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RESUMO  

 
Trata da questão do acesso à informação por parte dos usuários portadores de 
deficiência visual na Biblioteca Central do Gragoatá. Procura avaliar de que forma a 
biblioteca vem atendendo às demandas informacionais das pessoas com deficiências 
visuais. Utiliza de uma abordagem qualitativa e caracteriza-se como um estudo de caso. 
Possui como objetivos a contextualização histórica e legal da questão da inclusão no 
Brasil; a identificação dos meios de informação disponíveis para os deficientes visuais; 
o apontamento das dificuldades que os deficientes visuais encontram para o acesso à 
informação; e a sugestão de melhorias e soluções para os possíveis problemas. Dentre 
os procedimentos metodológicos está a realização de levantamento bibliográfico para 
contextualizar a temática e pesquisa de campo. A coleta de dados seu deu através de 
entrevistas com duas bibliotecárias da UFF. Conclui que é necessário que haja maior 
preocupação para com a inclusão do deficiente visual no ambiente universitário, para 
que o mesmo possa ter devido acesso à informação desejada. 
 

 

Palavras-chave: Biblioteca Universitária. Universidade Federal Fluminense. Biblioteca 

Central do Gragoatá (BCG). Deficiente visual. Cego. Acessibilidade. 



 

 

ABSTRAC 

 

It talks about the issue of the access to information by users with visual disability in 
Gragoatá Central Library. Seeks to assess how the library has been serving the 
informational needs of people with visual impairments. It uses a qualitative approach 
and is characterized as a case study. It has as objectives the historical and legal context 
of the inclusion issue in Brazil; the identification of the media available for the visually 
impaired; the appointment of the difficulties that the visually impaired are for access to 
information; and suggest improvements and solutions to possible problems. Among the 
methodological procedures are conducting a literature review to contextualize the 
subject and field research. Data collection was through interviews with two librarians of 
UFF. It concludes that there must be greater concern for the inclusion of the visually 
impaired in the university environment, so that it may have due access to the desired 
information. 

 

Keywords: University Library. Federal Fluminense University.  Gragoatá Central Library 

(GCL). Visually impaired. Blind. Accessibility.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Podemos perceber, hoje, um grande avanço no que diz respeito à evolução da 

informação. A sociedade mudou e, com isto, suas necessidades informacionais foram 

aumentando cada vez mais. Fez-se assim necessário o aumento e a melhoria dos 

suportes que abrigariam tais informações, além da maior qualificação dos locais que 

disseminariam as mesmas e dos profissionais responsáveis pela qualidade na 

acessibilidade e disponibilização dos materiais. As bibliotecas, que antes seriam 

apenas locais de guardas de documentos (ou da memória de um lugar) passaram a ter 

seu papel social mais abrangente, fazendo assim um intermédio entre usuário e 

informação.  

De acordo com o Relatório 86, publicado em 2009, pela Federação 

Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias 

(InternationalFederationof Library AssociationsandInstitutions - IFLA), 

determina que as pessoas com limitação visual têm as mesmas 

necessidades de informação que as pessoas videntes, ou seja, pessoas 

que possuem acuidade visual normal, e que por esse motivo, o 

desenvolvimento de um serviço de informação eficiente para usuários 

com deficiência visual é extremamente importante, pelo fato de existir 

poucos materiais disponíveis comercialmente em formatos acessíveis 

comparados aos que são publicados para o público em geral” (IFLA, 2009 

apud SANTOS;  ALMEIDA,  2010, p.10). 

A biblioteca universitária é, talvez, a de maior importância dentro de uma 

sociedade moderna, visto que a universidade é um passo fundamental para que ocorra 

o processo de aprendizagem de um indivíduo. Deve haver, portanto, a inclusão de todo 

e qualquer indivíduo a este espaço. Porém, frente à dificuldade ainda encontrada ao 

integrar usuários com deficiência visual, programas e documentos com tecnologias 

diferentes começaram a ser criados.  

“As bibliotecas especiais são aquelas que utilizam exclusivamente do sistema 

braile e da tecnologia assistiva. Sua finalidade é atender um público específico de leitor, 

deficientes visuais neste caso” (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2005; LEMOS, 1998, p. 9). Para 

Pupo, Bonilha e Carvalho (2004) estas bibliotecas acompanham o crescimento da 
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economia informacional, desde a década de 1970, focalizando os aspectos da 

tecnologia assistiva. Com isto, o usuário deficiente visual encontra novas possibilidades 

de estudo, trabalho e até mesmo de lazer. 

 Em vista do exposto, o presente trabalho propõe analisar os meios de acesso à 

informação na Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) para pessoas com deficiência visual, procurando avaliar de que 

forma a biblioteca vem atendendo às demandas informacionais das pessoas com 

deficiências visuais. Entende-se por deficiente o indivíduo que  

[teve] a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos, com 

caráter definitivo, não sendo suscetível de ser melhorada ou corrigida com 

o uso de lentes e/ou tratamento clínico ou cirúrgico. Dentre os deficientes 

visuais, podemos ainda distinguir os portadores de cegueira e os de visão 

subnormal 1 

 Ressalta-se que o acesso à informação é de suma importância, principalmente 

no ambiente de uma universidade. Por este motivo, deve haver a facilidade no que diz 

respeito à acessibilidade, tanto física quanto intelectual, às fontes de informação por 

parte de qualquer indivíduo que dela necessite através da criação de acervos especiais 

e tecnologias assistivas. Ou seja: as bibliotecas devem ter Recursos e Serviços que 

contribuam para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais e intelectuais de 

pessoas com deficiência e consequentemente promover sua Inclusão. 

 Para discutir esse problema elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais 

recursos devem estar presentes na Biblioteca Central do Gragoatá para facilitar o 

acesso às informações por parte dos usuários deficientes visuais, de modo que estes, 

de fato, sejam incluídos como leitores? 

Escolheu-se realizar tal estudo porque há uma escassez no que diz respeito ao 

acesso a documentos por parte dos deficientes visuais em bibliotecas universitárias em 

                                                           
1 A deficiência Disponível em: 
(http://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=1038927219)  
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geral, mas principalmente, na Biblioteca Central do Gragoatá (daqui em diante BCG), 

campo empírico dessa pesquisa. Observando a rotina da BCG, percebeu-se a 

dificuldade por parte dos deficientes visuais em conseguir usar os documentos que 

fazem parte da bibliografia básica de seus cursos, ainda que em formatos acessíveis.  

Isso ocorre principalmente pela falta de profissionais engajados no desenvolvimento 

das coleções especiais e conhecedores de tecnologias assistivas.  Com isto, torna-se 

difícil a inclusão deste grupo de usuário nas atividades da universidade, uma vez que:  

A proposta de inclusão da pessoa com deficiência na educação superior 

traz implicações para a biblioteca universitária que precisa assumir a 

responsabilidade de proporcionar aos usuários com deficiência, igualdade 

de oportunidades no processo de busca e uso da informação, por meio do 

acesso aos acervos informacionais, recursos, produtos e serviços. 

(SOUSA et al., 2012, p.3-4). 

 Podemos observar, portanto, a importância da preocupação para com a inclusão 

de pessoas com deficiência visual como usuários freqüentes das bibliotecas, a fim de 

proporcionar a satisfação por parte deste grupo no que diz respeito às suas 

necessidades informacionais.  

Para responder a questão-problema traçamos os seguintes objetivos:  

 Objetivo geral: Conhecer como a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da 

Universidade Federal Fluminense vem promovendo o acesso à informação aos 

usuários com deficiência visual.  

 Objetivos específicos: a) Contextualizar histórica e legalmente a questão da 

inclusão no Brasil; b) Identificar os meios de informação disponíveis para os deficientes 

visuais; c) Apontar as dificuldades que os deficientes visuais encontram para o acesso 

à informação; d) Sugerir melhorias e soluções para os possíveis problemas. 

Em termos metodológicos, a presente pesquisa terá abordagem qualitativa e 

caracteriza-se como um estudo de caso. Entendo como estudo de caso, de acordo com 

Araújo et. al. (2008), como uma abordagem de investigação adequada quando 
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tentamos compreender, explorar ou descrever alguns acontecimentos e contextos 

complexos, nos quais estão envolvidos diversos fatores simultaneamente. 

Dentre os procedimentos metodológicos está a realização de levantamento 

bibliográfico para contextualizar a temática e pesquisa de campo. A coleta de dados 

seu deu através de entrevistas com os gestores dos serviços. 

O presente trabalho foi organizado da seguinte forma: na primeira seção são 

apresentados o tema e o problema de pesquisa e seus respectivos objetivos, na 

segunda seção são apresentadas informações gerais sobre a educação do deficiente 

visual – contexto histórico, abordagem legal, informações sobre tecnologias assistivas; 

a terceira seção é o foco do trabalho e trata, portanto, das políticas públicas de inclusão 

do deficiente visual no ensino superior e a relação da BCG para com a questão do 

acesso à informação por parte destes usuários, além de apresentar uma entrevista com 

duas bibliotecárias da UFF; por fim, são apresentadas minhas considerações acerca do 

tema do trabalho.  
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2 EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: CONTEXTO 

HISTÓRICO E ABORDAGEM LEGAL 

 

No que diz respeito à construção de uma sociedade inclusiva, os indivíduos que 

possuam deficiência visual devem ser tratados de acordo com suas necessidades, e 

isto deve começar na educação desta pessoa. Hoje vemos projetos e leis que 

possibilitam que os mesmos tenham acesso à informação e possam ser incluídos na 

sociedade como um indivíduo como outro qualquer. Apesar de ainda haver algumas 

dificuldades concernentes a essa questão, a situação da pessoa com deficiência no 

Brasil evoluiu muito ao longo dos anos. 

A primeira preocupação com os deficientes visuais no Brasil, ao que se sabe, 

surgiu em 1853, quando o então Deputado Cornélio Ferreira França apresentou à 

Assembléia Legislativa um projeto de lei que visava oferecer o ensino do alfabeto para 

cegos e surdos, na capital do Império e nas capitais da província. Porém, tal proposta 

foi arquivada e só em 1854 se deu início ao atendimento escolar para pessoas com 

deficiência, quando D Pedro II inaugurou a primeira escola para cegos no Rio de 

Janeiro: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (que se tornaria mais tarde o Instituto 

Benjamin Constant). Em 1872, o instituto abrigava 35 alunos somente, o que mostrava 

a precariedade do serviço, visto que a população de cegos no Brasil na época era de 

15.848 pessoas (cf. MAZZOTTA, 1996, p.1).  

