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RESUMO 

 

A inclusão dos deficientes visuais nos espaços sociais, principalmente nas instituições 
de ensino, exige da comunidade acadêmica novas posturas e atitudes que, de fato, 
potencializem a integração dessas pessoas. As bibliotecas devem promover o acesso 
e a apropriação da informação por meio de atividades mediadoras que entendam e 
respeitem a individualidade de cada sujeito. Por isso, esta pesquisa teve o objetivo 
geral de investigar, a partir da perspectiva da mediação da informação, como as bibli-
otecas multiníveis do IF Baiano têm contribuído para que estudantes com deficiência 
visual tenham acesso à informação e se apropriem dela, considerando que a informa-
ção deve ser acessível a todos, independentemente de raça, cor, religião, sexo, limi-
tações físicas e condições sociais. Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa e 
quantitativa, para cujo desenvolvimento se utilizou o método de estudo de caso. A 
coleta de dados ocorreu em oito campi do Instituto Federal Baiano por meio de dois 
instrumentos distintos: roteiro de entrevista, aplicado junto com quatorze estudantes 
com deficiência visual, e questionário, enviado a oito bibliotecas, de um total de qua-
torze que fazem parte da referida Instituição. Aliada a essa ação se procedeu à análise 
documental da Política de Diversidade e Inclusão do IF Baiano e Regulamento Unifi-
cado das Bibliotecas do IF Baiano.  A análise dos dados das entrevistas com os estu-
dantes deficientes visuais indicou que é importante disponibilizar informações utilitá-
rias, porque muitos deles frequentam outros ambientes sociais; ampliar o processo 
dialógico entre os profissionais da biblioteca, por meio da escuta sensível com os de-
ficientes visuais; adotar dispositivos móveis de comunicação para facilitar a interação 
e a oferta de produtos e serviços; e promover qualificações, visando à formação au-
tônoma desses sujeitos para acessarem os recursos físicos ou digitais disponibiliza-
dos nas bibliotecas. Outro aspecto que fortalece as atividades de mediação da infor-
mação é a disponibilização de recursos que favorecem o acesso à informação por 
parte desses usuários, como, por exemplo, oferta de ledores (pessoas que leem livros 
e descrevem imagens). Os resultados também demonstraram que é importante am-
pliar a qualificação dos bibliotecários, para atenderem a esse público com necessida-
des específicas; destinar recursos do orçamento para aquisição de recursos informa-
cionais e tecnologia assistiva para as bibliotecas; implantar o setor braile nas bibliote-
cas; construir uma política de serviços voltada para esses estudantes e melhorar a 
articulação entre os NAPNE e as bibliotecas, visando revisar o Regulamento Unificado 
das Bibliotecas do IF Baiano e oferecer serviços específicos aos deficientes visuais. 
Conclui-se que as bibliotecas do IF Baiano precisam intensificar esforços para ofertar 
produtos e serviços de informação aos deficientes visuais de forma efetiva e consci-
ente, pois a mediação da informação ainda é feita de forma incipiente. 

 
Palavras-chave: mediação da informação; deficientes visuais; biblioteca multinível; 
Instituto Federal Baiano (IF Baiano). 
 

 

  



 

ABSTRACT 

 
 

