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“A regra da igualdade não consiste senão em 
quinhoar desigualmente aos desiguais, na 
medida em que se desigualam. Nesta 
desigualdade social, proporcionada à 
desigualdade natural, é que se acha a 
verdadeira lei da igualdade... Tratar com 
desigualdade a iguais, ou a desiguais com 
igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real.” 

 
 

 (RUI BARBOSA). 
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RESUMO 
 
 

Título: O ACESSO À INFORMAÇÃO: UM OLHAR SOBRE O DEFICIENTE VISUAL 
 

Autoria: Michelli Silva Sousa Agra Amorim 
Orientadora: Lindava R. S. Neves 

 
 

O presente estudo tem como objetivo central refletir questões referentes à inclusão 
de deficientes visuais aos arquivos, a fim de analisar ações que já vêm sendo 
desenvolvidas e podem ser aplicadas aos arquivos. Para tal, lançou-se mão de estudos 
bibliográficos e pesquisa de campo, realizadas através de visitas ao Arquivo Nacional, 
localizado na cidade do Rio de Janeiro, assim como a pesquisa ao seu site remoto. Este 
estudo caracteriza-se também como uma pesquisa exploratória, tendo em vista os 
objetivos propostos. Conclui-se que ações para permitir o acesso à informação pelas 
pessoas com deficiência visual é algo possível e de direito dos mesmos. O 
desconhecimento de ações realizadas para permitir o acesso dos deficientes visuais aos 
documentos arquivísticos, faz com que esse processo de inclusão seja muito lento. Faz-
se necessário a conscientização dos arquivistas para que essas políticas comecem a ser 
pensadas e implementadas, através da tecnologia da qual dispusermos na atualidade. 

 
 
 

Palavras-Chave: Acesso à informação; Deficiente visual; Arquivos; Inclusão 
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ABSTRACT 
 

 
Title: ACCESS TO INFORMATION: A LOOK ON THE VISUALLY IMPAIRED. 

 
Authorship: Michelli Silva Sousa Agra Amorim 

Guidance: Lindava R. S. Neves 
 
 

This study aims to reflect the central issues concerning the inclusion of visually 
impaired people to files, to analyze actions that have already been developed and can be 
applied to files. To this end, it employed bibliographic studies and field research, 
conducted through visits to the National Archives, located in the city of Rio de Janeiro, as 
well as research in its site. This study is also characterized as an exploratory research, in 
view of the proposed objectives. It was concluded that actions to allow access to 
information by visually impaired people is possible a rigth of theirs. The lack of actions 
taken to allow access by the visually impaired to archival documents, makes this process 
of inclusion very slow. There is a need for awareness from archivists so that these policies 
begin to be designed and implemented through the current technology. 
 
 

Key words: Access to information; Visually impaired; Files; Inclusion 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A inclusão do deficiente visual nos arquivos é um tema que pouco é discutido 

especificamente no curso de Arquivologia na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), porém acredita-se que discutir esse aspecto muito pode contribuir para a 

área. No que diz respeito à inclusão em educação, esse tema já é discutido e vem 

sendo amadurecido. A Declaração de Salamanca de 1994 prevê diversas ações que 

devem ser implementadas e apoiadas pelo governo para que a dita educação para 

todos seja uma realidade efetiva. 

Provavelmente, grande parte dessa reflexão tenha brotado da primeira 

formação em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), onde a área de conhecimento referente à educação e aos direitos 

do cidadão sempre foram assuntos muito discutidos neste curso. 

Além disso, a participação em um grupo de estudos, intitulado LaPEADE 

(Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em 

Educação) na UFRJ, permitiu uma aproximação ainda maior quanto ao conceito 

inclusão, em todo e qualquer âmbito da vida humana. 

Assim, ao pensar a inclusão do deficiente visual nos arquivos, pretendemos 

refletir sobre o acesso à informação para essa parcela da população, tendo em vista 

que este é um direito fundamental diretamente relacionado à cidadania, como nos 

afirma Cunha (2007, p. 9): 
Para o exercício da cidadania, os direitos fundamentais têm capital 
relevância. São alicerces para a construção de um ser humano e mundo 
melhores, sendo que, a partir de 1988, esse esperado desenvolvimento 
vinculou-se à boa informação e ao acesso à mesma. 
Conseqüentemente, entende-se que um dos entraves à efetiva cidadania é 
o bloqueio à informação. 
 
 

E o que seria o bloqueio da informação para o arquivista? Não seria 

disseminar a informação, um dos deveres do arquivista? Será que o deficiente visual 

não sofre com esse bloqueio à informação? E ao ser bloqueado, não estaria o 

deficiente visual sendo excluído do seu direito à cidadania? Essas, dentre outras, 

indagações motivaram o tema em questão visando ampliar, informar e conscientizar 

todo e qualquer cidadão que nunca teve a oportunidade de refletir sobre o assunto 

‘inclusão’ no âmbito da Arquivologia. 
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Justifica-se este trabalho tendo em vista a intenção de aprofundar 

conhecimentos na área ‘inclusão de deficientes visuais nos arquivos’. Além de 

mostrar indicadores de que é possível realizar a inclusão social de pessoas com 

deficiência visual apesar das dificuldades que os mesmos encontram em seu dia-a-

dia. É uma preocupação muito grande pensar em direitos iguais, onde nem todos 

são privilegiados. Mas, entende-se que para aceitar e lutar em prol de uma causa é 

necessário conhecer ações já realizadas e questões referentes ao assunto que vêm 

sendo discutidas. 

O presente trabalho tem como objetivo, analisar alguns dos tipos de suportes 

que permitem ao deficiente visual acessar a informação de forma autônoma e eficaz. 

Além de identificar algumas instituições capazes de promover formas de auxiliar o 

deficiente visual possibilitando sua ação como cidadão. 

