferno” e “A Gênese”. Nestas obras há 

esclarecimento da origem do homem, de onde veio, para onde vai e porque está na terra, 

revelando assim a razão da dor, sofrimento e o porquê da reencarnação, ou seja, o 

retorno à vida terrena. A história do Espiritismo pode ser escrita, nos tempos presentes, 

por meio de consultas a centenas de títulos específicos nesta área. O mesmo pode se 

afirmar com relação ao movimento Espírita, bem como das instituições que 

secularmente vêm promovendo as atividades que geram, alimentam e aperfeiçoam o 

movimento Espírita 

Toda prática Espírita é gratuita e realizada com simplicidade, sem nenhum culto 

externo, dentro dos princípios cristãos de que Deus deve ser adorado em espírito e 

verdade, não tem sacerdotes, não adota imagens, e não usa em suas reuniões altares, 

velas, bebidas alcoólicas ou outro objeto. O Espiritismo não impõe os seus princípios, 

respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza a prática do bem e trabalha pela 

confraternização e pela paz. A prática mediúnica, dentro do espiritismo, só é exercida 

com base nos princípios da Doutrina Espírita e dentro da moral cristã, é uma prática que 

permite a comunicação dos espíritos com os homens.  

As principais manifestações mediúnicas são: Médium de efeito físico é o 

médium que produz fenômeno materiais, tais como movimentos do corpo inerte e 

ruídos, hoje em novos tempos essa prática é pouco usada; Médium sensitivo são as 

pessoas que sentem a presença de espíritos; Médium Audiente é o médium que ouve a 



  

  

voz dos espíritos clara como de uma pessoa encarnada, ou seja, viva; Médium falante é o 

que transmite o que o Médium Audiente ouve, pode ser através de uma idéia intuitiva 

também; Médium vidente é o dotado da faculdade de ver os espíritos, alguns acreditam 

que os vêem pelos olhos normais, mas são visto pelos olhos da alma por isso conseguem 

vê-los mesmo com os olhos fechados; Médium curador este gênero de mediunidade 

consiste no dom de curar certas pessoas pelo simples toque das mãos, pelo olhar e pela 

prece, com a imposição das mãos, que denomina de passe, que são aplicados através do 

magnetismo curador. Há também a fluidificação da água como processo curador eficaz 

isto porque a água absorve e conduz a bionergia que lhe é ministrada através da 

imposição das mãos, do pensamento e da prece.  

 

( SIMMONETTE, Richard “Uma razão para viver”, 2003, p.39.)  

A aplicação do passe no Centro Espírita é mera especialização de um dom do ser 

humano. Todos podem doar magnetismo curador. Muitos o fazem inconscientemente. 

Há muitos exemplos: a mãe que acalenta o filho inquieto ao seio, o médico à cabeceira 

de um doente, preocupado com sua recuperação, [...] 

 Outra mediunidade bem divulgada é a psicografia, é o meio em que os espíritos 

estabelecem a comunicação entre nós, através da escrita. O espírito atua sobre a mão do 

médium que não tem a consciências do que está escrevendo. Tem sido através da 

psicografia que surgem a cada dia obras de grande conhecimento espíritas. O maior 

exemplo são os livros escritos por Francisco Cândido Xavier, ditado por espíritos 

diversos, que são em torno de 418, editados em várias línguas e abordam assuntos 

espirituais, evangélicos e científicos. 

O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas leis da natureza, veio 

completar vários outros ensinos do Cristo. 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 
 

 

8. A BIBLIOTECA DOS CENTROS ESPÍRITA: 

 

8.1.O Centro Espírita Antônio Cruz (CEAC), foi fundado em 03-10-1959), home page: é 

www.ceac.inf.br.  È de utilidade pública municipal e Estadual, filiado a Federação Espírita 

da Bahia (FEEB). 

A biblioteca do CEAC está aberta à comunidade no horário das 16 às 21: 00h, de 

Segunda a sábado. Os acervos são compostos de livros espíritas para literatura infanto 

juvenil e adulto. Dispõem de obras raras como o Pentateuco de Alan Kardec, que são 5 

livros básicos para a doutrina espírita. Obras em Braille que são imprescindíveis em um 

acervo para que os deficientes visuais tenham acesso a leitura. Apostilas fitas em vídeos, 

CD, DVD e periódicos. 

