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NOTA DO CRB-8/SP 

 
O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, 8ª Região (CRB-8), autarquia federal 

tem a finalidade de orientar e fiscalizar o exercício da profissão de Bibliotecário, bem como contribuir para o 

desenvolvimento biblioteconômico, segundo as atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.084/1962, e pelo 

Decreto nº 56.725/1965. Atualmente, no âmbito do Estado de São Paulo, estão registrados aproximadamente 11 

mil bibliotecários, e é diante dos anseios deste contingente profissional que o Conselho Regional se manifesta 

sobre anúncio do Governo Estadual de São Paulo. 

 

Na semana passada, exatamente no dia 6 de abril, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o corte 

de 23% no orçamento anual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, o que representa menos 

cultura por meio de museus, bibliotecas e projetos culturais de extrema relevância e necessidade para uma 

sociedade carente de cultura nas diversas modalidades. É através da cultura e da educação que se tem cidadãos 

conscientes e esclarecidos dos seus direitos e deveres. 

 

Para um orçamento que já chegou a 0,71% do montante total, disponibilizado pelo Estado, e era 

insuficiente para as ações desenvolvidas; tem-se a certeza de que, agora, com a proposta de 0,34%, o valor é 

ainda mais irrisório ao ponto de comprometer a execução de atividades nas diversas Unidades Culturais, em 

especial, as promovidas pelas Bibliotecas Estaduais (Bibliotecas São Paulo e Parque Villa Lobos). Saliente-se 

que os cortes também afetam o Museu da Imagem e do Som, o Museu Afro Brasil, A Casa das Rosas, o Museu 

do Futebol, o Museu Guilherme de Almeida, a Casa Mário de Andrade, a Pinacoteca, as Oficinas Culturais e a 

Orquestra Sinfônica do Estado. 

 

Destaque-se, ainda, a ausência de Bibliotecas e do Bibliotecário (mesmo quando há Bibliotecas), nos 

estabelecimentos de ensino público do Estado de São Paulo. Hoje a rede estadual de ensino conta com 

aproximadamente 3,7 milhões de estudantes e 244,9 mil professores e demais profissionais, nas 5,4 mil escolas. 

 

O CRB-8, ao longo de 2018 e em conjunto com o CFB – Conselho Federal de Biblioteconomia, tem 

realizado campanha para o cumprimento da Lei 12.244/2010, que dispõe sobre a universalização de bibliotecas 

em estabelecimentos de ensino. Uma biblioteca só está aparelhada com infraestrutura e acervos atualizados 

quando dispõe de bibliotecários qualificados para selecionar, preparar e disponibilizar aos estudantes toda 

informação disponível de forma a facilitar a execução de suas atividades, bem como favorecer o trabalho e o 

desempenho dos professores, além de contribuir para que todos tenham acesso a um aprendizado para a vida, por 

meio da autonomia na busca e recuperação da informação, portanto, gostaríamos de manifestar nossa 

preocupação com o corte proposto em prejuízo do acesso a massa de cidadãos a cultura e equipamentos que a 

representam e através dos quais é disseminada em nosso estado. 


