
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHELY ISABEL DO NASCIMENTO MARÇAL 
 

 
 

 
 
 

COMO LER QUANDO NÃO SE VÊ? 
A FORMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES PARA A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL: UM ESTUDO DE CASO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                                        NITERÓI 
                                                                            2016 

 
 



MICHELY ISABEL DO NASCIMENTO MARÇAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO LER QUANDO NÃO SE VÊ? 
A FORMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES PARA A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL: UM ESTUDO DE CASO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientadora: Profª Dra. Rosimere Mendes Cabral 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Niterói 
2016 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Ciência 
da Informação da Universidade Federal 
Fluminense como requisito para obtenção 
do grau de Bacharel em Biblioteconomia e 
Documentação. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

M313c    Marçal, Michely Isabel do Nascimento  

      Como ler quando não se vê? A formação do desenvolvimento de 

coleções para pessoa com deficiência visual: um estudo de caso. / Michely 

Isabel do Nascimento Marçal. – 2016. 

   56 f.  

   Orientador: Rosimere Mendes Cabral. 

   Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Arte e 

Comunicação Social, 2016.     

       Bibliografia: f  13-56. 

  1. Desenvolvimento de coleções . 2. Bibliotecas universitárias. 3.  

Pessoa com deficiência visual. 4. Acessibilidade.  I. Cabral, Rosimere 

Mendes. II. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Arte e 

Comunicação Social. III. Título. 

                                                                                  CDD 025. 027.7                                                                



MICHELY ISABEL DO NASCIMENTO MARÇAL 
 
 

COMO LER QUANDO NÃO SE VÊ? 

A FORMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES PARA A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL: UM ESTUDO DE CASO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprovado em ......./.........2016. 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

Profª Dra. Rosimere Mendes Cabral – orientadora  
 Universidade Federal Fluminense – UFF   
 
 
 

Profª Dra. Sandra Badini 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 
 

Profª Dra. Julietti de Andrade 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 
 

Niterói 
2016 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense como requisito 

para obtenção do grau de Bacharel em 

Biblioteconomia e Documentação. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dedico esta minha monografia 
primeiramente á Deus por ter me 
dado  forças para continuar. Depois 
aos meus pais José Pedro e Josefa 
Isabel ao meu marido Carlos Eduardo 
e aos meus irmãos Gisele Isabel e 
Edson José. Obrigada por toda ajuda, 
carinho, dedicação e paciência que 
tiveram comigo durante esses anos. 
Esta vitória, sem dúvida não é só 
minha mas é uma conquista nossa! 
Obrigada por tudo!  

 

 



AGRADECIMENTOS 

 
Gostaria de agradecer a minhas amigas e companheiras de turma que estiveram 
comigo durante esses anos: Diana, Isis, Jacqueline, Isis, Sabrina e Tais. Obrigada 
pelas risadas, pelo carinho, paciência e amizade que tiveram comigo durante todo 
esse período. Obrigada por estarem também presentes em momentos difíceis da 
minha, toda experiência trocada com certeza contribuiu muito para o meu 
crescimento. Falar de cada uma seria difícil pois todas tem uma qualidade diferente, 
mas uma coisa é certa vocês estarão presentes pra sempre em meu coração.  
Gostaria de agradecer também a minha orientadora a professora Rosimere por ter 
dedicado um pouco do seu tempo para me orientar. Muito obrigada por toda 
dedicação e comprometimento que teve comigo durante esse período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Pra Quê 

Se quiser me ajudar, pergunte primeiro  

se eu preciso.  

E se for me ajudar, entenda primeiro como.  

Se quiser que eu te reconheça  

então me diga teu nome.  

Se quiser mais poesia,  

então me cante tua canção.  

Se for me guiar,  

não me empurre à tua frente.  

Seja minha estrela guia  

abrindo o caminho pra mim.  

Se quiser que eu veja algo  

não aponte, faça a ponte,  

Com palavras, descrição,  

ou então me leve até lá...  

Se quiser me entender, não precisa esforço,  

não há nada demais!  

Assim como você e todo mundo,  

sou diferente de todo mundo.  

Sou única, sou cigana,  

sou do samba e sou da paz.  

Se quiser entender meu problema,  

feche os olhos e se olha.  

Veja suas idéias gastas,  

entenda que eu não tenho problema algum.  

Tenho apenas uma maneira diferente  

de ver o mundo...  

Me dê então um beijo daqueles  

que só você sabe dar.  

Pra que que a gente precisa ver?  

Sabe lá...  

Me cante aquelas canções  



que só você sabe cantar.  

Pra que que a gente precisa ver?  

Sabe lá...  

Quem não é diferente?  

Quem não tem dificuldades?  

Quem não é diferente? Me diz...  

Quem não tem dificuldades? Me diz... 

 
 

Sara, Bentes.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



RESUMO  
 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo mapear e analisar a formação do 

desenvolvimento de coleções para portadores de deficiência visual em Instituições 

de ensino superior na região central de Niterói, RJ. Também visa descrever quais 

instituições possuem aparatos tecnológicos apropriados e quais instituições 

desenvolvem projetos de leitura aos portadores de deficiência visual. Descreve a 

importância da política de desenvolvimento de coleções bem como a 

conscientização dos bibliotecários em fundamentar a compra, doação e permuta de 

materiais acessíveis dentro da política. Discorre sobre o tema acessibilidade e 

pessoa com deficiência. Apresenta uma gama de tecnologias assistivas que o 

bibliotecário pode utilizar para inclusão. Finaliza, reconhecendo as vantagens que a 

inclusão oferece á pessoa com deficiência visual quando esta inserida no universo 

da leitura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de coleções. Biblioteca universitária. Pessoa 
com deficiência visual. Acessibilidade. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This paper discusses aims to map and analyze the formation of the development of 
collections for visually impaired in higher education institutions in the central region of 
Niterói, RJ. It also aims to describe which institutions have appropriate technological 
apparatuses and institutions which develop reading projects for the visually impaired. 
Describes the importance of the collection development policy and awareness of 
librarians support the purchase, donation and exchange accessible materials within 
the policy. Discusses the topic accessibility and disabled person. It offers a range of 
assistive technologies that the librarian can use. Terminates, recognizing the 
advantages that the inclusion offers to the person with visual impairment when it 
inserted in the reading of the universe. 
 
KEYWORDS: Collection development. university library. Visually impaired person. 
Accessibility 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho apresentará um importante processo de formação e 

crescimento do acervo conhecido como: desenvolvimento de coleções. Segundo 

Maciel e Mendonça (2000, p. 17)  esse processo é composto por seis etapas: 

estudo de comunidade, seleção, aquisição, avaliação, desbastamento e 

descarte. Para Vergueiro (1989, p. 15) “o desenvolvimento de coleções é um 

processo ininterrupto[...] não é algo que começa hoje e tem prazo estipulado 

para seu término, e nem um processo homogêneo, idêntico em toda biblioteca”. 

Essa atividade compreende uma importante tarefa que deveria estar presente 

em todas as unidades de informação. Cada biblioteca tem um objetivo e atende 

a um tipo de usuário então, para que o crescimento do acervo ocorra de maneira 

harmoniosa é necessário que todas as seis etapas estejam presentes na política 

de desenvolvimento de coleções. Para Weitzel (2006, p. 18) a política constitui-

se em um “documento formal” elaborado pelos bibliotecários da instituição, a fim 

de apoiar as decisões no que diz respeito a expansão do acervo.  

Atualmente, as bibliotecas assim como as salas de aula vem se 

adaptando para serem espaços inclusivos a todas as pessoas, especialmente 

aos portadores de deficiência, o termo deficiente vem sendo bastante discutido 

ao logo dos anos. No Brasil a pessoa com deficiência já foi denominada 

segundo Sassaki (2003) como: inválida, incapacitada, defeituosa, excepcionais e 

especiais. No entanto, hoje em dia é mais adequado utilizar o termo Pessoa com 

deficiência. O decreto 6.949 (2009) versa sobre a convenção dos direitos 

humanos das pessoas com deficiência e define: “pessoas com deficiências são 

aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual 

(mental), ou sensorial (visão e audição)”. Todavia, resolvi apenas  falar dos 

deficientes visuais como tema central deste trabalho.  

De acordo com a FUNDAÇÃO DORINA NOWILL para cegos a pessoa 

com deficiência visual “é aquela com perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida da visão. O nível de acuidade visual pode variar, o que determina dois 

grupos de deficiência, a cegueira e  a baixa visão ou visão subnormal”. A 

cegueira é a perda total ou parcial da visão, normalmente leva as pessoas a 

necessitarem do sistema Braille. Já a  baixa visão ou visão subnormal  

compromete o desempenho da visão, geralmente após o tratamento ou correção 

as pessoas com essa deficiência conseguem ler textos ampliados ou utilizando 

aparatos tecnológicos acessíveis.  
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A pesquisa apresentará algumas instituições de ensino superior voltadas 

para a inclusão de pessoas com deficiência visual no universo da leitura. No 

decorrer do trabalho veremos que o principal papel da biblioteca universitária 

segundo Miranda (2007, p. 4) “é atender as necessidades informacionais da 

comunidade acadêmica (alunos, corpo docente, discente, pesquisadores e 

técnico-administrativo)”. A biblioteca universitária é responsável por formar 

profissionais tanto para o mercado de trabalho quanto para a pesquisa, ensino e 

extensão, no entanto me pergunto, Ás bibliotecas universitárias localizadas na 

região central de Niterói desenvolvem suas coleções pensando no deficiente 

visual? Elas estão preparadas para atender deficientes visuais? Na política de 

desenvolvimento de coleções está fundamentada a compra de materiais em 

Braille? Quais aparatos tecnológicos específicos oferecem aos portadores de 

deficiência visual?. Segundo Fialho, (2012, p. 156) “As bibliotecas devem ser 

acessíveis, possibilitando que quem as procure, consiga satisfazer suas 

necessidades de busca de informação”, os bibliotecários devem adequar suas 

unidades de informação para atender a toda diversidade de usuários.  

