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1 APRESENTAÇÃO 

 

Paz e Bem! 

Relatamos as atividades da Biblioteca Central do Instituto Cultural São 

Francisco de Assis. Hoje ela está alocada no Prédio 3 do Centro de Promoção 

da Criança e Adolescente – CPCA. Atende os freis franciscanos, profissionais 

da Paróquia Santa Clara, os jovens do Serviço de Convivência, os jovens do 

Centro da Juventude, comunidade da Lomba do Pinheiro, pesquisadores do 

Brasil e recentemente também dos Estados Unidos. 

A Biblioteca Central da Província Franciscana do Rio Grande do Sul vem 

promovendo ações para a disseminação de obras que atendam tanto freis, 

jovens e a comunidade da Lomba do Pinheiro. Serve de apoio à Província 

Franciscana no que tange à Memória literária da Instituição, fonte de estudo na 

área de Teologia, Filosofia, entre outras áreas. 

 Assume seu papel de transformar os usuários com estratégias de 

atuação para construção de usuários multiplicadores de uma cultura de paz e de 

bem. Para isso aloca em sua equipe jovens aprendizes, prestadores de serviços 

da Justiça Federal e Estadual.  

A biblioteca possui 2 canais de acesso, através do site dos Franciscanos 

e também no site do CPCA, já que está sediada nesta Obra Social: 

 

Site da Província Franciscana do Rio Grande do Sul, através do 

site: https://www.franciscanos-rs.org.br/biblioteca/. 

 

Podemos encontrar à disposição dos freis o acesso ao catálogo da 

Biblioteca em: http://biblioteca.link/Biblivre5/freisrs/, basta clicar em 

acessar acervo através do BibLivre. 

 

 

 

https://www.franciscanos-rs.org.br/biblioteca/
http://biblioteca.link/Biblivre5/freisrs/
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BibLivre, software que gerencia a catalogação dos livros e a circulação de 

matérias. Sua interface intuitiva traz a facilidade e entendimento de pesquisa. 
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Oficina de Escrita Criativa, em parceria com colaboradores, Biblioteca e Centro 

da Juventude - CJ 

 

Foto: Marcelo, 2018. 

 

 

 



5 
 

Jovens da Oficina de Fotografia, conhecendo a biblioteca e realizando 

práticas. Abril de 2018 

 

Fotografia: Ana, 2018. 

 

Para conhecimento, passamos alguns dados depois destes 4 anos 

de reabertura da biblioteca. São essenciais para o entendimento e evolução 

da mesma: 

 

- são mais de 22686 títulos na base de dados, 23676 exemplares, 5 mil a 

mais que 2015, quando começamos novamente a dinamizar a biblioteca; 

- criação de uma base de autoridades com 3.344 nomes de autoridades 

(autores pessoais, entidades, eventos); 

- criação de uma base de assuntos com 2508 termos relacionados à 

Teologia, Filosofia, Sociologia, Literatura, Juventude entre; 

- 2614 livros emprestados livros em 3 anos de sistema automatizado, 

atendendo freis, jovens, crianças e comunidade da Lomba do Pinheiro, bem 

como pesquisadores de Teologia e Filosofia. 

- sistema BibLivre utilizado para gerenciamento dos cadastros 

bibliográficos e circulação de material. 

- média de visitas em torno de 124 pessoas semanalmente. 
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2 EQUIPE  

 

2.1 Equipe atual 

 

Atualmente nossa equipe se compõe: 

 

 3 jovens aprendizes:  

Tailor (out. 2018); 

Isadora (2019); 

Monique (2019). 

 1 pessoas da Justiça Federal: 

João Alexandre Pedroso Machado.  Período: 12/2017 – 12/2019. 

 1 pessoa da Justiça Estadual: 

 Jéssica Nair Bitencourt da Rosa. Período: 05/2019 – 2027. 

 1 auxiliar de biblioteca (16): 

 Natanael da Silva Oliveira. 2014 – 2015. A partir de 2015 ficou 

como funcionário da Biblioteca. 

 1 bibliotecário (21h): 

Andréa Fontoura – Supervisiona e orienta o trabalho de todos os 

anteriores. 

