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Resumo:
A gestão 2018-2020 com o propósito de trabalhar em consonância com os objetivos da Agenda
2030 tem priorizado a criação de grupos de trabalho na qual o Grupo Trabalho de Bibliotecas
Públicas- GTBP foi criado. Com o norte do desenvolvimento sustentável a ABDF tem
trabalhado para fortalecer o movimento associativo recuperando o seu papel como uma
entidade representativa da classe de bibliotecários, e com a missão de promover a excelência
dos serviços das bibliotecas, por meio do aperfeiçoamento e do reconhecimento da profissão,
contribuindo para dignificar a classe e democratizar a informação para a sociedade do Distrito
Federal. Dessa forma, considera-se que o GTBP é um importante impulsionador para viabilizar
muitos dos objetivos da Agenda 2030, pois como citado a biblioteca pública é um agente de
transformação social que quando inserido adequadamente no cotidiano do cidadão tem o
poder de quebrar barreiras do preconceito e da desigualdade que são existentes na sociedade
brasileira, e contribui para o incentivo da leitura a acesso a informação. Este trabalho traz o
relato de criação do GTBP e o andamento das ações.
Palavras-chave: Advocacy. Bibliotecas públicas. Associação de Bibliotecários. ABDF.
Eixo temático: Eixo 5: O farol do advocacy
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INTRODUÇÃO
A gestão 2018-2020 com o propósito de trabalhar em consonância com os objetivos da
Agenda 2030 e também fortalecer o movimento associativo recuperando o papel da Associação
dos Bibliotecários e Profissionais da Ciência da Informação do DF- ABDF como uma entidade
representativa da classe de bibliotecários, com a missão de promover a excelência dos serviços
das bibliotecas, por meio do aperfeiçoamento e do reconhecimento da profissão de
bibliotecário, contribuindo para dignificar a classe e para democratizar a informação para a
sociedade do Distrito Federal, tem priorizado, dentre outras ações da nova gestão, a criação de
Grupos de Trabalho.
O Manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas destaca que:
A biblioteca pública - porta de acesso local ao conhecimento - fornece as condições
básicas para uma aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão independente
e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais [...];
[...] Os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com base na igualdade de
acesso para todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua
ou condição social. Serviços e materiais específicos devem ser postos à disposição dos
utilizadores que, por qualquer razão, não possam usar os serviços e os materiais
correntes, como por exemplo minorias linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas
ou reclusas. (UNESCO, 1994)

Dessa forma, em consonância com a Agenda 2030 e Manifesto da UNESCO, e visando
efetivar as finalidades elencadas no Estatuto da ABDF, a gestão atual tem apoiado a criação de
grupos de trabalho para tratar de temas como informação jurídica, mercado de trabalho,
bibliotecas públicas, dados abertos entre outros. A formação desses grupos consta no artigo 21,
inciso I do Estatuto da ABDF, o qual diz que grupos de trabalho são órgãos auxiliares dessa
instituição.
Dois grupos já estão formalizados, por meio de portaria, e em plena atividade, entre
esses o Grupo de Trabalho de Bibliotecas Públicas- GTBP que tem como propósito motivar os
bibliotecários e demais profissionais da área de Ciência da Informação do DF na elaboração de
políticas efetivas para a promoção do acesso universal ao livro, a leitura e as bibliotecas públicas.
O GTBP foi instituído pela Portaria ABDF n. 03, de 10 de julho de 2018 que elenca como
competência do grupo a identificação de temas, levantamento de problemas, proposição de
soluções, intercâmbio de experiências, compartilhamento de conhecimento, disseminação de
informações e acompanhamento de ações relativas às bibliotecas públicas, especialmente do
Distrito Federal- DF.
Local e período de ocorrência
O Grupo de Trabalho de Bibliotecas Públicas- GTPB foi instituído no dia 10 de julho de
2018, por meio da Portaria ABDF n. 03. A formação do grupo se deu em agosto de 2018 com o
chamamento público realizado pela ABDF para a composição do GTBP.