Atualmente, existem poucos materiais disponíveis comercialmente em 

formatos acessíveis ao deficiente visual, se comparados aos que são publicados 

impressos periodicamente pelas editoras. É fundamental que o portador de 

deficiência visual esteja igualmente inserido dentro das bibliotecas acessando  

todo tipo de informação. Partindo dessa premissa, resolvi elaborar esse 

levantamento afim de, identificar a existência de instituições comprometidas com 

a inclusão dos deficientes visuais no ambiente da leitura.  É imprescindível, que 

existam programas de leitura, tecnologia assistiva, livros em formatos acessíveis 

e adaptados ao portador de necessidades visuais para que possam estar 

igualmente integrados na sociedade. Por isso o objetivo geral deste trabalho é: 

-mapear e analisar a formação do desenvolvimento de coleções para portadores 

de deficiência visual em Instituições de ensino superior na região central de 

Niterói, RJ. 

Já os objetivos específicos são:  

-Descrever quais instituições que possuem aparatos tecnológicos apropriados; 

-Quais instituições desenvolvem projetos de leitura aos portadores de deficiência 

visual.  

Os deficientes visuais tem as mesmas necessidades de informação que 

as pessoas que enxergam. As pessoas que enxergam gostam de ler jornais, 
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revistas ou viajar na leitura de um bom livro. Assim como elas, pressupõe-se que 

grande parte dos deficientes visuais também gostaria de ter acesso a esse tipo 

de informação.  

A metodologia da pesquisa se caracteriza como pesquisa de campo e 

revisão de literatura. Serão avaliadas quatro bibliotecas de instituições de ensino 

superior, a Biblioteca da BCG que pertence a Universidade Federal Fluminense 

e as outras três privadas. As 3 bibliotecas universitárias privadas analisadas por 

uma questão de ética, não será divulgado o nome delas. Apenas sabe-se que 

são bibliotecas de renomadas instituições de ensino superior localizadas na 

região central de Niterói, RJ. Iremos distingui-las da seguinte forma: Biblioteca 

universitária privada A, B e C. Através dessa pesquisa pretende-se perceber se 

existe ou não  bibliotecas universitárias no centro de Niterói comprometidas em 

proporcionar a pessoa com deficiência visual uma incrível viagem pelo universo 

da leitura. 

A fundamentação teórica deste trabalho se embasou primeiramente em 

renomados autores da Biblioteconomia na área de desenvolvimento de 

coleções: Alba Costa Maciel e Marília R. Alvarenga, Nice Menezes de 

Figueiredo, Maria Christina Barbosa Almeida, Simone da Rocha Weitzel e 

Waldomiro Vergueiro. Em seguida para discorrer sobre o assunto deficiente 

visual, consultou-se o portal do Instituto Benjamin Constant, além dos seguintes 

autores: Cristiane  Mineiro da Silva Chirley,  Rosemary Kavanagh e Christensen 

Beatrice Skold, Romeu Kazumi Sassaki, Garry Bowman etc. Finalmente, para 

falar sobre deficientes visuais em universidades, inclusão, acessibilidade e suas 

tecnologias foram utilizadas as normas sobre acessibilidade NBR 9050:2004 e 

NBR 15.599:2008, o decreto Nº 6.949 lei que garante igualdade de direitos e 

melhores condições de vida a pessoas com deficiência, além dos autores 

Gabriela Ayres Ferreira e Regina de Barros Cianconi, Rita Bersch,  Claunice 

Maria Dorneles,  Janaina Fialho e Daiane de Oliveira Silva, Eryka Fernanda 

Pereira Gonçalves entre outros. 

O trabalho está organizado em 8 Seções, primeiramente será 

apresentado a definição do desenvolvimento de coleções que é uma atividade 

primordial para o crescimento do acervo dentro das bibliotecas, essa atividade 

envolve seis etapas: estudo de comunidade, seleção, aquisição, avaliação, 

desbastamento e descarte. Na seção seguinte será abordado a política de 

desenvolvimento de coleções que tem como propósito definir 

critérios/parâmetros para o desenvolvimento e atualização do acervo. Já a seção 
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3 versará sobre a biblioteca universitária pública e privada, seus objetivos, 

funções e deveres. Logo em seguida, na seção 4 se discutirá sobre  a 

nomenclatura “pessoa com deficiência” e seus avanços ao longo do tempo.  

Na próxima seção é traçado um panorama histórico sobre a 

acessibilidade e sobre o método mais utilizado e mais importante para a pessoa 

portadora de deficiência visual: o BRAILLE. Esse método foi inventado na 

França por Louis Braille e possibilita aos deficientes visuais contato com a leitura 

e a escrita. Ainda nesta seção é apresentado duas importantes normas: a norma 

brasileira a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos - NBR 

9050 ela estabelece critérios e parâmetros que discorrem sobre a acessibilidade 

do espaço físico no ambiente.  Já a NBR 15599/2008 fornece diretrizes gerais 

para a acessibilidade em comunicação com ou sem auxílio da tecnologia 

assistiva. Na seção seis é abordado sobre as tecnologias assistivas, que são na 

verdade um conjunto de aparatos tecnológicos que  possibilitam ao deficiente 

visual maior autonomia ao desempenhar suas tarefas. Na próxima seção são 

expostos os resultados da pesquisa de campo. E finalmente, na seção oito é 

apresentado  a conclusão do trabalho. 
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 2 DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

Esta seção versará sobre o desenvolvimento de coleções. O 

desenvolvimento de coleções é responsável pela formação e crescimento do 

acervo, não é uma atividade simples mas pressupõe-se que deveria ocorrer 

periodicamente dentro das unidades de informação já que, sem esse processo a 

biblioteca não existiria.  

Vergueiro (1989, p. 11) estima que o termo desenvolvimento de coleções 

foi comumente utilizado no final dos anos 60 e 70,  segundo ele entre essas 

décadas surgiu um acontecimento chamado de: “movimento para o 

desenvolvimento  de coleções”. A partir daí, a comunidade bibliotecária do 

mundo inteiro, começou a tratar de maneira mais ordenada esta atividade tão 

importante dentro das bibliotecas.   

Vergueiro (1989, p. 15) considera esse “processo ininterrupto”, ou seja 

uma prática diária dentro das bibliotecas. No entanto, veremos nos próximos 

capítulos que ainda existem várias unidade de informação tratando sua coleção 

de maneira desordenada. Maciel e Mendonça (2000, p. 16) consideram o 

desenvolvimento de coleções: 

 

uma atividade de planejamento, onde o reconhecimento da 
comunidade a ser servida e suas características culturais e 
informacionais oferecerão a base necessária e coerente para o 
estabelecimento de políticas de seleção [...] 
 

 É notório que cada biblioteca tem sua razão de existir e um público 

específico para atender, uma biblioteca universitária por exemplo deve 

disponibilizar todos os tipos de materiais para seu público. Ranganathan já dizia 

em uma de suas sábias leis “A Biblioteca á uma organização em crescimento”, 

ou seja, desde o momento de seu nascimento ela deve procurar sempre se 

desenvolver e desenvolver sua coleção pensando em todos os seus usuários.  

Para os autores Vergueiro (1989), Maciel  e Mendonça (2004), e Weitzel 

(2012) o desenvolvimento de coleções é um processo composto por seis etapas: 

estudo de comunidade, seleção, aquisição, avaliação, desbastamento e 

descarte. A primeira etapa estudo de comunidade versa sobre a importância de 

se conhecer a comunidade em que a biblioteca atenderá. Para Figueiredo (1994, 

p. 65) o estudo da comunidade “é uma investigação de primeira mão, uma 

análise e coordenação dos aspectos econômicos, sociais  e de outros aspectos 
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inter-relacionados de um grupo selecionado”.  Esse estudo deve ser feito pela 

equipe de bibliotecários e é sem dúvida primordial para a gestão das  unidades 

de informação. 
Neste sentido, considerando o contexto das universidades 
brasileiras, é fundamental iniciar esta etapa coletando dados “em 
casa”, que estão presentes nos bancos de dados da própria 
universidade. Dessa forma, é possível obter um breve perfil e 
quantidade de alunos de graduação e pós-graduação das 
escolas, institutos, faculdades e programas bem como dos 
docentes e pesquisadores nos departamentos de ensino e de 
pesquisa e demais usuários que fazem parte da comunidade 
daquela universidade ( WEITZEL, 2006, p. 21) 
 

Para Miranda (2007, p. 4) o objetivo da biblioteca universitária “é atender 

as necessidades informacionais da comunidade acadêmica (alunos, corpo 

docente, discente, pesquisadores e técnico-administrativo)”. Atendendo a 

comunidade acadêmica, deve atingir a todos, independente de raça, sexo, 

religião e principalmente deficiência. 

Já a segunda etapa do desenvolvimento de coleções contempla a 

seleção, não menos importante ela é responsável pela seleção das obras que 

comporão o acervo. Assim como na etapa de estudo de usuários a seleção 

também requer uma comissão para seleção de materiais. Para Weitzel (2012, 

p.182): 
 
Processo de seleção: está relacionado com as etapas da 
seleção, inclui o trabalho da comissão de seleção que toma 
decisões sobre quais itens devem ser incorporados e elabora a 
lista desiderata, isto é, a lista de itens aprovados para serem 
incorporados segundo critérios estabelecidos em uma política; E 
a demanda reprimida que indica títulos procurados pelos 
usuários e não possuídos pelas bibliotecas. 
 

