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RESUMO 
 
 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa sobre a Biblioteca “Inezil Penna 
Marinho”, localizada em Samambaia, no Distrito Federal, uma das regiões 
administrativas de Brasília. O objetivo é mostrar algo sobre a biblioteca pública e 
comunitária, essa que tem um papel básico para o desenvolvimento da comunidade 
a que serve. Muitas vezes este é o único espaço cultural gratuito e aberto a todos. A 
biblioteca é o meio fundamental de oferecer a todos o livre acesso à soma das 
informações, conhecimentos e das opiniões do homem sobre as invenções de sua 
mente e de sua ação no mundo. Além dessas informações, será apresentado os 
conceitos básicos sobre a história da escrita, das bibliotecas e do livro. Mostraremos 
igualmente qual é o verdadeiro poder da biblioteca pública na formação intelectual 
do cidadão da periferia e o quanto lhe falta de apoio institucional. 
 

Palavras-chave: Samambaia, biblioteca, comunitária, história, livro 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ABSTRACT 
 

This monograph is the result of a research about the Inezil Penna Marinho Library, 
located in Samambaia, Brasília. The objective is present the public and communitary 
library that it has a basic function to development in the society where it is inserted. 
Most of times, it is the only free cultural space to those people. The library is a 
fundamental way to offer free access and add information and human opinion to its 
mind invention to all population. Besides, this monograph presents the basic 
concepts about the history of Writting and Book. Also, it approaches the real power of 
public libraries in intellectual qualification of the suburbs citizens and as it lacks the 
institutional support 
 

Key-Words: Samambaia, library, communitary, history, Book 
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INTRODUÇÃO 

 

Brasília não nasce por acaso. Brasília é parte do projeto nacional 

desenvolvimentista pensado por uma série de intelectuais e políticos. Ele foi 

executado pelo governo Juscelino Kubitscheck, por meio de seu plano de 

metas e representa a consolidação da última expansão da interiorização 

brasileira.  Brasília surge como um marco no Centro-Oeste e foi pensada como 

uma cidade que conectasse o Brasil profundo com os centros urbanizados do 

país (especialmente os do eixo Rio - São Paulo).  

A transferência da capital do Brasil para o centro-oeste trouxe 

consigo uma bagagem de sonhos, famílias de todas as regiões, mas 

principalmente do Nordeste. Eles enxergam o sonho e abandonam suas 

regiões. Com o avanço populacional da nova capital é nítida a necessidade de 

expansão territorial, visto que, Brasília estava sendo tomada por invasões de 

terrenos.  Em pouco tempo a difusão de famílias e a propagação de novos 

assentamentos ao redor da capital do país fizeram com que o governo local 

expandisse e ao mesmo tempo criasse as famosas “cidades satélites”. Para 

frear e remover as comunidades pobres do centro de Brasília é que foi criado, 

em 1970, o Centro de Erradicações de Invasões: a Ceilândia. 

Após a criação de Ceilândia em 1970, o número de imigrantes, 

aumenta consideravelmente. Com a criação do Plano Estrutural de 

Ordenamento Territorial – PEOT1, em 1978, surge o Distrito Samambaia. 

Cidade essa que foi planejada no papel. Grande parte de sua população deriva 

das invasões no centro e arredores de Brasília. Seu nascimento efetivo se dá 

em meados de 1982, após surgimento do primeiro assentamento, esse que 

                                                           
1 DECRETO Nº 4.049, de 10 de janeiro de 1978. Aprova o Plano Estrutural de Organização 
Territorial do Distrito Federal – PEOT. 
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logo se expande e traz consigo sonhos de mudança. Porém, somente em 25 

de outubro de 19892 tem-se a inauguração definitiva de Samambaia.  

Samambaia foi uma cidade que já nasceu grande. Os envolvidos 

com o sistema de cultura e bibliotecas de Brasília perceberam a necessidade 

de que juntamente com a nova cidade era essencial também criar uma 

biblioteca para população local. Portanto ela teria um papel básico para o 

desenvolvimento da comunidade, pois seria naquele momento o único espaço 

cultural gratuito, aberto, a todos, que existiria na cidade. A definição para termo 

o “comunidade”, de acordo com o sociólogo alemão Ferdinand Tönnies3, é a de 

designar um conjunto de habitantes de um mesmo local e que possuam 

características em comum. Sendo assim, como fator de ascensão social e 

intelectual as novas comunidades que surgem diariamente na periferia de 

Brasília e do Brasil devem conseguir garantir a forma fundamental de 

sociabilidade, que incluem, dentre outros, o livro e a leitura. 

A Biblioteca Pública de Samambaia foi criada devido à influência da 

pressão social sobre o poder público, trazendo consigo a incumbência de 

proporcionar a formação do hábito de leitura e também garantir à comunidade 

na qual está inserida acesso ao conhecimento e ao lazer intelectual. Tal 

situação é, portanto, de grande valia para a formação intelectual da 

comunidade. Os primeiros livros chegaram à Biblioteca por meio de doações 

dos agentes culturais de Brasília e da aquisição do Governo do Distrito Federal. 