The inclusion of visually impaired individuals in social spaces, especially in teaching 
institutions, requires from the academic community new postures and attitudes which, 
in fact, potentiate the integration of these people. Libraries must promote access and 
appropriation of information by means of mediating activities which understand and 
respect the individuality of each subject. Therefore, this research had the general 
objective of investigating, from the perspective of information mediation, how IF 
Baiano's multilevel libraries have contributed so that visually impaired students may 
have access to information and appropriate it, considering that information must be 
accessible to all, regardless of race, color, religion, sex, physical limitations and social 
conditions. This is a descriptive, qualitative and quantitative research, which was 
developed using the case study method. The data collection occurred in 8 campi of IF 
Baiano by means of two distinct instruments: an interview script applied to 14 visually 
impaired students and a questionnaire sent to eight libraries from a total of fourteen 
that are part of the institution. Together with this action, we carried out a document 
analysis of the IF Baiano's Diversity and Inclusion Policy and the Unified Regulation of 
IF Baiano's Libraries.  The analysis of the data from the interviews with the visually 
impaired students indicated that it is important to make utilitarian information available, 
because many of them frequent other social environments; to expand the dialogic 
process among library professionals, by means of sensitive listening to the visually 
impaired; to adopt mobile communication devices to facilitate the interaction and the 
offer of products and services; and to promote qualifications, aiming at the autonomous 
formation of these individuals to access the physical or digital resources made 
available in the libraries. Another aspect that strengthens the information mediation 
activities is the availability of resources that favor the access to information by these 
users, such as, for example, the offer of readers (people who read books and describe 
images). The results also showed that it is important to increase the qualification of 
librarians to meet this audience with specific needs; to allocate budget resources for 
acquisition of information resources and assistive technology for libraries; to implement 
the Braille sector in libraries; to build a service policy aimed at these students and 
improve the articulation between NAPNE and libraries, aiming at revising the Unified 
Regulation of Libraries at IF Baiano and offer specific services to visually impaired 
individuals. We conclude that the libraries at IF Baiano need to intensify efforts to offer 
information products and services to visually impaired individuals in an effective and 
conscious manner, as information mediation is still incipiently done. 
 
Keywords: information mediation; visually impaired; multilevel library; Instituto Federal 
Baiano (IF Baiano). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acesso à informação possibilita ao ser humano adquirir conhecimentos e 

conscientizar-se em relação aos atos e às decisões que podem mudar sua vida e seu 

contexto sociocultural. Esse processo acontece de forma mediada, em diversos 

ambientes sociais e de informação, auxiliados por diversos dispositivos informacionais. 

Assim, a mediação da informação contribui para que os diferentes sujeitos, ao se 

apropriar da informação e dos dispositivos, tornem-se protagonistas sociais e 

transformem a si mesmos e ao seu contexto.  

Os bibliotecários, como mediadores da informação, exercem um papel 

importante e necessário no contexto sociocultural e de formação dos deficientes 

visuais, porque podem apoiá-los para que possam acessar e usar a informação e se 

apropriar dela.  Nesse contexto, a mediação da informação ocorrerá envolvendo os 

indivíduos, o acesso à informação e os dispositivos informacionais e apoiando seu 

desenvolvimento cognitivo, social e cultural. Assim, como o mediador, por meio das 

práticas mediadoras, interfere na vida dos sujeitos, também se acredita que os 

diferentes sujeitos, como os deficientes visuais, implicam mudanças nessas ações, 

que devem ser refletidas e desenvolvidas de maneira consciente e humanizadora. 

Embora um conjunto de estudos sobre a mediação da informação esteja sendo 

produzido pelos pesquisadores da área, ainda é incipiente os que tratam sobre a 

mediação da informação voltada para os estudantes com deficiência visual.  Nesse 

sentido, a pesquisa no ambiente do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), 

especificamente em suas bibliotecas, torna-se relevante, pois traz a possibilidade de 

aprofundar os conhecimentos sobre o tema aqui proposto, subsidia e fortalece o 

trabalho dos mediadores da informação nesses espaços informacionais.  

As bibliotecas multiníveis do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), consideradas 

como ambientes de mediação da informação, possibilitam aos estudantes com 

deficiência visual vivências e práticas significativas. Com base nessa assertiva, esta 

pesquisa teve como motivação a vivência da pesquisadora quando participou de um 

Curso de Braile, em 2010, no Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP), 

localizado no Bairro da Saúde, em Salvador - Bahia. O contato com alguns estudantes 

deficientes visuais despertou o interesse em entender como eles têm acesso à 

informação e se apropriam dela, considerando a localização dos campi, cuja maioria 
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está instalada na zona rural, e as características do ensino ofertado pelo IF Baiano, 

por meio da educação profissional tecnológica, que exige do estudante a participação 

em aulas teóricas e práticas nos diversos ambientes da Instituição.  