  Este trabalho foi baseado em pesquisa bibliográfica e de campo tentando 

identificar através de um olhar atento, o espaço físico e remoto do Arquivo Nacional. 

Uma das perguntas em torno deste assunto foi a seguinte: quais são as dificuldades 

enfrentadas pelos deficientes visuais ao tentar acessar documentos arquivísticos? 

Sabe-se, para tal, que os documentos arquivísticos são fontes de informação e 

crescimento do cidadão. Pensa-se nesse sentido, no acesso não tão somente 

remoto, mas também físico, aos documentos. 

 Outras perguntas se fazem presentes, como: que ações têm sido 

implementadas para permitir o acesso do deficiente visual aos arquivos? E ainda, 

como se apresenta o acesso aos documentos (remoto e físico) no Arquivo Nacional? 

Este estudo visa demonstrar que verdadeiramente é possível criar 

mecanismos para que o acesso do deficiente visual se torne uma realidade. O 

desconhecimento muitas vezes impede que o ser humano cresça e se desenvolva, 

por isso, através desse trabalho busca-se também conscientizar não só os 

profissionais arquivistas, mas também os cidadãos na esperança de mudanças 

efetivas quanto aos seus direitos. 

A pesquisa que se apresenta visa, sobretudo, contribuir para o debate 

referente à inclusão do deficiente visual nos arquivos. Desta maneira, para efeito de 

esclarecimento, concordando com Santos (2003, p. 81), entende-se inclusão como: 

“[...] todos os esforços no sentido de garantia da participação máxima de qualquer 

cidadão em qualquer arena da sociedade em que viva, à qual ele tem direito, e 

sobre a qual ele tem deveres.” 
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Antes de iniciar esta pesquisa, primeiramente buscou-se identificar qual era a 

problemática que se pretendia estudar. Para tal, o pesquisador precisa ter claro o 

que é uma pesquisa e qual será o objetivo da mesma. De acordo com Gil (1999, p. 

42) pesquisa é: 

[...] o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 
científico. E tem como objetivo fundamental, descobrir respostas para 
problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. A pesquisa 
busca o progresso da ciência, procura desenvolver os conhecimentos 
científicos sem a preocupação direta com suas aplicações e consequências 
práticas. Seu desenvolvimento tende a ser bastante formalizado e objetiva a 
generalização, com vistas na construção de teorias e leis. 

 

O instrumental teórico que se pretende utilizar para uma melhor elaboração 

deste estudo é a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, como dito 

anteriormente. 

Na pesquisa bibliográfica é onde se buscará fontes que discorram sobre o 

assunto ‘o acesso do deficiente visual ao arquivo’, assim como políticas e diretrizes 

que dizem respeito a essa parcela da população. 

E a pesquisa de campo, por sua vez, foi a que propiciou subsídio para a 

percepção de como esse processo de inclusão do deficiente visual acontece na 

prática, através de visitas ao Arquivo Nacional e ao site desta instituição. 

 Os principais conceitos que serão a base da análise deste estudo, são os 

seguintes: deficiência visual, arquivo, acesso à informação, inclusão, memória, 

cidadania e patrimônio cultural. 

Levando-se em consideração os objetivos, este estudo classifica-se também 

como pesquisa do tipo exploratória, de acordo com Triviños (1987) “os estudos 

exploratórios permitem ao pesquisador aumentar sua experiência em torno de 

determinado problema.” (p.109). Gil (1999, p. 43) vai de encontro com essa ideia 

quando afirma que:  
[...] as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. 
 
 

Pesquisas desse tipo são desenvolvidas objetivando proporcionar uma visão 

geral do assunto abordado, a fim de apontar indicadores que permitam aos leitores 

se aproximarem do tema pesquisado e refletir sobre a vertente elaborada. 
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2 A QUESTÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO 

 
Atualmente muito tem se discutido a respeito do direito à informação, mas 

pouco se tem feito objetivando efetivamente auxiliar as pessoas que realmente 

apresentam alguma deficiência para o acesso à mesma, principalmente no âmbito 

arquivístico. 

A palavra “deficiência” de início assusta e carrega um cunho extremamente 

preconceituoso, de incapacidade e fragilidade excessiva. Quanto mais despreparada 

para aceitar a diversidade a sociedade estiver, mais difícil será o processo de 

inclusão. Todos os cidadãos devem ser respeitados em seus direitos e as pessoas 

que apresentam algum tipo de deficiência não podem mais viver marginalizadas na 

sociedade. 

Maciel (2000, p. 51), ao analisar a questão da inclusão social, tendo como 

foco os portadores de deficiência de uma forma mais ampla, diz: 
O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma 
necessidade especial é tão antigo quanto a socialização do homem. A 
estrutura das sociedades, desde os primórdios, sempre inabilitou os 
portadores de deficiência, marginalizado-os e privando-os de liberdade. 
Essas pessoas, sem respeito, sem direitos, sempre foram alvo de atitudes 
preconceituosas e ações impiedosas. 
 
 

É preocupante a questão da disseminação e do acesso à informação como 

forma de inclusão. Esse viés reflete-se no que diz respeito ao direito à informação e, 

embora esteja sendo tratado por alguns como algo democrático e ao alcance de 

todos, tal direito, infelizmente, não o é. Silva (1999, p. 6), quanto a isso esclarece:  
No Brasil, apesar do esforço normativo empreendido e da maior 
conscientização profissional, não foram ainda equacionados muitos dos 
problemas relacionados à organização, preservação e pleno acesso aos 
documentos de valor permanente já sob a guarda de instituições públicas e 
privadas do país [...]. 
 