 Ao escrever sobre biblioteca pública e especialmente sobre a 

Biblioteca Pública de Samambaia tem-se a pretensão de estimular os cidadãos 

e governantes locais a voltarem seus olhares para um projeto de inclusão 

social que surgiu antes mesmo do saneamento básico na cidade que hoje 

encontra-se sem grande estímulo por parte da atual conjuntura comunitária.  

                                                           
2 GDF/CEF. Patrimônio nas Ruas. Brasília: Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, 

Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico, 2002. 

3 TÖNNIES, Ferdinand. Comuidade e Sociedade.In: MIRANDA, Orlando (Org.). Para Ler 

Ferdinand Tönnies. São Paulo: Edusp, 1995. 
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A missão verdadeira das bibliotecas públicas é exibida por diferentes 

teóricos, e essas visões são exploradas na pesquisa final. A biblioteca pública 

e comunitária é o alicerce principal do sistema educativo e cultural, como 

função de auxiliar os usuários com um acervo combinado de acordo com as 

precisões da população.  

Na nossa opinião as Bibliotecas públicas do Distrito Federal ainda 

não são valorizadas como deveriam. Além do fomento das políticas culturais e 

da participação da sociedade, as bibliotecas precisam melhorar a qualidade 

dos serviços prestados a fim de proporcionar aos usuários satisfação em 

frequentá-la. Considerando essas questões, os aspectos que serão 

apresentados marcam a trajetória do livro e da leitura em Samambaia, uma vez 

que esses são os principais responsáveis pelas mudanças culturais, sociais e 

políticas que assistimos diariamente, tendo como foco o papel e a importância 

desses agentes na formação do cidadão e da cidadã da periferia do Distrito 

Federal. 
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A CAPITAL E SUA SAMAMBAIA 

 

A colonização portuguesa no Brasil se dá desde a costa para o 

interior. No princípio os colonizadores portugueses “contentam-se de andar 

arranhando ao longo do mar como caranguejos”4. No século XVI, com a 

atividade econômica calcada apenas na extração da madeira do pau-brasil, 

não se gerou núcleo urbanizado significativo. Depois com o Ciclo da Cana de 

Açúcar e a inserção forçada da mão de obra negra e escravizada o Brasil tem 

seus primeiros núcleos urbanos: Recife e Salvador. Na época do Açúcar a 

preocupação portuguesa ainda era o controle da imensa colônia e também a 

preocupação de “salvar essa gente [índios silvícolas]”5. A literatura de 

catequese e o teatro do Padre Anchieta é parte fundamental e exemplificam 

bem as missões jesuíticas, com um fim claro de doutrinação e dominação, no 

Brasil. O tipo de sociedade que tínhamos na época do Açúcar é muito bem 

descrito por Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala. Nesse contexto e 

quase paralelo ao movimento de catequese de Anchieta e Padre Antônio Viera 

surge em Salvador um dos primeiros autores brasileiros: Gregório de Matos, 

mais conhecido como o “Boca do Inferno”.  

Com o esgotamento do Ciclo do Açúcar e com o início da 

mineração, a colônia dá o seu primeiro passo rumo à interiorização de um 

vasto território. Nascem assim Ouro Preto, então nomeada Vila Rica, nas 

Minas Gerais, e em segundo plano: Pirenópolis e Goiás Velho, em Goiás. No 

século XVII Ouro Preto torna-se um importante núcleo de difusão de saberes, 

letramento, literatura e, inevitavelmente, um centro político efervescente. Daí 

surge os poetas arcadistas como Claudio Manuel da Costa seu livro Obras e 

Tomás Antônio Gonzaga com suas Cartas Chilenas e sua Marília de Dirceu. 

No campo político, inspirados pelas ideias da Revolução Francesa, o 

movimento Inconfidente.  

                                                           
4 Referência a antológica frase de Frei Vicente do Salvador sobre o início da colonização do 

território brasileiro. 

5 Referência a Carta de Pero Vaz de Caminha. 
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 Apesar das várias marchas bandeirantes, lideradas principalmente 

por Anhanguera, para a região do Centro-Oeste formaram-se apenas 

pequenos núcleos urbanos: Pirenópolis e Goiás Velho. Por exemplo, um dos 

motivos é que rapidamente se acabou o ouro no Rio das Almas em Serra 

Dourada. Então o projeto de sociedade e interiorização se esvaneceu. Todo 

território do Centro Oeste brasileiro permaneceu esquecido e renegado por 

séculos pelo “Brasil oficial”6. Entretanto, ele foi sendo ocupado por 

comunidades quilombolas (a exemplo dos Kalungas no norte de Goiás); por 

povos evanescentes em pequenas cidades que ficavam a borda de fazendas 

como Planaltina (no atual território do Distrito Federal) ou por tribos indígenas 

autóctones. Esse quadro mudaria radicalmente a partir da criação de Brasília, 

em 1960.  