O bibliotecário também pode e deve recorrer a professores, alunos e 

funcionários da própria instituição quando for  selecionar materiais.  Nesta etapa 

obter a opinião de todos é fundamental para a qualidade e desenvolvimento do 

acervo.  

Vergueiro (2010, p. 12-17) em sua obra seleção de materiais apresenta 

alguns fatores que influenciam no processo de seleção de materiais para o 

acervo são eles: o assunto, o usuário, o documento e o preço. O assunto esta 

relacionado ao conteúdo dos materias que irá atender as áreas em que a 

instituição atua. O fator usuário beneficia diretamente o público específico da 
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instituição. Já o fator documento está relacionado aos documentos necessários 

para cada assunto. Por fim, o fator preço diz respeito a cotação e ao custo dos 

materiais. 

Selecionar não é uma tarefa das mais fáceis, além dos fatores que 

influenciam o processo é necessário também uma política para que se  utilize 

critérios para seleção de materiais. A política veremos com mais clareza na 

seção 2.1, já os critérios de seleção discorreremos aqui sobre eles. Os critérios    

tem por objetivo nortear periodicamente o trabalho do bibliotecário em sua tarefa 

de selecionar. Para Vergueiro (2010, p.19-47) os critérios de seleção são: 

critérios que abordam o conteúdo dos documentos, critérios que abordam a 

adequação ao usuário e critérios relativos a aspectos do documento.  

 O primeiro critério aborda o “conteúdo dos documentos” e subdivide-se 

em autoridade, precisão, imparcialidade, atualidade e cobertura/tratamento.  Em 

relação a autoridade essa subdivisão da credibilidade a autores que já tenham 

produzido no passado obras de qualidade. A precisão visa analisar se as 

informações dos documentos são apresentadas de maneira correta e precisa. A 

imparcialidade deve ser um fator preponderante ao selecionar materiais, pois  

para o bibliotecário verificar a qualidade de todo material deve-se mostrar 

imparcial na escolha e sem “favoritismos”. O profissional da informação deve 

verificar também a atualidade dos documentos que serão incorporados ao 

acervo de acordo com a demanda de cada instituição. Já a cobertura/tratamento 

esta relacionado a forma como o assunto é tratado, ou seja se o livro realmente 

se propõe a cobrir na íntegra todos os assuntos propostos (VERGUEIRO, 2010). 

O segundo critério, “a adequação ao usuário” se subdivide-se em: 

conveniência, idioma, relevância/interesse e estilo. O primeiro, a conveniência 

visa verificar se o documento abrange ao mesmo nível intelectual de 

“vocabulário e visual” dos usuários da respectiva instituição. Verificar se o  

idioma da obra que será incorporado ao acervo atende a maioria dos usuários. A 

relevância/interesse o bibliotecário deve avaliar se o documento é relevante ou 

interessante para incorporar-se ao acervo. O estilo verifica se o assunto esta 

adequado ao perfil de usuário da instituição. 

Finalmente o último critério “aspectos adicionais do documento” se 

subdivide-se em: características físicas, aspectos especiais, contribuição 

potencial e custo. Nas características físicas avalia-se o tipo do documento se as 

informações são claras, se o tamanho é adequado enfim, avalia-se o aspecto 

físico do material. Nos aspectos especiais, são avaliados a “qualidade de 
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bibliografias, apêndices, notas, índices dentre outros elementos que contribuam 

para melhor utilização do documento” Vergueiro (1989, p. ). A contribuição 

potencial leva em consideração que cada novo documento deve ser analisado 

sobre um critério em relação aos demais materiais, o bibliotecário avaliará se os 

novos documentos trazem uma “perspectiva enriquecedora ao acervo” ou 

apenas se somarão ao acervo antigo. O profissional da informação também 

deve levar em consideração o custo dos materiais, sempre levando em conta a 

proposta mais vantajosa para a instituição. O bibliotecário pode verificar edições 

mais baratas tais como encadernações simples, edições de bolso, editoras com 

menores preços e etc, lembrando que além do custo  deve perceber se a 

qualidade dos materiais esta  atendendo as necessidades dos usuários. 

Após, a etapa de seleção abordaremos a etapa a aquisição. Segundo 

Maciel e Mendonça (2000, p. 21), a atividade de aquisição das bibliotecas é um 

processo que implementa o que foi decidido na etapa de seleção, ou seja, a 

aquisição “inclui todas as atividades inerentes aos processos de compra, doação 

e permuta de documentos.” Nesta etapa é possível adquirir materiais, comprar 

assinaturas de periódicos através de verbas ou simplesmente obter materiais 

através da aquisição cooperativa. Segundo Lima e Figueiredo (1984, p.146) a 

aquisição cooperativa “possibiliza adquirir títulos ou cópias dele em outra 

biblioteca em nível nacional ou internacional” ainda é possível compartilhar 

recursos através de “consórcios, redes, programas de permuta e recebimento de 

doações”.  

Além da aquisição cooperativa, Maciel e Mendonça (2010) também 

consideram muito importante que a biblioteca faça uma aquisição planificada, ou 

seja, tenha um planejamento anual de obras que considera prioridade adquirir. 

Caso a instituição seja pública e necessite comprar alguma obra fora desse 

planejamento anual é possível fazer uma compra por adiantamento.  

 
As compras por adiantamento são destinadas ás aquisições 
que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar os 
procedimentos normais de licitação. O adiantamento-prática 
conhecida como verba de pronto pagamento ou suprimento de 
fundos é um valor fornecido pela administraçao, depositado em 
conta bancária em nome de servidor credenciado pela 
biblioteca, que executará as compras e o pagamento 
diretamente ao fornecedor (VERGUEIRO, 1996, p. 30) 
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 Para adquirir materiais em bibliotecas privadas o bibliotecário deve 

observar as regras vigentes das instituições. A aquisição de materiais requer 

muita organização, pois o bibliotecário deverá realizar a cotação, acompanhar 

boletos, controlar processos, decidir sobre as modalidades de compra e seleção 

de fornecedores. Esta etapa exige comprometimento e conhecimento em 

relação aos procedimentos burocráticos.  

      Atualmente, uma das maiores dificuldades da maioria das bibliotecas  

é com a falta de verba, principalmente devido a atual crise financeira que 

assombra nosso país. Todavia, o bibliotecário com seu perfil pró ativo deve 

construir estratégias afim de, conseguir instrumentos específicos para atender 

sua comunidade. Por exemplo, uma biblioteca universitária que contemple uma 

pessoa portadora de deficiência visual deve ter o insumo necessário para que 

ela possa estudar. Os principais materiais necessários são: livros em Braille, 

áudios livros entre outros, quando esses materiais não estão presentes dentro 

da biblioteca, o bibliotecário pode tentar adquirir através de permuta (troca), 

doação ou até mesmo intercâmbio entre bibliotecas. Em pleno século XXI, é 

inadmissível que o usuário ainda fique sem informação. 

A próxima etapa do desenvolvimento de coleção é a avaliação, esta etapa 

tem por objetivo avaliar a coleção, afim de perceber se a mesma esta atendendo 

com presteza aos usuários. Para Figueiredo (1998, p. 97-98) a avaliação de 

coleções em bibliotecas “é efetivamente, uma avaliação dos métodos de 

seleção”. Assim como as etapas anteriormente de desenvolvimento de coleções 

envolviam todos profissionais da biblioteca a avaliação também requer a 

participação de todos. A avaliação possibilita que profissionais avaliem o uso, 

qualidade, atualidade do acervo como também permite observar se a biblioteca 

não possui algum material mas, gostaria de adquirir.  

A avaliação é possível através da utilização dos seguintes métodos: 

qualitativo e quantitativo.  

 
Avaliação quantitativa (método)- Baseado em dados estatísticos 
principalmente sobre dados da coleção, assunto, idade, clientela 
etc... um exemplo deste processo seriam os dados estatísticos 
colhidos sobre os assuntos solicitados pelos usuários e não 
atendidos pela biblioteca. Avaliação qualitativa (método)- 
Preocupado com o conteúdo do acervo. Podem ser realizadas 
através do julgamento de especialistas, através da comparação 
com bibliografias publicadas ou mesmo especialmente 
elaboradas para este fim, ou através do uso da coleção. 
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(MACIEL ; MENDONÇA, 2000, p. 24) 

Antes do bibliotecário ir aplicando esses métodos é necessário a escolha 

de um, para que possa definir critérios, periodicidade, objetivos e o que será 

preservado ou não no acervo. O conhecimento profundo dessas metodologias, 

com certeza contribuirá para resultados mais eficazes e satisfatórios.  

Após a realização da avaliação, inicia-se a penúltima etapa do 

desenvolvimento de coleções: o desbastamento. Para Maciel e Mendonça 

(2006, p. 25) o “desbastamento consiste na retirada de documentos pouco 

utilizados pelos usuários, […] para os depósitos especialmente criados para 

abrigar este material de consultas eventuais”. Segundo Weitzel (2012) essas 

coleções vão para depósitos especiais, para receberem tratamento técnico 

apropriado ou simplesmente permanecerem nestes lugares até que um usuário 

apresente  interesse pela obra.  

Finalmente, a última etapa: o descarte. Segundo Maciel e Mendonça 

(2006, p. 25) “o descarte consiste na retirada definitiva do material do acervo da 

biblioteca, com a correspondente baixa nos arquivos de registro da mesma”. O 

descarte também é denominado por Maciel e Mendonça (2006, p. 25) como 

“seleção negativa”. O descarte deve ser feito com cautela pelos profissionais, 

pois qualquer escolha mal sucedida resultará numa perda irreparável para o 

acervo. A periodicidade de realização desta tarefa deve estar bem definida na 

política de desenvolvimento de coleção. Embora, todos os profissionais da 

informação tenham conhecimento desta etapa, ainda observamos várias 

Unidades de informação não executando essa tarefa.  