 

Esses problemas acima, destacados por Silva (1999) têm influência direta no 

pleno acesso à informação. Embora não se tenha encontrado no decorrer deste 

estudo, nenhuma obra mais atualizada que tratasse especificamente do assunto, 

Cunha (2007, p. 31) descreve o quão importante é o direito à informação para a 

evolução humana e enfatiza que: 
Eventual redução do direito à informação tem como seqüela a diminuição do 
mesmo ou até mesmo o seu esvaziamento, então é necessário resgatá-lo 
como elemento civilizatório e de primordial importância para inserção e 
crescimento dos brasileiros, inclusive para superação e evolução humana. 
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Ao tratar da inclusão do deficiente visual nos arquivos no que tange ao seu 

acesso não pode esquecer-se do contato com a memória e a História nacional, 

patrimônio cultural do Brasil. Atualmente pensar a questão do deficiente visual 

reflete também na sua educação e conhecimento. Não se pode pensar na educação 

do cidadão restrita aos espaços formais tradicionalmente conhecidos – a escola. A 

educação se dá no bojo do conhecimento da sociedade, na convivência e na 

participação nos centros culturais, ou seja, espaços não-formais, estando inclusos 

aí: arquivos, museus, bibliotecas entre outros. 

Meneses (1999, p. 14), quanto a memória aponta esta como pertencente a 

formação social do homem: 
A memória como construção social é formação de imagem necessária para 
os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e 
nacional. (...) A memória é operação ideológica, processo psíquico-social de 
representação de si próprio que reorganiza simbolicamente o universo das 
pessoas, das coisas, imagens e relações, pelas legitimações que produz. A 
memória fornece quadros de orientação, de assimilação do novo, códigos 
para classificação e para intercâmbio social. 

 

Por isso, faz-se mister refletir acerca da participação do arquivista e como 

este poderá auxiliar as pessoas, sobretudo, com deficiência visual. A memória 

nacional como se mostra acima faz parte da formação social do homem e é o que 

lhe aproxima da sua nação e dos outros homens que a constitui. Pensar o homem 

como produto da sua vivência coletiva, faz com que se pense em sociedade e desta 

sociedade, o deficiente visual não pode ser excluído. A reflexão destas questões 

torna-se imprescindível, tendo em vista que todo e qualquer brasileiro tem, por lei, o 

direito à informação e o acesso à mesma, como veremos no decorrer deste estudo. 

O Arquivo Nacional localizado na cidade do Rio de Janeiro é o órgão 

responsável pelo gerenciamento de todos os arquivos existentes no Brasil e foi 

criado com o objetivo principal de manter sob custódia todos os documentos 

pertencentes à História nacional, além de ter o dever de disseminar a informação. 

Informação essa que identifica a história brasileira e consequentemente a identidade 

nacional e a evolução do homem. 

Nessa perspectiva, a Arquivologia conta com os arquivistas que também são 

chamados profissionais da informação, que tem como função, segundo Duarte 

(2007, p. 145), os seguintes aspectos: 
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O arquivista tem sido orientado para satisfazer necessidades informativas, 
de modo que a administração desenvolva suas funções com rapidez, 
eficiência, eficácia e economia, para salvaguardar direitos e deveres das 
pessoas, contidos nos documentos, e para tornar possíveis a pesquisa e a 
difusão cultural. Com essa visão, dá-se a ele a denominação de profissional 
da informação. 
 
 

O Arquivo Nacional comporta diversos acervos: cartográfico, iconográfico, de 

imagens em movimento, sonoro e de documentos textuais. Discutir-se-á as 

dificuldades para o deficiente visual em acessar esse espaço e também o site 

remoto.  

Para efeito de definição, o termo deficiência visual refere-se a uma situação 

irreversível de diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou 

hereditárias, mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos 

convencionais. A diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, 

profunda (que compõem o grupo de visão subnormal ou baixa visão) e ausência 

total da resposta visual (cegueira)1. No Brasil cerca de 1,6 milhões de pessoas 

possuem algum tipo de deficiência visual segundo o censo 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Informações retiradas da Fundação Dorina Nowill para cegos. Disponível em: 
<http://www.fundacaodorina.org.br/deficiencia-visual/> 
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3 O ARQUIVO NACIONAL 

 
O Arquivo Nacional pertence ao povo porque preserva a memória nacional 

brasileira. Neste capítulo faremos um pequeno histórico de como funciona a página 

online do Arquivo Nacional. E ainda, descrever-se-á as visitas feitas ao mesmo, com 

o objetivo de atentar para as dependências do Arquivo Nacional e as prováveis 

dificuldades enfrentadas pelo deficiente visual para acessá-lo presencialmente.  
 

3.1 O ACERVO DO ARQUIVO NACIONAL 

 

Na página inicial (online) do Arquivo Nacional2, a instituição é definida da 

seguinte forma: 
O Arquivo Nacional, criado em 1838, é o órgão central do Sistema de 
Gestão de Documentos de Arquivos – SIGA, da administração pública 
federal, integrante da estrutura do Ministério da Justiça. 
Tem por finalidade implementar e acompanhar a política nacional de 
arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, por meio 
da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da 
divulgação do patrimônio documental do País, garantindo pleno acesso à 
informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-
administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a 
produção de conhecimento científico e cultural. (grifo nosso). 

 
 
 Percebe-se, portanto, que há uma conscientização da instituição quanto ao 

acesso à informação, embora na prática, isso não seja plenamente possível. Ocorre 

que ao realizar uma visita no dia 09 de setembro de 2011, com o olhar mais atento, 

observou-se o mesmo ambiente de forma diferente das visitas anteriores.  

A arquitetura imponente e as escadas ficaram em evidência como nunca 

antes. O deficiente físico, por exemplo, encontra nesse aspecto, a sua primeira 

dificuldade de acesso. Para o cadeirante entrar nas dependências do Arquivo 

Nacional tem que utilizar a entrada dos fundos da instituição. Onde existe uma 

plataforma que há anos não funciona e mesmo que estivesse funcionando, não daria 

acesso a todos os blocos, como se pode citar, o “bloco F”, o qual é direcionado para 

pesquisar fotografias e documentos raros. 