Com o fim do Ciclo da Mineração o mundo de Minas Gerais e Ouro 

Preto decaem. Surge o Ciclo do Café em São Paulo e finalmente com a 

Revolução de 1930, surge nosso processo de industrialização e a inevitável 

urbanização. O epicentro do pensamento intelectual, da produção de literatura 

e da cultura nesse contexto é incontestavelmente São Paulo. Em 1922 a 

proposta modernista que balança os pilares da literatura (Com Oswald de 

Andrade); da música (Villa Lobos); da pintura (Anita Malfatti e Tarsila do 

Amaral); da escultura (Victor Brecheret), da Arquitetura, etc. O café é o 

principal produto da balança comercial brasileira, São Paulo cresce, se 

industrializa e já é uma das principais cidades da América Latina. Os 

intelectuais têm contato com as vanguardas europeias. São Paulo vive a sua 

“Belle Époque”.  

Em meio ao processo de urbanização e industrialização (estamos 

aqui na década de 1930) o poder público começa a pensar organismos que 

fomentem, controlem e propagem a cultura, o letramento e o desenvolvimento 

nacional. Em São Paulo é criada a Universidade de São Paulo – USP, em 

1934. No Rio de Janeiro, há a criação do MEC (então Ministério da Educação e 

                                                           
6 Termo cunhado pelo escritor Ariano Suassuna para designar o Brasil burocrático que está em 

oposição que ele chamava de Brasil Real. Para Ariano, o Brasil Real é o país palpável e 

construído pelo povo enquanto o oficial é a sociedade dos brancos, é burlesco e caricato. 
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Cultura) que data também dessa época. No campo da cultura são um marco: a 

abertura do Real Gabinete Português de leitura para a população carioca e na 

arte: a inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1909).  

Impulsionado pela crescente industrialização e pelo processo de êxodo rural a 

partir de 1930 cresce vertiginosamente a população nas principais cidades. 

Entretanto a população e as atividades econômicas do país ainda estão 

majoritariamente na costa. As cidades que nasceram como embriões dos ciclos 

econômicos ainda coloniais: Recife, Salvador, Rio de Janeiro e a partir do 

século XX, e com imenso protagonismo, São Paulo. Tornava-se urgente a 

interiorização do país. 

Nesse contexto, em 1960, surge Brasília, que não nasce por acaso. 

Brasília é parte do projeto nacional desenvolvimentista pensado por uma série 

de intelectuais e executado pelo governo Juscelino Kubitscheck, através de seu 

plano de metas, e representa a consolidação da última expansão da 

interiorização brasileira.  Brasília surge como um marco no Centro-Oeste e foi 

pensada como uma cidade que conectasse o Brasil profundo com o centro 

urbanizado do país (especialmente o eixo Rio - São Paulo).  

O originalíssimo projeto urbano de Lúcio Costa foi escolhido para ser 

o Plano Piloto da cidade de Brasília. No campo cultural o projeto teve algumas 

contribuições importantes: Lúcio Costa planejou para cada superquadra uma 

unidade de vizinhança contendo um cinema (auditório ou teatro de bolso) para 

sarais, apresentações de ballet, filmes, peças, etc. E uma biblioteca 

demonstrativa para uso da comunidade local. A biblioteca deveria ser de médio 

porte e seria composta entre 100mil e 500mil livros. A única quadra que 

obedeceu a esse projeto foi a 108 Sul (quadra modelo) com o Cine Brasília, 

palco até hoje das sessões do Festival de Cinema de Brasília e a Biblioteca 

Demonstrativa de Brasília (BDB) na avenida W3 Sul, que atualmente está em 

reforma e, permanece fechada ao público. A quadra 312 Sul também possui 

uma biblioteca demonstrativa, porém não é integrada a chamada Unidade de 

Vizinhança.  

Para a escala monumental da cidade (Ou seja: fora da zona residencial e de 

uso comum ao conjunto da população) foi pensado o Setor Cultural Sul: 
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Composto de uma ampla praça cívica com dois prédios: O Museu Nacional e a 

Biblioteca da República7.  Por ficar numa zona de transito e de uso comum a 

biblioteca foi pensada com um número de volumes bem maior que as 

bibliotecas demonstrativas8 (que ficariam em cada superquadra) e também o 

setor cultural norte: composto de um Teatro e de duas casas de espetáculos9.  

Brasília foi pensada como um centro eminentemente político-

administrativo, porém pela responsabilidade que isso traria pensou-se ser um 

centro também pensante e de criação e difusão cultural. E em 1962, nesse 

esforço, alguns intelectuais liderados por Darcy Ribeiro a Anísio Teixeira, criam 

a Universidade de Brasília. Uma universidade com uma proposta inteiramente 

nova e moderna: pensar o Brasil e seus problemas e que a formação do 

estudante fosse ampla e interdisciplinar10. A Universidade de Brasília 

representaria uma proposta mais ousada do que a Universidade de São Paulo 

(USP) representou em sua criação em 1934. Porém, o sonho de Darcy Ribeiro 

dura pouquíssimo e acaba com o golpe civil-militar de 1964. Os militares 

intervêm radicalmente na UnB e a partir de então demitem professores e 

perseguem alunos (o caso mais famoso é do aluno de geologia Honestino 

Guimarães). O golpe militar também é um duro golpe a nascente vida cultural 

brasiliense. 

A difusão da literatura na Capital, bastante paralisada e censurada 

nos anos 1960 e 1970 é retomada após o fim da ditadura militar (1985) com as 

feiras do livro de Brasília tendo a primeira edição no mesmo ano. Com 

destaque para a 26ª Edição (2007) que recebe uma palestra de Ariano 

Suassuna e homenageia a literatura de cordel, que retomou a esse evento em 

2013, pouco antes de seu falecimento.  