A parte física está em uma sala pequena e aconchegante, contém uma estante de 

madeira e um armário metálico, o outro é de madeira, não é adequado isto porque facilita a 

aglomeração de poeira e insetos como o cupim, estragando mais rápido os livros. 

 Existem duas salas separadas que fazem parte da biblioteca. Em uma  encontra-se a  

literatura infanto juvenil, e a outra está destinada a  visualização de fitas  sob a orientação 

do atendente. 

 Há um balcão com computador, um pequeno fichário para fazer o controle dos 

empréstimos  que são confeccionadas com o nome do livro e data da devolução isto é muito 

útil para controle, evita que os materiais extraviem. Portanto os livros são etiquetados com 

a numeração do mesmo e a logomarca do centro,  

Os periódicos são organizados por ano, e guardados em um armário, separados dos 

livros, é uma atitude correta porque evita que se misturem aos livros e tenha mais 

dificuldade em ser encontrados.  

http://www.ceac.inf.br/


  

  

Existe um guarda volume para guardar os pertences dos usuários é muito importante 

em qualquer biblioteca que exista este tipo de serviço. Evitando que o usuário tenha acesso 

ao acervo com lanches, mochilas e outro tipo de material, que podem danificar o acervo. 

 Todo o empréstimo é feito por meio da apresentação de uma carteira de usuário que 

fica no valor de R$5.00. A multa por atraso na devolução dos materiais fica no valor de R$ 

0,50 centavos por dia.  

A única forma de aquisição é a doação. Seria necessária uma forma de cobrar uma 

taxa de empréstimo, ou fazer algum tipo de campanha para arrecadar fundos para compras 

de materiais, com certeza a ficaria mais enriquecida nas literaturas.  

 

Foto 1: Balcão da Biblioteca do Centro Espírita Antonio Cruz 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008. 



  

  

  

Foto 2: Estante da Biblioteca do Centro Espírita  Antonio Cruz 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008. 

 

       8.2 Centro de Estudos Espírita Fabiano de Cristo,  

Fundado em 03 de outubro de 1986, é um centro voltado para os estudos e obras 

sociais, está cadastrado na secretaria social do município e do estado da Bahia, é filiado a 

Federação Espírita da Bahia (FEEB). 

 

Foto 4: Centro de Estudos Espírita Fabiano de Cristo 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 



  

  

 A biblioteca é denominada de Aloysio Pereira da Silva (BEAPS), esse nome foi 

dado em homenagem ao fundador do Centro, já falecido. 

 

Foto 5: Balcão da Biblioteca Aloysio Pereira da Silva (BEAPS 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

Os seus acervos são compostos de estante de madeira, considera-se material não 

adequado para seu armazenamento, isto por que deteriora mais rápido por ser de fácil 

acesso aos insetos como o cupim. 

Mesmo a responsável sendo ciente deste risco não teve outra opção, pois por falta de 

recursos financeiros não foi possível adquirir a estante adequada que é a de aço. Nesta 

estante ficam armazenados os livros de romances, doutrina cientifica do espiritismo, livros 

de reflexão e obras de André Luiz, espírito que ditava seus conhecimentos através do 

psicógrafo Francisco Cândido Xavier. Todos esses livros são tombados em um livro de 

registro de entrada o qual recebe um número chamado tombo, este número se encontra nas 

etiquetas dos livros, e devidamente carimbados com o nome da Biblioteca. Isto serve para 

que o livro seja identificado em qualquer lugar que esteja. 

 Os periódicos e um pequeno acervo de livros doados pela família do Sr. Aloysio P. da 

Silva foram arrumados em um balcão de aço, por serem bastante usados e antigos assim 

serão melhores conservados. Neste balcão também se encontra um fichário com as fichas 

de controle de empréstimo e de usuários. 



  

  

A parte física da BEAPS fica em uma parte do salão para palestras, pois o fato de ele 

ser pequeno não tem sala de leitura. Não é um lugar apropriado para uma biblioteca, o ideal 

seria pelo menos que tivesse duas salas. Porém sendo um lugar pequeno é aconchegante, 

bem ventilado, recebe luz direta, possui persianas reguláveis que corrigem excesso de 

claridade prejudicial ao acervo, às paredes são de cor clara e suave, teto branco, todo esse 

cuidado é visando uma melhor qualidade de vida aos livros e dando prazer aos usuários. 