A pesquisa também se justifica pela percepção de que, como um Instituto 

Federal de Educação, o IF Baiano é uma instituição recente e que tem focalizado suas 

atenções para reduzir as desigualdades sociais por meio de procedimentos e técnicas 

que atendem aos vários tipos de pessoas, com necessidades específicas ou não. 

Então, foi preciso investigar como esses estudantes vinculados ao IF Baiano estão se 

apropriando das informações e qual o papel das bibliotecas dessa instituição no 

processo de formação desses sujeitos que, com essa diversidade de situações, que 

inicialmente podem ser consideradas obstáculos, satisfazem suas necessidades 

informacionais e se tornam protagonistas de suas vidas.  

Considerando essas questões, o estudo partiu do seguinte problema de 

pesquisa: Como as bibliotecas do IF Baiano têm realizado a mediação da informação 

voltada para os estudantes com deficiência visual? Partiu-se da premissa de que as 

bibliotecas desenvolvem algumas atividades de mediação da informação para os 

estudantes com deficiência visual, entretanto essas ações ainda não são 

sistematizadas e carecem de uma interferência consciente que garanta sua 

efetividade. Para responder ao problema proposto, foi elaborado o seguinte objetivo 

geral: analisar, na perspectiva da mediação da informação, como a biblioteca tem 

contribuído para que os estudantes com alguma deficiência visual tenham acesso à 

informação e se apropriem dela.  

Os Objetivos Específicos são: 

a) identificar as atividades de mediação da informação que podem contribuir com 

os usuários deficientes visuais no acesso, no uso e na apropriação da 

informação; 

b) verificar como as atividades de mediação da informação são realizadas de 

modo a contribuir com os estudantes com deficiência visual no processo de 

acesso e de apropriação da informação; 

c) conhecer a perspectiva desses estudantes sobre a relevância das atividades 

de mediação da informação, para a apropriação da informação e o apoio à sua 

formação; 
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d) verificar se, nas políticas e nos regulamentos institucionais, são indicadas 

ações que fortaleçam práticas de mediação da informação e contribuam com 

os estudantes que têm alguma deficiência visual, de modo a favorecer o 

processo de acesso e apropriação da informação. 

Nesta pesquisa, de natureza descritiva, foi empregado o método de estudo de 

múltiplos casos com as bibliotecas da IF Baiano. Para coletar os dados, foram 

entrevistados 14 estudantes com deficiência visual, aplicados questionários com os 

oito bibliotecários e analisados documentos norteares do IF Baiano sobre a Política 

de Diversidade e Inclusão e o Regulamento Unificado das Bibliotecas do Instituto.  

Os resultados da pesquisa indicaram que, nas bibliotecas do IF Baiano voltadas 

para os estudantes com deficiência visual, a informação é mediada de maneira 

pontual, porquanto existem deficiências, como, por exemplo, a falta de recursos 

informacionais, de tecnologias assistivas, de qualificação dos bibliotecários para 

interagir com os deficientes visuais e de estudo das necessidades desses usuários. 

Os deficientes visuais também sinalizaram que falta uma atuação dialógica mais 

efetiva por parte dos bibliotecários. Esses fatores comprometem a mediação da 

informação nesse espaço do saber, de socialização e de interação e inviabiliza 

vivências emancipadoras.  