                                                           
7  Apesar de ter tido vários esforços para se criar a Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) no 
Setor Cultural Sul através do decreto Nº 927-A, de 27 de abril de 1962 e do decreto Nº 95.713 
de 1988, que instituía uma comissão afim de organizar a ideia e as políticas que norteariam o 
projeto. A biblioteca e o museu da república Honestino Guimarães só foram inaugurados em 
dezembro de 2006.                                
8  Apesar de comportar um número bem maior, por problemas técnicos e logísticos o acervo da 
Biblioteca Nacional é composto de um número bem reduzido em relação ao seu plano original: 
apenas 30mil títulos.  
9  O Setor Cultural Norte ainda hoje está incompleto. O único prédio que compõe o espaço é o 
Teatro Nacional “Cláudio Santoro”. 
10  Para mais informações a respeito do projeto original da UnB consultar o livro “UnB: 
invenção e descaminho” e “A universidade necessária” ambos de Darcy Ribeiro. 
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Em 2013 Brasília tem a 1ª Edição da Bienal do Livro e da Leitura 

com uma ampla estrutura na Esplanada dos Ministérios, espaço para estande 

de editoras e palestras. Foi a última palestra em evento de grande porte do 

escrito uruguaio Eduardo Galeano. A ideia da Bienal era ser um espaço de 

discussão sobre a arte literária a exemplo da FLIP (Festival literário de Paraty 

RJ). Entretanto, por problemas de gestão governamental a ideia não foi 

seguida.  

 Com a produção cultural obstruída, pela censura, na época da 

Ditadura, ocorre paralelamente intensa vida cultural “não oficial” pela cidade. 

São grandes exemplos o movimento de poesia marginal do poeta Nicolas Berh 

e o movimento punk, herdeiro dos movimentos progressistas de juventude de 

maio de 1968, que influencia jovens do mundo todo (alguns estudantes da UnB 

que se reuniam em sarais na Colina). Alguns exemplos desse movimento punk 

foram as bandas “Aborto Elétrico” de Renato Russo, “Detrito Federal” e “Capital 

Inicial”. A música com letra engajada e o total rechaço a estética da música 

vigente e propagada pelos meios de comunicação de massa são marcantes 

nesses movimentos. Entretanto esses movimentos restringem-se ao centro de 

Brasília. Nessa altura Brasília vive uma explosão demográfica, entra na rota de 

migrações internas, recebe sertanejos nordestinos que veem na nascente 

cidade uma oportunidade promissora de trabalho, sobretudo na construção 

civil. O processo de favelização e marginalização é eminente. Brasília mesmo 

sendo planejada não fugiu ao script da urbanização desigual como tratou Milton 

Santos11, uma industrialização tardia da periferia do capitalismo. Para frear e 

remover as comunidades pobres do centro de Brasília é criado em 1970 o 

Centro de Erradicações de Invasões: a Ceilândia. 

Brasília parece ter duas vidas culturais e literárias díspares. 

Igualmente intensa, porém distintas: Uma dominada pela poesia e cultura 

marginal no centro (Plano Piloto) que originou o Rock brasiliense. Distante 

poucos quilômetros dali, na periferia, a cena é dominada pelo um gênero novo: 

o RAP. O RAP das periferias brasileiras (principalmente das periferias de São 

                                                           
11 Milton Santos trata o problema da Urbanização tardia brasileira em “A Urbanização 
desigual” e em especial o caso em “Brasília: Contradições de uma metrópole em formação”. 
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Paulo e Brasília) a primeira vista são associados aos movimento negro que deu 

origem ao Hip-Hop nos EUA, porém distingue-se por não ter necessariamente 

dança e pelo seu claro viés político. O rap é um grito de protesto, mas também 

é igualmente literário12. As batalhas de rap e sua produção em grupos são 

herdeiros diretos do repente nordestino praticado no Sertão, que por sua vez 

são herdeiros do trovadorismo português. Assim como a periferia paulistana vê 

emergi diversos grupos, sendo o mais famoso deles o Racionais MC's, surge 

na periferia de Brasília: o cantor e artista “GOG”, “Viela 17”, “Tropa de Elite”, 

“Cirurgia Moral”, entre outros. O reconhecimento e a valorização da cultura 

nordestina em Ceilândia têm capítulo importante com a inauguração de um 

importante centro cultural: A Casa do Cantador também conhecida como 

Palácio da Poesia em 1986.  

A primeira nos rendeu o título de “Capital do Rock”. Alguns festivais 

de Rock ajudaram a consolidar essa ideia sendo o mais famoso deles o “Porão 

do Rock” que teve sua primeira edição em 1998 na Concha Acústica. 

 No campo do audiovisual ainda na ditadura militar teve espaço o movimento 

de contestação que ficou conhecido por “Cinema Novo” liderado pelo cineasta 

Glauber Rocha. Brasília foi cenário do filme “Terra em Transe” e do 

documentário “Barra 68 - Sem Perder a Ternura” do diretor paraibano radicado 

em Brasília Vladimir Carvalho. 