A partir da década de 1920, a preocupação com os deficientes visuais começou 

a aumentar e começaram a surgir escolas para atender suas necessidades. Até então, 

só existia no Brasil o Instituto Benjamin Constant. Em 1926 foi criada a Fundação São 

Rafael, em Belo Horizonte. Em 1927, surgiu o Instituto para Cegos “Padre Chico”, em 

São Paulo, e o Instituto Santa Luzia, em porto alegre. A partir daí começaram a criar 

outras escolas em diferentes estados do Brasil – em 1935, o Instituto dos Cegos em 

Pernambuco; em 1936, em Salvador, o Instituto de Cegos na Bahia; Em Curitiba foi 

criado o Instituto Paranaense dos Cegos, em 1944; Em 1945, também em São Paulo, 

foi implantado o Instituto de Educação Caetano de Campos, sendo também o primeiro 
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curso de especialização de professores para o ensino de pessoas com deficiência 

visual. (cf. FRANCO; DIAS, 2007 p. 2) 

Com a Segunda Guerra Mundial, o contingente de pessoas deficientes 

aumentou, visto que muitos feridos de guerra se viram inclusos neste grupo de pessoas 

com deficiência, e o aumento dos programas de reabilitação foi inevitável. Juntamente 

com a população que nasceu com estas condições e não tiveram instrução na infância 

ou aquelas incapacitadas por acidentes de diversas origens, os veteranos de guerra 

atingidos começaram a ser incorporados nestes programas.  

Em 1946 foi fundada a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje chamada 

de Fundação Dorina Nowill para Cegos2. A partir da década de 1950, a fundação 

aumentou a produção de livros impressos em braile no Brasil, o que possibilitou 

melhores condições de estudo para as pessoas que possuíam qualquer tipo de 

deficiência visual.  

De acordo com Franco e Dias (2007 apud ROCHA, 21987), a década de 1950 foi 

um marco no que diz respeito ao início da emancipação das pessoas cegas no Brasil. O 

Conselho Nacional de Educação permitiu o ingresso de estudantes cegos nas 

Faculdades de Filosofia – oportunidade profissional aos cegos no Ensino Superior. Foi 

instalada também, no ano de 1950, a primeira classe braile no ensino regular, em São 

Paulo, oficializada em 1953.  

                                                           
2 Dorina de Gouvêa Nowill (1919-2013), patrona da Fundação foi uma educadora, filantropa e 
administradora brasileira que criou e implantou leis, instituições e campanhas para deficientes visuais. 
Dorina sofreu na pela o problema do deficiente. Ficou cega aos 17 anos devido a uma infecção ocular  

 Dorina faleceu aos 91 anos de parada cardíaca, em 2013. Um prêmio foi criado em sua homenagem, a 
Comenda Dorina de Gouvêa Nowill. Tal prêmio é concedido pelo Senado Federal àqueles que tenham 
contribuído de maneira relevante à defesa de pessoas com deficiência no Brasil e é conferido 
anualmente durante sessão do Senado Federal especialmente convocada para este fim. Quem escolhe 
os agraciados é o Conselho da Comenda Dorina de Gouvêa Nowill, que é composto por um 
representante de cada um dos partidos políticos com assento no Senado Federal.  (Cf. FUNDAÇÃO 
DORINA NOWILL) 
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 No ano de 1961, o direito do cego à educação virou lei nacional, a partir da 

criação do Departamento de Educação Especial para Cegos pela Dorina, que dirigiu em 

Brasília, também, entre 1961 e 1973 o primeiro órgão nacional de educação de cegos 

no Brasil criado pelo Ministério da Educação. A educadora implantou ainda programas 

e projetos que visavam à disponibilidade de serviços para cegos em muitos estados 

brasileiros, bem como eventos e campanhas para a prevenção da cegueira.  

 A partir das décadas de 1960 e 1970, houve um crescimento nos serviços 

destinados à reabilitação por causa do maior incentivo governamental. A então 

Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficientes Visuais, subordinada 

ao Ministro de Estado da Educação e Cultura, surgida em 1956, passou a ser chamada 

de Campanha Nacional de Educação dos Cegos. A partir de 1961, o Estado passou a 

garantir a educação da pessoa com deficiência integrada ao sistema regular de ensino, 

com a Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61. Porém, ainda para Franco e Dias (2007 

apud ANACHE, 1994), a integração não foi de fato viabilizada, visto que o estado não 

atendeu à proposta e o atendimento educacional desse grupo ficou sob a 

responsabilidade de instituições particulares sub-convencionadas pelo governo. Já na 

década de 1970, foi iniciada em São Paulo a formação de professores de Educação 

Especial no Ensino Superior. Em 1973, a Campanha Nacional de Educação dos Cegos 

foi extinta a partir da criação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). Tal 

iniciativa tinha como objetivo a integração da pessoa com deficiência na sociedade, 

através do atendimento a esse grupo de pessoas em todas as instancias educacionais. 

Nas décadas de 1980 e 1990 algumas mudanças ocorreram no cenário político 

do Brasil, e algumas instituições para deficientes visuais foram afetadas. Em 1986 

houve a criação do CORDE (Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência) e o CENESP foi substituído pela SESPE (Secretaria de 

Educação Especial). Em 1992, surgiu a SEESP (Secretaria de Educação especial, 

substituindo a antiga SESPE, mediante uma nova organização do magistério a partir de 

uma reestruturação do Ministério da Educação.  
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Apesar de, nas duas ultimas décadas, terem sido registrados grandes avanços 

no que diz respeito à igualdade e ao exercício dos direitos da pessoa com deficiência, a 

partir da criação de leis e projetos de ação, ainda hoje a demanda do usuário deficiente 

visual não é plenamente cumprida. Ainda há escassez nos serviços e produtos 

concernentes ao acesso à informação por parte deste grupo de pessoas. Além disto, 

pessoas cegas ainda sofrem com preconceito e discriminação. Nas escolas, o acesso e 

a permanência das pessoas deficientes visuais ainda são muito decadentes também. 

(cf. FRANCO; DIAS, 2007 p. 4) 

Nos quadros abaixo, pautados no estudo de apresentado por Miranda (2015), 

visa-se ampliar o elenco de leis nacionais e internacionais que se voltam para a 

deficiência em geral além daquelas que priorizam a deficiência visual.  

  

QUADRO 1 – LEGISLAÇÃO NACIONAL 

ANO TÍTULO ASSUNTO 

1988 Constituição da República 

Federativa do Brasil 

Estabelece os direitos fundamentais e sociais das 

pessoas portadoras de deficiência.  

1989 Lei nº 7.853 de outro de 

1989 

 Estabelece a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência. Cria da 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência – CORDE. 

1991  Lei n° 8.213 (Lei de Cotas) Regulamenta cotas para deficientes e pessoas com 

deficiência, dispõe sobre os planos de benefícios da 

Previdência e dá outras providências à contratação 

dessas pessoas 

1994 NBR 9050 - ABNT Norteiam a implementação das mudanças ambientais, 

de forma a eliminar as barreiras arquitetônicas 

1995 Lei nº 8.989 (Lei de Isenção 

de IPI, IOF, ICMS e IPVA 

para Deficientes) 

Estabelece isenção do IPI na aquisição de automóvel de 

passageiros ou veículo de uso misto, de fabricação 

nacional, às pessoas com deficiência física, visual, 

mental severa ou profunda, ou autistas.  

Fonte: elaborado pelo autor. Ampliação do quadro de Miranda (2015)  
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O ano de 1996 será um marco para a educação inclusiva no Brasil. Nesse ano 

em dezembro foi promulgada a Nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – 

LDB (Lei n. 9394/96) A LDB/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino 

devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos 

para atender às suas necessidades.  Em 2001, inspirado na convenção de Guatemala é 

promulgado pelo Decreto nº 3.956/2001 que ressalta que as pessoas com deficiência 

têm os mesmos direitos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, e define  

como discriminação com base na deficiência, toda forma de diferenciação e de 

exclusão que possa impedir ou anular o plenos exercício dos direitos humanos e de 

suas liberdades fundamentais. Conforme Pereira e Santos (2009, p. 271) “Tal Decreto 

tem importante repercussão na educação, exigindo uma interpretação da educação 

especial, compreendida no contexto da diferenciação adotada para promover a 

eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização”.   

 

QUADRO 2 – LEGISLAÇÃO NACIONAL -  PÓS LDB/96 

ANO TÍTULO ASSUNTO 

1996 Nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - Lei 

9304/96, conhecida como LDB 

Surge na lei um capitulo (cap. V) dedicado à 

Educação especial. 

1998 Lei nº 7.853 Cria as principais normas de acessibilidade para 

deficientes através da política nacional para a 

integração da pessoa com deficiência. 

1999 Decreto nº 3.298 Cria as principais normas de acessibilidade para 

deficientes através da política nacional para a 

integração da pessoa com deficiência. 

2000 Lei nº 10.048  Estabelece atendimento prioritário às pessoas 

portadoras de deficiência. 

2000 Lei nº 10.098 Estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 
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2001 Parecer n° 17/2001 Relatório da Câmara de Educação Básica sobre 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. 

2004 Decreto-lei n° 5.296 (Lei da 

Acessibilidade) 

Estipula prazos e regulamenta o atendimento às 

necessidades específicas de pessoas com 

deficiência no que concerne a projetos de 

natureza arquitetônica e urbanística, de 

comunicação e informação, de transporte coletivo, 

bem como a execução de qualquer tipo de obra 

com destinação pública ou coletiva. 

2005 Lei n° 11.126 (Lei do Cão-guia) Regulamenta o direito de a pessoa com 

deficiência visual usuária de cão-guia ingressar 

e permanecer com o animal em todos os locais 

públicos ou privados de uso coletivo. 

2005 Lei nº 11.133 Institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa 

Portadora de Deficiência.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. Ampliação do quadro de Miranda (2015). Grifos nossos  

 

Buscando ampliar o debate trazendo par ao âmbito da educação, em 2007 foi 

lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, reafirmado pela Agenda 

Social, tendo como um de seus eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios 

escolares, acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação superior. 

De acordo com o documento do MEC (cf. DUTRA et al., 2008), um dos objetivo do  

PDE é  superar a oposição entre educação regular e educação especial.  

Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação 

especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a 

educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e do atendimento 

às necessidades educacionais especiais, limitando, o cumprimento do 

princípio constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de 

ensino (DUTRA et al., 2008 p.12).  
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QUADRO 3 – AVANÇOS LEGAIS APÒS PROMULGAÇÃO DO PDE DE 2007 

ANO TÍTULO ASSUNTO 

2007 Decreto nº 6.094/2007 – Regulamenta 

a implementação do PDE - Plano de 

Desenvolvimento da Educação 

Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), que tem como um de 

seus eixos a educação inclusiva de 

pessoas com deficiência. 

2008 Decreto Nº 186/2008:  Aprova o texto da Convenção sobre os 

Direitos     das Pessoas com Deficiência. 

2009  Resolução CNE/CEB 04/2009:  Institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial. 

2011 Decreto nº 7. 612 Institui o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência - Plano Viver 

sem Limite. 

2015 

 

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

Fonte: elaborado pelo autor. Ampliação do quadro de Miranda (2015). Grifos nossos 

 

Em 2011 foi aprovado o Novo Plano Nacional de Educação para o decênio 

(2011-2020). Este documento que servirá de diretriz para todas as políticas 

educacionais do País para a próxima década. Consta de 12 artigos e um anexo com 

20 metas para a Educação. A meta quatro do PNE, que trata da universalização da 

Educação Especial, preferencialmente, na rede regular de ensino.  

Ao lado das ações no campo da educação, no Brasil as políticas voltadas para 

a integração da pessoa portadora de deficiência estão a cargo Coordenadoria 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), o órgão 

vinculado à Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 

da República que é responsável pela gestão de políticas voltadas para a integração 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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da pessoa portadora de deficiência e tem como foco a defesa de direitos e a 

promoção da cidadania.  

 

QUADRO 4 – LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

ANO TÍTULO ASSUNTO 

1975 Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes - ONU 

Direitos das pessoas com deficiência. 

1976 Resolução nº 31/123 – ONU Ano Internacional das Pessoas Deficientes. 

1982 Resolução nº 37/52 – ONU Programa de Ação Mundial para as Pessoas 

Deficientes. 

1983 Declaração de Cave Hill Equiparação de oportunidades. 

1990 Resolução nº 45/91 – ONU Propõe uma sociedade para todos até 2010. 

1993 Resolução nº 48/96 – ONU Normas sobre a Equiparação de Oportunidades 

para as Pessoas com Deficiência. 

1994 Declaração de Salamanca Resolução das Nações Unidas que trata dos 

princípios, política e pratica em educação especial. 

1999 Convenção da Guatemala - OEA Convenção Interamericana para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência. 

1999 Carta para o Terceiro Milênio Estabelece medidas para proteger os direitos das 

pessoas com deficiência mediante o apoio ao 

pleno empoderamento e inclusão em todos os 

aspectos da vida.  

2001 Declaração Internacional de 

Montreal sobre Inclusão 

Sociedade Inclusiva. Conclama governos, 

empregadores, trabalhadores e comunidade a se 

comprometerem com o desenho inclusivo e aplicá-lo 

em todos os ambientes, produtos e serviços.  

2002 Declaração de Madri Estabelece parâmetro conceitual para as atividades 

do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 

tanto em nível da União Européia como nos níveis 

regional, nacional e local. 

Fonte: elaborado pelo autor. Ampliação do quadro de Miranda (2015. Grifos nossos)  
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De acordo com os documentos internacionais, expressos nas Declarações aqui 

elencadas, a inclusão é entendida como um processo para responder à diversidade das 

necessidades de todas as crianças, jovens e adultos, aumentando a participação nas 

aprendizagens, nas culturas e nas comunidades, reduzindo e eliminando a exclusão da 

educação. Seus preceitos vão ao encontro das diretrizes UNESCO para os países 

membros objetivando estimular a discussão, incentivar atitudes positivas e melhorar os 

processos e ambientes para facilitar a aprendizagem, tanto ao nível do aluno no seu 

contexto escolar como ao nível do sistema de ensino. Seu objetivo é “eliminar a 

exclusão social, que é consequência de atitudes e respostas à diversidade de raça, 

classe social, etnia, religião, gênero e habilidade”. (UNESCO, 2009 p. 11). 

 

QUADRO 5 – LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL (continuação) 

2002  Declaração de Caracas Estabelece o ano de 2004 como o ano das pessoas 

com deficiência e suas famílias almejando a vigência 

efetiva das Normas sobre a Equiparação de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência e o 

cumprimento dos acordos estabelecidos na Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência. 

2002 Declaração de Sapporo As pessoas com deficiência se opõem às guerras, 

violência e todas as formas de opressão, que causam 

deficiência por causa de minas terrestres e diversos 

tipos de destruição armada e tortura. 

2003 Declaração de Quito - ONU Governos da América Latina defendem uma 

Convenção Internacional para Proteção e Promoção 

dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência 

                                     

2006 

Declaração da década 

(2006-2016) das Américas 

pelos direitos e pela 

dignidade das pessoas com 

deficiência – OEA 

 

Tem por objetivos alcançar o reconhecimento e o pleno 

exercício dos direitos e da dignidade das pessoas 

com deficiência, e seu direito de participar 

plenamente da vida econômica, social, cultural, política 

e no desenvolvimento de suas sociedades, sem 

discriminação e em situação de igualdade com os 

demais (cidadãos e cidadãs).  

Fonte: Miranda (2015). Grifos nossos 
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2.1 O DEFICIENTE VISUAL: EDUCAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO 

Entende-se como deficiência visual a perda total ou parcial do sentido da visão, 

congênita (aquela em que a pessoa já nasce com a deficiência) ou adquirida (que pode 

acontecer por diversos fatores ao longo de sua vida). De acordo com a Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens - CIDID (1993), o nível de 

percepção visual pode variar e determinar dois grupos de deficiência. O primeiro grupo 

seria o da cegueira, que seria a perda total da visão ou quase nenhuma capacidade de 

enxergar. Pessoas que se encaixam nesse grupo precisariam do Sistema Braille como 

meio de leitura e escrita. O segundo grupo define-se como baixa visão ou visão 

subnormal. As pessoas desse grupo teriam um comprometimento do funcionamento 

visual dos olhos, mesmo com tratamento ou correção e podem ler textos impressos 

ampliados ou com auxílio de ferramentas especiais. 

 Para Mazzarino e Rissi, “O aprofundamento destas temáticas e suas interfaces 

requer que se defina o que é deficiência visual segundo a sociedade, a concepção 

médica e educacional e a acessibilidade na escola”. (MAZZARINO; RISSI, 2011 p.89) 

De acordo com a CIDID, existem algumas definições que precisam ser 

diferenciadas para que possamos entender melhor em qual grupo cada pessoa se 

encaixará:   

 Deficiência: é qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica. Representa a exteriorização de um estado 

patológico e, em princípio, reflete distúrbios no nível do órgão. 

 Incapacidade: é qualquer restrição ou falta de habilidade (resultante de uma 

deficiência) para realizar uma atividade na forma considerada normal para um ser 

humano. Representa a objetivação de uma deficiência e como tal reflete distúrbios na 

pessoa. 

 Desvantagem: derivada de uma incapacidade ou deficiência, limita ou previne o 

cumprimento de um papel que é normal para esse indivíduo (dependendo da idade, do 
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sexo e de fatores socioculturais). Refere-se ao valor atribuído à situação ou experiência 

individual, quando sai do normal e caracteriza-se por uma discordância entre o 

desempenho ou condição individual e a expectativa do próprio indivíduo ou do grupo do 

qual é membro. Reflete as consequências para o indivíduo – culturais, econômicas e 

ambientais – decorrentes da presença da incapacidade ou deficiência. 

 De acordo com o Censo IBGE 2000, o Brasil tem 24,5 milhões de pessoas com 

deficiência, o que equivale a 14,5% da população do País. Dessas, 48,1% foram 

declaradas deficientes visuais, 22,9% com deficiência motora, 16,7% com deficiência 

auditiva, 8,3% com deficiência mental e 4,1% com deficiência física. 

 

QUADRO 6 – RELAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NO BRASIL POR REGIÃO 

Deficientes visuais por região Total % população local 

Norte 574.823 3,6 

Nordeste 2.192.455 4,1 

Sudeste 2.508.587 3,1 

Sul 866.086 3,2 

Centro-Oeste 443.357 3,2 

Fonte: Site da Fundação APAE 

 

De acordo com o site da Fundação Dorina Nowill para Cegos, deve-se ter, desde 

a primeira infância, os seguintes cuidados com a visão:   
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 Seguir corretamente o pré-natal, porque existem doenças, como rubéola, sífilis e 

toxoplasmose, que podem causar cegueira ou visão subnormal no feto; 

 Realizar exame oftalmológico no recém-nascido sempre que for observada 

qualquer alteração ocular, como: olhos muito grandes, lacrimejamento intenso, 

mancha branca na menina dos olhos; 

 Vacinar periodicamente a criança para evitar doenças que possam causar 

problemas visuais, como sarampo, rubéola, meningite, varíola etc; 

 Usar medicações e colírios somente com indicação médica; 

 Deixar fora do alcance das crianças produtos de limpeza, objetos pontiagudos 

(facas, arame, tesoura), fogos de artifício e plantas tóxicas; 

 Procurar um médico ao entrar ciscos ou fagulhas nos olhos. Não esfregar nem 

retirar com a ajuda de objeto caseiro; 

 Usar cinto de segurança no trânsito e colocar crianças no banco traseiro; 

 Colocar óculos de proteção no trabalho e em casa, sempre que lidar com 

substâncias perigosas: inseticidas, ácidos, poeira e principalmente ao trabalhar 

com solda; 

 Fazer aconselhamento genético em caso de casamento consanguíneo. 

 

 Além das recomendações elencadas, acabe aos pais e todos aqueles que lidam 

com crianças (como os professores) ficarem atentos e percebendo qualquer problema 

de visão procurar ou indicar um médico. Dependendo do problema o tratamento e 

orientação quando oferecido o mais precocemente possível pode até mesmo resolver 

alguns problemas.  

 Ao tratar do termo inclusão devemos pensar, também, em ambientes acessíveis. 