Detalhamento da experiência
No ano de 2017 foi formada a chapa #juntossomosmaisfortes para concorrer à
presidência da ABDF no triênio 2018-2020. O lema da chapa era: Todos Juntos pela Agenda
2030!, e dentre suas 17 propostas constavam:
a) 15- Criar grupos de trabalho e comissões especiais para tratar de temas afetos a
área de biblioteca, livro, leitura e ciência da informação;
b) 16- Promover e participar de programas de incentivo ao livro e à leitura,
c) 17- Fomentar a participação dos profissionais da informação na execução da
Agenda 2030 e seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, o GTBP foi criado para viabilizar essas propostas em consonância com a
Agenda 2030, em cada um de seus objetivos em que são citados: o acesso seguro e igual a
informação e conhecimento, os direitos iguais a serviços básicos, redução de vulnerabilidade
social, cooperação para o desenvolvimento, erradicação da pobreza, educação inclusiva e
equitativa, estilo de vida sustentável, promoção de cultura de paz e não-violência, cidadania
global, valorização da diversidade cultural, acesso a pesquisa, fortalecimento a pesquisa
científica, apoio a inovação, inclusão social, igualdade de oportunidade, acesso universal a
espaços públicos, proteção e salvaguarda do patrimônio cultural, entre outros.
Dentre os 17 objetivos da Agenda 2030, destacam-se 4 onde o GTBP terá atuação direta:
ODS 1: Erradicação da Pobreza- Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em
todos os lugares;
ODS 4: Educação de Qualidade- Assegurar a educação inclusiva e equitativa de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
ODS 5: Igualdade de Gênero- Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas,
ODS 10: Redução da Desigualdades- Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre
eles.

Os membros do GTBP entendem que uma biblioteca pública de qualidade
contribui essencialmente para o alcance de todos esses objetivos citados. Desse modo,
desde o início da proposta de sua criação, o grupo contou com o apoio e a participação da
Diretoria do Sistema de Bibliotecas Públicas do DF - SECULT/GDF.
A Rede de Bibliotecas Públicas do DF foi criada em 1996 através do Decreto n. 17.684,
que traz em seu artigo 2º e 3º:
Art. 2º As bibliotecas integrantes da Rede subordinar-se-ão, técnica e
operacionalmente, à Secretaria de Cultura e Esporte, por meio da Coordenadoria do
Programa de Bibliotecas. Art. 3º A estrutura administrativa necessária ao
funcionamento das bibliotecas é da responsabilidade do órgão a que se vincula,
cabendo-lhe, também, o suporte financeiro da unidade vinculada. (apud SILVA;
SOUZA, 2012, p. 41 )

Acerca da vinculação das bibliotecas da Rede, os autores Silva e Souza (2012) observam
que:
[...] as Bibliotecas nas Regiões Administrativas estão vinculadas às suas respectivas
Administrações Regionais. Diante desse quadro, percebe-se que as bibliotecas
públicas existem informalmente uma vez que não estão presentes nos respectivos
organogramas das Administrações Regionais, com exceção das Bibliotecas Públicas de
Samambaia, Sobradinho, São Sebastião e Santa Maria.

Esse destaque sobre a existência informal das bibliotecas da Rede se apresenta como
um desafio para o GTBP, demonstrando a relevância da discussão em parceria com o Sistema
de Bibliotecas Públicas do DF, e das ações de priorização da atualização do referido Decreto e
regulamentação com a criação de cargos gerenciais em todas as bibliotecas participantes do
Sistema.
Em julho de 2018 o GTBP foi instituído por meio da Portaria ABDF n. 03, de 10 de julho
de 2018. E em agosto do mesmo ano a ABDF realizou chamamento público para que pessoas
interessadas ao tema se juntassem ao grupo para compartilharem ideias, pensamentos e
colocarem as atividades em prática. Esse chamamento se deu por meio do site e redes sociais,
e possui adesão, até o momento, de 39 pessoas.
O coordenador do GTBP é Jefferson Higino Dantas (conselheiro fiscal da ABDF), e conta
com a colaboração de mais 3 participantes da Gestão 2018-2020, sendo eles Raphael Cavalcante
(vice-presidente), Judite Martins (secretária geral) e Antônia Souza (conselheira fiscal). Os
demais integrantes do grupo juntaram-se voluntariamente, por meio da chamada pública, e
estão representados por diversas instituições e sociedade civil.
No dia 28 de março de 2019, houve uma cerimônia de lançamento do GTBP na
Biblioteca Nacional de Brasília- BNB. Na mesa de abertura dessa cerimônia estavam presentes o
presidente do CRB- 1º Região Fábio Lima Cordeiro, o coordenador do GTBP Jefferson Dantas, a
presidente da ABDF Luciana Lima e o subsecretário do patrimônio cultural do GDF Cristian
Brayner. A Diretoria do Sistema de Bibliotecas Públicas do DF convidou os servidores
(bibliotecários, professores, auxiliares de bibliotecas e assistentes administrativos)
das Bibliotecas para a cerimônia, onde esses foram cadastrados para participarem do GTBP.
Na cerimônia Jefferson Dantas apresentou algumas das ações que já estão em
andamento, como: levantamento de bibliotecas públicas do DF; criação de projetos de captação
de recursos para as bibliotecas públicas; elaboração de projetos e realização de eventos
culturais; criação de espaços para debates com a comunidade local; formulação de parcerias;
elaboração de regimento interno para o grupo de trabalho, entre outras ações que podem ser
verificadas no documento de apresentação elaborado pelo coordenador do GTBP. A cerimônia
foi transmitida ao vivo pelo Facebook da ABDF e pode ser verificada aqui.