 

Apesar de uma equipe de tamanho bom para os trabalhos a biblioteca fica 

fechada nas segunda e quintas-feiras pois não podemos deixar os jovens 

sozinhos responsáveis pela biblioteca. A Bibliotecária vem 21 h semanais e o 

auxiliar apenas 16 h. É urgente o aumento de horas do auxiliar da Biblioteca para 

que possamos atender de forma integral freis e comunidade em geral. 
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Equipe inicial dos trabalhos: Rômulo Ferreira (Frei na época), Natanael 

(Jovem aprendiz), Andréa Fontoura (Bibliotecária) 

 

Quando chegamos no espaço haviam muitos livros espalhados e 

danificados. Precisamos então ordená-los e organizá-los para poder coloca-los 

na estante. 

Um dos espaços encontrados em 2015. 

 

Hoje 
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2.1 Lista de jovens ajudados com a Aprendizagem, alocados na Biblioteca 

  

 Nosso trabalho de organização da Biblioteca, incialmente, estava 

consolidado. Com a abertura e movimentação de pessoas no local, as crianças, 

jovens, funcionários e comunidade da Lomba do Pinheiro, começaram a utilizar 

a Biblioteca. Bibliotecária e Frei na época, precisavam refletir sobre o uso da 

Biblioteca e atendimento destes usuários, visto que estavam na Biblioteca 

apenas 8h semanais. Através da parceria com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos do CPCA e a Aprendizagem, houve a possibilidade 

de abrirmos a Biblioteca em outros dias, com a vinda de jovens aprendizes. 

Podemos assim, inclusive, receber as doações que até hoje são em grande 

número. 

 Grandes jovens, ótima parceira, grandes oportunidades no mundo de 

trabalho: 

 

1) Isadora Medeiros: 01/04/2019 – 01/09/2020. 

2) Taylor de Aguiar: 01/10/2018 – 01/03/2020. 

3) Josué Ebedenegro Luz da Silva: 10/04/2018 – 10/09/2019. 

4) Edson Souza Lopes: 20/11/2017 – 20/04/2019. 

5) Gabriel da Silva dos Santos: 20/11/2017 – 20/04/2019. 

6) Thomaz Oliveira dos Santos: 20/11/2017 – 20/04/2019. 

7) Luma Gabrielly da Silva: 24/10/2017 - 24/03/2019. 

8) Djonatan Wendell dos Santos Teixeira: 26/09/2016 – 

26/02/2018. 

9) Bruno P. Costa: 

10) Natanael de Oliveira: 

11) Marcelo:  

12) Marina Menezes: 

 

2.2 Lista de prestadores de serviço da Justiça Federal, Justiça Estadual e 

Justiça Restaurativa 

 

 9 cumpridores de medida judicial auxiliaram ou auxiliam nas atividades da 

Biblioteca, supervisionados pela Bibliotecária. As atividades para eles incluem: 

cadastro de educandos, carimbagem, colagem de etiquetas, registro dos livros, 
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consistência da base de dados, material de divulgação da biblioteca, realização 

de Hora do Conto para as crianças e jovens. 

 JUSTIÇA ESTADUAL 

Jéssica :01/05/2019 – 2027 

 

JUSTIÇA FEDERAL 

José Alexandre Pedroso Machado – 01/12/2017 – 12/2019. 

Ana Paola Ramiro Lacerda – 01/11/2017 – 01/05/2019. 

Sônia Soder – 2017-2018. 

Roberto Alexandre 2009 (em outro setor do CPCA) -2015. 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA (MENORES DE 18) 

Israel Douglas S. da Silva – 01/2019 – 05/2019 

Hudson Guilherme Soeiro da Silva – 19/01/2018 – 02/05/2018 

Ismael Juliano Cardoso Etchebest – 10/05/2018 – 25/09/2018 

Ronald Rafael da Rosa Martins – 03/08/2018 – 31/08/2018 

 

3 PROCESSAMENTO TÉCNICO 

 

Esta tarefa está dentro das rotinas da biblioteca e é feita mensalmente. 

Muitos dos livros, de valor cultural, mas antigos, necessitam sempre deste 

cuidado. 

O processamento técnico condiz em: 

- Fazer a busca de livros no sistema para ver se temos ou não, pois 

conforme o Regimento da Biblioteca Central (ANEXO A) e devido ao espaço 

ficamos com apenas 3 exemplares de cada obras, com algumas exceções (livros 

raros, publicação suspendida, uso dos educadores e educandos do CPCA, livros 

de leitura obrigatória da UFRGS, livros das leituras das Escolas de Teologia). 
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- Inserir a autoridade (autor) do livro; 

 

- fazemos a carimbagem dos livros (folha de rosto, dentro dos livros). 