Como explicam Duran e Prado, (2006 apud MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI 2011), 

as preocupações com acessibilidade aumentam a partir de 1981, quando as Nações 
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Unidas declaram o Ato Internacional dos Portadores de Deficiência. Além disto, a 

aprovação em 03 de dezembro de 1982 do Programa de Ação Mundial para Pessoas 

Portadoras de Deficiência – realizado pela Resolução 37/52 da Assembléia Geral das 

Nações Unidas – identifica o “direito das pessoas com deficiência de desfrutarem das 

melhorias das condições de vidas resultantes do desenvolvimento econômico e social 

com igualdade como os demais cidadãos” (MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI, 2011 

p. 89). 

 Ao se tratar do acesso à memória coletiva do conhecimento, Passos e Ferreira 

(2015) demonstram que o problema para o acesso a estas memória teve início para o 

deficiente visual com a invenção do alfabeto e o cenário de exclusão deste grupo na 

sociedade começa a se delinear, afinal, “[...] a partir do momento em que a informação 

começa a ser registrada por um signo, o alfabeto, o deficiente visual passa a enfrentar 

barreiras nos processos de acesso à informação” (PASSOS; FERREIRA, 2015 p.3).  

FIGURA 1 – SISTEMA BRAILLE - LETRAS 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Fonte Escola Santa Luzia para cegos (2016) 
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A centralidade da escrita para o compartilhamento de conhecimentos excluiu o 

deficiente visual, negando-lhe a possibilidade de se alfabetizar. Esse problema só foi 

minimizado no século XIX com o surgimento sistema braile3, e mais recentemente com 

as tecnologias assistivas, que transformam arquivos-texto em arquivos sonoros.  

Além da exclusão do acesso à informação escrita, os deficientes visuais também 

estiveram durante anos afastados da educação formal. No Brasil, a inclusão de 

pessoas com deficiência na rede regular de ensino surge legalmente em 1996 através 

da Lei de Diretrizes e Bases LDBEN 9394/96. A lei expressa um desejo coletivo pela 

inclusão capitaneado pelo movimento “Educação para Todos” iniciado nos primórdios 

dos anos de1990, que “reafirma o direito à educação como direito humano fundamental 

e aponta a necessidade de maiores esforços para atender aqueles que têm 

necessidades especiais” (MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI, 2011 p.88).  

Os países que fundaram a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) afirmaram que, conforme o artigo 26 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o acesso pleno à educação deveria ser assegurado 

enquanto um direito humano. (UNESCO, 2010 apud. MAZZARINO; FALKENBACH; 

RISSI, 2011 p. 88). 

 Em 1994, a inclusão de pessoas com deficiência aumentou mais ainda com a 

Declaração de Salamanca, que renovou a garantia dada pela comunidade mundial na 

                                                           
3
 O alfabeto Braille surgiu da necessidade sentida por Louis Braille de ter acesso à cultura escrita. Surge 

em 1824, na França, criado por Louis quando teve acesso à “Escrita Noturna” inventada pelo Capitão 
Charles Barbier e também conhecida como escrita em relevo. O Capitão Charles Barbier, havia criado 
esse tipo de escrita para que os militares pudessem receber ordens de batalha e lê-las mesmo no escuro. 
Louis Braille teve acesso a essa escrita no Instituto Real para Cegos, para onde foi quando tinha 10 
anos. Ela teve contato com a escrita em relevo  aos 15 anos criou um alfabeto em relevo, de leitura tátil, 
usado até hoje, pelos cegos do mundo todo. Tal invenção recebeu seu nome: Alfabeto Braille, O Alfabeto 
permite 63 combinações que formam, além das letras, a pontuação, a acentuação, os sinais matemáticos 
e a notação musical. Em 1843, o Instituto Real para Cegos da França aceitou e adotou o Sistema Braille. 
Depois de 11 anos, o Sistema Braille chegou ao Brasil pelas mãos de Álvares de Azevedo, com a criação 
do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. (ESCOLA 
DE CEGOS SANTA LUIZA, 2016) 
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Conferencia Mundial sobre Educação para Todos de 1990 O direito fundamental à 

educação e a oportunidade de se manter um nível aceitável de aprendizagem.  

 Proclama-se o direito fundamental à educação, a oportunidade de 
conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem conforme as 
particularidades de cada educando e de modo a atender a diversidade 
características e necessidades. No caso daqueles que têm necessidades 
educativas especiais, proclama-se que “devem ter acesso às escolas 
regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia 
centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades” 

(UNESCO, 2010, apud MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI, 2011 p. 
98). 

 No Brasil, a partir da Lei de Diretrizes e Bases LDBEN 9394/96 ocorre a 

intensificação das práticas de inclusão com vistas ao acolhimento da diversidade. Para 

disseminar a política da inclusão foi implantado no Brasil o “Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade” pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) em 

parceria com entidades brasileiras e internacionais e com a Secretaria de Educação 

Especial (SEESP). Com intuito de expandir o programa para todo o país foram 

estabelecidos municípios-polo, visando à formação de gestores e educadores inclusivos 

para que se tornassem multiplicadores para outros municípios por meio de seminários 

regionais (SILVA, 2006).  

 Contudo, conforme explicam Mazzarino, Falkenbach e Rissi (2011), a 

acessibilidade para alunos com deficiências nas escolas ainda é um ponto muito frágil, 

visto que as escolas começam a se preocupar com a inclusão destes alunos apenas 

quando estes ingressam no ambiente escolar, o que denuncia o desprezo e a falta de 

organização no sentido pedagógico e estrutural das instituições escolares. Os autores 

explicitam que a acessibilidade deve ser garantida a todos os ambientes da escola e se 

aplicam a todos os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, modalidades ou 

etapas, públicos ou privados.  Nesse contexto incluem-se as bibliotecas. 

 Sobre o ambiente escolar para alunos com deficiência visual ressaltam que este: 

 [...] deverá ter o piso tátil de alerta junto a escadas, rampas e ao 
mobiliário quando esses apresentarem obstáculos e saliências. As portas 
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deverão ser de cores contrastantes com o piso e as paredes. Os pilares 
deverão ser isolados em locais de pouco fluxo de pessoas. Os sanitários 
acessíveis por pavimento devem possuir barras de apoio e lavatório no 
mesmo ambiente. As escolas devem disponibilizar mobiliário, 
equipamentos e dispositivos de ajuda técnica que permitam o acesso para 
as atividades escolares. O transporte coletivo também deve estar 
acessível a todos para que possa incluir e prestar serviço às pessoas com 

necessidades especiais. (MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI, 2011 p. 

93) 

 No que diz respeito ao acesso à informação ao conhecimento, Passos e Ferreira 

(2015), a invenção do Braile, destacam que o sistema braile apesar de permitir que o 

deficiente visual seja incluído nos processos de escrita e leitura, reforça a continuidade 

de sua exclusão, afinal, dificilmente uma pessoa que enxergue normal consegue ler ou 

escrever em braile. A escrita em braile está restrita á comunidade cega. Por este 

motivo, a introdução da escrita digital, que surgiu com os avanços tecnológicos da 

comunicação e da informação, conseguiu com que o deficiente visual pudesse 

compartilhar o mesmo signo lingüístico utilizado pelos videntes – aqueles que podem 

enxergar, conforme a literatura sobre deficientes visuais – nos processos de 

comunicação. Para as autoras “este é o grande desafio da pós-modernidade: a 

digitalização da informação. Assim a revolução digital redesenha as competências e 

habilidades demandadas pela sociedade do conhecimento”.  (PASSOS; FERREIRA, 

2015 p. 4) 

 

2.2 TECNOLOGIA ASSISTIVA  

 

Conforme explicam Passos e Ferreira (2015), o termo Assistive Technology – no 

Brasil Tecnologia Assistiva – foi criado em 1988 e foi um importante elemento jurídico 

dentro da legislação norte-americana. O ADA (American with Disabilities Acta) foi o 

órgão responsável por regular o direito dos cidadãos com deficiência nos Estados 

Unidos oferecendo a base legal para que os fundos públicos pudessem ser usados 

para compra de recursos e equipamentos necessários à inclusão de pessoas com 

deficiência em todas as instâncias da sociedade..  
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De acordo com Bersch (2013), o termo “Tecnologia Assistiva”, é um termo ainda 

novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem 

para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e 

conseqüentemente promover vida independente e inclusão (cf. BERSCH, 2013, p. 2).  

É definido também como "uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e 

práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados pelos 

indivíduos com deficiências (BERSCH, 2013, p. 2). Em síntese, pode-se dizer que: a 

tecnologia assistiva é envolve todos os recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, 

consequentemente, promover uma vida independente dessas pessoas 

Para aqueles que perderam a visão ou têm baixa visão as tecnologias assistivas 

auxiliam no processo de inclusão, por exemplo: a bengala dá a pessoa cega que 

precisa de um apoio para a sua locomoção; “o software leitor, fala o conteúdo de textos 

digitalizados à pessoa com deficiência visual ou a quem não consegue ler em função da 

dislexia ou deficiência intelectual.” (BERSCH, 2013 p. 11-12) 

 
 A tecnologia educacional é comumente confundida com a Tecnologia Assistiva. 

Um exemplo disso é quando um aluno. Por exemplo: quando a escola deve ter 

equipamentos para que o deficiente visual seja incluído neste ambiente, porém, tal 

tecnologia também é usufruída por alunos que não possuam deficiência, trata-se de 

tecnologia educacional, afinal, todos, tendo ou não deficiência, está sendo beneficiado 

da tecnologia para o aprendizado.  No ambiente escolar, o professor deve propor outros 

tipos de ferramentas tecnológicas, “com objetivo de diversificar e qualificar o acesso 

ativo dos alunos às informações e também proporcionar a eles múltiplas formas de 

organizarem, expressarem e apresentarem os conhecimentos construídos” (BERSCH 

2013 p. 12). Como exemplos de tecnologias assistivas “educacionais” temos: mouses 

diferenciados, teclados virtuais com varreduras e acionadores, softwares de 

comunicação alternativa, leitores de texto, textos ampliados, textos em Braille, textos 

com símbolos, mobiliário acessível, recursos de mobilidade pessoal, etc.  
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 Dentre os softwares disponíveis para deficientes visuais está o DOSVOX um 

sistema computacional baseado no uso intensivo de síntese de voz, desenvolvido pelo 

Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Com ele é possível o deficiente visual operar um computador. O sistema 

conversa com ele em português e permite que este, como um usuário vidente, gerencie 

seus arquivos, editor e leitor de textos, impressora a tinta e em Braille, ampliador de 

telas para visão subnormal, etc. além de programas para acesso a Internet.  O uso do 

sistema vem proporcionando maior independência do deficiente visual, tanto no estudo 

quanto na interação com outras pessoas. O Sensibiliza UFF oferece treinamento para 

bibliotecários que queiram aprender a usar o sistema para auxiliar seus usuários. 