O Decreto-lei no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, assegura o direito de 

acessibilidade ao cidadão. Sendo claro, ao se referir às edificações que devem 

                                                 
2  ARQUIVO NACIONAL. Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sy 
s/start.htm?sid=1> Acesso em: 12 de set. de 2011. 
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sofrer modificações caso não estejam de acordo com as Normas Técnicas de 

acessibilidade da ABNT, na NBR 9050 de setembro de 1994. (Artigo 11, parágrafo 

1o). 

Outro fato que não pode passar despercebido é que apesar de não se 

encontrar na entrada do Arquivo nada que impedisse o deficiente visual de entrar 

com o seu cão-guia, ao reportar-se ao segurança, ele disse ser proibida a entrada 

de qualquer animal. O que é contrário ao assegurado pela Lei no 11.126, de 27 de 

junho de 2005, que garante o direito ao deficiente visual de entrar no espaço público 

ou privado de uso coletivo e permanecer de acordo com a sua necessidade, em 

companhia do seu cão-guia. A qual, a maioria das vezes não é respeitada e, por 

muitas pessoas sequer conhecida. 

No que se relaciona à pesquisa, o deficiente visual (foco deste estudo) 

necessita de auxílio, quando não tem o subsídio necessário para consultar 

documentos e efetuar a leitura de forma autônoma. Cabe lembrar que em espaços 

públicos de pesquisa como biblioteca e arquivos é exigido silêncio. No Arquivo 

Nacional, para o deficiente visual ou qualquer pessoa que necessite de ajuda 

especial para ter acesso à documentação é disponibilizada uma sala. Nesta sala o 

deficiente visual pode receber o auxílio da leitura, sem ser censurado pelos demais 

usuários. Tal disponibilização pode ser considerada um avanço, tendo em vista as 

diversas dificuldades financeiras que os arquivos se deparam atualmente. 

Sabe-se, que a norma estabelecida/escrita nem sempre está em consonância 

com o que acontece na prática. É necessário mais do que estabelecer regras, 

necessita-se da cultura do fazer, colocar em prática, necessita-se de investimento 

nos arquivos. 

Vale ressaltar que ao analisar de forma ampla o espaço físico do Arquivo 

Nacional, a única inscrição que foi encontrada em Braille se refere a uma explicação 

de uma torre (chaminé) no primeiro piso, onde se encontra a sala do pessoal do 

setor administrativo. 

 Em um segundo passo, analisar-se-á de forma simplificada o site do Arquivo 

Nacional, pois com o advento da tecnologia e a rápida evolução da máquina, 

atualmente o computador faz parte do dia-a-dia do ser humano.  

O site do Arquivo Nacional (acessado via internet), assim como diversos sites 

de instituições arquivísticas deveriam ter como objetivo central atender ao usuário de 

forma eficiente nas suas pesquisas e buscas, permitindo o acesso livre e remoto ao 
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acervo da instituição. Cunha (2007, p. 9) diz que para que essa perspectiva seja 

concretizada, faz-se necessário uma parceria: 
A informática apresenta inúmeras soluções para a efetivação do acesso à 
informação preservando a necessária segurança da mesma. Assim, a 
parceria da ciência da computação com os cientistas da informação é 
primordial com o intuito de efetivar o direito constitucional fundamental de 
acesso à informação aos cidadãos. 
 
 

As diretrizes gerais para a construção de websites de instituições arquivísticas 

a cargo do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq estabelece diversos 

procedimentos que deveriam ser seguidos para que o objetivo dos websites seja 

realmente alcançado. 

Dessa maneira, em 1999, foi designada uma comissão para trabalhar com a 

finalidade de definir e viabilizar uma metodologia e uma agenda compatível com o 

tema. Inicialmente abordaram-se questões teóricas e operacionais. No entanto, vale 

enfatizar que o documento do Conarq não busca ser um manual e sim representar 

um referencial básico às instituições arquivísticas na criação de websites, desta 

maneira, este documento prioriza a gestão da informação.3 

Na elaboração das normas, algumas questões pertinentes são levantadas 

pelas diretrizes, como a necessidade de ampliação do acesso à informação contida 

nos arquivos públicos através da pesquisa remota (via internet). Mas, a realidade é 

que há uma grande dificuldade dos sites em atender os requisitos necessários para 

o cumprimento das metas do Conarq. O Brasil ainda apresenta grande carência 

orçamentária e política no relativo à gestão documental, perceptível na pouca 

importância dada a esta matéria dentro da área administrativa governamental, a qual 

também reflete na construção dos websites. Desta maneira, a disponibilização da 

informação é dificultada para a pessoa que não apresenta deficiência se ampliando 

para a pessoa com deficiência. Esta última tem as suas necessidades peculiares e 

precisa de condições, no mínimo possíveis, para acessá-la. Cunha (2007, p. 9) 

coloca que essa responsabilidade é também do Estado: 
O fornecimento da informação resulta em cidadania. É em atenção à 
cidadania que a informação deve, portanto, ser mais disponibilizada e de 
maneira fácil. Como cabe ao Estado prover aos indivíduos o acesso à 
informação, a mesma deve ser verídica e integral, tendo em vista a 

                                                 
3 Texto: “O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas de acessibilidade e disseminação.” 
Produzido para integrar os debates ocorridos por ocasião da realização da mesa redonda Nacional de 
Arquivos em 1999. Dividido em duas partes levantamento do estado da questão e sugestões de 
diretrizes e ações futuras. 
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legitimidade dos cidadãos. E caso não seja, colima na ineficiência de 
resultados. 
 
 

 O site do Arquivo Nacional apesar de constituir uma página bem organizada e 

de fácil acesso, apresenta algumas carências para o deficiente visual. 