Imagem 1- Membros do GTBP

Imagem 2- Convite cerimônia
GTBP

Imagem 3 e 4 – Cerimônia lançamento do GTBP

Desde sua instituição até o momento atual (abril de 2019), foram realizadas reuniões
presenciais e uma por vídeo conferência. Além de visita a bibliotecas públicas do DF, o
coordenador do GT tem participado de diversas manifestações acerca do tema de bibliotecas
públicas.

Imagem 5 - Reunião por videoconferência

Imagem 6 - Visita a Biblioteca
Pública do Guará

No dia 12 de abril de 2019, Jefferson foi entrevistado pelo projeto Kombi da Leitura,
onde falou sobre a criação do GTBP e da importância desse grupo e das bibliotecas públicas para

a população do DF. A primeira parte da entrevista pode ser conferida aqui e a segunda aqui.
Ainda em abril, Jefferson Dantas compôs a mesa da audiência pública na Câmara Legislativa do
DF, onde houve a discussão sobre a implantação e fortalecimento das bibliotecas públicas do
DF. Na oportunidade, o coordenador do GTBP falou um pouco sobre a história da ABDF, sobre a
gestão 2018-2020 e suas ações em consonância com a Agenda 2030, da criação do GTBP e das
ações que estão em elaboração, e defendeu o amplo acesso às bibliotecas públicas. A
apresentação do coordenador pode ser visualizada aqui. A audiência foi gravada pela TV Web
CLDF e por ser vista aqui .
O Grupo de Trabalho está elaborando seu Regimento interno onde deverá ser definida
a estrutura com cargos de coordenador, vice coordenador e coordenações de subgrupos
temáticos como:
1) Formação e elaboração de projetos- subgrupo responsável por elaborar projetos para
a captação de recursos para bibliotecas públicas;
2) Eventos e Divulgação- subgrupo responsável por apoiar a realização de eventos nas
Bibliotecas Públicas com o objetivo de divulgar os serviços oferecidos por essas; criar o
encontro anual da Bibliotecas Públicas com exposição de serviços e produtos;
3) Legislação e mobilização político social- buscar melhorias de políticas/diretrizes para as
bibliotecas públicas; definir melhor estrutura para o funcionamento das bibliotecas
públicas; criação de canal de negociação com lideranças políticas para apoiarem os
projetos das Bibliotecas Públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao propor reunir profissionais bibliotecários de diversas especializações e outros
profissionais da área da leitura em prol das Bibliotecas Públicas a ABDF busca consolidar a
missão profissional na universalização de acesso a informação, quebrando barreiras do
preconceito e da desigualdade que são existentes na sociedade brasileira, busca criar
oportunidades através do incentivo a leitura, foco na educação como agente de transformação
social, ousando criar um trabalho de base em parceria com as comunidades das bibliotecas
públicas, atendendo o público existente e ampliando, ainda mais, a atuação das bibliotecas
públicas na necessidade de informação da sociedade.
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