 

Em seu estudo, Bersch (2013) levanta uma questão importante: “Quando então a 

tecnologia pode ser considerada assistiva no contexto educacional?”. A autora explica:  

 
 
Quando ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo 
romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam/impedem 
seu acesso às informações ou limitam/impedem o registro e expressão 
sobre os conhecimentos adquiridos por ele; quando favorecem seu 
acesso e participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos; quando 
possibilitam a manipulação de objetos de estudos; quando percebemos 
que sem este recurso tecnológico a participação ativa do aluno no desafio 
de aprendizagem seria restrito ou inexistente. (BERSCH, 2013 p.12)  
 

Para usufruir dessas tecnologias a pessoa com deficiência pode recorrer a 

profissionais especializados para selecionar, obter ou usar um desses recursos. Como 

exemplo, podemos citar avaliações, experimentação e treinamento de novos 

equipamentos. Os serviços de tecnologia assistiva são normalmente transdisciplinares 

envolvendo profissionais de diversas áreas. No Brasil, encontramos também 

terminologias diferentes que aparecem como sinônimos da tecnologia assistiva, tais 

como "ajudas técnicas", "tecnologia de apoio", "tecnologia adaptativa" e "adaptações". 

Passos e Ferreira, (2015, p. 26) classificam as tecnologias assistivas voltadas para os 

deficientes visuais em dois tipos:  
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 Básica: utilizada em maior parte pelo deficiente que possui visão subnormal, 

consiste em ampliador de telas, impressão a tinta com letras grandes e 

impressão de texto em braile  

 Avançada: utilizada em maior parte por deficientes que possuem cegueira total, 

consiste em computadores equipados com sintetizador de voz, por exemplo. 

Ainda neste quesito, encontramos os recursos que, conforme informa a 

Fundação Dorina Nowill (2016) são “todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, 

produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter 

ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência” (não paginado) 

Como vimos, para os deficientes visuais os principais recursos podem variar de 

uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão incluídos 

brinquedos e roupas adaptadas, computadores, softwares e hardwares especiais, que 

contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura 

sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação 

alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios 

visuais, materiais protéticos e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis 

comercialmente (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL, 2016, não paginado). 
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3  POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

No campo da educação especial, os termos inclusão e integração são 

geralmente confrontados, pois, às vezes, são usados como sinônimos. Porém, alguns 

autores lhes atribuem significados diferentes. Embora ambos digam respeito à 

inserção dos sujeitos com deficiência em escolas e outros ambiente de formação, 

como as bibliotecas, a concepção de integração tenta localizar a “deficiência” na 

pessoa, a qual deve “adequar-se” ao sistema vigente, contanto que suas condições 

(as da pessoa) permitam. Com ressalta, Pieczkowski (2012) diz que “[...], permite-se a 

participação de todos os estudantes, contanto que estes se adaptem às estruturas 

existentes. Já, o termo inclusão “pressupõe adaptar as estruturas para atender às 

necessidades educacionais de todos os estudantes”  

Ainscow (2006 apud SOUZA 2008, p. 9) conceitua a inclusão como: um processo 

em três níveis sendo o primeiro a garantia da presença na escola. Mas, ressalta que 

isto não é suficiente, pois o aluno precisa de fato participar da vida escolar. O segundo 

nível, portanto, é a participação. Pois, “[...] O aluno pode estar presente, mas não 

necessariamente participando. É preciso, então, dar condições para que o aluno 

realmente participe das atividades escolares”. O terceiro é a aquisição de 

conhecimentos, pois aluno pode estar presente na escola, participando, mas pode  não 

estar aprendendo. Portanto, “inclusão significa o aluno estar na escola, participando, 

aprendendo e desenvolvendo suas potencialidades. A acessibilidade é, portanto, o 

passo inicial para que a inclusão aconteça. (REIS, 2010, p.55). Fazendo uma analogia 

com as bibliotecas em geral, significa que não basta dar aceso ao espaço ou integrar o 

usuário ao ambiente, mas proporcionar acesso à informação, através de tecnologias 

assitivas, para que assim possam produzir conhecimentos. 

Souza e Manoel (2008) citam em seu trabalho a Declaração Mundial sobre 

Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação, Paris, 9 de outubro de 1998, um dos 

tratados internacionais mais importantes neste campo de atuação cujo artigo  3º nos 

orienta que:  
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Deve-se facilitar ativamente o acesso à educação superior dos membros 
de alguns grupos específicos, como os povos indígenas, os membros de 
minorias culturais e lingüísticas, de grupos menos favorecidos, de povos 
que vivem em situação de dominação estrangeira e pessoas portadoras 
de deficiências, pois estes grupos podem possuir experiências e 
talentos, tanto individualmente como coletivamente, que são de grande 
valor para o desenvolvimento das sociedades e nações. Uma 
assistência material especial e soluções educacionais podem contribuir 
para superar os obstáculos com os quais estes grupos se defrontam, 
tanto para o acesso como para a continuidade dos estudos na educação 
superior. (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO SUPERIOR, 
1998). 

No contexto brasileiro, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da educação inclusiva objetiva garantir o “acesso ao ensino regular com participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da 

modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior 

[...].” (BRASIL, 2009, p. 14). Ainda no âmbito nacional, a Lei Federal nº 10.098 

19/12/2000 e as Portarias do Ministério da Educação e do Desporto (MEC), nº 1.679 

02/12/1999 e 3.284 de 07/11/2003 (BRASIL, 2003, 2004a, 2004b) ratificam a 

acessibilidade necessária, no ensino superior, para o exercício pleno às “pessoas 

portadoras de necessidades educativas especificas”, ou seja, aquelas que precisam de 

educação diferenciada devido a sua condição de portador de qualquer deficiência 

(auditiva, visual, mental, múltipla, física, superdotados ou portadores de problemas de 

conduta).  (SOUZA; MANOEL, 2008 p.8). Porém, de acordo com Souza e Manoel 

(2008) “ainda há muito o que se fazer nas instituições de ensino superior” (apud REIS, 

2010 p.55), mesmo com toda a preocupação nacional e internacional para com o tema.  

Surge daí a necessidade de se criar políticas públicas de ação afirmativa 

voltadas para atender as pessoas com Necessidades Especais de Educação (NEE) 

no ensino superior, políticas estas que compõem o Programa de Acessibilidade na 

Educação Superior (INCLUIR). De acordo com Reis (2010), o Programa convoca as 

Instituições Federais de Ensino Superior “a apresentarem propostas de criação, 

reestruturação e consolidação de Núcleos de Acessibilidade na instituição, que atuarão 

na implantação da acessibilidade às pessoas com deficiência em todos os espaços, 

ambientes, materiais, ações e processos desenvolvidos na instituição” (REIS, 2010 
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p.55). O programa foi criado em 2005 e implementado até 2011 por meio de Chamadas 

Públicas realizadas pela SEESP e SESU, a partir das quais as IFES apresentaram 

projetos de criação e consolidação dos Núcleos de Acessibilidade visando “eliminar 

barreiras físicas, pedagógicas, nas comunicações e informações, nos ambientes, 

instalações, equipamentos e materiais didáticos”. (SECADI/SESu, 2013 p. 13 ) 

A partir de 2012, por intermédio da SECADI e da SESu, o MEC passou a apoiar 

projetos das IFES, para que as ações de política de acessibilidade na educação 

superior fossem realizadas, estruturando-se nos seguintes eixos.  

a) infra-estrutura: projetos arquitetônicos e urbanísticos das IFES são 

concebidos e implementados, atendendo os princípios do desenho universal.  

b) currículo, comunicação e informação: garantia de pleno acesso, 

participação e aprendizagem das pessoas com deficiência, por meio da disponibilização 

de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de tecnologia 

assistiva e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras.  

c) programas de extensão: participação da comunidade nos projetos de 

extensão é assegurada a todos e todas, por meio da efetivação dos requisitos de 

acessibilidade.  

d) programas de pesquisa: desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, 

abrangendo as inúmeras áreas do conhecimento tem sido importante mecanismo para 

o avanço da inclusão social das pessoas com deficiência. Assim, é possível, dentro das 

especificidades de cada programa de pesquisa, articular, ressignificar e aprofundar 

aspectos conceituais e promover inovação, ao relacionar as áreas de pesquisa com a 

área da tecnologia assistiva.  

Ainda segundo o documento orientador sobre o programa INCLUIR 

(SECADI/SESu, 2013 p.13), as chamadas públicas concorrenciais contemplaram, entre 

2005 e 2010, as seguintes ações de acessibilidade: 
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a) Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico reservado à instalação 

e funcionamento na instituição;  

b) Adequação de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso, construção 

de rampas, instalação de corrimão e colocação de sinalização tátil e visual;  

c) Aquisição de mobiliário acessível, cadeira de rodas e demais recursos de 

tecnologia assistiva;  

d) Formação de profissionais para o desenvolvimento de práticas educacionais 

inclusivas e para o uso dos recursos de tecnologia assistiva, da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e outros códigos e linguagens.  

No que diz respeito às Bibliotecas Universitárias, o objetivo fim de toda unidade 

de informação é prover a informação. Conforme Souza e Manoel (2008) há requisitos 

mínimos a serem aplicados quando um novo usuário é identificado, seguindo os 

seguintes passos: verificação do tipo da deficiência; curso; quais recursos que utiliza 

para a leitura; identificação do nível de conhecimentos das tecnologias assistivas.  