 Um recurso bastante utilizado e que permite um acesso mais confortável para 

o usuário portador de visão subnormal é a opção de ‘alto contraste’, esta permite 

que o indivíduo enxergue com mais facilidade, tendo em vista que muda o fundo da 

tela para preto ressaltando mais a cor das letras. 

 Outro exemplo que os sites vêm buscando adequação se refere à mudança 

no tamanho da fonte, através desta o usuário tem a possibilidade de aumentá-la, 

permitindo que a leitura aconteça efetivamente. Esse aspecto facilita também a 

leitura de muitos idosos que com o passar dos anos adquirem a dificuldade de visão. 

 Ao analisar o site do Arquivo Nacional4 percebe-se que esses dois 

procedimentos, apesar de simples, não são contemplados pela página. E isso, 

simplesmente impossibilita a navegação de um portador de visão subnormal. 

 O acesso à informação é analisado por Cunha (2007, p. 16) como um direito 

fundamental do cidadão respaldada na Constituição Federal de 1988 que enfatiza o 

seguinte:  
O acesso à informação é assegurado como direito fundamental e como 
prerrogativa constitucional garantindo convivência digna, livre e igual a todas 
as pessoas, no sentido de que a todos e por igual deve ser reconhecido e 
efetivado. 

 
 
 Com essa perspectiva de que o acesso à informação é um direito do cidadão 

e este não restringe o acesso à pessoa sem deficiência ou com deficiência, o 

próximo passo deste estudo será desmistificar o acesso da pessoa com deficiência 

visual. Ou seja, discutir-se-á as ações que vem sendo feitas em prol do deficiente 

visual. 

                                                 
4 Última visita ao site, realizada em: 15 de agosto de 2011. 
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4 A QUESTÃO DO DEFICIENTE VISUAL 
 
 Atualmente fundações como a Dorina Nowill vêm tentando desmistificar o 

acesso à informação pelo usuário portador de visão subnormal e até mesmo para o 

totalmente cego. A tecnologia aos poucos está auxiliando nesse processo, através 

de mídias, áudios no formato mp3 e softwares que estão sendo produzidos para 

garantir a inclusão desses indivíduos. 

Pode-se citar o Livro digital Daisy, tecnologia desenvolvida por esta 

fundação5: 
O livro digital acessível no formato Daisy é uma solução fundamental para 
ampliar o acesso à informação, ao conhecimento e à cultura por parte 
daqueles que apresentam algum tipo de limitação à leitura, como idosos, 
disléxicos e pessoas com deficiência. 
Disponibilizado em CD, permite à pessoa cega ou com visão subnormal 
acesso à literatura destinada ao estudo e à pesquisa de forma rápida e 
estruturada. O leitor pode visualizar o conteúdo do texto em vários níveis 
de ampliação e ouvir simultaneamente em voz sintetizada. O livro Daisy é 
editado com notas de rodapé opcionais, marcadores de texto, soletração, 
leitura integral de abreviaturas e de sinais, além da pronúncia correta de 
palavras estrangeiras. A Fundação Dorina disponibiliza gratuitamente livros 
nesse formato para as pessoas com deficiência visual em todo o Brasil. 
 
 

 O software, por sua vez, nada mais é do que um leitor de tela que auxilia o 

cego a desenvolver suas atividades e acessar a informação desejada sem grandes 

problemas. Percebe-se que o acesso ao computador nem sempre é fácil, por 

motivos diversos, entre eles, a dificuldade financeira ou a falta de conhecimento 

dessas tecnologias, como sinaliza Silveira et al (2007, pp. 9-10): 
Para que o dEficiente6 visual possa sentir-se incluído digitalmente é 
necessário que tenha recursos de acessibilidade. Acessibilidade significa 
não apenas permitir que pessoas com dEficiências participem de atividades 
que incluem o uso de produtos, serviços, informação e tecnologias, mas a 
inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma 
determinada população. 
 
 

 Um estudo desenvolvido por Silveira et al (2007) teve como objetivo avaliar 

três softwares – o Virtual Vision 5.0, Jaws 8.0 e NVDA7 – baseado no software NBR 

ISO/IEC 9126 que avalia justamente a qualidade de softwares. Este aponta para 

uma perspectiva de que não adianta tão somente fazer um software, pois o mesmo 

                                                 
5 Citação disponível em: <http://www.fundacaodorina.org.br/o-que-fazemos/livros-acessiveis/> Acesso 
em: 13 de set. de 2011. 
6  O autor utiliza essa forma de escrita em ‘dEficiente’, justamente para destacar a ‘eficiência’ que 
existe nessa parcela da sociedade. A qual, por alguns, é esquecida. 
7  NVDA é uma sigla que significa NonVisual Desktop Access. 
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deve ser estudado e avaliado pelos que farão uso da tecnologia. Só assim ter-se-á 

dados claros de que realmente a demanda dos usuários será atendida da melhor 

forma possível. 

 Nesse prisma, o estudo consultou cinco deficientes visuais totais, os quais já 

tinham conhecimento de pelo menos um software leitor de telas. Assim, estes 

avaliaram os softwares propostos na pesquisa. 

De acordo com Silveira et al (2007, p. 10) os softwares estudados que se 

utilizam de um sintetizador de voz, permitem a leitura das informações contidas na 

tela do computador, seguem as seguintes definições: 
Virtual Vision 5.0 é o programa que permite aos deficientes visuais utilizar o 
ambiente Windows, os aplicativos Office, e navegar pela Internet com o 
Internet Explorer. 
JAWS 8.0 oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para 
acessar softwares, aplicativos e recursos na internet. Oferece acesso a um 
leque muito amplo de aplicativos sem o uso do monitor ou do mouse. 
O NVDA é um leitor de telas para o sistema operacional Windows. 
Atualmente o NVDA suporta os sintetizadores de voz compatíveis e usa 
uma estrutura modular, que permite suportar outros sintetizadores de voz 
que sejam programados. O NVDA é um programa experimental e está em 
constante desenvolvimento. É de código aberto e roda no Windows XP, 
Windows Vista e Windows 2000. 

