O Sistema de Bibliotecas da Unicamp assina a Declaração de Santiago: O acesso à informação
para alcançar o desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe

O Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) assinou recentemente a Declaração de Santiago, um
documento de compromisso das bibliotecas e instituições fundamentado pelos objetivos da Agenda
2030 da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU). Essa agenda
tem como principal preceito que a erradicação da pobreza e a diminuição da desigualdade entre os
seres humanos sejam os vetores do desenvolvimento sustentável do planeta: “Reconhecemos que a
erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior
desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. (...) Ao embarcarmos
nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás.” ¹ Com base nesses
objetivos e para assegurar que as bibliotecas possam cumprir seu papel na garantia de acesso à
informação a ao conhecimento de forma universal, contribuindo assim para a inclusão e a diminuição
da desigualdade, a Federação Internacional das Associações de Bibliotecários e Instituições (IFLA, em
inglês)² elaborou a Declaração de Santiago, que preconiza o acesso à informação para alcançar o
desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe.
Dos dezessete objetivos estabelecidos pela ONU,
destacam-se aqui dois: “Assegurar a educação
inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos” (objetivo 4) e “Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis” (objetivo 16). Nesse sentido,
as bibliotecas entram como espaços essenciais
para garantir que todo ser humano tenha acesso
à informação e ao conhecimento, oferecendo
infraestrutura e serviços de apoio à
aprendizagem ao longo de toda a vida e
reduzindo, também, a lacuna digital existente
entre as pessoas e os grupos sociais.

Neste ano, o tema do programa de recepção aos calouros da
Unicamp foram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU. O SBU participou das ações no objetivo nº 4: Educação de
Qualidade. Na foto acima, os colegas do SBU Roberta Tartarotti,
Danielle Ferreira e Luís Felipe Ribeiro durante recepção aos
calouros na manhã de 26/02/2019. Leia mais em https://
www.sbu.unicamp.br/sbu/wp-content/uploads/Noticia-recepcaocalouros-2019.pdf.

Confira a Declaração completa no Portal da IFLA: https://www.ifla.org/publications/node/81841.

¹ Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
² Sobre a IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions): Órgão internacional que representa os
interesses dos serviços de biblioteca e informação e de seus usuários. Foi fundada em 1927 em Edimburgo, Escócia, em um
congresso internacional, tendo sido registrada na Holanda em 1971. Sua sede localiza-se na cidade de Haia, em espaço
cedido pela Biblioteca Nacional da Holanda. Atualmente, tem membros em cerca de 140 países pelo mundo. Fonte: https://
www.ifla.org/about