 Estas quatro principais atividades requerem inicialmente todo o 
entendimento e aplicação da acessibilidade atitudinal. O serviço dispõe 
de um monitor para cada dois usuários. Entre estes dois atores; monitor 
e usuário; é fundamental que haja um nível mínimo de interação onde 
são aplicadas as técnicas de atendimento especificas para esta 
categoria de usuário. O profissional que atua com a pessoa cega deve 
estar consciente que a comunicação passa pelo tátil, pelo toque, há a 
atividade de condução física, é a efetivação da acessibilidade atitudinal. 
Como auxilio, há um documento preparado pela comunidade cega 
orientando as formas de condução e comunicação com a pessoa cega. 
(SOUZA; MANOEL, 2008 p. 12) 

 Ainda de acordo com as autoras, no meio universitário, o passo essencial para 

que a inclusão aconteça é promover o acesso, seja na biblioteca, sala de aula, 

secretaria de ensino, etc. Todas estas áreas, em conjunto, devem estar accessíveis 

para que o deficiente visual consiga realizar-se em sua vida acadêmica, na 

aprendizagem e na interação.  
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Além da conscientização, um dos passos para que a acessibilidade 
altere seu status de “diferencial” e passe a ser considerada “uma 
normalidade”, um dos requisitos necessários está na profissionalização 
dos profissionais atuantes, neste caso, os profissionais que atuam em 
todos os segmentos do Ensino superior, desde a área administrativa ao 
docente, um dos atores mais importantes no processo de ensino-

aprendizagem. (SOUZA; MANOEL, 2008 p. 14) 

 

Outra citação importante das autoras é com relação à parceria entre estes 

órgãos e os alunos no meio universitário: 

 A parceria é um dos melhores meios de desenvolver este tipo de 
iniciativa institucional, ela nos oportuniza um momento de pensar 
coletivamente onde foram trabalhados exaustivamente novos processos 
e a reavaliação de processos técnicos, tais como: conversão, as lacunas 
na logística de entrega das impressões braille, os fluxos de cada sub-

processo, o gerenciamento do espaço físico, as capacitações. (SOUZA; 
MANOEL, 2008 p. 15). 

 
Na próxima seção, nos ateremos em mostrar como a Universidade Federal 

Fluminense, especialmente a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG/UFF) vem 

promovendo o acesso à informação aos deficientes visuais.  

 

3.1 ACESSIBILIDADE AOS USUÁRIOS DEFICIENTES VISUAIS: O PROJETO 

SENSIBILIZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

  

 O acesso à informação por parte dos deficientes visuais na Universidade Federal 

Fluminense já é uma realidade e vem ganhando maior destaque com a criação da 

Divisão de Acessibilidade e Inclusão – conhecida como Sensibiliza UFF – em 2009. 

Porém, desafios ainda são encontrados no que diz respeito à inclusão desta 

comunidade no ambiente da universidade.  

 O Sensibiliza teve sua equipe renovada e está, atualmente, sob a coordenação 

da psicóloga Paula Liliane dos Santos Godois, juntamente com a da jornalista Lucília 

Machado. Suas ações são de amplo espectro. Além de distribuir a bolsa de apoio aos 
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estudantes com deficiência, o Sensibiliza é responsável por apontar as demandas para 

a acessibilidade da comunidade UFF. 

 O Sensibiliza UFF é vinculado à Coordenação de Apoio Social da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROAES) e tem como principal visão tornar-se referência 

nacional no que diz respeito à gestão universitária de soluções que facilitem a 

acessibilidade e promovam a inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior, 

além de ter como objetivo principal:  

fomentar a implantação e consolidação de políticas inclusivas na UFF, por 

meio da eliminação de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, 

metodológicas, instrumentais, programáticas e atitudinais enfrentadas 

pela comunidade” (SENSIBILIZA UFF, 2016, não paginado) 

 Seus objetivos específicos são: 

 Assessorar e monitorar os diversos setores da Universidade, incluindo pró-

reitorias, superintendências e órgãos de assessoramento, nos aspectos relativos 

à pessoa com deficiência, buscando a inserção dos temas Deficiência, 

Acessibilidade Inclusão em seus planos de trabalho; 

 Sensibilizar e capacitar docentes e funcionários técnico-administrativos para a 

atenção às necessidades de pessoas com deficiência, através de ações 

inclusivas; 

 Assessorar as coordenações de curso que já possuem estudantes com 

deficiência e outros transtornos, no que se refira à acessibilidade 

arquitetônica/urbanística, metodológica, comunicacional, instrumental, 

programática ou atitudinal, com orientações quanto à melhor forma de atender às 

necessidades dos estudantes, através da compra de equipamentos, treinamento 

de ledor/copista, ou outros;  

 Sensibilizar coordenadores de curso, diretores de unidades e chefes de 

departamentos para a importância da inclusão do tema “deficiência” em seus 

cursos, quer na área de ensino, pesquisa ou extensão; 
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 Estabelecer parcerias com Organizações Governamentais e Não-

Governamentais que atuem em ações conjuntas com o DAIS-UFF; 

 Divulgar e trocar experiências nos principais eventos internos e externos à 

Universidade, através de ações e intervenções realizadas na em relação a 

pessoas com deficiência. (SENSIBILIZA UFF, 2016, não paginado) 

 Observamos ainda, que sua principal missão é tornar o ambiente da 

Universidade um espaço de inclusão e cidadania. Para isto, é necessário que haja a 

“integração da pessoa com deficiência, com pleno exercício de seus direitos essenciais 

com respeito e dignidade”, além de “iguais oportunidades no meio social, sem privilégio 

ou paternalismo” e, ainda, “a existência de condições básicas de acesso à educação, 

de mobilidade e utilização de equipamentos e instalações das instituições de ensino 

superior” (SENSIBILIZA UFF, 2016, não paginado). 

 A Divisão de Acessibilidade e Inclusão demonstra como seus valores a 

Responsabilidade Social – ao incluir o aluno deficiente visual no ambiente universitário 

– utilizando para isso a parceria com a comunidade e o espírito de inovação – sempre 

buscando novas maneiras de facilitar este processo, além da busca pela excelência e 

respeito às diferenças – que seria o principal ponto para que o projeto funcione.   

 Para Sandra Filgueiras (2014), as universidades “ainda carecem de estrutura 

adequada e profissionais capacitados para atender as pessoas com deficiência”. 

Percebe ainda que, “Mesmo que o número de deficientes ingressos nas instituições de 

ensino superior seja considerado pequeno, ele tem aumentado ao longo dos anos, o 

que justifica a necessidade de implantação e consolidação de políticas inclusivas” 

(FILGUEIRAS; DRUMOND, 2014 p.3).   

 Na criação de programas de inclusão, é preciso levar em conta a demanda do 

público universitário que, por não perceber a existência de condição favorável à sua 

inclusão ao meio acadêmico, deixa de frequentar as universidades. Alguns entraves 

para a inclusão nas universidades referem-se às barreiras arquitetônicas, à falta de 

recursos audiovisuais, tecnológicos e de apoio pedagógico. A atitude com relação ao 
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deficiente também é um fator que dificulta a inclusão no ambiente acadêmico. 

(FILGUEIRAS; DRUMOND, 2014, p. 3).  

 

3.2 AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E O DEFICIENTE VISUAL 

  

Segundo Fialho e Silva (2012), existem, atualmente, diferentes entendimentos do 

que venha a ser acessibilidade. Para Pupo, Melo e Ferrés (2006), a primeira 

perspectiva é relacioná-la à melhoria da qualidade de vida de idosos e pessoas com 

algum tipo de limitação. Entretanto, em um sentido mais amplo, "acessibilidade ou 

possibilidade de alcance aos espaços físicos, à informação, aos instrumentos de 

trabalho e estudo, aos produtos e serviços diz respeito à qualidade de vida de todas as 

pessoas" (PUPO; MELO; FERRÉS, 2006 p. 17). Verificam-se, dessa forma, alguns 

quesitos básicos, que, aliados à tecnologia, constituem uma sociedade acessível 

(PUPO; MELO; FERRÉS, 2006 p. 18):  

a) acessibilidade arquitetônica: não deve haver barreiras ambientais físicas nas 

casas, nos edifícios, nos espaços ou equipamentos urbanos e nos meios de transportes 

individuais ou coletivos;  

b) acessibilidade comunicacional: não deve haver barreiras na comunicação 

interpessoal, escrita e virtual;  

c) acessibilidade metodológica: não deve haver barreiras nos métodos e técnicas de 

estudo, de trabalho, de ação comunitária e de educação dos filhos;  

d) acessibilidade instrumental: não deve haver barreiras nos instrumentos, utensílios 

e ferramentas de estudo, de trabalho, e de lazer ou recreação;  

e) acessibilidade programática: não deve haver barreiras invisíveis embutidas em 

políticas públicas e normas ou regulamentos; e  

f) acessibilidade atitudinal: não deve haver preconceitos, estigmas, estereótipos e 
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discriminações. (FIALHO; SILVA, 2012) 

 No entanto, percebe-se hoje que muitos dos espaços escolares e universitários 

ainda possuem certo descaso com relação ao usuário com deficiência. Quando não é 

em relação a uma infra-estrutura adequada, o problema está nos profissionais que não 

são preparados corretamente para acolher a pessoa com deficiência, o que torna difícil 

o acesso às informações por parte deste usuário. Porém, tendo em vista que a 

biblioteca universitária é uma parte importante para o aprendizado do aluno neste 

ambiente – visto que a bibliografia da maior parte dos cursos ainda é encontrada 

somente nestas bibliotecas, a situação deveria ser revista e melhorias significativas 

deveriam ser realizadas. 

 A Karina Barbosa Santos (2010), em seu trabalho sobre a biblioteca Afrânio 

Antonio da Costa, do Tribunal Regional Federal 2ª região, Rio de Janeiro (SANTOS, 

2010), explicita o quanto é necessário que haja tecnologias para que as demandas dos 

usuários – neste caso, incluindo todo e qualquer tipo de deficiência – possam ser 

corretamente atendidas. Ainda utilizando o exemplo desta biblioteca, cita que a unidade 

iniciou um projeto baseado no livro “Acessibilidade Brasil”, em 2009, visando às futuras 

mudanças e adaptações na infra-estrutura da biblioteca. Sendo assim, o objetivo geral 

do projeto é “o desenvolvimento de um modelo de acessibilidade física e digital para o 

atendimento de pessoas com deficiência e idosos” visando à “adequação aos princípios 

de acessibilidade dos conteúdos, serviços e informações, iniciando-se na área da 

consulta ao acervo geral”. São citados, também, os objetivos específicos do projeto, os 

quais são: 

 Oferecer infra-estrutura de instalações, equipamentos, programas, serviços e 

informações, aos deficientes e idosos;  

 Disponibilizar e adequar, através de convênios, mídias alternativas ao livro 

impresso, tais como: Livro digital falado, fonado e impresso em Braille, entre 

outros formatos e Desenvolver e aplicar programa de treinamento para o 

atendimento com acessibilidade a pessoas com deficiência e idosos em 
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bibliotecas. (SANTOS, 2010 p. 41). 