 
 
 Na conclusão do estudo, o autor considera que o software Virtual Vision 5.0 

tem um sintetizador melhor e mais adequado. Tendo em vista que a voz fala mais 

claramente em comparação com JAWS 8.0 cuja voz é de mais difícil entendimento, 

porque a voz é americanizada. A surpresa foi o NVDA que apesar de ser novo e 

estar em constante desenvolvimento, já apresentou um resultado satisfatório. 

 Outro software que vem sendo utilizado com grande frequência é o DOS-vox, 

este também é bastante utilizado e explorado pelo público. (SILVEIRA et al, 2007). 

Como exemplo, pode-se citar a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e o 

Colégio Pedro II, localizados na cidade do Rio de Janeiro, estes fazem uso dessa 

tecnologia. Além desses softwares serem um ganho inestimável para a vida do 

cego, eles também tem uma utilização aplicável para o estudante vidente, pois pode 

ser utilizado para leituras e estudos na volta para casa, por exemplo, enquanto se 

dirige. 
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4.1 PENSANDO A INCLUSÃO 

 
O termo inclusão está em alta e é utilizado em vários âmbitos da vida social. 

Fala-se de inclusão quando se pensa em deficientes; político quando quer discursar 

sobre a igualdade; a igreja quando quer falar sobre trazer para o meio social; os 

professores ao falar em aceitar as diversidades, entre outros. Além disso, tem-se os 

meios de comunicação utilizando a inclusão, sobretudo, como a forma de aceitar as 

pessoas que são ‘diferentes’, tanto física, mental, financeiramente etc. 

Ao pesquisar-se a inclusão em todo e qualquer meio da vida social, não se 

pode esquecer que também existe a exclusão e esta se relaciona diretamente com a 

primeira em um processo dialético. De acordo com Sawaia (2008, p. 108): 
O que queremos enfatizar ao optar pela expressão dialética inclusão / 
exclusão é para marcar que ambas não constituem categorias em si, cujo 
significado é dado por qualidades específicas invariantes, contidas em cada 
um dos termos, mas que são da mesma substância e formam um par 
indissociável, que se constitui na própria relação. A dinâmica entre elas 
demonstra a capacidade de uma sociedade existir como um sistema. 
 
 

Sawaia (2008, p. 9) ainda define a exclusão da seguinte forma: 
[...] a exclusão é um processo complexo e multifacetado, uma configuração 
de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É um processo 
sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte constitutiva 
dela. Não é uma coisa ou um estado, é processo que envolve o homem por 
inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é 
falha do sistema; ao contrário, é produto de seu funcionamento. 

 
 

O processo de exclusão é árduo e altamente discriminatório para o cidadão, 

porque constrange e deixa o indivíduo à margem da sociedade. Entende-se, para 

tal, que a inclusão é um pressuposto para a igualdade social, ou seja, a igualdade só 

será possível quando todos tiverem as mesmas oportunidades de condições, assim, 

quanto ao acesso à informação Miranda (2003, p. 11) nos diz o seguinte: “O acesso 

à informação arquivística é prerrogativa das sociedades democráticas e dos 

governos comprometidos com a transparência de suas ações.” 

   Fonseca (1999, p. 7) ressalta que: 
De maneira geral, como de resto não podia deixar de ser, a evolução 
acompanha a cronologia básica já analisada com relação aos direitos 
humanos em geral, na qual se insere o direito à informação. Com a 
Revolução Francesa, a partir da criação do Arquivo Nacional, e da 
proclamação do direito público de acesso aos arquivos do governo, colocou-
se formalmente a questão. Sem dúvida um passo importante, embora, de 
fato, o acesso público aos documentos governamentais não fosse amplo 
nesse momento. 
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 No artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, já se 

pode encontrar uma noção bastante contundente do direito à informação por todo e 

qualquer indivíduo, além da liberdade de expressão que também deve ser 

respeitada seja qual for o seu meio de divulgação. 

 Cunha (2007, p. 10) preconiza, embasada em autores como Jonh Rawls8, que 

a cidadania só será possível, quando o cumprimento do acesso à informação de 

forma universal for uma realidade. E o Estado como democrático que é, deve 

oferecer condições para tal: 
Como é incumbência do Estado a garantia dos direitos fundamentais, cabe 
ao mesmo criar as condições necessárias que possibilitem, através dos 
serviços prestados, a devida informação pleiteada pelo cidadão. É de vital 
relevância dar solução à problemática da ausência de informação tanto para 
o Estado, quanto para o cidadão, quanto para os profissionais que 
trabalham nessa área informacional. 

 

 Em conversas informais, muitos colegas indagam, por que falar do deficiente 

visual em uma realidade que ainda não é perfeita nem mesmo para o vidente. Sabe-

se que a realidade não é perfeita para quase nenhuma parcela da população, mas 

algumas das atribuições do arquivista é pensar e refletir maneiras de tornar a 

informação acessível para todo e qualquer cidadão.  

Desta maneira, só estudando e conhecendo o assunto poder-se-á agir de 

forma consciente. Afinal de contas, o direito à informação é universal e irrestrito, 

portanto o deficiente visual encontra-se nesse processo como sujeito ativo. Assim, 

este estudo visa antes de tudo alertar e conscientizar cidadãos a pensar sobre 

questões de inclusão. 

 Nesse prisma, Silva (1999, p. 8) enfatiza que: 
O acesso à informação pública é garantida no Brasil tanto na Constituição 
Federal como em textos legais complementares. Há, entretanto, uma 
distância muito grande entre o preceito da lei e a prática dos arquivos, tanto 
os de gestão quanto os históricos. Uma grande percentagem de fundos 
documentais não organizados ou sem um adequado tratamento técnico 
dentro dos arquivos públicos e arquivos correntes sem códigos de 
classificação e tabelas de temporalidade são constantes na realidade da 
administração pública. Tal deficiência representa o principal fator de 
dificuldade para o pleno exercício do direito do cidadão de acesso à 
informação. 
 