Quanto à estrutura, esta dissertação foi dividida em seis seções. Na seção 2, 

discorre-se sobre o processo formativo dos deficientes visuais: as garantias legais e 

as contribuições da tecnologia assistiva como facilitadora do acesso à informação, 

conceitos sobre deficiência visual, o enfoque clínico e educacional trazidos por Bruno 

(1997) e suas causas apresentadas por Sá, Silva e Simão (2010) e as tecnologias 

assistivas. Na seção 3, apresentam-se uma abordagem sobre a biblioteca como um 

ambiente de mediação da informação voltada para o protagonismo dos deficientes 

visuais; o conceito de mediação da informação defendido por Almeida Júnior (2015); 

as dimensões da mediação da informação referidas por Gomes (2014, 2016, 2017) e 

o conceito de protagonismo social sob o ponto de vista de Pieruccini e Pierrotti (2007). 

Contudo, outros autores trouxeram contribuições sobre: a importância do papel social 

do bibliotecário (SANTOS, 2012); biblioteca multinível (MOUTINHO, 2014), o modelo 

identitário das bibliotecas dos Ifes (ALMEIDA; PERUCCHI; FREIRE, 2021); 

acessibilidade comunicacional e atitudinal (SOUZA; MANOEL, 2008); dispositivos 

tecnológicos (FIALHO; SILVA, 2012); ações mediadoras inclusivas (BOTELHO;  
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CARVALHO, 2014); desafios da atuação do profissional “multimediador” e “multi-

habilidoso” (SANTOS; BORTOLLIN; SANTOS NETO, 2021). Na seção 4, são feitas 

considerações a respeito da metodologia, do delineamento da pesquisa, do método, 

das técnicas, do instrumento e dos procedimentos de coleta e de análise dos dados. 

A seção 5 apresenta uma discussão sobre os resultados, com base nos objetivos. Na 

seção 6, discorre-se sobre as conclusões a que se chegou em relação ao tema 

investigado. 
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2 PROCESSO FORMATIVO DOS DEFICIENTES VISUAIS: AS GARANTIAS LE-
GAIS E AS CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FACILITA-
DORA DO ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Nesta seção, são tratados aspectos referentes aos deficientes visuais, no Bra-

sil, em relação às dificuldades que lhes foram impostas em seus processos formativos, 

abordando os conceitos e as diferenças relacionadas à deficiência visual à luz do en-

foque clínico, educacional e legal. Também se apresenta o que a legislação brasileira 

assegura aos estudantes com deficiência visual por meio das políticas públicas naci-

onais que garantem seus direitos como cidadãos e os recursos e as tecnologias cria-

dos e disponibilizados que facilitam a inclusão e melhoram a vida dessas pessoas na 

sociedade.  

É muito comum associar a deficiência visual à cegueira, mas a palavra defici-

ência não significa ausência ou falta total de algo, por isso, em se tratando de defici-

ência visual, podem-se incluir, nessa classificação, as pessoas cegas, as com baixa 

visão e, mais recentemente, através da Lei 14.126, de 22/03/2021, a visão monocular, 

que foi classificada como deficiência sensorial do tipo visual. 

Para diagnosticar o deficiente visual, estudiosos da área utilizam o enfoque clí-

nico baseado na acuidade visual e o educacional, que se baseia na eficiência visual. 

De acordo com Bruno (1997), a classificação a partir do enfoque clínico, baseada na 

tabela de Snellen - conhecida como optótico de Snellen ou escala optométrica de 

Snellen - é um diagrama utilizado para avaliar a acuidade visual de uma pessoa – que 

utiliza os seguintes critérios: tem cegueira total o indivíduo com acuidade visual inferior 

a 0,05 em ambos os olhos, ainda que utilizando máxima correção óptica possível e 

campo visual inferior a 20. Já as pessoas com baixa visão são as que têm índice de 

acuidade visual de 0,05 a 0,3, em ambos os olhos, com a menor correção óptica pos-

sível. 

Para o enfoque educacional, é observada a capacidade de ler e de escrever 

usando o código de leitura e de escrita ou recursos específicos que ampliem a visão. 