Depois com o chamado “Cinema da Retomada” (anos 1990) alguns 

filmes se passavam em Brasília como “Louco por Cinema” (1994) do diretor 

André Luiz Oliveira que foram produzidos no polo de cinema de Sobradinho.  

Nessa vertente de expansão, em 25 de outubro de 1989 é 

implantado oficialmente o assentamento de Samambaia, para famílias carentes 

oriundas de invasões e fundos de quintais. A Região Administrativa de 

Samambaia – RA XII foi criada oficialmente pela lei nº 49 de 25 de outubro de 

198913. Em poucos anos, milhares de pessoas vieram povoar esta cidade que 

tem hoje uma população de urbana estimada em 254.439 habitantes14.  

                                                           
12 Citação de José Miguel Winisk. 
13 Lei nº 49, de 25 de outubro de 1989, texto da Lei. 
14 Dados da CODEPLAN. 
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O elevado índice de migração para o Distrito Federal gerou o surgimento de 

diversas cidades com características semelhantes. Para ordenar esta demanda 

populacional, em 1978 nasceu o Plano Estrutural de Ordenamento Territorial –

PEOT15. A finalidade principal do PEOT era propor uma ocupação equilibrada 

do DF, determinando alternativas para as áreas de expansão urbana, a fim de 

eliminar gradativamente a estrutura poli nucleada e construir um tecido urbano 

que minimizasse os custos do transporte urbano, da mobilidade e da 

infraestrutura. Em 1981 foi aprovado o plano “Samambaia”, a partir do qual 

surgiu o primeiro assentamento previsto. 

Em 1982 foi implementado o Projeto Samambaia, a fim de suprir a 

grande carência habitacional do Distrito Federal. Em 1989 foi implantado o 

assentamento para famílias carentes oriundas de invasões e fundos de 

quintais16. O nome Samambaia17 deve-se ao córrego Samambaia, em suas 

margens ainda pode-se verificar essa vegetação típica.  

Assim como aconteceu com outras regiões administrativa, 

Samambaia é administrada por uma administração regional vinculada ao 

Governo do Distrito Federal. Essa administração que é responsável pela 

Biblioteca Inezil Penna Marinho e pelos eventos culturais da cidade.  Os 

movimentos culturais de Samambaia acontecem principalmente em torno dos 

grupos auto organizados, contadores de histórias e agentes culturais.  

Atualmente Samambaia possui um conselho de cultura responsável 

pelas intervenções artísticas na cidade, e possui como atividade mais 

complexa realizada pelo conselho o “Sarau Complexo”, que reúne os 

moradores em atividades de leitura, dança, música, teatro e outras artes.  

 

                                                           
15 DECRETO Nº 4.049, de 10 de janeiro de 1978. Aprova o Plano Estrutural de Organização 
Territorial do Distrito Federal – PEOT. 
16 GDF/CEF. Patrimônio nas Ruas. Brasília: Secretaria de Estado de Cultura do Distrito 
Federal, Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico, 2002. 
17 SEDUMA - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - 
SUPLAN / DINFU – Diretoria de Informação Urbana, em 09 de agosto de 2010.  
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BIBLIOTECA INEZIL PENNA MARINHO 

 

Samambaia, situada a 30 km de Brasília, teve, como dissemos 

acima, seus primeiros assentamentos em 198518, para atender ao aumento 

populacional do que excedia as previsões. Foi uma cidade que já nasceu 

grande, dessa forma, os responsáveis pela Rede de Bibliotecas Públicas do 

Distrito Federal verificaram a necessidade de um espaço de cultura e lazer 

nessa nova cidade que surgia nos arredores de Brasília.  

A Biblioteca Pública de Samambaia nasceu graças ao empenho dos 

agentes de bibliotecas de Brasília. Em especial destaca-se a bibliotecária 

Neusa Dourado, formada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília – 

UnB e que participava da Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal. Por 

ser uma das coordenadoras do projeto de bibliotecas do DF, Neusa sentiu a 

necessidade de levar cultura para a comunidade que estava sendo criada e 

atuou nesse sentido. 

À Biblioteca Pública de Samambaia foi dado o nome de Inezil Penna 

Marinho, em homenagem ao antigo proprietário do terreno em que ela foi 

instalada. A biblioteca foi inaugurada em 5 de agosto de 198919. Em seu 

primeiro momento conseguia atender pouco a pouco as pessoas da 

comunidade, mas Samambaia cresceu bastante e muitos dos novos moradores 

que chegaram sequer sabiam da existência de uma biblioteca na cidade.  

Hoje a Biblioteca possui um ambiente amplo, porém sua criação se 

deu em uma pequena sala no galpão da Casa de Cultura de Samambaia, que 

era sediada na chácara “Três Meninas”, local que foi desapropriado pelo 

governo20 da época para abrigar a Casa de Cultura. A chácara foi negociada 

                                                           
18 Portal do GDF - Administração Regional de Samambaia, visita no 
site:www.samambaia.df.gov.br dia 15/06/2016, as 14h30m. 
19 Dados da coordenação da Mala do Livro. 