Todas as etapas aqui apresentadas desempenham um importante papel  

dentro das instituições. Elas devem estar fundamentas dentro da política de 

desenvolvimento de coleções, para que a biblioteca cumpra com eficiência e 

eficácia seu maior legado: atender com presteza o usuário.  

 

2.1 Políticas de desenvolvimento de coleções 

Para vergueiro (1989) a política de desenvolvimento de coleções é um 

instrumento fundamental para o desenvolvimento de coleções, é ela que irá 

“direcionar os planos de ações”, padronizando e fundamentando todas decisões 

em um documento formal que servirá de subsídio aos profissionais da instituição 

e aos que poderão surgir com o passar do tempo. Uma política bem elaborada 
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beneficiará a toda equipe e trará qualidade na execução das tarefas, pois as 

decisões serão tomadas segundo critérios pré estabelecidos e não de maneira 

aleatória.  

A politica funcionará como diretriz para as decisões dos 
bibliotecários em relação a seleção do material a ser incorporado 
ao acervo e a própria administração dos recursos informacionais. 
É ela que irá prover uma descrição do estado geral da coleção,  
apontar o método de trabalho para consecução dos objetivos e 
funcionar como elemento de argumentação do bibliotecário, 
dando-lhe subsídios para discussão com autoridades superiores, 
tanto para a obtenção de novas aquisições como para recusa 
em imposições estapafúdicas. (VERGUEIRO, 1989, p. ) 

A biblioteca deve seguir sempre sua política, e realizar sempre que 

possível sua atualização. Dentro da política deverá esta fundamentada a 

comunidade na qual  a biblioteca atenderá, o motivo para a realização da 

seleção, aquisição, avaliação, desbastamento e o descarte. Para realizar estas 

tarefas é essencial que o bibliotecário conheça bem o acervo, seus usuários, 

além de estar por dentro de toda produção intelectual da qual a instituição 

atende.  

Uma biblioteca universitária por exemplo, deve trabalhar em parceria com 

a universidade, desempenhando a missão de disseminar o conhecimento a toda 

comunidade acadêmica. Segundo Miranda (2007, p. 9) a política de 

desenvolvimento de coleções neste tipo de instituição deve estar em 

consonância com as diretrizes do Ministério da Educação e Cultura. O MEC é o 

órgão responsável por fiscalizar a qualidade do ensino no Brasil, ele também é 

encarregado de fiscalizar num determinado período as bibliotecas da instituição 

de ensino superior.  

Ainda segundo Miranda (2007) o MEC avalia não só a estrutura, 

mobiliário mas também a bibliografia básica e complementar do acervo. 

Atribuindo uma nota que leva em consideração à qualidade e à quantidade 

mínima de títulos e exemplares por aluno. A bibliografia básica também 

conhecida como  “coleção de Lastro” de acordo com Weitzel (2006, p. 49) “trata-

se de uma coleção fundamental para propiciar as atividades de pesquisa. […] é 

formada pelos clássicos de cada área, traduções, e obras citadas em listas 
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básicas ou oficiais do MEC.” Já a coleção complementar segundo a autora 

objetiva complementar o acervo das bibliotecas com “materiais informacionais” 

voltados para todas as áreas do conhecimento. 

A literatura básica, como o próprio nome já destaca, é 
imprescindível para o andamento das atividades acadêmicas, ou 
seja, é obrigatória na formação da coleção, devendo ser 
adequada, pertinente, atualizada e com relevância acadêmico-
científica. O Ministério da Educação recomenda, para material 
nacional, que em cada 10 (dez) alunos matriculados por 
disciplina, 01 (um) exemplar deverá ser adquirido, sendo 
importante acompanhar o crescimento da instituição, verificando 
o surgimento de novos cursos, como também a ampliação na 
oferta de vagas. A biblioteca precisará formar seu acervo 
destinado à consulta local, onde 01 (um) exemplar da coleção 
básica permanecerá na coleção (MIRANDA, 2007, p.9) 

A biblioteca como um “organismo em crescimento” deve possuir um 

acervo bem diversificado e atualizado, não só devido as exigências do MEC mas 

principalmente porque esta comprometida em oferecer um acervo de qualidade 

aos usuários. A política garantirá que todas as etapas do desenvolvimento de 

coleções sejam cumpridas e certificará que a biblioteca sempre atenderá aos 

padrões exigidos pelo MEC. 
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3 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA PÚBLICA E PRIVADA  

Nesta seção falaremos sobre a biblioteca universitária pública e privada 

ambas tem o mesmo propósito: atender a comunidade da instituição de ensino 

superior. Carvalho estima (2004, p. 78) que a origem das bibliotecas 

universitárias ocorreu durante a idade média e está relacionada com a 

bibliotecas  “das ordens religiosas, que deram sustentação ao movimento de 

criação das universidades”. Nessa época a biblioteca era administrada por 

algum religioso ligado a igreja católica, que guardava toda a coleção num local a 

sete chaves. Incrivelmente,  os poucos livros que eram disponíveis para consulta 

ficavam acorrentados para não serem furtados pelos usuários. Ainda segundo 

Carvalho (2004) o inicio das universidades brasileiras  ocorreu graças a  ações 

dos Jesuítas,  originando também as bibliotecas universitárias. Durante os 

séculos XIX e XX houve o “surgimento das escolas superiores ” que impulsionou 

a formação de bibliotecas ligadas a instituições de ensino superior no país. 

Segundo Santos (2014, p. 6)  

a primeira universidade brasileira, é denominada “Universidade 
do Brasil, criada no Rio de Janeiro (1920), que reúne a Escola 
Politécnica (de Medicina e Direito), instituída pelo presidente da 
República, Epitácio Pessoa (1865-1942) […] Em 1947, cria-se a 
primeira Biblioteca Central na Universidade de São Paulo, 
desenvolvendo o serviço de catálogo coletivo de livros e 
periódicos. Em 1953, a Biblioteca da Universidade de Recife 
desenvolve o serviço central de bibliotecas (aquisição e 
processamento técnico). Em 1960, a Biblioteca da Universidade 
Federal da Bahia inicia o Serviço Central de Informação 
Bibliográfica.  

Com o passar dos anos a biblioteca foi se desenvolvendo, adquirindo 

características próprias e ganhando seu espaço. Já não era apenas  depositária 

de conhecimento, mas sim disseminadora da informação. Sob a visão de 

Miranda (2007, p. 4) podemos afirmar que a finalidade da biblioteca universitária 

é 

atender as necessidades informacionais da comunidade 
acadêmica (corpo docente, discente, pesquisadores e técnico-
administrativo), direcionando sua coleção aos conteúdos 
programáticos ou em projetos acadêmicos dos cursos 
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ministrados pela universidade a qual encontra-se inserida. 

 

As bibliotecas universitárias apoiam as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, são responsáveis pela geração, produção e organização  da 

informação. Elas se propõem a atender aos objetivos da comunidade 

acadêmica, quando oferecem um acervo de qualidade promovem a construção 

de conhecimento aos usuários.  

No decorrer do século XX segundo Carvalho (2004, p. 90) as bibliotecas 

começam a caminhar junto com as novas tecnologias da informação, 

adaptando-se as mudanças passam a conviver com novos modelos de 

bibliotecas o tradicional e o virtual. Assim como esses novos paradigmas a 

criação de bibliotecas com espaços inclusivos, especialmente aos portadores de 

deficiência  representou sem dúvida um grande progresso para socialização do 

conhecimento. Uma instituição que contemple uma pessoa portadora de 

deficiência visual por exemplo, deve procurar satisfazer as necessidades 

informacionais de seus usuários desenvolvendo sua coleção com materiais em 

Braille, audio livros e recursos tecnológicos apropriados.  

As bibliotecas são espaços sociais que sempre guardam a 
memória humana registrada e com a responsabilidade de prover 
o acesso às informações armazenadas, contribuindo para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais humana e digna[…] A 
biblioteca universitária, conectada às novas tecnologias é 
responsável pela integração entre usuários e fontes de 
informação, reforçando o desenvolvimento dos cidadãos. As 
tecnologias permitem o acesso ao conhecimento e as bibliotecas 
devem buscar ações e ferramentas que permitam localizar, 
filtrar, organizar e resumir informações que sejam úteis ao 
usuário independente do lugar em que eles se 
encontrem.(SANTOS, 2014 p. 9) 

 

Toda biblioteca deve ter um planejamento anual, e nele deve esta 

fundamentada a compra desses recursos, pois se a biblioteca não oferecer 

suporte a esses usuários estará fugindo dos seus princípios. Infelizmente 

sabemos que a falta de verbas pode ser uma problemática, no entanto existem 

outras maneiras das instituições contribuírem para o aprendizado dos 

consulentes. Através da permuta, doação ou até mesmo intercâmbio entre 



27 

bibliotecas é possível oferecer serviços básicos e de qualidade aos usuários. 

Dessa maneira a biblioteca universitária estará caminhando junto com finalidade 

da universidade e estará cumprindo o seu principal objetivo que é promover o 

acesso a informação e ao conhecimento. 

Nos últimos anos, os governantes e instituições em todo país têm 

promovido ações para a inclusão das pessoas com deficiência, no entanto ainda 

é um desafio para as bibliotecas criarem espaços mais inclusivos e acessíveis a 

esses usuários. Os livros em Braille os audios livros são apenas instrumentos 

básicos, na ausência dessas ferramentas uma opção mais rápida, pode ser os 

ledores.  