As pessoas cegas são aquelas que têm “[...] ausência total de visão até perda total de 

luz, o processo de aprendizagem se dará através da integração dos sentidos tátil-

cinestésico-auditivo-olfativo-gustativo, utilizando o Sistema Braille como meio princi-

pal de leitura e escrita.” (BRUNO, 1997, p. 7). O autor acrescenta que é necessário 

utilizar, concomitantemente, outros sentidos sensoriais no processo de aprendizagem. 



19 

 

Usando esses outros sentidos, os deficientes visuais conseguem formar conceitos so-

bre sabor e consistência dos alimentos, como, por exemplo, quando estão salgados, 

doces ou moles; podem ter uma percepção espacial sobre sua localização ou a de 

objetos e saber, por exemplo, quando estão em cima, embaixo, à direita ou à es-

querda, parados, em pé, deitados, ajoelhados ou em movimento.  

As pessoas com baixa visão são as que têm “[...] desde condições de indicar 

projeção de luz até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou limita o 

seu desempenho, e o processo educativo se desenvolverá por meios visuais em que 

seja necessário utilizar recursos específicos.” (BRUNO, 1997, p. 7). Para essas pes-

soas, a ênfase está no melhor uso da visão existente, utilizando-se de outros recursos 

específicos como: óculos, lupas e lunetas especiais, adaptações ao uso de cores e 

contrastes, focos de luz para leitura e textos com caracteres ampliados.  

Analogamente ao que é citado por Bruno (1997), a legislação brasileira também 

trata dessa questão, por meio do Decreto 5.296 de 2004, que determina a obrigatori-

edade de atender às pessoas com deficiência e caracteriza a deficiência visual como 

 

[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade vi-
sual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos 
nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condi-
ções anteriores. (BRASIL, 2004). 

 

A legislação brasileira aborda a questão da deficiência visual na perspectiva 

clínica, traz, no bojo de sua definição, apenas aspectos relacionados à acuidade visual 

e deixa de lado a abordagem educacional, que se preocupa com a capacidade de 

escrever e de ler dos deficientes visuais, um ponto relevante para sua formação edu-

cacional. 

Ainda sobre a deficiência visual, há características que devem ser observadas 

e que fazem diferença no processo de construção do conhecimento. Um desses as-

pectos a ser observado é saber se a cegueira é congênita ou adquirida. Segundo Sá, 

Silva e Simão (2010), a cegueira que ocorre entre o nascimento até os primeiros cinco 

anos de vida é chamada de cegueira congênita, e a que se manifesta mais tardia-

mente é denominada de adventícia ou adquirida. Na cegueira congênita, a criança 

não consegue reter todas as imagens e, para construir o conhecimento, precisa 

apoiar-se em outros sentidos. Já a que ocorre tardiamente facilita o processo de 
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aprendizagem, porque essas pessoas poderão utilizar a memória visual e as habilida-

des visuais que desenvolvem.  

Ante o exposto, pode-se afirmar que há diferenças consideráveis entre as pes-

soas com baixa visão, com cegueira congênita e cegueira adquirida. As que já viram 

e veem o mundo com certas limitações, ainda que tenham dificuldade, conseguem 

construir suas ideias, fazer inferências e desenvolver o pensamento fazendo analo-

gias, enquanto os cegos congênitos têm que “ver com outros olhos” e construir seus 

mundos. Para que os deficientes visuais possam estar inseridos no mundo das ideias 

e do conhecimento, participando ativamente dessa construção, é necessário criar e 

dar-lhes garantias de acesso à educação por meio de recursos e de serviços que 

contribuam para ampliar suas habilidades, a fim de que tenham uma vida inclusiva e 

independente. 