Algumas vezes necessitando de inclusão de folhas de ofício pois o livro não 

possui espaço para tal registro. 

- após carimbagem os livros são deixados para a bibliotecária inserir a 

classificação; 

- caminha então o processo para o registro dos livros (CPCA OU ICSFA); 

- inserção dos livros que são separados por interesse: CPCA ou ICSFA. 

 

3.1 Higienização dos livros 

 

Está entre as atividades mensais do auxiliar de biblioteca juntamente com 

os jovens a limpeza dos livros e das estantes. Se não é feito este trabalho, muitos 
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livros acabam ficando escuros e com depósito de ácaros. Utilizemos o aspirador 

de mão e também o aspirador de pó, cedido pelo CPCA. 

Ao recebermos doações de livros estes passam por um processo de 

limpeza e higienização. A última higienização que fizemos foram com os livros 

do Frei Romano Dellazari. 

 

Higienização dos livros do Frei Romano. 

 

Recebimento dos livros do Frei Romano Dellazari 
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3.2 Livros do CPCA e ICSFA 

 

Fizemos uma divisão física para deixar os livros didáticos e juvenis 

acessíveis aos jovens na entrada da Biblioteca. Esta ação também se fez 

necessária visto que temos uma grande quantidade de livros de Teologia para 

entrar na base e não podemos colocar muito peso nas estantes deslizantes. 

Livros didáticos são livros que podem ser usados no período de 10 anos, após 

esta data, pela Secretaria da Educação devem ser avaliados, desbastados e 

descartados, considerando a suas informações e estado. 

 

3.2.1 Livros do CPCA 

 

 Os livros do CPCA são infantis, infantojuvenis, didáticos (Matemática, 

Língua Portuguesa, Física, Química. Biologia, Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa, entre outras áreas). 

 

3.3 Descarte 

 Os descartes de livros (muitas doações) ou foram vendidos, revertendo o 

valor para o CPCA como em 2017. Devido as empresas estarem recebendo 

somente um montante grande de papéis não conseguimos mais juntar para 

venda, devido ao espaço e também propensão de insetos. 

 

3.4 Rotinas 

 

O andamento desta atividade pode ser observada nos procedimentos 

abaixo. Fizemos um rotina de trabalho onde todos os auxiliares conhecem 

diferentes atividades. Cada dia, um trabalho diferente para não cansar ou 

desmotivar o funcionário, jovem aprendiz ou prestador de serviço (Justiça 

Restaurativa ou Justiça Federal). 

 

 São as seguintes atividades: 

 

 Atendimento aos freis pessoalmente, e-mail e WhatsApp. 

Inserir na Base de Dados livros do CPCA. 
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 Inserir na Base de Dados livros do ICSFA. 

 Impressão de etiquetas dos livros do CPCA (colagem da etiqueta e 

inclusão de fita adesiva transparente). 

Impressão de etiquetas dos livros do ICSFA. 

 Preenchimento de Vocabulário com base no Catalogus Argumentorum 

seu Subiectorum. Após a leitura do assunto em latim fazemos a busca de seu 

significado em Língua Portuguesa e inserimos na base de dados. 

 Preenchimento de Autoridades, com base no Catálogo de autoridades 

da Biblioteca Nacional que é a “base formada por nomes de pessoas, entidades 

coletivas e eventos associados à autoria de obras. É a mais completa lista de 

autores brasileiros, referência para a catalogação de obras na Biblioteca 

Nacional e consultada por profissionais de diversas instituições.” 

 Inserção mensal de todos novos jovens e crianças que entram no 

CPCA. 

 Inserção de exemplares. 

 Atendimento ao público em geral. 

 Atendimento a pesquisadores e entidades religiosas de outras 

congregações. 

 Conferência das estantes (se os livros estão no local, se existem livros 

para pequenos reparos, etc.) 

 Sinalização das estantes. 

Indexação dos livros. 

Durante a entrada de novos livros foi definido que usaremos os assuntos 

definidos pelos Institutos Franciscanos no Brasil e no Exterior, quando de 

assuntos relacionados ao Franciscanismo. Quando os assuntos forem 

contemporâneos usaremos os assuntos são a Biblioteca Nacional dos, bem 

como sua classificação, tarefa inerente a profissão. 