A relação entre o cego e o ledor humano parece indicar a 
definição de ledores como ‘tradutores de textos codificados no 
verbal escrito para o verbal oral’. Ao transformar em linguagem 
sonora o que apreende em códigos visuais, o ledor estabelece 
um nível de mediação importante entre o autor do texto escrito e 
o ouvinte cego. (LEIRIA, 2002, p. 3) 

Os ledores são profissionais ou voluntários que emprestam seus olhos e 

sua voz, para que a pessoa com deficiência visual tenha contato com a leitura. A 

presença de ledores dentro das bibliotecas universitárias, com certeza é um 

fator que contribuirá não só para sua vida acadêmica como também para  a vida 

como cidadão. O bibliotecário deve ser o grande incentivador e promovedor  

dessas ações, uma equipe multidisciplinar contribuirá para o sucesso dessas 

ações na biblioteca. Essas atividades tornarão a biblioteca mais acessível e 

convidativa, além de oferecer maior visibilidade aos profissionais que nela 

trabalham. 
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4 PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 Esta seção versará sobre a pessoa com deficiência visual, mas antes de 

adentrarmos na sua conceituação é importante entender a terminologia “pessoa 

com deficiência” bem como traçar seu panorama histórico. O decreto 6.949 

(2009) discorre sobre a convenção dos direitos humanos das pessoas com 

deficiência e apresenta uma conceituação para deficiência: “pessoas com 

deficiências são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, intelectual (mental), ou sensorial (visão e audição)”. Segundo Sassaki 

(2003, p. 1) no Brasil a pessoa com deficiência já foi denominada  como: 

inválida, incapacitada, defeituosa, excepcionais e especiais. Ainda segundo ele, 

em cada período do tempo será utilizada uma nomenclatura diferente e 

adaptável aos “valores vigentes em cada sociedade”. A partir de 1990 o termo 

mais adequado para a ser utilizado é  pessoa com deficiência.  

passa a ser o termo preferido por um número cada vez maior de 
adeptos, boa parte dos quais é constituída por pessoas com 
deficiência […] Os movimentos mundiais de pessoas com 
deficiência, incluindo os do Brasil, estão debatendo o nome pelo 
qual elas desejam ser chamadas. Mundialmente, já fecharam a 
questão: querem ser chamadas de “pessoas com deficiência” em 
todos os idiomas. E esse termo faz parte do texto da Convenção 
Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e 
Dignidade das Pessoas com Deficiência . (SASSAKI, 2003, p. 5) 

Esse termo adotado pela Convenção Internacional foi também aprovado 

pela Assembleia Geral da ONU, em 2006, e “ratificada no Brasil em julho de 

2008”. A nomenclatura se deu devido alguns princípios básicos, pois o termo 

adotado não poderia “esconder ou camuflar a deficiência” mais sim “valorizar as 

diferenças e necessidades decorrentes da deficiência” Sassaki (2003, p. 05). O 

desuso  de palavras que transgredissem a dignidade da pessoa humana, foi 

uma das  decisões tomadas nos movimentos mundiais. Adotar o termo pessoa 

com deficiência foi uma estratégia bastante racional, pois a partir da 

identificação das diferenças foi possível revindicar igualdade de direitos e 

melhores condições de vida. Embora a discussão sobre a utilização do termo 

“pessoa com deficiência” tenha sido bastante discutida ao longo dos anos, o que 

de fato provocará transformação na sociedade são as atitudes das pessoas e 

não apenas um termo.  

A pessoa com deficiência visual segundo a FUNDAÇÃO DORINA 

NOWILL para cegos é aquela “com perda total ou parcial, congênita ou adquirida 
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da visão. O nível de acuidade visual pode variar, o que determina dois grupos de 

deficiência, a cegueira e  a baixa visão ou visão subnormal”. A cegueira é a 

perda total ou parcial da visão, normalmente leva as pessoas a utilizarem o 

sistema Braille. Ainda segundo  o portal a  “baixa visão ou visão subnormal 

compromete o funcionamento visual dos olhos”, geralmente após o tratamento 

ou correção as pessoas com essa deficiência conseguem ler textos ampliados 

ou utilizando aparatos tecnológicos acessíveis.  

Recentemente a prefeitura de São Paulo (2008) lançou uma cartilha 

informativa muito interessante dando “dicas de relacionamentos com as pessoas 

com deficiência” em geral. Nela foi possível observar instruções muito claras que 

um indivíduo pode oferecer a pessoa com deficiência visual.  

Utilize naturalmente termos como “cego”, “ver” e “olhar”. Os 
cegos também os utilizam. Ao conduzir uma pessoa cega, 
ofereça seu braço (cotovelo) para que ela segure. Não agarre-a, 
nem puxe pelo braço ou pela bengala. Ao explicar a direção 
para um cego, indique distância e pontos de referência com 
clareza: “tantos metros à direita, à esquerda”. Evite termos 
como: “por aqui” e “por ali”. Informe sobre os obstáculos 
existentes, como degraus, desníveis e outros Quando houver 
necessidade de passar por lugares estreitos, como portas e 
corredores, posicione seu braço para trás, de modo que a 
pessoa cega possa segui-lo. Sempre que se ausentar do local, 
informe a pessoa, caso contrário ela ficará falando sozinha. O 
cão-guia nunca deve ser distraído de seu dever. Evite brincar 
com o cão, pois a segurança de uma pessoa pode depender do 
alerta e da concentração do cão. (CARTILHA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, 2008) 

As cartilhas foram distribuídas por toda cidade de São Paulo, em diversos 

lugares como: nas ruas, escolas, universidades, hospitais, praças e etc. Com 

certeza essa cartilha trouxe informações valiosas e irá auxiliar as atitudes da  

população na hora de conversar e ajudar as pessoas.  

 Quando o governo decide criar cartilhas como essas, já realizou algum 

estudo ou simplesmente coletou dados estatísticos do número total de 

indivíduos com deficiências no país. Através desses dados o governo perceberá 

se existe ou não a necessidade de criar algum instrumento que promova a 

inclusão dessas pessoas na sociedade. O órgão responsável  por coletar dados 

através de pesquisas estatísticas é o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O IBGE é encarregado por “oferecer uma visão completa e 

atual do país, através do desempenho de suas principais funções: Produção e 
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análise de informações estatísticas[...]”. Segundo dados do último censo 

realizado pelo IBGE (2010) estimava-se que a população total do Brasil era de 

“45.606.048 de brasileiros”  

 

Considerando a população residente no país, 23,9% possuíam 
pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, 
motora e mental ou intelectual. A prevalência da deficiência 
variou de acordo com a natureza delas. A deficiência visual 
apresentou a maior ocorrência, afetando 18,8% da população 
brasileira. (IBGE, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: distribuição percentual da população residente, por tipo de deficiência, 

segundo sexo e idade em 2010 

     Fonte: IBGE 

Segundo o IBGE (2010) se considerarmos os 18,8% da população com 

deficiência visual,  apenas “1,6% das pessoas são totalmente cegas”. Os dados 

ainda que pequenos representam um alarme para toda população, pois é certo 

que  várias pessoas  já nasceram cegas. No entanto, outras adquirem cegueira 

com o passar do tempo através de algum problema de saúde. Sabemos que a 

falta de um “sentido”, neste caso a visão, representa uma perda inimaginável, 

que requer uma adaptação constante em todos os ambientes tanto  públicos 

como privados. Os governantes são responsáveis por, desenvolverem 
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“programas e ações” voltados para inclusão, como também estão encarregados 

de oferecer espaços mais acessíveis as pessoas com deficiência. No título II dos 

direitos e garantias fundamentais art. 5º da constituição brasileira, é assegurado 

que todos os brasileiros que se enquadram no grupo de pessoa com deficiência 

tenham melhores condições de vida, para que estejam igualmente inseridos na 

sociedade.   

Paulatinamente a sociedade vem engatinhando em relação as ações de 

inclusão social, não adianta saber que a população tem X ou Y de indivíduos se 

esses dados estatísticos não se transformarem de fato em soluções e ações. De 

que vale saber que existe 1,6% de pessoas totalmente cegas, se nenhuma 

medida educadora e inclusiva ocorre? De que adianta ter leis e mais leis que 

doutrinam como as empresas devem acolher as pessoas com deficiências, se as 

leis não são vivenciadas? Ações como da prefeitura de São Paulo, é apenas o 

início de uma luta em favor da inclusão social. Sabemos que em meio a esse 

descaso, ainda existem várias instituições comprometidas com a inclusão da 

pessoa com deficiência. É necessário que os governantes estabeleçam metas 

de desenvolvimento como um todo, para que crianças, jovens e adultos 

portadores de deficiência consigam quebrar as barreiras que os impedem de 

exercer sua cidadania.  
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5 HISTÓRICO DE ACESSIBILIDADE  

Esta seção traçará um panorama histórico sobre a acessibilidade e sobre 

o método mais utilizado e mais importante para a pessoa portadora de 

deficiência visual: o BRAILLE. Ainda nesta seção serão apresentadas duas 

importantes normas: a norma brasileira a edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos - NBR 9050 e NBR 15599/2008 fornece diretrizes gerais 

para a acessibilidade em comunicação com ou sem auxílio da tecnologia 

assistiva. 

Para Silva (2011, p. 4) o termo acessibilidade teve origem no final da 

“década de 40 do século passado, por meio dos serviços de reabilitação física e 

profissional das pessoas com necessidades especiais nos Estados Unidos e na 

Europa”. Anos depois por volta de 1960 os arquitetos norte Americanos passam 

a dar maior atenção, para  construções que fossem acessíveis aos portadores 

de necessidades especiais em geral. Segundo Silva (2011) as primeiras 

adaptações foram realizadas em universidades americanas, inicialmente nos 

estacionamentos, depois nos laboratórios, salas de aula, lanchonetes e 

finalmente nas bibliotecas.  