Os periódicos são ordenados por ano de publicação, as mídias e livros por ordem de 

tombo, ou seja, numérica. 

Mesmo tendo conhecimento de como classificar esse material, a responsável por esta 

instituição não fez este serviço por falta de um sistema apropriado, o empréstimo é 

realizado por meio de fichas de usuários e de bolso. Que tem seu nome, endereço e telefone 

fica em um fichário e a outra no próprio livro com data de devolução, esta  é uma maneira 

segura do controle.   

Quanto a aquisição dos materiais, ou seja, compras, doações e permuta, a maior parte é 

feita por doação. A parte de compra é feita por meio da distribuidora espírita Candeias que 

envia seus catálogos, ou por acesso internet. O pagamento se dá por meio de boleto 

bancário, o dinheiro para efetuar este pagamento é arrecadado como resultado das multas 

que se cobram pelo atraso na devolução dos empréstimos no valor de R$0, 50, com a venda 

de alguns exemplares de livros e mídias e com o valor do empréstimo de DVD e livros, de 

R$2.00 no prazo de 15 dias com direito a renovações. Quando há mais de dois exemplares 

faz-se a permuta, ou seja, troca esse exemplar por outro. 

 

Foto 6: Livros organizados na estante da BEAPS 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 



  

  

 

 

 

 8.3.Centro Espírita Francisco de Assis 

 

 Fundado em 19-03-2006, situado à Rua 08 de maio, Bairro Pedrinha, tem como Presidente 

Arilson Ferraz. 

 

Foto 7: Centro Espírita Francisco de Assis 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

A biblioteca que se denomina Victor Hugo, foi organizada desde a fundação do Centro. 

Fica em sala ventilada, e sem umidade. Observou-se que uma das estantes não é apropriada 

apesar de ser de aço é fina e os livros caem com facilidade.  

 



  

  

Foto 8: Balcão da Biblioteca Victor Hugo 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

A Entrevista e observação foram analisadas em uma tarde de Sábado, durante as quais 

há aulas de evangelização infantil, verificou-se que a biblioteca fica na mesma sala de aula, 

não é um ambiente apropriado porque as crianças têm livre acesso ao acervo e lancham 

muito próximo dos livros, podendo assim acumular resíduos de alimentos nos quais podem 

aparecer insetos, como baratas e formigas, por mais higiene que se tenha não é 

aconselhável este tipo de ação. Não há sala de leitura, nem acervo Infanto juvenil. Há um 

projeto de ampliação em um compartimento maior do Centro.  

 Não há conhecimento de nenhum tipo de classificação por parte da responsável. O 

empréstimo dos livros e mídias se dá por meio de fichas de usuário, há uma cobrança de 

R$1.50, por locação que é válida por 15 dias para livros e 3 dias para mídias.Esse valor do 

empréstimo não será permanente, por enquanto há essa necessidade, porque esse dinheiro 

serve para adquirir  novos materiais. A aquisição atualmente é feita por doações dos 

freqüentadores e simpatizantes do Centro. Não há permuta. 

A freqüência é pouca, segundo a responsável. Isso se dá devido à falta de uma política 

de divulgação, principalmente quando se adquire novos livros e mídias, seria interessante 

pôr o leitor em contato com esse material bibliográfico por meio de sinalização divulgando 

as aquisições obtidas, divulgar também nas reuniões doutrinárias a importância da leitura 

espírita. 

 Em 20 de junho de 2009  a pesquisadora deste artigo foi convidada a organizar a 

Bilioteca Victor Hugo dentro das normas da biblioteconomia. Foi implantado O PHL, 

classificados os livros e DVDs e etiquetado todo o material. 

 

8.4 Centro Espírita Humberto de Campos. 

 

 Fundado em 01-01-1940. É um Centro de utilidade pública municipal e estadual. 

Presta serviço a toda comunidade carente desta cidade independente de raça e religião. Tem 

ambulatório médico sempre a disposição para exames clínicos e dermatológicos destinados 

para essa população carente. Foi o pioneiro de Vitória da Conquista. 