 

                                                 
8 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta; Lenita Maria Rímoli Esteves. 
São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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 Dessa maneira, corroborando com a ideia do Silva (1999) acredita-se que 

seja necessário mudanças na administração pública, no que se refere à gestão de 

documentos visando um tratamento técnico adequado. O que, por conseqüência, 

garantirá o direito à informação, configurando o 'ser cidadão'. Cunha (2007, p. 22) 

quanto a isso ainda ressalta que:  
O direito à informação e seu acesso é pressuposto à dignidade humana 
respeitando o direito às liberdades, como direito fundamental, e é, ainda, 
considerado item no âmbito internacional de Direitos Humanos. 
 
 

À exemplo disto, a Fundação Dorina Nowill transforma em áudios os livros, os 

folhetos, as revistas, as bulas de medicamentos entre outros. Os chamados ‘livros 

falados’ podem ser gravados em voz humana ou sintetizados. O que é um avanço e 

pode ser implementado nos arquivos. 

 Silveira et al (2007) acredita que para validar qualquer que seja o estudo 

referente ao deficiente visual ou qualquer que seja a outra parcela da população, os 

interessados, nesse caso o deficiente visual, devem ser consultados. Desta forma, 

estará se avaliando algo com a aplicabilidade para quem lhe é de direito. Em acordo 

com esse pressuposto, a Fundação Dorina Nowill vem se empenhando em 

justamente criar instrumentos de uso para o deficiente visual que realmente lhe 

auxilie na prática e na vida cotidiana. 

 Os arquivos, como dito anteriormente, encontram diversas dificuldades hoje, 

quanto a investimento e apoio para pesquisas e projetos que visam a gestão e a 

preservação de documentos, isto é uma realidade pela qual se luta para que tenha 

fim. 

No entanto, não se pode esquecer que um dos maiores objetivos é 

disponibilizar a informação de forma rápida e eficiente para todo e qualquer cidadão. 

Sendo por esta e algumas outras características que fazem os arquivistas serem 

considerados profissionais da informação. 

Concordando com Silva (2005)9 apud Cunha (2007, p. 16), entende-se a 

liberdade de informação da seguinte forma: 
[...] a liberdade de informação compreende a procura, o acesso, o 
recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio, e 
sem dependência de censura, respondendo cada qual pelos abusos que 
cometer. O acesso de todos à informação é um direito individual consignado 
na Constituição, que também resguarda o sigilo da fonte, quando 

                                                 
9  A quem interessar possa, segue referência: 
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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necessário ao exercício profissional. 
 

 

 Acredita-se que buscar investimentos para projetos que visem garantir o 

acesso e a qualidade de vida para o cidadão que se veja excluído do processo de 

acesso aos documentos arquivísticos e acesso remoto é pertinente. Isto configura o 

crescimento e a evolução enquanto instituição arquivística e profissionais da 

informação na busca pela disseminação do conhecimento. 

O que se procura enfatizar também nesse tópico é que a inclusão é vista 

neste estudo como algo amplo, que não prioriza 'a' ou 'b' grupo social. Por motivos 

didáticos, fez-se nesse estudo um recorte, enfocando, pois, o deficiente visual. 

Porém, nada tem a ver com prioridades de grupos de pessoas. Corroborando desta 

forma, com Santos (2003, p. 81) quando diz: 
[...] inclusão não é a proposta de um estado ao qual se quer chegar. 
Também não se resume na simples inserção de pessoas deficientes no 
mundo do qual têm sido geralmente privados. Inclusão é um processo que 
reitera princípios democráticos de participação social plena. Neste sentido, 
a inclusão não se resume a uma ou algumas áreas da vida humana, como, 
por exemplo, saúde, lazer ou educação. Ela é uma luta, um movimento que 
tem por essência estar presente em todas as áreas da vida humana, 
inclusive educacional.  
 
 

 Nesse contexto, buscou-se dialogar sobre dificuldades e barreiras frente ao 

deficiente visual no que tange o acesso a documentos arquivísticos, que 

representam informação, cultura, memória e reconhecimento de sua história 

entrelaçada com a história brasileira. 

 Vale ressaltar que se entende a dialética inclusão/exclusão como algo além 

de ações físicas como a de não poder entrar em um arquivo, por exemplo, mas 

também o constrangimento de não conseguir e o de se sentir excluído. Desta forma, 

o constrangimento sofrido pela pessoa com deficiência que não consegue acessar 

documentos em um arquivo, por exemplo, também é uma forma de exclusão. 

 Uma instituição que vem crescendo e se articulando para incluir os seus 

usuários, no espaço da cidade do Rio de Janeiro, é o Centro Cultural Banco do 

Brasil – CCBB10. Esta instituição tem um cunho particular e o primeiro Centro foi 

criado em 1989 no Rio de Janeiro. Logo depois teremos a criação dos de São Paulo 

e Brasília, o objetivo é crescer oferecendo conforto e comodidade para os seus 

                                                 
10  Disponível em: <http://www.bb.com.br/portalbb/page504,128,10134,0,0,1,1.bb? codigoNoticia= 
17951&codigoMenu=9881> Acesso em: 29 de out. de 2011. 



26 
 

usuários. Além disso, a CCBB ainda promove programações em locais diversos do 

país através do ‘CCBB itinerante’ proporcionando as atividades que acontecem nos 

seus espaços culturais.  

 A antiga biblioteca da CCBB criada em 1931 oferecia basicamente assuntos 

técnicos, mas atualmente se tornou referência nos assuntos sobre Artes, Ciências 

Sociais, Filosofia e Literatura. E ainda comporta um acervo de 125 (cento e vinte e 

cinco) mil exemplares informatizados (permitindo o acesso do deficiente visual), o 

que é atualizado e periodicamente higienizado por uma equipe da – Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais/ Apae – Niterói. 

