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      Este manual tem como função servir de apoio aos bibliotecários

atuantes em biblioteca escolar, e tem como objetivo orientar estas

unidades informacionais, nos processos de aprendizagem e

operacionalização de serviços de informação acessíveis.

   No entanto, este manual, não desobriga os bibliotecários à

buscar orientações mais especificas sobre inclusão e

acessibilidade. Contudo, pretendemos fornecer aos bibliotecários

escolares uma forma de consulta prática para elaborar atividades

eficazes no exercício de sua profissão. 

     Este manual se baseia nas orientações de autores consagrados

nesta área do conhecimento, bem como em observações empíricas

que ocorreram durante o processo deste estudo. Assim, a

descrição de serviços de informação com sua adequação para

pessoas com deficiência busca obter rendimento eficaz para

explicar e evitar possíveis problemas ou equívocos em sua

utilização.

   

 

 

 

 

1 Apresentação
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   A biblioteca se apresenta como
espaço de inclusão informacional
e social, a partir do
acesso a informação ofertada pela
biblioteca, o usuário pode adquirir
conhecimento, assim sendo
incluso na sociedade. Entretanto,
se faz necessário que a
informação seja acessível para
todos, possibilitando que  Pessoas
com deficiência utilizem seus
serviços  informacionais.
   As bibliotecas, e sobretudo os
profissionais que nela trabalham,
devem estar aptos às novas
mudanças e tecnologias. Os
usuários com deficiência esperam
por profissionais e serviços que
possam atender à sua demanda,
neste sentido, nota-se a
importância desse assunto.

  A biblioteca escolar deve ser
considerada como instrumento
de apoio aos estudantes, além
disso, deve incentiva à leitura e,
contribui para o pensamento
crítico dos alunos.
   No que diz respeito aos serviços
da biblioteca escolar, os mesmos
devem ser disponibilizados para
todos os membros da
comunidade escolar.  Pensando
nisso, selecionamos  os principais
serviços ofertados pelas
bibliotecas:   Empréstimo
Domiciliar, Consulta ao Acervo,
Visita Orientada, Serviço de
Acesso à Computadores, Serviço
de Referência e Informação
Utilitária. Tais serviços tornamos
acessíveis. 

2 Biblioteca escolar 
e acessibilidade
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 O serviço de empréstimo, possibilita
que o usuário leve a obra de sua
preferência para seu domicílio por um
período de entrega determinado, como
também é definido a quantidade  de
obras que podem levar, a quantidade de
materiais a serem emprestados
depende do tamanho do acervo de cada
biblioteca. Este serviço tem como
função fomentar a leitura e a inclusão
informacional. Atualmente existem
inúmeros recursos tecnológicos que
pode possibilitar o atendimento para as
diversas pessoas, uns dos recursos
tecnológicos que a biblioteca pode
oferecer é o serviço de empréstimo aos
variados suportes, entre eles, livros em
Braille e audiolivro. Tais suportes
possibilitam o acesso à informação para
usuários com deficiência visual.

3 Serviço de
Empréstimo
Domiciliar

Figura 1- Livro em Braille  

Figura 2- Audiolivro 

Fonte: Seat Mobile do Brasil ([20--?])

Fonte: Nossa Cultura ([20--?]) 
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Livros Acessíveis  gratuítos 

   A Dorinateca é uma biblioteca da Fundação Dorina que
disponibiliza para download, livros acessíveis as pessoas
cegas e com baixa visão e também para as organizações em
território nacional que promovem a inclusão informacional.
O acervo dessa biblioteca é composto por livros acessíveis de
diversos formatos: Braille, Digital Acessível DAISY, MP3 e
Fonte Ampliada. Além do acesso ao acervo digital, as
instituições como escolas, bibliotecas entre outras
organizações podem receber doações de livros acessíveis.
Para mais informações é necessário entrar em contato:
leiturainclusiva@fundacaodorina.org.br (FUNDAÇÃO DORINA
NOWILL, [2021?]).

Fundação Dorina

Site:
http://fundacaodorina.org.br/
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  Outra tecnologia que pode
auxiliar no uso do computador
são os leitores de tela com
síntese de voz, que são
aplicativos que proporcionam a
leitura de informações textuais
via sintetizador de voz, podendo
ser utilizado pelas pessoas com
deficiência visual. 
   Uns dos softwares leitores de
tela, podemos citar: DOSVOX,
NVDA e JAWS.
 Uma outra opção, além
dos software  leitores de tela são
os teclados que vem com
sistema Braille  embutido nas
teclas. O teclado em  braille  é
utilizado pelas pessoas cegas
para escrita.
  Outro recurso que pode ser
utilizado é o teclado ampliado,
tal produto possui teclas
ampliadas e cores em contrastes
que facilita a visualização da
pessoa com baixa visão, que
possibilita para estes usuários a
visualização com maior
qualidade, auxiliando essas
pessoas.