20 DECRETO Nº 4.049, de 10 de janeiro de 1978. Aprova o Plano Estrutural de Organização 
Territorial do Distrito Federal – PEOT. 
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pelos familiares do falecido Dr. Inezil Penna Marinho, pois Samambaia estava 

nascendo, e junto com ela chegava a violência em uma região que era tomada 

apenas por chácaras e fazendas. A esposa do antigo proprietário e as três 

filhas já não se sentiam seguras na propriedade, sendo assim a negociação 

com o governo foi feita e o espaço foi entregue à Secretaria de Cultura.   A 

Casa de Cultura juntamente com a primeira sala de leitura foram inauguradas 

de 5 de agosto de 1989. 

Em Samambaia, o livro chegou primeiro do que o saneamento 

básico. A cidade que recebeu um grande contingente, sendo pessoas oriundas 

de diversas regiões do país que estavam em assentamentos nos arredores de 

Brasília. Muitas dessas pessoas tiveram aí a primeira oportunidade de um 

contato com o livro, visto que, o espaço de cultura criado na cidade era aberto 

a todos. As visitas à Biblioteca começaram aos poucos, porém os agentes de 

bibliotecas perceberam que não era o suficiente, pois a comunidade não estava 

acostumada com hábito da leitura. Sendo assim deu-se início a um projeto que 

muito é conhecido hoje em Brasília – A Mala do Livro. A Mala do Livro foi um 

projeto que surgiu em extensão as bibliotecas físicas. O livro deveria chegar 

até a mão do leitor, só assim o hábito da leitura poderia começar a surgir mais 

facilmente na periferia.  

Ao entrar em contato com ao atuais responsáveis pela Mala do 

Livro, foi possível obter um breve histórico de seu surgimento. O relato 

apresentado foi concedido via entrevista verbal pela coordenadora do projeto 

Maria José Lira.  

“Em 1990, o Governador Joaquim Roriz criou o Programa de 

Assentamento para erradicar as invasões e dar aos seus moradores o direito à 

cidadania. Nesse resgate social surgiu Samambaia. A realidade de Samambaia 

moveu Neusa Dourado a iniciar o trabalho com aquela comunidade. 

Neusa pediu ajuda de Maria José Lira, professora e funcionária da 

Secretaria de Cultura, que vibrou com a iniciativa do projeto, colocando-se à 

disposição, para guia-la pelas ruas de Samambaia, pois conhecia bem a 

cidade. 
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O peso das sacolas era grande, levando-a à conclusão de que não 

conseguiria carrega-las por muito tempo. Assim, Neusa ficou pensando em 

outra solução. Não desanimava porque seu entusiasmo não dava lugar à 

derrota. Um dia ela teve uma ideia brilhante. Em vez de carregar sacolas, as 

colocaria em residências para que a vizinhança pudesse ter acesso aos livros. 

Naquele momento, então, nascia uma ideia inédita que dava origem 

às bibliotecas domiciliares, que viriam a ser implantadas pelo Programa Mala 

do Livro. ”. 21 

Esse relato obtido junto à coordenação da Mala do Livro ressalta a 

importância da necessidade de comunidade local, vendo que o número de 

usuários na biblioteca estava pequeno, a bibliotecária leva a biblioteca até o 

leitor, dessa forma o contato com a leitura se torna menos burocrático. A Mala 

do Livro foi um projeto que se expandiu por toda Samambaia e em pouco 

tempo se espalhou para as outras cidades satélites.  

Essa questão da democratização do livro, é discutida no livro 

História da Leitura de Fischer, ele informa como a página impressa 

democratizou o acesso aos livros para que pudéssemos ter o acesso como 

temos hoje e chegar à mão do leito. 

                                         De súbito, a impressão fez com que a palavra escrita se tornasse 

onipresente. Como a palavra impressa em papel era “barata”, pelo 

menos se comparada com a escrita à mão no pergaminho, o livro 

impresso produzido em massa logo deixou de ser único, tornando-se 

substituível. O livro exclusivo, como objeto, havia representado 

anteriormente a riqueza de classes figurava agora como propriedade 

intelectual, algo a ser “possuído” e compartilhado por seus donos, de 

pensamentos equivalentes.22 

 

Com o surgimento desse programa, a biblioteca não ficou 

esquecida, passou a ganhar mais frequentadores, que buscavam uma leitura 

além das oferecidas pelos agentes de leitura. Dessa forma, o papel social da 
                                                           
21 Relato da coordenadoria da Mala do Livro. 

22 FISCHER, Roger Steven. História da Leitura. Tradução Cláudia Freire. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2006, p. 189. 
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biblioteca pública e do livro começou a se consolidar da cidade, mas, 

infelizmente, não por muito tempo, pois um incêndio fez com que a biblioteca 

fechasse as portas. A Biblioteca de Samambaia completa 27 anos de 

existência em agosto de 2016, porém boa parte desses vinte e sete anos ficou 

perdida e esquecida no tempo. Sediada por 21 anos no Parque Três Meninas, 

a biblioteca possui atualmente um acervo que hoje é desconhecido. Apenas se 

sabe que no local existia uma sala de leitura, um ponto de troca de livros e uma 

sala para organização dos livros. A biblioteca tinha um acervo todo recebido 

por doações, mas boa parte desse acervo foi perdida em um incêndio no ano 

de 200323. A Administração Regional de Samambaia não possui nenhum 

documento histórico sobre a biblioteca, dessa forma as informações obtidas 

foram apenas da fase inicial da biblioteca e de como ela está hoje. 

