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O QUE É A MALA DO LIVRO? 
 

• É um dos maiores projetos de abrangência social 
existente no DF; 

 

 

• Criado com o intuito de levar o livro  

    e a leitura às pessoas que não  

    possuem acesso a uma biblioteca;  



O QUE É A MALA DO LIVRO? 
 

• Criada em 1990, a Mala do Livro facilita o acesso 

    ao livro com a utilização de minibibliotecas(caixas 

estantes) instaladas em residências e instituições; 

 

• Objetiva incentivar e formar o hábito da leitura,                

democratizar o acesso ao livro, à informação e o 

exercício da cidadania.  

 



MISSÃO 

   Promover o acesso ao 

livro e incentivar a leitura 

através da participação 

cidadã, apoiando e 

complementando os 

serviços oferecidos pelas 

bibliotecas públicas e 

comunitárias.  
 

  



ONDE E COMO FUNCIONA A MALA DO LIVRO? 

 
•    A caixa estante é instalada em casas e instituições 

cedidas voluntariamente pelos Agentes de Leitura; 

 

• Esse agente desenvolve ações de incentivo à leitura, 
realiza empréstimo de livros, auxilia o estudante nas 
tarefas escolares, dentre outras atividades. 

       Exemplos: economia solidária, contação de história, 
reciclagem de materiais, interação com a comunidade 
através do esporte, música, artes cênicas, etc. 



O QUE COMPÕE O ACERVO DA MALA DO 
LIVRO? 

 

        O acervo é composto por aproximadamente 180 
títulos, entre eles,  dicionários, gramática, manuais, 
almanaques, Constituição,  livro didático, pesquisa, 
gibis,  literatura brasileira,  literatura infantojuvenil, 
literatura estrangeira, acervo multimídia e outros de 
interesse da comunidade atendida. 



COMO O ACERVO DA MALA DO LIVRO É 

ADQUIRIDO? 

 

     O acervo que compõe a Mala do Livro é fruto de 

aquisição pela Secretaria de Cultura e doação de 

vários segmentos da sociedade, dentre eles 

podemos destacar: 

• As campanhas de arrecadação: Detran, Terracap, 

Laboratório Sabin; 

• Bibliotecas públicas e especializadas do DF; 

• Público em geral/Metrô  



Resultados 



 

• No Distrito Federal: mais de 350 Caixas estantes instaladas em 

residências e instituições especiais, como: Presídio feminino, Unidades 

de Internação  Socioeducativa; Hospitais, Centros Olímpicos, Cap’s, 

Centro de Orientação Socioeducativo (COSE); Estações do Metrô e 

outros; 

 

• Regiões do Entorno (GO): Alexânia, Olhos D’água, Pirenópolis, 

Cocalzinho, Corumbá, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, 

Cidade Ocidental, Valparaízo, Céu Azul. 

 

• Longo alcance: Bahia (Porto Seguro, Itabuna), Goiás (Rio Verde), 

Pará (Icoaraci); Minas Gerais (Salinas, Paracatu e Patos de Minas);  e 

África (São Tomé e Príncipe). 

 

RESULTADOS DO 

PROGRAMA  



RESULTADOS DO 

PROGRAMA  
• Processo contínuo na formação do Agente de leitura; 

 

• Fomento das bibliotecas comunitárias; 

 

• Parceria com a Vara da Infância e Juventude na ressocialização 

dos jovens; 

 

• Intensa participação na formação acadêmica dos leitores; 

 

• Participação ativa na consolidação do PNLL e do PDLL. 

 

  

 



• A Mala do Livro tem mais de 1 milhão de 

atendimentos por ano e muitas histórias 

para contar.... 

RESULTADOS DO 

PROGRAMA  

















 















 