    O Serviço de Consulta ao Acervo
fornece ao público geral o acesso
as informações tratadas e
armazenadas na biblioteca. Tal
tratamento é realizado pelo
bibliotecário, sendo o único
profissional capacitado para
organizar as informações.
 No que diz respeito a
acessibilidade no Serviço de
Consulta ao Acervo, as bibliotecas
podem implantar o
autoatendimento, tal serviço pode
ser acessível, a partir das
tecnologias assistivas que pode
auxiliar no uso do computador,
uma das tecnologias que pode ser
utilizada são os ampliadores de
tela.
  Os ampliadores de tela tem
como finalidade ampliar o
conteúdo na tela do computador,
facilitando    assim, uso por
pessoas por baixa visão. Exemplos
dessa tecnologia assistiva a Lente
de Aumento do Sistema
Operacional Microsoft® Windows,
a Lente Pro do NCE/UFRJ e
o Zoom Text da Ai Squared.

4 Serviço
Consulta ao
Acervo
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  Existe teclado que tem as duas
funções com Braille e com ampliador
(FIGURA 3):
    

  Com bases nas tecnologias
assistivas ora citadas, a biblioteca
pode oferecer também o serviço
de consulta online, este serviço
possibilita que o usuário tenha
acesso à consulta ao acervo em
qualquer lugar, para isso é
necessário que o site atenda os
princípios de acessibilidade
descritos nos padrões
governamentais (e-MAG  3.1), que
por sua vez, seguem os padrões
internacionais do W3C através do
WCAG 2.1.

Figura 4 - Teclado Braille e ampliador -
Imagem ampliada 

Fonte: BC produtos

Figura 3 - Teclado Braille e ampliador

Fonte: BC produtos
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Softwares gratuitos 

 O DOSVOX é um sistema operacional criado pelo Núcleo de
Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ),  este sistema operacional foi o primeiro sintetizador de voz
brasileiro gratuito, e que tem como finalidade atender as pessoas
com deficiência visual, no qual permite que essas pessoas utilizem
microcomputador comum. O programa é composto por: sistema
de síntese de fala para língua portuguesa; editor, leitor e
impressor/formatador de textos; ampliador de telas para pessoas
com baixa visão; programas educativos, para auxiliar à educação
das crianças com deficiência visual; programas para acesso à
Internet, como Correio Eletrônico, entre outros recursos (SILVA,
[20--]).

DOSVOX

Link para baixar o software:
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm

NVDA

 O  Non Visual Desktop Access (NVDA) foi iniciado em meados de
2006, por Michael Curran, e para atingir seus objetivos Michael
estabeleceu alguns princípios básicos a serem seguidos: o leitor
de tela deve ser gratuito e que deve ser licenciado de modo a que
qualquer pessoa possa contribuir para a melhoria, e que
permaneça aberto a novas ideias, sugestões e experimentos
(ULIANA, 2008).

Link para baixar o software:
 hhttps://www.nvaccess.org/download/ 9



   
 O Serviço de Visita Orientada
consiste na apresentação das
instalações da biblioteca, dos seus
serviços e produtos para alunos
calouros, novos professores e
visitantes. Esse serviço é essencial
pois possibilita a divulgação dos
produtos e serviços ofertados pela
biblioteca. 
  Considerando a importância do
Serviço de Visita Orientada na
biblioteca, faz-se necessário se
tornar acessível. Pode-se tornar
este serviço acessível para pessoas
com deficiência auditiva, a partir
de um Tradutor e intérprete de
línguas de sinais, ou capacitando
os bibliotecários, com curso de
Libras. 
   Vale ressaltar que os ambientes
informacionais deve está
acessíveis também para as
pessoas com deficiência física. 
 Caminhando nesta direção as
bibliotecas devem atender a NBR
9050/2004. A norma aborda que as
portas, inclusive de elevadores,
devem ter um vão livre com no
mínimo 0,80 m e altura mínima de
2,10 m. Já nas portas de duas ou
mais folhas, pelo menos uma delas
deve ter o vão livre de 0,80 m. 

 Além disso, 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, necessita haver um
espaço que permita a manobra da
cadeira de rodas, recomenda-se a
rotação de 180°, e que pelo menos
5%, com no mínimo uma das
mesas devem ser acessíveis,
recomenda-se ainda que, pelo
menos, outros 10% sejam
adaptáveis para acessibilidade.

5 Serviço de
Visita Orientada

Figura 5 - Terminais de consulta

Fonte: Associação Brasileira de
 Normas Técnicas (2015)

Figura 6 - Estantes em bibliotecas

Fonte: Associação Brasileira de
 Normas Técnicas (2015)10



Cursos de capacitação online
 gratuitos 

   É importante destacar que os ambientes informacionais deve está
bem iluminado, com mesas que possibilita a aproximação de uma
cadeira de rodas. Já o balcão de empréstimo tem que está acessível
para todos, inclusive para as pessoas em cadeira de rodas e a
altura das prateleiras deve permitir que todos alcancem os livros.