Mello e Machado (2017) referem que, no Brasil, o primeiro marco legal para a 

educação e o acesso à informação dos deficientes visuais remonta à época do Brasil 

Império, quando, em 12 de setembro de 1854, foi criado, por meio do Decreto nº 1.428, 

o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, primeira instituição da América Latina que 

visava atender às pessoas com deficiência visual, hoje conhecido como Instituto Ben-

jamin Constant (IBC). 

As questões sociais de interesse das minorias, via de regra, esbarraram nos 

interesses políticos da época, pois, embora tenha sido criado legalmente pelo Impe-

rador Pedro II, a Câmara dos Deputados não aprovou dotação orçamentária para seu 

funcionamento. Um ano depois, em 1855, foi autorizado o orçamento, via crédito ex-

traordinário, de 15.000$000 reis, para o biênio 1855-1856, através do Decreto nº 

1.683, de 28 de novembro de 1855, para as despesas com o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, conforme o texto abaixo: 

 

Não consignando a Lei do orçamento vigente quantia alguma para ocorrer á 
despeza com o Imperial Instituto dos meninos cegos, e sendo urgente a dita 
despeza; Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, na 
conformidade do § 3º do Artigo 4º da Lei nº 580 de 9 de Setembro de 1858, 
Autorisar o Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio a 
despender com esse objecto, no actual exercicio, a quantia de 15.000$000, 
igual a que fôra ultimamente decretada para o proximo futuro exercicio de 
1856 - 1857; devendo esse credito extraordinario ser incluido na proposta, 
que opportunamente será apresentada ao Corpo Legislativo, a fim de ter 
definitiva approvação. (BRASIL, 1855). 
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O Instituto Imperial dos Meninos Cegos foi criado por meio de um acordo de 

parceria entre as esferas pública e privada, que, nesse caso, foram as famílias dos 

alunos que possuíam recursos para financiar seus estudos. Para os 

reconhecidamente pobres, as despesas foram custeadas com recursos públicos, 

conforme o Decreto de criação nº 1.428, em seu Cap. III, Arts.19, 20 e 21, que 

estabelece o número de vagas e as condições para ser bolsista do Estado, além da 

quantia a ser paga por alunos que não comprovassem sua condição de pobreza 

(BRASIL, 1854b). Conclui-se que o modelo de financiamento estudantil das 

instituições particulares de hoje e as políticas de assistência ao educando e de cotas 

originaram-se na época do Brasil Império.  

Os deficientes visuais, filhos de escravos, os que padeciam de moléstias con-

tagiosas e os que não eram vacinados também foram excluídos do acesso à informa-

ção e ao conhecimento, independentemente de serem deficientes visuais ou não. Isso 

porque, em legislação anterior de 1854, Decreto nº 1.331-A, de 17 fevereiro, que re-

gulamenta a reforma do ensino primário e do secundário do Município da Corte, o 

Imperador D. Pedro II e Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, Ministro e Secretário de Es-

tado dos Negócios do Império, esclarecem, no Art. 69: “[...] escravos, os meninos que 

padeciam moléstias contagiosas e os que não eram vacinados são proibidos de ma-

tricular e frequentar escolas públicas.” (BRASIL, 1854a). Diante do exposto, verifica-

se que a segregação social que sempre existiu no Brasil colônia também esteve pre-

sente na área educacional.  

Na então nova República, por meio do Decreto nº 193, de 30 de janeiro de 

1890, a situação do ensino dos deficientes visuais sofreu algumas mudanças. A pri-

meira delas foi na nomenclatura da instituição, que deixou de utilizar a palavra ‘Impé-

rio’, e o Instituto Imperial dos Meninos Cegos passou a ser chamado de Instituto Na-

cional dos Cegos e a ser dirigido pelo General de Brigada, idealizador e pensador da 

República, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que ocupou o cargo de Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos 

(BRASIL, 1890a).  Nota-se uma mudança importante na nomenclatura da Instituição, 

que deixou de ser apenas Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império 

para responder especificamente pela instrução, correios e telégrafos. Já no nome da 

instituição, a questão do acesso à informação ganhou espaço na República. 