É um descaso total o estado da biblioteca de Samambaia, após o 

incêndio, sabe-se que a biblioteca ficou fechada. O Parque Três Meninas que 

sediava os espaços culturais da cidade foi abandonado pelos governantes, só 

em 2011 a biblioteca foi reinaugurada. Durante todo esse tempo os livros que 

faziam parte do acervo da biblioteca ficaram guardados em uma sala da 

administração da cidade. Muitos desses livros foram perdidos, outros 

“roubados”, estragados e alguns jogados no lixo por serem muito “velhos”24. 

Essas informações foram obtidas em conversas com os moradores mais 

antigos que frequentavam a biblioteca desde sua inauguração.  

A Biblioteca “Inezil Penna Marinho” foi reinaugurada em 12 de julho 

de 2011. Sua reinauguração se deu em um novo espaço, atualmente a 

biblioteca fica localizada na área especial da QR 407 em Samambaia Norte. O 

novo espaço foi cedido para os leitores graças ao Ponto de Inclusão Digital25. A 

biblioteca nesse novo espaço ficou figurada em segundo plano, pois a parte 

mais importante para o governo era a implantação da inclusão digital. Porém, o 

projeto digital não vingou, os computadores “sumiram”26 e hoje o prédio é único 

                                                           
23 Informação obtida com os primeiros usuários da biblioteca. 
24 Informação obtida por meio de conversa com moradores.  
25 Centros tecnológicos comunitários, que ofereceriam à população cursos de educação 
formal, tecnológicos e profissionalizantes. 
26 O responsável pela biblioteca relata que funcionários da administração levaram os 
computadores para conserto e os não trouxeram de volta nunca mais.  
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e exclusivo para leitura e estudos.  Muitos se questionam se o livro físico ainda 

é importante com tanta tecnologia presente, esse mesmo questionamento, 

pode ser observado na fala de Darnton em seu livro A Questão do Livros: 

passado, presente e futuro. 

                                         Qual é o futuro das bibliotecas de pesquisa, e como nos prepararmos 

para ele? Essas questões não podem ser desconsideradas como 

“acadêmicas” – discussões entre professores sem nenhuma 

consequência na vida da coletividade –, porque vão cerne daquilo 

que todo cidadão busca todos os dias: informação e auxílio na 

filtragem das informações em busca do conhecimento pertinente.27  

 

Esse futuro é o incerto da biblioteca de Samambaia, o 

desenvolvimento de políticas digitais era uma das prioridades na construção 

desse novo centro comunitário. O objetivo era oferecer acesso às tecnologias 

da informação e comunicação, além de disponibilizar um grande acervo, pois 

os computadores seriam ligados a uma rede de biblioteca virtual.  

Hoje a Biblioteca de Samambaia conta com um espaço de duas 

salas, sendo uma de estudos e uma na qual os livros ficam armazenados em 

prateleira de ferro. A biblioteca conta com um acervo de 13 mil livros, porém 

não catalogados, e muito menos restaurados. Os responsáveis pela biblioteca 

não possuem formação de bibliotecários. Atualmente a unidade conta com dois 

funcionários responsáveis pelos empréstimos, um atua no turno matutino e a 

outra no vespertino.  

Os livros da biblioteca são todos obtidos por meio de doação. O 

empréstimo dá-se por meio de uma ficha cadastral feita manualmente, o que 

nem sempre é um bom procedimento para organizar uma biblioteca. Em uma 

breve busca entre as prateleiras da biblioteca é fácil encontrar grandes 

clássicos da Literatura Brasileira, livros de Filosofia e Sociologia, algumas 

obras ficcionais, muitas apostilas e livros didáticos, um bom acervo sobre “Arte 

e Cultura em Brasília. As informações foram difíceis de serem obtidas na 

                                                           
27 DARNTON, Robert. A questão dos livros: passado, presente e futuro. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p.60. 
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biblioteca e também na Administração Regional de Samambaia, pois os 

funcionários nunca estavam dispostos a dar informação, não sabiam das 

informações e também não autorizavam fotos dentro do ambiente. Atualmente 

a biblioteca está esvaziada. Os únicos usuários são pessoas que almejam um 

cargo em algum órgão público.  

O espaço não possui uma boa ventilação, boa parte dos livros está 

se acabando com o mofo presente. Como o espaço não é administrado por 

pessoas capacitadas para lidarem com os livros, caso algum livro seja 

danificado o destino final é o lixo. Um dos responsáveis relatou que o acervo 

inicial da biblioteca era de 20(vinte) mil livros, porém muitos estavam velhos e 

eles acharam melhor descartar, pois é melhor ler um livro novo. Sem perceber 

ou ter noção desse relato, é nítido que muitos livros são destruídos em várias 

bibliotecas do Distrito Federal. Não se pode culpar o servidor que está ali, pois 

ele não tem formação e proporção do dano causado.  