  

  

 

Foto 9: Centro Espírita Humberto de Campos 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

A biblioteca e fica situada em duas salas que são consideradas adequadas, por existir 

um espaço grande para circulação dos usuários, e confortável acomodação para leitura, 

atraindo o leitor que tem livre acesso ao acervo. 

 

Foto 10: Uma das salas da Biblioteca do Centro Espírita Humberto de Campos 

Fonte: Trabalho de campo, 2008 



  

  

 As estantes também são de formas adequadas, todas as três existentes nestas salas são 

de materiais de fórmicas com proteção de vidro, evitando assim que os livros fiquem em 

contato com poeira, umidade e insetos, são feitas constantemente limpezas em todo o 

ambiente, além de manter o lugar sempre limpo evita acúmulo de sujeiras como poeira nos 

livros e mídias. 

 

Foto 11: Estantes da Biblioteca do Centro Espírita Humberto de Campos 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008. 

Não há nenhum conhecimento de classificações por parte da responsável, os livros não 

são etiquetados, arrumados aleatoriamente, isto dificulta na hora de procurar um exemplar 

para o usuário. Também a própria arrumação na estante.  

 Considera-se que o controle do empréstimo é seguro, pois é por meio de fichas nominais 

que contém endereço dos usuários, evitando assim o extravio do material.  

O fluxo de usuário é maior por parte dos freqüentadores do Centro, principalmente em 

dias de estudos internos. Segundo a entrevistada, não há mais freqüentadores 

principalmente por parte da sociedade por falta de divulgação. Seria interessante fazer essa 

divulgação que os centros espíritas têm bibliotecas e livrarias em eventos públicos como a 

semana espírita, isto porque esses eventos abrangem a sociedade não espírita também. Um 

dos problemas mais constantes nesta é o horário de funcionamento, como não tem 

funcionários voluntários que fazem este trabalho em um horário integral, nem condições 

financeira de contratar um funcionário, a biblioteca só funciona de Segunda a Sexta- feiras 

da 16 às 22h, aos sábados das 10 às 13h, deixando assim de  atender um público que não 

tem  disponibilidade neste horário 



  

  

 

8.5Centro Espírita Pena Branca, 

  

 Fundado em 13 de maio de 1971, Fica localizado na Rua Friburgo, s/n, Bairro 

Petropólis - Fone: 3421-5611 

 

 

Foto 12: Centro Espírita Pena Branca 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

 A biblioteca é denominada de Iara Cairo de Azevedo, este nome foi dado em 

homenagem uma das suas beneméritas já falecida. 

É uma unidade de informação bem arrumada, estantes apropriadas de fórmica, um lugar 

arejado e amplo, tem bastante exemplares, recentemente foram doados por a família de um 

trabalhador e companheiro deste Centro, falecido há pouco tempo, uma coleção de 

romances e livros doutrinários de grande valor. 

Com essa doação surgiu a idéia de aumentar e divulgar melhor, fazendo anúncios nas 

reuniões e convidando os freqüentadores a conhecer o seu acervo rico em literatura espírita. 

Passou a cobrar multa por atraso de devolução para evitar desaparecimento dos livros. 

 O empréstimo se dá por meio de fichas de usuários, controlando deste modo à saída 

dos livros. 



  

  

Não há periódicos e mídias. Não há compra de livros. Todos são adquiridos por 

doações. Quando há duplicidade de exemplares os mesmos são repassados para a biblioteca 

do presídio Nilton Gonçalves, nesta Cidade, em fase de organização. Por este motivo não 

acontece permuta. 

 

8.6 A Sociedade de Estudos Espírita de Vitória da Conquista (SEEVIC) 

 

 Esta sociedade espírita está voltada para trabalho de assistência social, amparando 

várias famílias carentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15 

 

 

Foto :13 Sociedade Espirita Vitória da Conquista 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

A biblioteca da SEEVIC não está em lugar adequado, os livros são guardados em 

um armário fechado que fica em sala também fechada, sem ventilação e com pouca 

iluminação facilitando a danificação dos exemplares. Segundo a pesquisadora pode 

observar e lhe foi dito pela a entrevistada, já se encontra em obras um lugar adequado para 

brevemente ser instalado uma sala de leitura,  com seu acervo informatizado. 

 Ela contém também outros itens como mídias e periódicos, no momento só tem 

livros, que são doados por freqüentadores e simpatizante da casa. Não tem permuta. 