Avançando nessa discussão, Ribeiro e Leite (2011) elencam cinco requisitos 

essenciais para que as bibliotecas possam ser consideradas “bibliotecas inclusivas”, 

os quais enumeramos abaixo: 

1)  Cooperação interinstitucional: buscar cooperação e intercâmbio entre bibliotecas 

visando à partilha de recursos informativos e documentais. 

 

2)  Técnicos informados: numa “biblioteca inclusiva” os técnicos deverão ter 

conhecimento pelo menos da existência de tecnologias especiais de digitalização e 

leitura, bem como do tipo de suportes, habitualmente, usados pelos leitores com 

deficiência visual para aceder aos documentos. Caso a biblioteca não disponha dos 

documentos solicitados, os técnicos devem estar preparados para direcionar os 

leitores para as bibliotecas onde eventualmente existam.        

  

3)  Equipamentos e serviços: equipamentos adaptados e tecnologias assitivas para 

acesso, inclusive ao catálogo em linha. Deve-se também prever um serviço de 

atendimento de pedidos de leitura domiciliária para os utilizadores com mais 

dificuldade nas deslocações à biblioteca. 

 
4) Tratamento técnico do material em suporte especial: o tratamento técnico deverá 

seguir os procedimentos adotados para os outros tipos documentos existentes na 

biblioteca, devendo-se ter em conta a acessibilidade à pesquisa prevendo-se a 

existência de versões textuais dos catálogos em linha (por exemplo: compra de 

documentos em formato digital, áudio-livros, etc).  

 

 No entanto, é importante fazer diferença entre biblioteca acessível e inclusiva  e 

biblioteca adaptada. Biblioteca adaptada é aquela que segue as regras do desenho 

acessível, com rampas, banheiros adaptados, sinaleiras Braille, entre outras. Ou seja, 

sofreu mudança arquitetônica para receber pessoas com deficiência, mas não se 

preocupa em proporcionar acesso à informação.  
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Diferente da biblioteca adaptada, a biblioteca acessível e inclusiva é aquela 

disponibiliza a informação em qualquer suporte e provê acesso a todas as pessoas que 

dela necessitam, ou seja, segue os princípios do desenho universal. (FIALHO; SILVA, 

2012).  

Não só os espaços internos da biblioteca devem ser acessíveis, mas também a 

estrutura do entorno da biblioteca, o que Pupo, Melo e Ferrés (2006) denominam de 

acessibilidade urbana. A acessibilidade urbana inclui o transporte público, a 

urbanização circundante da biblioteca e o número suficiente de vagas de 

estacionamento, com as seguintes características: sinalização horizontal e vertical com 

o símbolo internacional de acesso; localização mais próxima possível da entrada 

principal com o necessário rebaixamento de guia e sinalização tátil; e faixa adicional à 

vaga para circulação de cadeira de rodas (PUPO; MELO; FERRÉS, 2006). 

 As pessoas com deficiências sentem-se discriminadas em algumas situações, 

por não conseguirem ter o acesso de forma mais independente às informações, no 

âmbito das bibliotecas. Para pessoas com cegueira ou visão subnormal, sujeitos desta 

pesquisa, a efetivação do ato de leitura se dá no acesso às fontes de informação 

utilizando a escrita Braille, "livro falado" e os sistemas leitores de documentos 

eletrônicos desenvolvidos para as pessoas que têm acesso às tecnologias de 

comunicação e informação (FIALHO; SILVA, 2012). 

As bibliotecas universitárias devem oferecer tratamento especial no momento de 

atender usuários com deficiência visual. Existem diversos tipos de deficiência física, a 

cegueira é uma delas. Ao receber um deficiente visual na biblioteca alguns cuidados 

devem ser tomados, evitando, assim, constrangimento e desconforto desnecessários, 

tanto para o usuário como para o atendente. Algumas pessoas possuem dúvidas de 

como se comportar diante de tais pessoas. Diante dessa realidade, há várias 

organizações que publicam manuais com recomendações de como se portar diante de 

uma pessoa com deficiência (FIALHO; SILVA, 2012).  Um desses manuais é o Manual 

de Orientação e Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência e está disponível 

no site da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/
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3.2.1 A BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ:  O ACESO À INFORMAÇÃO PARA 

O DEFICIENTE VISUAL. 

 A Biblioteca Central do Gragoatá está situada no campus do Gragoatá e faz 

parte da Superintendência de Documentação (SDC) – responsável pela coordenação 

técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da Universidade Federal 

Fluminense. Foi criada em 25 de abril de 1994 e tem seu acervo formado por coleções 

que provêm das antigas Bibliotecas das seguintes instituições: Escola de Serviço 

Social; Faculdade de Educação; Instituto de Arte e Comunicação Social; Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia; e Instituto de Letras. Além disto, a BCG é especializada 

em diversas áreas do conhecimento, tais como: Antropologia, Arquivologia, Artes, 

Biblioteconomia e Documentação, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, Educação 

Física, Estudos de Mídia, Filosofia, História, Jornalismo, Letras, Pedagogia, Produção 

Cultural, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Serviço 

Social, e Sociologia. . Além disso, a BCG tem como missão: 

Responder às necessidades de serviços e recursos informacionais, 

promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de 

Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, e 

disponibilizá-los à comunidade universitária e a toda sociedade, 

contribuindo para o avanço científico, tecnológico e para o desenvolvimento 

socioeconômico-cultural. (UFF. BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ, 2016). 

 O acervo da BCG é bem vasto, composto por mais de 20.000 itens, incluindo: 

Livros, Periódicos, Teses e Dissertações, Trabalhos de Conclusão de Curso, Partituras, 

Multimídias, etc., além de possuir Coleções Especiais Temáticas (Coleção Estudos 

Americanos, Estudos Galegos e etc.) e Particulares (Coleção Alair Gomes, Maria 

Jacintha, Obras Raras/Antigas, etc.). 

 Tratando do espaço físico da Biblioteca, são dispostos quatro andares com os 

seguintes espaços: 

 Térreo: Superintendência de Documentação – SDC. 
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 1º andar: Guarda-volumes; Área de estudo livre; Balcão de empréstimos; 

Espaço Sensibiliza UFF; Espaço Cultural; Administração com as salas da 

Chefia e Secretaria; Serviço de Intercâmbio de livros e publicações periódicas; 

Coleção de Obras Raras/Antigas; Coleções Especiais; Centro de Memória 

Fluminense. 

 2º andar: Acervo de livros e obras de referência; Serviço de referência; Sala de 

processamento técnico de livros; Espaço multimídia; Coleção Lydia Podorolski; 

Áreas para estudo individual e em grupo; Sala para consulta de Obras 

Raras/Antigas; Oficina de pequenos reparos. 

 3º andar: Acervo de publicações periódicas e trabalhos acadêmicos; Serviço de 

referência; Serviço de divulgação e cultura; Sala de processamento técnico de 

publicações periódicas e trabalhos acadêmicos; Áreas para estudo individual e 

em grupo; Salas para estudo em grupo; Laboratório de informática. 

 

3.2.2 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA BCG 

 Para Filgueiras “a missão da biblioteca universitária deve se pautar na oferta de 

recursos de informação relevantes para a comunidade acadêmica, buscando apoiá-la 

no desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão” (FILGUEIRAS; 

DRUMOND, 2014 p. 4). É preciso, portanto, repensar o papel da biblioteca para que a 

acessibilidade por parte dos deficientes visuais seja garantida, além do acesso à 

informação e as tecnologias desenvolvidas para que suas habilidades sejam 

plenamente utilizadas, o que garante uma facilidade de comunicação e aprendizagem 

por parte dos mesmos. 

 De maneira geral, tratando-se das orientações para a implementação da 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, podemos citar o 

artigo 69 do Decreto n° 5.296 de 2004, que diz:  
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Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de 

revitalização, recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações 

destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, nos 

transportes e na comunicação e informações devidamente adequadas às 

exigências deste Decreto. (BRASIL Decreto n° 5.296, 2004) 

 A Biblioteca Central do Gragoatá começou com o Projeto Biblioteca Acessível a 

partir da aquisição de novas tecnologias assistivas, em 2012. Tal projeto tem como 

objetivo geral disponibilizar equipamentos assistivos para estudos e pesquisas 

conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Tal projeto busca, como objetivo especifico “o acesso das pessoas com cegueira e 

visão subnormal, principalmente alunos da universidade, que vão à Biblioteca Central 

em busca dos seus serviços e produtos” (cf. FILGUEIRAS;DRUMOND, 2014 p.4). 

 A BCG passou então a implantar equipamentos para facilitar o acesso à 

informação dos usuários deficientes visuais, com apoio da Divisão de Acessibilidade e 

Inclusão. Tais equipamentos incluem:  

 

FIGURA 2 – COMPUTADORES E SOFTWARES LEITORES PARA DEFICIENTE 
VISUAIS 
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FIGURA 3 – SINTETIZADORES DE VOZ 

:  

 

FIGURA 4 – SCANNERS, QUE TRANSFORMAM DOCUMENTOS EM 
ARQUIVOS DIGITAIS PARA POSTERIOR LEITURA, COM SÍNTESE DE VOZ 

OU IMPRESSOS EM BRAILE 
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FIGURA 5 – AMPLIADOR DE TELA PARA PESSOAS COM BAIXA VISÃO: 

 

 

             FIGURA 6 – LUPA ELETRÔNICA DIGITAL ACOPLADA A UMA TV 
TELA PLANA 
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FIGURA 7 – MESA TÁTIL 

 

FIGURA 8 – IMPRESSORA BRAILE: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BCG (2016) 

 

3.2.2.1 AMBIENTE FÍSICO EXTERNO  

 Quanto ao ambiente físico externo da Biblioteca, a Universidade busca cada vez 

mais reduzir as barreiras arquitetônicas para que as leis sejam devidamente cumpridas, 
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através da construção de acesos que facilitam a mobilidade das pessoas com 

deficiência. De acordo com Filgueiras, a “implantação da acessibilidade no campus do 

Gragoatá se deu com a concretização do caminho acessível” (FILGUEIRAS; 

DRUMOND, 2014).  