Atualmente o bibliotecário supervisiona estas atividades. 

 Os auxiliares fazem uma pré-catalogação.  

 

3.4.1 Classificação ICSFA 
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 l. Seguiu-se fazendo conforme a classificação pelo Frei Plácido. No 

entanto, a mesma, criada pelo Frei Plácido Robaert, está em vigor para que não 

se tenha um retrabalho, mantendo assim a fiel continuação de suas ideias. 

 Incluímos novas classificações tais como:  

 

FRANCISCANISMO – Fa;  

FONTES FRANCISCANAS – FF; 

FRANCISCO BIOGRAFIA – FB; JUVENTUDE – Jv 

VOCAÇÃO – Vo 

SANTA CLARA – SC 

ESCATOLOGIA – EL 

INTER-RELIGIOSO (DIÁLOGO) – IR 

ORDENS SECULARES – OS; ORDENS FRANCISCANAS – OF. 

 

Conforme inicia-se a nossa tarefa de levar também a toda comunidade da 

Lomba do Pinheiro e arredores o que temos na biblioteca e todo o potencial de 

pesquisa e leitura que a Biblioteca Central da Província oferece. 

 

4 ATIVIDADES EM ANDAMENTO 

 

 Consistência da base de dados. 

 Inclusão de livros novos do ICSFA. 

 Inclusão de livros novos do CPCA. 

 Impressão de etiquetas. 

 Locomoção de acervos. 

 Mediação de leitura através de contação de histórias, Oficina de escrita 

criativa. 

 Elaboração de folder da biblioteca. 

 Elaboração de marca página. 

 Elaboração de Política de Desenvolvimento de Coleções. 

 Parceria com a iniciativa privada para aquisição de Livros, sem custo par 

a unidade. 
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 Parceria com Banco de Livros e Instituto Cyrella para promoção de leitura 

e escrita. 

 

5 DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

 

Ainda continuamos com a política de 3 exemplares por livro exceto os da 

Província, com alguns números a mais. 

Livros de Teologia são catalogados quando não temos o título em 

questão. 

Todos os livros passam por uma avaliação de condições de uso e leitura. 

 

6 AQUISIÇÕES 

 

Recebemos muitas doações as quais estão sendo identificadas e 

catalogadas conforme a necessidade (Frei Arno, Frei Romano Dellazari, Frei 

Plácido, Educadores, Paróquia São Francisco de Assis, Convento São 

Boaventura, ESTEF). 

Durante estes anos adquirimos melhorias estruturais e maquinário, tais 

como: 

 

 - foi realizada a substituição da parte elétrica da Biblioteca. 

 - aquisição de um monitor. 

- modem. 

- telefone sem fio. 

- impressora de etiquetas. 

- crachás para os colaboradores. 

- modem roteador. 

 - modernização do espaço de trabalho com a instalação de mesas. 

 - aquisição de novos carimbos, devido ao desgaste e mais pessoas para 

o trabalho. 

 

 Ainda há a necessidade de um banheiro (para auxiliar prestadores com 

dificuldade de locomoção, principalmente). 

 Manutenção urgente dos trilhos da biblioteca. 
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6.1 Atenção para necessidades emergenciais 

 

 Devido ao grande número de doações de livros, passagem de livros dos 

freis para a Biblioteca Central (incluindo a Biblioteca de Ipanema) necessitamos 

pensar no futuro da biblioteca. 

 O espaço está se tornando pequeno para a guarda de livros e 

necessitamos de: 

 - estantes novas, mas antes, definir novo espaço; 

 -  espaço para leitura silencioso (devido a atividades dos jovens na sala 

ao lado, algumas vezes fica difícil a concentração de estudante (freis), pessoas 

da comunidade que vem pesquisar). 
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 - necessitamos de mais horas para o auxiliar de biblioteca, visto que nossa 

demanda aumenta a cada dia e precisamos de pessoal (funcionário) para 

responder a algumas demandas que os jovens aprendizes não podem adquirir. 

 A estimativa é que daqui há dois anos, no máximo, não teremos mais 

estantes para receber os livros, principalmente oriundos da paróquia, freis, 

cedências. Devemos atentar para isto visto que a Biblioteca possui a missão de 

guardar e cuidar do acervo da Província, como em seus documentos oficiais. 

