Fonte: Acervo pessoal.
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Em 1965, com a criação do Curso de Biblioteconomia na Universidade de
Brasília (UnB), o Distrito Federal recebeu um novo impulso na área de
Biblioteconomia e Documentação. A experiência, a capacidade e o envolvimento do
corpo docente do Curso contagiavam os alunos.
Inserida nesse contexto, participei de duas etapas: no Ministério do
Interior (Minter), no âmbito nacional e, localmente, no Governo do Distrito Federal
(GDF).

A Coordenadoria de Documentação iniciou o planejamento, a implantação
e a automação dos serviços das bibliotecas integrantes do Sistema de Informações
do Minter-Siplan 1 . Com abrangência nacional, participavam: Sudam, Sudene,
Sudeco, Sudesul, BNH2 e Núcleo Central do Minter. Os cursos, seminários, encontros
de trabalho e grupos de estudos preparavam as equipes para a informatização das
bibliotecas. De 1976 a 1987, colaborei com esse sistema como Coordenadora do
Centro de Documentação do Minter.

1

NE: SIPLAN – Sistema de Informação para Planejamento do Ministério do Interior.

NE: Sudam - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Sudene - Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste; Sudeco - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste;
Sudesul - Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul; BNH - Banco Nacional da Habitação.
2

150

Ainda em 1987, requeri meu retorno para o GDF. No ano seguinte, assumi
a Coordenação do Programa de Bibliotecas, na Secretaria de Cultura, na gestão da
Professora Laís Aderne. Entre os documentos recebidos, havia uma antiga
reivindicação da população local, com mais de 100 mil assinaturas, que solicitava a
criação da Biblioteca Pública de Brasília. Assim, encontrei um ponto de partida para
o meu trabalho e, considerando as possibilidades, comecei onde Brasília começou:
no Núcleo Bandeirante.
Após retomar a organização já iniciada, inauguramos a Biblioteca Pública
do Núcleo Bandeirante, em 17 de dezembro de 1987. Foi o início da Rede de
Bibliotecas Públicas do DF, seguindo as demais: em Sobradinho, Gama, Santa Maria,
Samambaia, Ceilândia, Planaltina, Brazlândia, Guará, Cruzeiro e Vila Planalto.
A Coordenação de Bibliotecas participava do Sistema Nacional de
Bibliotecas do Governo Federal, integrando as ações de Biblioteconomia e
documentação.
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Inaugurada em 12 de março de 1990, no Dia do Bibliotecário, a Biblioteca
ousou adotar como lema: “Realizar grande trabalho em pequeno espaço físico”. Com
atividades planejadas para atender ao público local, sentimos a necessidade de
desenvolver, de imediato, mais ações direcionadas ao leitor que sabe o que quer, à
conquista do leitor em potencial e à atuação dinâmica na transformação do não
leitor em leitor. Nossos projetos especiais foram:
✓ ESPAÇO LIVRE
Destinado aos trabalhadores da redondeza, que eram convidados a
frequentar a Biblioteca Pública no seu horário livre de almoço e a assistir a filmes,
ler jornais, revistas, livros ou participar de atividades de seu interesse. Foi o
despontar de um trabalho de cunho social.
✓ VIRANDO MUNDO
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✓ MÚSICA ENTRE LETRAS
Biblioteca pública também é emoção. Assim, a música cantada e
instrumental, as Cantatas como a Cantata de Natal da UnB, a MPB3, os clássicos e os
shows eram aplausos certos. A Banda de Pífanos, de Pernambuco, foi marcante: em
fila, percorreu as estantes tocando alegremente. Era a música entre letras!

✓ O AUTOR INFLAMA O LEITOR

O título por si só já é autoexplicativo.

✓ GERAÇÃO ESPONTÂNEA

Neste é o leitor quem contribui com algum programa cultural. Dessa
forma, todas as demandas reais dos leitores são atendidas,
✓ OUTROS
Exposições, debates, cursos, aulas, material para concurso, reuniões da
comunidade, projeção de filmes e muito mais, realizava-se nesse Pequeno Espaço,
assim rotulado por um Jornal local “Aqui se realiza um Milagre Cultural”.

3

NE: MPB – Música Popular Brasileira.
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Fonte: Acervo pessoal.