Ao tentar entender um pouco mais sobre essa biblioteca, percebo 

que sua missão não está sendo cumprida como deveria. A missão verdadeira 

das bibliotecas públicas é exibida por diferentes teóricos. A biblioteca pública e 

comunitária é o alicerce principal do sistema educativo e cultural, como função 

de auxiliar os usuários com um acervo combinado de acordo com as precisões 

da população.  

As Bibliotecas públicas do Distrito Federal ainda não são valorizadas 

como deveriam. Além do fomento das políticas culturais e da participação da 

sociedade, as bibliotecas precisam melhorar urgentemente a qualidade dos 

serviços prestados a fim de proporcionar aos usuários satisfação em frequentá-

la.  

No livro Biblioteca Pública e Informação à Comunidade, o autor Emir 

Suaiden retrata a missão da biblioteca pública de acordo com o “Manifesto da 

Unesco”.  

                                         Segundo a Unesco a biblioteca pública é uma mostra da fé que tem a 

democracia na educação de todos como um processo contínuo ao 

longo da vida, assim como na atitude de todo o mundo para conhecer 
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as conquistas da humanidade no campo do saber e da cultura. A 

biblioteca pública é o principal meio de dar ao todo mundo livre 

acesso à soma dos conhecimentos e das ideias do homem às 

criações de sua imaginação. Sua missão consiste em renovar o 

espírito do homo, suprindo-o de livros para sua distração, recreio e 

intelectualidade.28 

 

É perceptível que o projeto inicial da Biblioteca “Inezil Penna 

Marinho” exercia muitas das missões relatadas por Suaiden, porém o novo 

modelo de biblioteca pública instalado na cidade não visa uma interação com a 

comunidade local, sendo que, poucos moradores de uma cidade sabem da 

existência do espaço que foi reinaugurado.  

O primeiro pensamento que se tem ao falar de biblioteca pública é a 

formação intelectual ou ascensão social do leitor, pois as bibliotecas foram 

criadas para organizarem as obras manuscritas ou impressas. Logo muita 

informação elas resguardam. Com os avanços da escrita e a necessidade da 

criação das bibliotecas, o livro torna-se cada vez mais democrático, e é essa 

democracia e acessibilidade que deveria ser trabalhada junto à comunidade. 

Com a grande produção de livros, o surgimento das bibliotecas, a 

tecnologia, e a maior rede de comunicação, é preciso atentar para o papel da 

biblioteca pública nas comunidades periféricas. Hoje ela está esquecida pelos 

governantes e também pelos moradores, com certeza esse é um espaço que 

poderia contribuir fielmente para um avanço social, mas para que isso aconteça 

é necessária uma movimentação não só do governo, mas também dos 

moradores. Tal é a situação da biblioteca pública de Samambaia.  

 

 

 

 

                                                           
28 SUAIDEN, Emir. Biblioteca Pública e Informação à comunidade. São Paulo: Global, 

1995, p. 21. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho procuramos salientar um pouco mais sobre 

a real missão da Biblioteca de Samambaia, que em sua criação tinha um 

projeto que visava atender à comunidade, mas que hoje infelizmente não 

atende as expectativas iniciais de seus idealizadores.  

Devemos imaginar a biblioteca pública como um ambiente cultural 

importante para a comunidade, deve ser mais que um espaço de leitura. Por 

meio dela, há a garantia do acesso gratuito aos livros, cultura, educação, 

informação e lazer sendo um meio para democratizar a leitura e a cultura da 

nossa cidade. Atualmente, a biblioteca de Samambaia é um dos serviços 

culturais menos utilizados pela população, pois não se apresenta como um 

ambiente atrativo para os frequentadores. 

A ausência de frequentadores na biblioteca, faz com que o 

conhecimento não se dissemine entre os membros da comunidade, e se a 

informação não circula um dos papéis da biblioteca não é alcançado. Além do 

mais, é possível usar o ambiente para diminuir as desigualdades sociais 

presentes no ambiente. 

Em Samambaia é possível reconhecer a existência do 

analfabetismo, da desnutrição, da pobreza e das taxas de mortalidade 

contribuindo para uma péssima qualidade de vida. Não é somente por meio do 

acesso à biblioteca que conseguiremos combater a injustiça social e cutural, 

mas uma comunidade que possui uma criticidade pode lutar com mais 

argumentos por seus direitos. Para que as bibliotecas pudessem ter um 

crescimento efetivo é necessário uma perfeita noção dos gestores sobre qual o 

real papel desse espaço junto à comunidade. Uma cooperação entre governo e 

bibliotecas poderá tornar a educação da comunidade de melhor qualidade, 

visando um aumento intelectual das pessoas que ali frequentam.  
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Por fim, percebemos que as Bibliotecas públicas do Distrito Federal 

não são atualmente valorizadas como deveriam, tanto pelo governo, quanto 

pelos moradores, pela comunidade. Além do fomento das políticas culturais e 

da participação da sociedade, as bibliotecas precisam melhorar a qualidade 

dos serviços prestados a fim de proporcionar aos usuários satisfação em 

frequentá-la, só assim teremos um avanço social, cultural e humano do Distrito 

Federal e suas Regiões Administrativas. 
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