O empréstimo se dá por fichas de usuários, não há cobrança de multas. O fluxo de 

usuários é baixo, acredita-se que seja por que a biblioteca ficar em ambiente reservado, nem 

todos sabem da sua existência. 



  

  

 

8.7 Núcleo Espírita Jesus de Nazaré 

 

  Filiado  a FEEB, de utilidade pública municipal. 

 

Foto 17: Núcleo Espírita Jesus de Nazaré 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

A biblioteca se encontra em uma duas salas de tamanho razoável, um para leitura, onde 

funciona uma pequena livraria e outra se encontra o acervo com duas estantes de ferro e um 

mostruário com mídias, aparelho de TV e DVD a disposição do público. São salas arejadas 

e bem ventiladas, ainda estão em fase de acabamento. 

 



  

  

Foto 18: Sala da Biblioteca Jesus de Nazaré 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008 

 

Foto 19: Sala de Vídeo da Biblioteca do Núcleo Jesus de Nazaré 

Fonte:  Trabalho de campo de 2008. 

 

Foto 20: Secretaria da Biblioteca do Núcleo Jesus de Nazaré 

Fonte: Trabalho de Campo de 2008 

 



  

  

 Mesmo não tendo nenhum conhecimento dos sistemas de classificação, os responsáveis 

fizeram uma arrumação dos livros por ordem de literaturas básicas, romances, Estudos 

científicos, reflexões e material de pesquisa. 

 

 

Foto 21: Livros arrumados nas estantes da biblioteca do Núcleo Jesus de Nazaré 

Fonte: Trabalho de Campo de 2008. 

Encontram-se também periódicos, jornais e folhetos. Todo material é adquirido com 

doações e um chá beneficente anual cuja entrada é um livro. Não há permuta, acumulando 

assim exemplares repetidos. 

Está sempre aberta ao público durante as terças, quartas e aos sábados a partir da 14 

horas. O empréstimo é feito por fichas de usuários, não há cobranças nem de empréstimo 

nem multas por atraso de devolução, com essa decisão deixa-se de arrecadar fundos para 

investir em novas aquisições e corre-se o risco de ter exemplares extraviados. 

O fluxo de usuário é pouco devido a falta de divulgação. Como foi observado a 

biblioteca foi construída em um lugar estratégico, em que todos têm que passar por este 

local para ter acesso a qualquer compartimento do centro, é uma forma de divulgar seus 

serviços. 

 

 



  

  

9.CONCLUSÃO 

 

 As bibliotecas existentes nos Centros Espíritas de Vitória da Conquista, apesar da 

ausência de um profissional da área de biblioteconomia, são bem organizadas, a maioria 

classifica seus livros em ordem alfabética, conserva o acervo sempre limpos e bem 

arrumados, facilitando aos usuários encontrá-los. Apesar dessa organização, nota-se que 

existe parte das estantes não adequadas, são de materiais fáceis de deteriorar os livros 

em pouco tempo, a maioria tem seus materiais guardados em cômodas fechadas sem 

ventilação. 

   Os materiais dos acervos são adquiridos por doações dos  próprios participantes e 

simpatizantes dos centros, outros adquirem por aquisição obtidas de multa e taxas de 

empréstimo. 

 Não há uma divulgação unidades de informação nos centros espíritas e na 

comunidade em geral. Deixando de contribuir com conhecimentos esclarecedores por 

meio dos livros e mídias que contém palestras de renomados expositores espíritas, sobre 

uma doutrina que é vista por algumas pessoas de forma errônea justamente por não 

conhecê-la. Os participantes dos centros só procuram esses serviços em dias de reuniões, 

fazendo uso só do livro necessário naquele momento. 

  Como os Centros Espíritas não tem condições financeiras de contratar um 

bibliotecário para estar à frente dos serviços , sugerimos que seus dirigente promovam  

mini cursos com profissionais desta área, , para que  haja um  conhecimento  melhor de 

como preservar os acervos, classificar os livros , revistas e mídias,  

e principalmente saber elaborar projetos de divulgação por meio da sinalização da, 

sempre expondo  novas aquisição de uma forma atrativa, mostrando assim ao leitor a 

importância da sua presença à este universo de conhecimento.  
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