Iniciado em 1990, o período experimental realizado em Samambaia
propiciou a criação desse Programa de grande alcance social e comunitário. É a
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Biblioteca democratizando o LIVRO, levando-o por diferentes meios a diferentes
lugares. Vale conhecer a história.
Samambaia era recém-criada, com uma explosão demográfica superior ao
seu desenvolvimento urbanístico, social, e de infraestrutura, e não oferecia ponto de
apoio: contava apenas com uma pequena biblioteca localizada na Casa da Cultura.
Entretanto, urgia encontrar uma solução: o bibliotecário Emir Suaiden havia me
contado que, na França, a bibliotecária Genevieve Patte levava uma bandeja com
livros a Clamart, subúrbio de Paris, e crianças liam sentadas na mureta da praça.
Antevi o feliz encontro de crianças simples, com o sonho de ter um lindo
livro à mão, e fiz uma conexão entre as cestas de palha do Nordeste e a bandeja
francesa.

Adquiri duas cestas, selecionei um acervo básico e fui confiante a

Samambaia, mas não encontrei praça nem mureta para acomodar meu novo
“serviço de extensão”. Voltei, mas não desisti. Pensei: “e se procurasse o apoio da
comunidade?”. Este foi o passo decisivo para formatar a Mala do Livro!
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Primeira reunião com líderes

Fonte: Acervo pessoal.

Em reunião com líderes, apresentamos a proposta de colocar uma
extensão da Biblioteca em residências. Diante da aceitação e do entusiasmo,
partimos para a ação: retomamos as duas cestas e as entregamos nas residências
dos líderes comunitários, Joana D’Arc Marçau e Antônio de Araújo.
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Primeira entrega de duas cestas

Fonte: Acervo pessoal

Assim, a Mala do Livro, de início, implantou dois acervos domiciliares.
Levava livros, sonhos cultura, alegria e entretenimento a muitos lares. Em 1992, o
Programa estava em plena evolução. Em 1995, alocamos mais um acervo em
Samambaia e, a partir dessa data, a Mala do Livro rompeu suas fronteiras de origem.
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Fonte: Acervo pessoal.

Foram criados mais três pontos em Santa Maria e dois no Riacho Fundo,
sendo um deles na zona rural, local propício a uma grande atuação do Programa.
Intensificamos as visitas às residências-sede, identificamos demandas de novos
itens, aprimoramos ajustes e o trabalho dos agentes. Isso nos permitiu implantar a
Mala do Livro de 1990 até o início de 1996 e acompanhar passo a passo a sua
história.
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Para operacionalizar a implantação de bibliotecas domiciliares no Distrito
Federal, foi institucionalizado o Programa Mala do Livro, pelo Decreto nº 17.927, de
20 de dezembro de 1996, que “Institui o Programa de Extensão Bibliotecária Mala
do Livro – Biblioteca Domiciliar e dá outras providências.”

Fonte: Acervo Pessoal.
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Fonte: Acervo pessoal.

A Biblioteca Domiciliar existe a partir de quatro pressupostos básicos:
usuário; agente voluntário do livro; residência sede; acervo.
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Para facilitar a movimentação do acervo, o Registro de livro é
automatizado.
A Biblioteca Domiciliar é modelo para muitos trabalhos realizados em
outras localidades.

Fonte: Acervo pessoal.
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Com a diversidade de interesses surgidos, as especialidades foram abrindo
o leque de itens a serem incluídos. Sentiu-se, na prática, a necessidade de
desdobramento do Programa. Neste sentido, além da Biblioteca Domiciliar que
continua com atendimento, a partir de 2008, iniciou-se a locação de acervos em
instituições vinculadas ao GDF, implantando 34 Bibliotecas Institucionais. \ Mais
uma nova etapa no desenvolvimento da Mala do Livro.

Fonte: Acervo pessoal.
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Muito aprendi e compartilhei com minhas equipes de trabalho. Agradeço
a todos que me ajudaram a superar os obstáculos e, com esforço, perseverança e
determinação implantamos juntos a Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito
Federal, a Mala do Livro, e a Biblioteca Domiciliar.
Neusa Dourado Freire
Formada em 1968 - Universidade de Brasília (UnB)
Aposentada - Governo do Distrito Federal (GDF)
Residente em Brasília desde 1962.

Brasília-DF, 7 de julho de 2020.
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