3.2.2.2 AMBIENTE FÍSICO INTERNO  

 Com relação ao espaço físico interno da BCG, a biblioteca optou por criar um 

espaço no primeiro piso para a Biblioteca Acessível, visando garantir a usabilidade dos 

equipamentos e a melhor locomoção do usuário com deficiência visual. Para Sandra 

Filgueiras, bibliotecária da UFF e pessoa responsável pelo tema inclusão na BGC em 

2015, “a disponibilidade deste espaço no primeiro piso é devido ao fato de haver ainda 

na biblioteca barreiras arquitetônicas no caminho para o acesso ao acervo geral”.  Essa 

questão também é observada por Pupo et al.( 2006): 

[...] a organização interna da biblioteca deve ser claramente perceptível, 

evitando becos, áreas sem uso e qualquer outra configuração como portas 

de vidro ou portas giratórias, que possam causar confusão ou isolamento de 

pessoas com senso de orientação reduzido”. (PUPO; et al. .2006, p. 25) 

A instalação de um piso podotátil, conforme as orientações expressas na NBR 

9050:2004, conduz os usuários aos principais setores (balcão de referencia, estantes e 

banheiro) da BCG.  

FIGURA 9 – ENTRADA COM PISO PODOTÁTIL/ ACESSO À BIBLIOTECA 
ACESSÍVEL 

 

Fonte: BCG (2016) 
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3.2.2.3 SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: ATENDIMENTO/REFERÊNCIA 

 Além de disponibilizar as tecnologias assistivas para o acesso do deficiente 

visual, devem ser disponibilizados também serviços de qualidade para que os 

deficientes sintam-se incluídos neste ambiente. Por este motivo, a Biblioteca Central do 

Gragoatá incluiu serviços voltados aos deficientes visuais, que mudaram o panorama 

da biblioteca, bem como o tratamento por parte dos funcionários para com este grupo 

de usuários.  

 Este serviço compreende treinamento de usuários com necessidades especiais 

no uso destas tecnologias, o que contribui para o desenvolvimento social e acadêmico 

do mesmo. Além disto, o Sensibiliza UFF contratou como tutora/ledora uma aluna 

bolsista da área da história que atende todos os dias na Biblioteca Acessível, 

juntamente com a Bibliotecária de Referencia (cf. FILGUEIRAS; DRUMOND, 2014 p. 5-

6). 

FIGURA 10 – TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E A BOLSISTA TUTORA/LEDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BCG (2016) 
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3.3 O OLHAR DO BIBLIOTECÁRIO  

Nessa seção relatamos a entrevista realizada para essa pesquisa. Foram 

entrevistadas as bibliotecárias Sandra Filgueiras (Biblioteca de Administração e 

Ciências Contábeis) e Ângela Albuquerque (Biblioteca Central do Gragoatá), ambas 

tem experiência em trabalhos com vista a tornar bibliotecas da UFF acessíveis e 

inclusivas 

 A Biblioteca Central do Gragoatá, como se pôde observar, já possui diversas 

tecnologias para o acesso à informação e a inclusão do deficiente visual no ambiente 

universitário. Além destas tecnologias, a biblioteca possui serviços que servem para 

facilitar a comunicação entre o usuário e o bibliotecário que esteja o atendendo. O 

ambiente da biblioteca conta ainda com uma estrutura arquitetônica que facilita a 

mobilidade deste grupo de pessoas no espaço. 

 Em conversa com a bibliotecária Angela Albuquerque – através de uma visita ao 

espaço, na biblioteca, destinado a alunos deficientes visuais – percebe-se que a BCG já 

possui importantes instrumentos que facilitam o processo de aprendizado deste grupo 

de pessoas, instrumentos estes que foram conseguidos com a ajuda do Sensibiliza 

UFF. Para a bibliotecária, o espaço ainda tem muito a crescer, tanto no quesito 

tecnológico quanto no quesito arquitetônico. Diz ainda que o que falta na instituição é a 

maior divulgação do espaço, visto que não existem muitos usuários deficientes visuais 

freqüentadores da biblioteca e os demais alunos (que não se encaixam neste grupo) 

desconhecem a existência do espaço e até mesmo do programa sensibiliza UFF. Com 

maior divulgação, o espaço poderá ser ampliado e a ajuda aos deficientes visuais será 

maior.  

 A bibliotecária Sandra Filgueiras, que já trabalhou na BCG e apresentou um 

trabalho no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias sobre a tecnologia 

assistiva para os deficientes visuais na BCG, diz que o deficiente visual, hoje, prefere 

documentos digitais aos impressos em braile. E que, portanto, a biblioteca pode adquirir 

tecnologias apropriadas e fazer com que o deficiente visual venha até este local, visto 
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que muitos não possuem condições financeiras de possuir estas tecnologias e, 

portanto, procuram ambientes como estes para suprir suas necessidades. Para a 

bibliotecária, ainda existem barreiras entre os usuários, as bibliotecas, os alunos, o 

programa do Sensibiliza UFF, etc., o que prejudica a inclusão dos usuários deficientes 

visuais.  

 Comparando a visão das duas bibliotecárias podemos perceber que o principal 

problema ao incluir o aluno deficiente visual no ambiente universitário é a falta de uma 

divulgação ampla e correta, para que todo e qualquer aluno tenha conhecimento deste 

espaço na biblioteca. 

  As bibliotecárias citam ainda que, não somente no ambiente da universidade, 

mas também no ambiente urbano, as leis devem ser seguidas corretamente. Afinal, um 

dos motivos pelos quais os usuários deficientes – neste caso, com qualquer tipo de 

deficiência – não usufrui corretamente dos espaços feitos especialmente para eles é a 

dificuldade que encontra na locomoção pelas cidades. Deve haver, portanto, uma 

preocupação maior com este grupo da sociedade, para que os mesmos tenham direitos 

à inclusão como qualquer outro individuo que não possua nenhum tipo de deficiência.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciamos o presente trabalho com o intuito de verificar, na Biblioteca Central do 

Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, a questão do acesso à informação por 

parte dos deficientes visuais, pretendendo verificar quais os serviços e tecnologias 

disponíveis na instituição para a inclusão deste grupo de pessoas como alunos ditos 

“normais”.  

 Ao longo do trabalho pudemos perceber que tal questão vai além do simples fato 

de haver ou não tais tecnologias e serviços nesta entidade. O tema foi aprofundado, no 

sentido de aproximar a questão da acessibilidade e inclusão das questões relacionadas 

à educação, tendo em vista ser a universidade um lugar de ensino e pesquisa. Para 

tanto fez-se um recorte histórico de modo a contextualizar os avanço legais alcandos 

pelas pessoas com deficiência, tanto em âmbito internacional e, principalmente, 

nacional. Vimos que, no inicio, a escassez de programas e tecnologias acabava por não 

incluir, mas excluir as pessoas com deficiência visual, devido ao fato de que somente os 

indivíduos que não enxergavam utilizavam esta tecnologia.  

 A primeira tecnologia que permitiu o acesso à informação e ao conhecimento às 

pessoas cegas foi o sistema Braille, desenvolvido no século XIX na França e aceito nas 

escolas para cegos em diversos países, inclusive o Brasil, onde o ensino de Braille foi 

introduzido, em 1845, no Instituto Benjamim Constant, no Rio de Janeiro. No século XX, 

face aos avanços das novas tecnologias de comunicação e informação, surgiram as 

chamadas tecnologias assistivas, cujos recursos se baseiam no uso de computadores e 

softwares. Uma dessas tecnologias é o DOSVOX, um sistema que promove a 

comunicação com o usuário através de síntese de voz, viabilizando o uso de 

computadores para deficientes visuais; permitindo-lhes, assim, maior independência 

nos estudos e na interação com outras pessoas. Uma das exigências do MEC é que 

todas as bibliotecas universitárias tenham este sistema disponível  
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 Ao longo dos anos, foram criados programas de reabilitação e inclusão destes 

indivíduos na sociedade e com o crescimento da tecnologia, a linguagem informacional 

começou a mudar e novos recursos começaram a surgir, propiciando a esta parcela da 

sociedade melhor atendimento quanto as suas necessidades informacionais. Porém, 

mesmo com todo este avanço tecnológico, os indivíduos que fazem parte deste grupo 

ainda sofrem preconceitos, o que dificulta, além de seu acesso à informação, a 

locomoção em locais que deveriam ser facilitadores.  

 Para facilitar um pouco mais a vida destes indivíduos, percebemos que foram 

criadas diversas leis de âmbito internacional que acabaram por intervir em nossas leis 

nacionais e fizeram com que o direito das pessoas com deficiência fosse reconhecido 

pela sociedade como direitos de cidadania.  

 Ressaltamos ainda que, além da educação escolar – que, apesar da 

precariedade, já é uma realidade no Brasil – o deficiente visual deve ter direito à 

inclusão no ambiente universitário como tal. Para isto, as universidades devem criar 

programas de inclusão e adquirir tecnologias que possam facilitar este movimento, além 

de tornar-se adequadas no quesito urbanístico. Quanto à biblioteca universitária, esta 

deve possuir tecnologias e serviços – estes sendo a preparação do profissional para 

que o mesmo possa atender estes usuários de maneira correta – que facilitem no 

momento da busca pela informação desejada. 

 Tratando-se da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) percebemos que as 

tecnologias assistivas estão presentes e os materiais são novos e de ótima qualidade, e 

que o serviço de referência para estes usuários é bom. Porém, o que ainda falta à 

universidade é uma divulgação maior desses recursos e de profssionais bibliotecários 

capacitados para usá-los.  

 Apesar da existência do Sensibiliza UFF, os espaços disponíveis e a política de 

inclusão da Universidade não são corretamente divulgados entre a comunidade 

universitária. Poucos professores, alunos e funcionários, por exemplo, sabem que a 

BCG oferece tecnologias assistivas para alunos cegos; que possui em sua coleção  um 
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acervo de livros em braile  além de audiolivros. .As observações de campo, nos fez 

perceber que, por haver poucos usuários com deficiência visual que usufruem do local, 

os materiais não são usados da maneira como deveriam.  

 Concluímos, portanto, que o que falta na BCG, bem como em outras bibliotecas 

e espaços universitários, é uma preocupação maior com os indivíduos que façam parte 

desta parcela da população. O descaso e a o preconceito – neste caso com o deficiente 

em geral – infelizmente é uma realidade em nosso país e, portanto, não conseguiremos 

mudar esta visão se continuarmos com as mentes tão fechadas com relação a esta 

questão. Melhorias devem ser feitas para que a pessoa com deficiência possa ser 

incluída na sociedade de maneira correta e ter seus direitos e deveres devidamente 

respeitados e cumpridos.   
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