 Ações como essa, fazem crer que realmente é possível acreditar e lutar pela 

inclusão. O deficiente visual faz parte da sociedade brasileira e devem ser 

oferecidas a ele condições para que se sinta realmente pertencente à mesma. Isto 

só será possível quando ele tiver a oportunidade de estar convivendo, ensinando e 

aprendendo mutuamente com outras pessoas. 

 Assim, durante todo o trabalho, buscou-se enfatizar o acesso à informação 

como um direito global e fundamental para o homem. O conceito de cidadania, como 

tal, caminha lado a lado com o direito fundamental de acesso à informação. Pode-se 

citar quanto a essa questão dois incisos do artigo 5o da Constituição Federal de 

1988 da qual tanto se falou que trata especificamente sobre o direito do acesso à 

informação como fundamental: 
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional; (BRASIL. 
Constituição (1988). Brasília: Senado, 2005, p. 16). 
 
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. (BRASIL. Constituição (1988). Brasília: Senado, 2005, p. 17). 

 

 

Desta forma, passemos as considerações finais para sintetizar o que se 

discutiu durante todo o trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho tentou apresentar as dificuldades enfrentadas pelo 

deficiente visual no acesso à informação tanto física como remota. Frente a esta 

demanda buscou-se também demonstrar para o arquivista e qualquer outro 

profissional que tenha interesse no assunto, a possibilidade de incluir o deficiente 

visual nos espaços específicos de arquivos e ainda em bibliotecas, museus dentre 

outros. 

 Visto isso, apresentaram-se ações, em instituições diferentes, que vêm sendo 

desenvolvidas para permitir que o deficiente visual não seja excluído. Programas 

são desenvolvidos fazendo uso da tecnologia (software) que permitem que 

documentos sejam informatizados e assim possam ser ouvidos pelo deficiente visual 

e eles ainda têm o recurso da leitura em Braille. 

 Sabe-se que atualmente, o mundo gira em torno dos meios digitais e por isso 

se fez necessário pesquisar também como os sites que vêm sendo desenvolvidos, 

explorando como exemplo, o do Arquivo Nacional, são implementados. Verificou-se 

que erros existem, mas estes podem ser facilmente corrigidos, desde que os 

profissionais arquivistas entendam a importância da inclusão e se conscientizem da 

necessidade vigente. 

 Não se tem a pretensão de com esse singelo estudo esgotar o assunto do 

acesso do deficiente visual aos arquivos, mas busca-se conscientizar, refletir e agir a 

respeito deste assunto. 

 O que se constata é que há um caminho longo a ser percorrido para que toda 

a sociedade seja atendida de forma eficiente e salvaguardando a peculiaridade 

existente quando se trata de seres humanos. Muito ainda há a ser feito, mas a 

mudança começa dentro de cada um de nós e aos poucos, cada vez mais, busca-se 

alcançar uma sociedade verdadeiramente democrática e de todos, na qual direitos e 

deveres são respeitados.  

 Infelizmente, encontra-se pouco material bibliográfico referente, 

especificamente, ao acesso do deficiente visual aos arquivos, daí a necessidade e a 

curiosidade de pesquisar o panorama encontrado hoje com relação ao acesso à 

informação o qual vai de encontro a um direito universal. 

 Luta-se para que todos usufruam dos bens sociais, sem restrição de pessoas, 

porque todos são iguais perante a lei no que se refere a direitos e deveres. A saúde, 
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a educação, o trabalho, a cultura, o esporte e o lazer, a autonomia social e a 

acessibilidade garantem a qualidade de vida e a plena participação social.11 

Nesse sentido, acredita-se na melhoria das políticas de gestão de 

documentos utilizadas nos arquivos, em busca de um atendimento mais eficaz e que 

garanta a real participação das pessoas com deficiência. 

Este trabalho não objetiva simplesmente apontar erros, tendo em vista que é 

uma área extremamente complexa e ainda é um assunto um tanto quanto delicado, 

pois se trata de luta política e de conscientização. Mas percebeu-se, no decorrer do 

trabalho, que ações foram efetivadas com louvor e hoje servem como referência 

para futuras ações. 

O que deve ser ressaltado também é que o acesso à informação não é por 

merecimento e sim um direito, o qual está atrelado à cidadania. O homem só poderá 

ser livre quando dele não for tirado o direito de ir e vir e isto se refere a andar nas 

ruas e também frequentar espaços tanto públicos quanto privados de uso coletivo. 

Por todo o explicitado, defende-se a inclusão nos arquivos como em todo e 

qualquer âmbito da vida humana. As pessoas que têm algum tipo de deficiência vêm 

sendo excluída da sociedade e é chegada a hora de mudanças em prol desta 

parcela da sociedade. 

Conclui-se, para tal, que uma sociedade só poderá ser considerada 

plenamente democrática, quando esta propiciar condições para a inclusão de todos. 

Percebe-se que o arquivo tem um caráter importante no processo de 

desenvolvimento, crescimento e evolução do Brasil e dos seus cidadãos. Através do 

arquivo, bens arquivísticos podem ser acessados e consultados na íntegra, 

configurando aí patrimônios nacionais, os quais dizem respeito a todo cidadão 

brasileiro. Portanto, acredita-se que só através da inclusão teremos uma 

participação social plena e digna. 

                                                 
11 Fala proferida pelo Dr. Hélio Ferreira Orrico em uma mesa intitulada “deficiência visual” no dia 09 
de Nov. de 2011. Este congresso aconteceu nos dias 08, 09 e 10 de novembro em Londrina – 
Paraná. Sendo este, o VI CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL e VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM 
EDUCAÇÃO ESPECIAL. 
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