 

8 DIVULGAÇÃO/MARKETING DA BIBLIOTECA 

 

A biblioteca se preocupa em estar presente na vida da comunidade na 

qual está inserida respeitando os preceitos de paz e bem aprendidos com São 

Francisco! Para isso incluímos serviços inovadores implementando ferramentas 

alternativas às tradicionalmente usadas no desenvolvimento de nossas 

atividades. No caso abaixo, estamos divulgando nossos trabalhos e atividades 

através do Facebook e convidando os internautas a conhecerem a Biblioteca 

Central, o CPCA como um todo. 

Abaixo algumas das divulgações no ano de 2018. Cada post no Facebook 

demanda organização e tempo para separação e envio dos livros e ou pesquisa. 

 Hoje utilizamos para scanear os livros um aplicativo de celular chamado 

CS. A tarefa de scaneamento é feita por um jovem aprendiz. 

 

Dicas de Leitura no mês de junho. 
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Fonte: Facebook do CPCA. 

 

Participação na campanha #abraceumavida 

 

Fonte: Facebook do CPCA. 
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Participação da Oficina de Fotografia no Dia Internacional do Livro 

 

Fonte: Site do CPCA, 2018. 

 

Post para conhecimento da Biblioteca Central. 

 

              Fonte: Facebook CPCA, set. 2018 
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Post sobre o Dia do Gaúcho. 

 

 

                 Fonte: Facebook CPCA, set. 2018. 
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Oficina de Escrita Criativa e Roda de Conversa 
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Texto da Jovem Aprendiz Luma, que atuou na Biblioteca Central. Uma 

forma de incentivar os jovens a trabalharem em bibliotecas e Centros de 

Informação a ter o prazer da leitura. 

 

23 de abril, Dia Internacional do Livro. O que posso falar sobre esse dia?! 

Luma Gabrielly da Silva 
Aprendiz Profissional – Centro da Juventude 
Biblioteca Central 

Para ser sincera eu não ligava tanto para o Dia Internacional do Livro, mas 
comecei a prestar atenção devido aos preparativos. O mundo dos livros me 
desperta interesse, é um mundo enorme. 
Como aprendiz profissional na Biblioteca, trabalho com pessoas maravilhosas, 
venho pra cá com tanta vontade de ajudar quem visita a biblioteca, ler histórias. 
Ajudar cada criança a escolher nem que seja um livro ou vir só para passar um 
tempo olhando a nossa biblioteca. Eu busco ajudar da melhor forma possível, 
pois aprendo tanto aqui dentro que nem sinto vontade de sair, mas aqui meu dia 
a dia as vezes é cansativo. Saio daqui feliz sempre, porque é o que gosto de 
fazer. 
Com os livros venho aprendendo coisas novas todos os dias, além de poder 
conhecer autores e histórias diferentes. Aprendi a lidar com as pessoas, perder 
um pouco da vergonha de falar em público. Essas pequenas aprendizagens vem 
me ajudando a ser uma pessoa melhor. 
A leitura pode fazer uma diferença na vida de vocês, pois acredito que lendo uma 
pequena frase sempre que puder, será um aprendizado. Lendo histórias fictícias 
e até mesmo verdadeiras, nossa imaginação vai se desenvolvendo mais e mais, 
nos dá a oportunidade de viajar por vários lugares. 
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Depoimento de Luma, 17 anos, Aprendizagem Profissional – Lomba do 

Pinheiro, CPCA. Em razão do Dia Internacional do Livro, 23 de abril, a jovem 

busca diante de seu contexto relatar seu olhar sobre o Dia Internacional do Livro 

destacando as alegrias de estar em serviço atendendo ao público, lendo, 

conhecendo novos livros e histórias, perceber descobertas e mudanças em sua 

vida. 

 
 Toda semana existe uma atividade para a comunidade! Abaixo os jovens 

no quebra-cabeça literário! Parceria do Projeto feito este ano com a Biblioteca 

Central e o Banco de Livros, para os jovens do CPCA. Objetivo de incentivar a 

leitura, leitores e escritores, pais e educandos. 
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Juntamente com as histórias recebemos muitas doações de livros. Livros 

em ótimo estado e sempre em consonância com a realidade local e 

necessidades da Biblioteca. 

Doações com a temática de negritude, índios e leituras obrigatórias da 

UFRGS. 

 