Acessibilidade nos ambientes informacionais
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 O Serviço de Acesso à
Computadores concede o acesso
aos sites para pesquisa escolar a
partir da internet.
  Vale ressaltar que a a internet
possibilita inúmeras informações,
muitas das informações
disponibilizadas são uteis. Tais
informações podem gerar
conhecimento.
   Visto a importância da internet,
é fundamental tornar os
computadores acessíveis. Nesta
direção é importante abordar a
Norma 9050/2004, na parte que
retrata de computadores em
bibliotecas e centros de leituras.
Segundo a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (2004) 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, ainda que,
pelo menos, outros 10% sejam
adaptáveis para acessibilidade.
  As ferramentas que podem ser
utilizadas para esse serviço são os
ampliadores de tela, leitores de
tela, tais equipamentos foram
abordadas na seção de Serviço de 

Consulta ao Acervo. Além disso,
existe software que tem o mesmo
fim, entre eles: teclado virtual,
simulador de mouse e
reconhecedor de voz.
  O teclado virtual pode ser usado
por pessoas com deficiência
motora, de moderada a grave,
como forma de substituir o teclado
físico. O teclado virtual constitui-se
por uma imagem de um teclado
projetada na tela do computador
de forma que quando o mouse é
acionado sobre um dos símbolos
disponíveis, o programa traduz
para a ação correspondente do
teclado.

6 Serviço de Acesso 
à Computadores

Figura 7-Teclado Virtual

Fonte: Microsoft[20--]

  Já o simulador de mouse pode
ser utilizado por pessoas com
deficiência motoras graves. No
qual é um software que substitui
o mouse convencional, e que
possui ferramentas com os
comandos para mudar a direção
do mouse, clique e clique duplo.
Essa barra pode ser utilizada de
diversas maneiras, até mesmo 
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 O Serviço de Referência tem
como principal função atender os
usuários de maneira eficiente,
com atendimento diferenciado,
promovendo a relação do
bibliotecário com o usuário.
Observa-se que o bibliotecário
deve buscar compreender a
necessidade de informação de
cada usuário, fornecendo
respostas seguras e rápidas.
 Podemos tornar o Serviço de
Referência acessível a partir de 
 um Tradutor de Libras que dará
suporte ao bibliotecário, fazendo
a mediação, ou até mesmo a
biblioteca poderá promover a
capacitação dos bibliotecários,
facilitando assim, a comunicação
entre os usuários com deficiência
auditiva e, ajudando a encontrar
as suas informações.
 Assim, com um Tradutor de
Libras ou capacitação dos
bibliotecários, com curso de
Libras, a biblioteca abre portas
para inclusão informacional para
as pessoas com deficiência
auditiva, permitindo uma
comunicação eficiente e,
possibilitando um retorno na
busca da informação desejada.

pelo teclado ou comandos de voz.
Um software conhecido nesta
categoria é o Rata Plaphoons. Outra
categoria de simulador de mouse é
a de programas que capturam
movimentos da cabeça por meio de
uma câmera e movimentam o
cursor de acordo com o movimento
capturado. São exemplos gratuitos
dessa ferramenta: o  HeadDev  e
o CameraMouse.
  Outra ferramenta que pode ser
inclusa é o  reconhecedor de voz,
no qual é uma ferramenta que
reconhece os comandos ditados
pelo usuário, e que alguns
softwares aceitam certos
comandos de voz. Um software a
essa categoria é o IBM ViaVoice,
com o mesmo é possível navegar
pelo sistema operacional e
inclusive redigir textos sem a
utilização de nenhum hardware
auxiliar.
 Vale ressaltar que existem
recursos de acessibilidade nos
computadores, para aqueles que
utilizam o sistema operacional
Windows, tal sistema possui
atalhos de teclado com lupa, que
ajudar as pessoas com baixa visão,
e outros atalhos de teclado
adicionais com acessibilidade.

7 Serviço de
Referência
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8 Serviço de
Informação
 Utilitária

   O Serviço de Informação Utilitária
é de suma importância, pois auxilia
os usuários nas soluções dos
problemas, beneficiando a
comunidade local, ocasionando a
inclusão social e cultural,
possibilitando aos usuários o
acesso aos seguintes assuntos:
saúde, cultura, lazer, entre diversos
outros assuntos.
 Nota-se que o Serviço de
Informação Utilitária é muito
importante para a sociedade, e que
é essencial que as bibliotecas
ofereçam este serviço. No qual
pode ser criado na biblioteca um
catálogo, que contenham também
informações relevantes para os
usuários com deficiência. Na área
de saúde, pode ser exposto a
localização mais próxima de
institutos de cegos, de surdos,
fundações de amparo a pessoas
com deficiência, com a indicação de
endereço, telefone para contato,
ponto de referência. Hospitais
públicos e privados que atendem
casos específicos, traumas.
Telefones de emergências em casos  

de convulsão, epilepsia ou
desaparecimento. Academias que
trabalham com especializados em
traumas, com pessoas com
deficiência, sempre indicando
endereço, telefone. Com a criação
do catálogo torna-se um serviço
muito útil para os usuários com
deficiência. 
 Com o Serviço de Informação
Utilitária nas bibliotecas, assegura-
se que os usuários tenham acesso
as informações culturais, de lazer,
saúde e entre diversos outros
assuntos importantes. No âmbito
da acessibilidade, este serviço pode
tornar acessível para pessoas com
deficiência visual, a partir de uma
impressora em Braille e lupas, é
possível informatizar este público.
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