Pupo (2006, p. 17) define acessibilidade como a “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”. Para 

Silva (2011) em 1981 a questão da acessibilidade ganha destaque internacional 

através de campanhas e discussões afim de que as barreiras arquitetônicas 

fossem modificadas para oferecer espaços mais acessíveis. Segundo a NBR 

9050:2004 norma que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos, o espaço acessível é o “espaço que pode ser 

percebido e utilizado em sua totalidade por todas as pessoas, inclusive aquelas 

com mobilidade reduzida”  

Visando melhores condições de locomoção, neste caso da pessoa com 

deficiência visual, a NBR 9050:2004 apresenta algumas formas de 

acessibilidade em geral: a sinalização tátil no piso direciona para onde seguir, as 

saídas de emergência devem ser sinalizadas através de um sinal sonoro, “os 
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corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do 

piso”, escadas rolantes, rampas, nos corredores uma faixa deve ser livre de 

barreiras ou obstáculos, os banheiros devem ter uma “área de manobra para 

rotação de 180º” . 

Nas bibliotecas e centros de leitura, os locais de pesquisa, 
fichários, salas para estudo e leitura, terminais de consulta, 
balcões de atendimento e áreas de convivência devem ser 
acessíveis. Pelo menos 5%, com no mínimo uma das mesas 
devem ser acessíveis, recomenda-se, além disso, que pelo 
menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade. A 
distância entre estantes de livros deve ser de no mínimo 0,90 m 
de largura. Nos corredores entre as estantes, a cada 15 m, deve 
haver um espaço que permita a manobra da cadeira de rodas, 
recomenda-se a rotação de 180°. Recomenda-se que as 
bibliotecas possuam publicações em Braille, ou outros recursos 
audiovisuais. Pelo menos 5% do total de terminais de consulta 
por meio de computadores e acesso à internet devem ser 
acessíveis a P.C.R. e P.M.R. Recomenda-se, além disso, que 
pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade.  
(NBR 9050:2004, p. 88) 

 

Quando as bibliotecas oferecerem espaços inclusivos para a pessoa com 

deficiência visual deve oferecer sinalização dentro e fora da instituição. Segundo 

a NBR:9050:2004, a foto abaixo representa um símbolo internacional e visa 

“indicar a existência de equipamentos, mobiliários e serviços para pessoas com 

deficiência visual”.  

 

  

 

 

                                                    Figura 2: comunicação visual 

                                                     Fonte: NBR 15.599:2008 

Segundo a NBR 15.599:2008 que trata da acessibilidade – comunicação 

na prestação de serviços, este símbolo é conhecido como comunicação visual. 

Através deste símbolo os familiares das pessoas com deficiência visual, podem 

levá-los a frequentarem esses espaços inclusivos. Todas as unidades de 
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informação devem ser construídas e adaptadas, bem como disponibilizar 

treinamento a todos os colaboradores para atenderem a todo tipo de usuário. As 

bibliotecas como disseminadoras do conhecimento devem oferecer um acervo 

bibliográfico diversificado e acessível. Segundo NBR 15.599:2008 (p. 9) o acervo 

deve  

contemplar versões para os diversos sentidos de percepção: 
material didático e lúdico que estimule o tato, olfato, paladar, 
visão elou audição […] gravações sonoras correspondentes ao 
programa em estudo, [as universidades] devem ter disponíveis 
livros digitalizados, em formato digital, que possa ser processado 
por sistemas de leitura e ampliação de tela, em Braille e em 
alfabeto Moon, utilizado pelos surdo-cegos.[...] Impressora 
Braille ou sistema de leitura de tela que tenha interação com 
linhas Braille; Bibliotecas e demais espaços educativos devem 
prover equipamentos e programas de computador com 
interfaces específicas, como ampliadores de tela, sintetizadores 
de voz, impressoras e conversores Braille, entre outras 
possibilidades.  

 

Um dos sistemas de inclusão mais conhecido e antigo que existe é o 

método Braille.  De acordo com  o instituto INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT 

(2005) esse método foi desenvolvido entre 1809 e 1852 pelo jovem francês 

Louis Braille que também era cego. Antes de Louis Braille, vários estudiosos 

dessa época tentaram elaborar um sistema que inserisse a pessoa com 

deficiência visual no ambiente da escrita e leitura. No entanto, os métodos dessa 

época não foram tão eficazes principalmente para Louis Braille. Então, ele 

resolveu elaborar um sistema mais eficiente que proporcionasse ao deficiente 

visual melhor contato com a leitura e escrita. Embasado nas pesquisas de vários 

estudiosos desse período ele cria em 1825 o método  Braille. Esse método de 

acordo com o INSTITUTO BENJAMIM CONSTAT (2005)  “possui 64 símbolos 

em alto relevo, os textos são lidos da esquerda para a direita com uma ou duas 

mãos simultaneamente sobre o papel”. Para a pessoa com deficiência visual o 

método Braille é primordial, pois contribui significativamente para sua vida como 

cidadão.  

Esse novo sistema beneficiou a milhares de pessoas na época e até hoje. 

De acordo com Esteves (1975, p. 275) “Louis Braille criou para os cegos a 

possibilidade de terem ao seu alcance toda a literatura mundial escrita”.  Com a 
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criação do método Braille se inicia um processo de inclusão da pessoa com 

deficiência visual em vários ambientes.  

O Braille é o único sistema internacional de leitura e escrita 
reconhecido por cegos e pessoas que enxergam parcialmente 
aprovado pela UNESCO. A habilidade de ler e escrever 
independentemente tem os mesmos benefícios socioeconômicos 
para pessoas cegas que a aprendizagem tem para as pessoas 
da sociedade civil. Os estudos mostram que aqueles que leem 
em Braille estão mais aptos a frequentarem a universidade e têm 
taxas de empregabilidade maiores que aqueles que não leem. 
(KOVANAGH, 2009, p. 37)  
 

O Instituto Benjamin Constant é encarregado por ministrar o ensino do 

método Braille no Rio de Janeiro. Já em nível nacional o instituto é o único 

responsável por estabelecer critérios, realizar atualizações e alterações 

periódicas no Braille. Segundo o portal do INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

(2005), o sistema Braille foi adotado pela primeira vez no próprio instituto, 

“graças aos esforços de José Alvares de Azevedo, um jovem cego brasileiro, 

que havia aprendido o método na França”. Para Silva (2011, p. 6) o acesso à 

informação escrita constitui para o deficiente visual um dos recursos de 

aprendizagem, aperfeiçoamento e lazer, favorecendo o seu processo educativo 

e cultural. Sabemos que os audio livros e outros recursos tecnológicos oferecem 

suportes e facilidades para aos portadores de  deficiência visual. No entanto, o 

Braille jamais será substituído no desenvolvimento cultural da pessoa com 

deficiência visual, pois segundo Leiria (2002, p. 2) “esses recursos não refletem 

a ortografia e nem a pontuação” como no sistema Braille. 

Infelizmente, no Brasil o processo de produção do livro em Braille é muito 

lento por ser um procedimento caro. O decreto nº 6.949 (2007) é uma lei 

Internacional que garante igualdade de direitos e melhores condições de vida 

das pessoas com deficiência em geral. A partir, desse decreto as instituições 

como um todo deveriam oferecer as pessoas com deficiência visual um conjunto 

de suportes acessíveis como: livros em Braille e o livro falado. Essas 

ferramentas, contribuem para o ensino e aprendizagem de portadores de 

deficiência, além de propiciarem um amplo interesse pela leitura. 
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 É importante que as instituições criem uma rede de compartilhamento de 

materias acessíveis, afim de que documentos, artigos, livros, audio livros etc. se 

tornem disponíveis a toda população cega. Para isso, é necessário um trabalho 

intenso e a longo prazo, não é uma tarefa impossível. Ao longo dos anos as 

bibliotecas evoluíram muito, e uma das atividades que se desenvolveram 

bastante foi o intercambio de livros entre bibliotecas. Se já é possível essa troca 

de livros, por que não intercambiar materiais acessíveis com outras 

instituições?Uma outra solução para dar acessibilidade seria o audio livro ou 

livro falado,  essas ferramentas tem um baixo custo a única dificuldade seria 

encontrar ledores comprometidos. Outra opção interessante é estimular, 

programas de incentivo a leitura aos portadores de deficiência visual. As 

bibliotecas devem quebrar barreiras que dificultem o acesso a elas, devem se 

comprometer com a inclusão da pessoa com deficiência visual no universo da 

leitura para que estejam igualmente inseridas na sociedade.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

6 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
VISUAL 

Nesta seção, serão apresentadas algumas das tecnologias assistivas 

voltadas para a pessoa com deficiência visual. Inicialmente, essa seção foi 

pensada, para tentar responder a pergunta do título deste trabalho: como ler 

quando não se vê? A pessoa com deficiência visual só conseguirá ler se tiver 

contato com ledores ou  com recursos tecnológicos acessíveis. Como já dito na 

seção 3, ledores são pessoas que leem em voz alta para a pessoa com 

deficiência visual. Já os recursos tecnológicos existem vários, inclusive gratuitos 

eles possibilitam ao usuário maior autonomia para fazer a leitura de diversos 

textos.  

As universidades são responsáveis pela formação acadêmica de milhares 

de pessoas, a biblioteca da instituição deve estar preparada para receber o 

aluno portador de deficiência visual. Mas, será que as bibliotecas das 

instituições estão preparadas para atender a esse tipo de usuário? Esta seção 

mostrará que existem várias maneiras de inserir a pessoa com deficiência visual 

no universo da leitura. Os suportes que mostraremos a seguir podem contribuir 

não só para a qualidade da sua formação como também para sua vida como 

cidadão. 

Através do avanço científico e tecnológico foi possível dar mais autonomia 

a pessoa com deficiência visual bem como trazê-la para o  ambiente da leitura. 

O bibliotecário como disseminador da informação deve  contribuir na inclusão da 

pessoa com deficiência visual  a este meio. Hoje existem inúmeras tecnologias 

voltadas para as pessoas cegas, no entanto neste trabalho serão apresentadas 

apenas algumas a saber: Dosvox, NVDA, Virtual vision, Poet Compact,   . O 

termo atualmente usado para englobar um conjunto de recursos tecnológicos 

acessíveis chama-se “tecnologia assistiva”, através dela é possível  dar 

acessibilidade tornando a vida da pessoa com deficiência visual mais fácil.  

Tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar todo o 
arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar 
ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e 
consequentemente promover vida independente e inclusão. 
(BERSCH &TONOLLI, 2006, p. 2) 
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Através das tecnologias assistivas foi possível oferecer autonomia, 

comodidade e conforto aos deficientes visuais ampliando seu horizonte de 

conhecimento tornando-os protagonistas da sua própria história. 

Segundo Bersch (2013, p. 5-11) a tecnologia assistiva esta dividida em 

várias categorias: comunicação aumentativa e alternativa, recursos de 

acessibilidade ao computador, sistemas de controle de ambiente, projetos 

arquitetônicos para acessibilidade, órteses e próteses, auxílios de mobilidade, 

auxílios para qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a 

informação a pessoas com baixa visão ou cegas, auxílios para pessoas com 

surdez ou com déficit auditivo, mobilidade em veículos,  esporte e Lazer  e 

também engloba “materiais que auxiliam a vida diária e na vida prática” da 

pessoa com deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Auxílios para a vida diária e vida prática 
Fonte: (Bersch 2013, p. 5) 

 

Para Bersch (2006, p. 5) essas tecnologias “favorecem o desempenho 

autônomo e independente em tarefas rotineiras [...] nas atividades como se 

alimentar, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais”. 

No entanto, procuraremos abordar nesta seção, a categoria que fala sobre 

recursos de acessibilidade ao computador. 

 
Conjunto de hardware e software especialmente idealizado para 
tornar o computador acessível a pessoas com privações 
sensoriais (visuais e auditivas), intelectuais e motoras. Inclui 
dispositivos de entrada (mouses, teclados e acionadores 
diferenciados) e dispositivos de saída (sons, imagens, 
informações táteis). (BERSCH,  2006, p. 7) 

 

Com tantos softwares gratuitos atualmente, a biblioteca deve usar esses 

benefícios para que os deficientes visuais consigam ter mais autonomia e 

melhor desempenho em suas atividades acadêmicas.  Softwares que funcionam 
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como leitores de telas são bastantes úteis á pessoa com deficiência visual, pois 

os leitores leem todo tipo de informação textual e as transformam em resposta 

falada. 

A primeira tecnologia assistiva a ser abordada é o Dosvox. O Dosvox foi 

criado em 1993, ele é um software gratuito desenvolvido e constantemente 

atualizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pode ser 

instalado em qualquer computador com sistema Windows. Pressionando 

simultaneamente as teclas control+alt+d o sistema perguntará o que o usuário 

deseja fazer, esse software permite grande autonomia a quem o utiliza. Segundo 

Fialho (2012, p. 163) o Dosvox “oferece ambiente de trabalho como jogos 

adultos e infantis, editor de textos, calculadora, navegador para internet, lente de 

aumento para pessoa com visão subnormal.” Também é possível fazer 

impressões em Braille caso tenha uma impressora vinculada ao computador.  

Outra tecnologia assistiva  bastante interessante é o NVDA, que significa 

em português "Acesso Não-Visual ao Ambiente de Trabalho". O NVDA foi criado 

em 2006 pelo jovem Australiano portador de deficiência visual Michael Curran. O 

NVDA faz a leitura de qualquer texto e transforma-o em áudio. Segundo Uliana (2008, 

p.1) “o jovem Curran resolveu elaborar tecnologias livres que oferecessem a 

acessibilidade para pessoas cegas e de baixa visão”. O software é livre e 

gratuito também pode ser utilizado através de qualquer computador com 

Windows.  

Fialho ( 2012, p. 163) apresenta outra tecnologia assistiva muito útil é o 

virtual vision, esse software é um leitor de tela desenvolvido em 1997 pela 

empresa Micropower dos EUA. É um sistema pago e fornece uma boa interação 

com vários programas desde o pacote office a sites de relacionamentos. 
 

O software leitor, fala o conteúdo de textos digitalizados à  
pessoa com deficiência visual [...] Todos estes recursos 
promovem maior eficiência e autonomia nas várias atividades de 
interesse de seus usuários. Por princípio, o recurso de 
Tecnologias Assitivas acompanha naturalmente o usuário que o 
utilizará em diferentes espaços na sua vida cotidiana. (BERSCH 

2006, p. 11) 
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Os leitores de tela intermediam a inclusão da pessoa com deficiência 

visual a todo tipo de informação, não só a arquivos em pdf, como também 

possibilitam  o acesso a redes de relacionamento como: o facebook, skype twiter 

etc. Atualmente com tantos recursos acessíveis não deve existir desculpa na 

hora de atender o usuário. A biblioteca Tribunal Regional Federal (TRF 2), 

localizada na rua do Acre nº 80, centro do Rio de Janeiro é a primeira biblioteca 

jurídica acessível ela conta com vários equipamentos acessíveis, um deles é 

conhecido como Poet Compact. Esse aparelho transforma textos impressos em 

arquivo .txt com esse aparelho é possível transformar todo tipo de livro em áudio 

livro. Através desse recurso o usuário pode converter um livro em mp3 e salvar 

em seu pen drive, para ouvir onde quiser. Caso a biblioteca atenda algum 

usuário com deficiência visual e por algum motivo não contemple um software 

ou instrumento acessível, poderá encaminhar o usuário á biblioteca do TRF2 ou 

simplesmente fazer a gentileza de ir gravar os arquivos para o usuário.  

 

 

Figura 4: Aparato tecnológico poet Compact 

Fonte: Acervo particular 

 

Outro aparelho acessível é o Sara, ele foi desenvolvido pela Freedom 

Scientific faz a digitalização vários documentos. Através desse aparelho o 

usuário pode transformar livros, artigos códigos jurídicos e todo tipo de material 

impresso em áudio livro. É uma tecnologia assistiva cara, no entanto muito útil 

para as bibliotecas.  
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Figura 5: aparato tecnológico Sara 

             Fonte: Acervo particular 

 

Os aparelhos  em Braille e a impressora em Braille são considerados um 

dos mais importantes dentro das bibliotecas. Pois, é através do Braille que a 

pessoa com deficiência tem de fato contato com a leitura e escrita. Embora, seja 

uma tecnologia de custo elevado, vimos no parágrafo anterior que existem 

bibliotecas que disponibilizam inclusive esse serviço gratuitamente. 

 

             Figura 6: impressora Braille 

             Fonte: Acervo particular 

 

O desenvolvimento das tecnologias assistivas vieram para oferecer 

inúmeras facilidades simplificando o acesso a todo tipo de instrumento. Os 

softwares não podem oferecer barreiras no momento do acesso, devem oferecer 

uma interface bem fácil. O bibliotecário como mediador da  disseminação da 

informação, deve intermediar a chegada  da informação até o usuário pois 

através desses recursos será possível incluir a pessoa com deficiência visual no 

ambiente da leitura. 
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7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Esta seção tem como objetivo mapear e analisar a formação do 

desenvolvimento de coleções para portadores de deficiência visual em 

Instituições de ensino superior na região central de Niterói, RJ. A pesquisa foi 

realizada em 4 bibliotecas de instituições de ensino superior, uma pública e três 

privadas. A primeira instituição a ser analisada foi a biblioteca pública central do 

Gragoatá (BCG) localizada na Universidade Federal Fluminense. Por uma 

questão de ética, não será possível divulgar o nome das instituições particulares 

pesquisadas. Apenas sabe-se que são bibliotecas de renomadas instituições de 

ensino superior, localizadas na região central de Niterói, RJ. Iremos distingui-las 

da seguinte forma: Biblioteca universitária privada A, B e C. Foram realizadas 7 

perguntas com as bibliotecárias das instituições, no período de 1 á 4 de março 

de 2016 e observou-se o seguinte resultados: 

 A primeira pergunta levou em consideração  se a biblioteca possuía uma 

política de desenvolvimento de coleções,  todas as instituições pesquisadas 

possuem uma política.  

A pergunta seguinte procurou saber se na política de desenvolvimento de 

coleções esta fundamentada a compra, doação ou permuta de materiais 

específicos aos deficientes visuais. A instituição publica e a privada A, 

informaram que está fundamentada na sua política a doação e compra de 

materiais acessíveis sempre que possíveis para compor seu acervo. Já a 

instituição privada B e C, disseram que não tem esse essa fundamentação na 

política de desenvolvimento de coleções.   

Na pergunta três foi perguntado se a biblioteca possui usuários 

portadores de deficiência visual. A biblioteca pública e a privada A, responderam 

que sim, A instituição privada B e C responderam que atualmente não 

contemplam ninguém.  

A próxima questão analisou se a biblioteca possui um ambiente favorável 

ao portador de deficiência visual. Foram avaliadas acessibilidades básicas 

como: piso tátil, adesivos que identificam degraus nas escadas, elevador com 

aviso sonoro e banheiros adaptados/acessíveis. A instituição pública e as 
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instituições A e B disseram possuir ambiente acessível. No entanto, durante a 

entrevista percebeu-se que na instituição publica o piso tátil estava em 

manutenção e a biblioteca não possui elevador. A instituição A disse que possui 

banheiros acessíveis, no entanto não foi observada a existência deles, apenas 

banheiros comuns. Já a instituição B disse possuir apenas elevador com aviso 

sonoro. A instituição C não respondeu a pergunta, no entanto não foi observado 

piso tátil, nem adesivos identificando degraus ou direcionando o usuário para a 

biblioteca e nem elevadores com avisos sonoros, apenas banheiros adaptados 

mais muito distantes.  

A questão cinco procurou analisar se as instituições possuíam recursos 

didáticos e a tecnologia assistiva específica aos deficientes visuais, todas as 

instituições informaram que possuem algum recurso didático ou tecnologia. 

A próxima questão avaliou se a biblioteca possuía algum programa que 

incentivasse a leitura para as pessoas portadoras de deficiência. Mas nenhuma 

das instituições pesquisadas possui programas de incentivo a leitura.  

 

 

Figura: 8 Possui recursos didáticos e tecnologia assistiva específica aos deficientes                                                       
visuais Fonte: Acervo particular 
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Na questão seguinte foi perguntado quais recursos acessíveis que as 

bibliotecas oferece aos seus usuários, no entanto foi elaborado um gráfico a 

parte para exemplificar melhor o resultado. De 0 a 4 indica que a biblioteca a 

biblioteca possui mais de 5 recursos acessíveis, de 0 a 2 indica que a biblioteca 

possui 2 recursos acessíveis e de 0 a 1 indica que a instituição  apenas possui 1 

recurso.  

 

            Figura: 8 Possui recursos didáticos e tecnologia assistiva específica aos deficientes                                               

 visuais? 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Esta pergunta levou em consideração: Software para leitor de telas, 

material em Braille, impressora Braille, audios livros, ampliadores de textos para 

baixa visão e gravadores de digitais ou analógicos. Dentre os recursos 

observados todas instituições disseram possuir alguma tecnologia assistiva. A 

instituição pública parece ser a mais comprometida com a formação acadêmica 

dos usuários no quesito acessibilidade. Pois, possui softwares para leitores de 

tela como:  Dosvox, Sara da Freedom sciemtifc, além de livros em Braille, 

impressora em Braille, audios livros, além do recurso tecnológico Plustec que 

digitaliza materiais transformando textos em audio. A BCG conta com um 

espaço conhecido como “sensibiliza”. O sensibiliza é responsável por toda  parte 

cultural voltada para acessibilidade, neste local ficam toda a tecnologia assistiva, 

os áudios livros e materiais em Braille se encontram em outro local da biblioteca.   
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Biblioteca universitária A Biblioteca universitária B Biblioteca universitária C 
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A instituição A possui o recurso tecnológico conhecido como Scaner Book 

Reader esse instrumento digitaliza textos e transforma-os em áudios livros. A 

instituição também possui alguns audios livros e gravadores digitais. A 

instituição privada B possui apenas o computador com software NVDA, que 

transforma textos em áudio. A instituição privada C possui apenas alguns 

materiais em Braille doados pelo Instituto Benjamin Constant. 
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8 CONCLUSÃO  

O objetivo principal deste trabalho foi mostrar a importância do 

desenvolvimento de coleções para a pessoa portadora de deficiência visual,  

bem como identificar a existência de programas de incentivos á leitura como 

também  mostrar a relevância das tecnologias assistivas dentro das 

universidades.   

A universidade está comprometida com o ensino, pesquisa e extensão, 

por isso não deve medir esforços para oferecer formas alternativas de 

aprendizado ao usuário. Já que geralmente é a instituição que financia as 

tecnologias assistivas à biblioteca.  
Como ler quando não se vê? A leitura só será possível se existir em 

métodos ou instrumentos de inclusão. A universidade como incentivadora da 

produção do  conhecimento, deve estar comprometida em disponibilizar os 

principais insumos necessários para o acesso a informação. Como sabemos o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) recomenda que as bibliotecas ofereçam 

acessibilidade a seus usuários, no entanto a biblioteca que corre atrás da 

disponibilização da maioria desses recursos, assume um compromisso  não só 

com o usuário mas com a sociedade. A inclusão da pessoa com deficiência só 

será alcançada a partir da conscientização de todos. Conforme observamos na 

seção 5 o termo pessoa com deficiência sofreu várias mudanças ao longo dos 

anos, no entanto não é apenas o termo que deve mudar, mais sim a atitude das 

pessoas com relação aos portadores de deficiência.   

O desenvolvimento de coleções para pessoas portadoras de deficiência 

visual em bibliotecas universitárias deve estar fundamentada na política de 

desenvolvimento de coleções. A biblioteca que possui materiais em Braille 

apenas por que recebeu de doação, parece não estar consciente do poder de 

transformação que a informação pode alcançar. Mesmo que a biblioteca não 

contemple no momento uma pessoa com deficiência visual, deve se mostrar 

preparada para quando esses usuários chegarem. Conforme observamos em 

seções anteriores, a produção do livro em Braille é lenta e tem um custo 

elevado, no entanto através de um bom planejamento anual pode-se planejar a 



47 

compra de materiais acessíveis e de qualidade para o acervo. Quando a 

biblioteca universitária investe em infraestrutura e recursos tecnológicos 

acessíveis, da um retorno positivo a sociedade além de estar contribuindo para a 

inserção da pessoa com deficiência na sociedade. 

Como vimos no resultado dá pesquisa,  os meios de acesso á informação 

que os portadores de deficiência visuais têm em bibliotecas universitárias podem 

ser também instrumentos gratuitos. É possível oferecer tecnologias assistivas 

mesmo com poucos recursos e desenvolver a igualdade de condições contribui  

sem dúvida, para uma sociedade mais humana e igualitária. 

A biblioteca como disseminadora da informação deve estar preparada 

para assumir esta tarefa. Oferecendo um leque de opções e não apenas um 

recurso, pois se esse único recurso falhar? O usuário ficará sem informação? A 

biblioteca deve  ter um conjunto de recursos que facilite a construção do 

conhecimento. Uma biblioteca com poucas opções de recursos adaptáveis, pode 

não estar consciente da real responsabilidade que a cerca. 

Várias medidas de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência 

visual no ambiente da leitura podem ser tomadas, como por exemplo: a 

promoção de um programa de ledores incentivado pelos bibliotecários aos 

próprios funcionários e alunos da instituição. Ou a instalação de softwares 

gratuitos apropriados e o intercâmbio entre bibliotecas de materiais acessíveis 

como:  áudio livros e livros em Braille parecem ser ações imediatistas e baratas. 

Caso a biblioteca da instituição não contemple nenhum recurso tecnológico, 

didático ou ledores comprometidos, uma outra medida sugestiva seria a 

disponibilidade do bibliotecário em ir à bibliotecas com acessibilidade para  

transformar os textos ou livros em material acessível á pessoa com deficiência 

visual. Dessa forma a bibliotecário cumpre o seu principal objetivo que é a 

disseminação da informação. 
A biblioteca deve perpassar as paredes, e oferecer várias opções de 

acesso ao conhecimento. É claro que medidas como estas não devem ser 

desenvolvidas aleatoriamente, mas em conjunto com a equipe de bibliotecários. 
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Pois, esta é uma ação que vai muito além do comodismo na qual se encontram 

muitos profissionais atualmente.  
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APÊNDICE 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ALUNA: MICHELY ISABEL DO NASCIMENTO MARÇAL 

PESQUISA DE CAMPO 

OBJETIVOS:  

Geral: mapear e analisar a formação do desenvolvimento de coleções para 

portadores de deficiência visual em Instituições de ensino superior na região 

central de Niterói, RJ. 

Específicos: Descrever quais instituições que possuem aparatos tecnológicos 

infra-estrutura que possibilitem a acessibilidade 

Quais instituições desenvolvem projetos de leitura aos portadores de deficiência 

visual.  

QUESTIONÁRIO SOBRE: ACESSIBILIDADE EM BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

* Qual o tipo de instituição? 

(  ) pública            (  )privada  

1- A biblioteca possui uma política de desenvolvimento de coleções? 

(  )sim                  não(  ) 

2- Caso a resposta tenha sido sim, na política esta fundamentada a 

compra, doação ou permuta de materiais específicos aos deficientes 

visuais? 

(  )sim                  não(  ) 

3- A biblioteca possui alguma pessoa com deficiência visual? 

( ) sim                                 não(  ) 
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4-A biblioteca possui ambiente com acessibilidade para portadores de 

deficiência visual? 

(  )sim                  não(  ) 

Se a resposta for sim marque o tipo 

(  ) Piso tátil     

(   ) adesivos que identifica degraus nas escadas 

(  ) elevador com aviso sonoro de andar  

(  ) banheiros adaptados 

5- Possui recursos didáticos e tecnologia assistiva específica aos 

deficientes visuais? 

(  )sim                        não( )    

6- possuem algum programa  para incentivo a leitura para deficientes 

visuais? 

sim (  )                        não(  )                  qual(is) ___________________ 

7 Quais recursos didáticos possuem? 

 ( )Software para leitor de telas (ex: sara, dosvox etc) 

( )Material em Braille   

( ) Impressora Braille 

 (  )Audios livros  

( )Ampliadores de textos 

(  )Gravadores de digitais ou  analógicos  

( )Outros_________________________________________________________ 

7- possuem algum programa  para incentivo a leitura para deficientes 

visuais? 

sim (  )                        não(  )                  qual(is) ___________________ 

 

Obrigada!!! 
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