Em 17 de maio de 1890, foi aprovado o Decreto nº 408, por meio do qual foi 

criado o primeiro Regulamento do Instituto Nacional dos Cegos, que passou a ter 272 
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artigos, enquanto o anterior, de caráter provisório, tinha apenas 43. O regime de en-

sino continuou sendo de internato, e o método de ensino, o teórico e prático profissi-

onal. Houve, porém, mudanças nas finalidades do Instituto que, além do ensino pri-

mário, cabia-lhe o ensino secundário. O número de vagas para o ingresso de alunos, 

segundo o artigo 28 do decreto, seria ilimitado para os alunos contribuintes, e o dos 

gratuitos seria limitado pelos recursos do orçamento do Instituto. Antes se limitava a 

30 alunos - 20 pagantes e 10 gratuitos. Embora o regulamento anterior não mencio-

nasse as alunas, nesse elas são citadas no artigo nº 36 do Decreto, apartadas da 

convivência com os meninos, vivendo em ambientes distintos.  

Nos artigos 105, 106 e 107 do Regulamento, surgiu a figura do “dictante-co-

pista”, profissional responsável por ditar para os alunos cegos obras impressas ou 

manuscritas em caracteres ordinários, para que fossem transcritas em braile. Esse 

material seria destinado à biblioteca especial do instituto (BRASIL, 1890) - uma bibli-

oteca com um acervo em braile que, mesmo que não existisse, os dirigentes tinham a 

intenção de implantar.  

Os “ditantes copistas” também copiavam e faziam os alunos cegos copiarem 

obras impressas em braile que, posteriormente, seriam imprensadas na própria tipo-

grafia do Instituto e destinadas às aulas dos Cursos Literários de Música para os alu-

nos e os professores usarem. Ainda no artigo 7, item 5, aparece uma função muito 

importante e que, há alguns anos, faz muita diferença para os deficientes visuais - o 

ledor. Em 1890, o ditante ledor era responsável por ler para os alunos e os aspirantes 

jornais, revistas e quaisquer outras publicações que lhes fossem recomendadas pelo 

diretor. O artigo 155 incumbiu ao profissional escriturário-arquivista a responsabili-

dade de conservar os livros que o Instituto possuísse, enquanto não tivesse uma bi-

blioteca organizada. Como previa o crescimento do acervo especializado, por doação 

ou compra, o artigo 268 estipulou que, quando fosse atingido o quantitativo de 500 

volumes de obras diversas, seria criada a função de ajudante do escriturário-arqui-

vista, a quem competiria, principalmente, conservar e guardar a biblioteca.  

A aprovação do primeiro regulamento do Instituto Nacional dos Cegos trouxe 

atos gerais que demonstraram que a gestão daquela época tinha a intenção de pos-

sibilitar aos deficientes visuais o acesso à informação, embora isso fosse restrito a 

uma pequena parcela privilegiada, que podia custear os estudos, e a um pequeno 

grupo de desvalidos que eram escolhidos a dedo pela gestão.  
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O segundo regulamento, aprovado em 12 de janeiro de 1901, por meio do De-

creto nº 3.901, manteve-se sem alterações significativas em seus atos gerais. A mu-

dança mais importante foi no nome da instituição, que passou a se chamar Instituto 

Benjamin Constant. 

O terceiro conjunto de regras do IBC, o Decreto nº 9.026 A, de 16 de novembro 

de 1911, acena para a possibilidade de alunos videntes ingressarem (BRASIL, 1911): 

 

Art. 40. Alumnos videntes, escolhidos pelo director e nomeados pelo ministro, 
depois de um periodo de ensaio que não deve exceder de seis mezes, serão 
admittidos no Instituto, uma classe dos gratuitos. Elles devem ser de familia 
de uma honorabilidade notoria, de boa constituição, ter 12 anos pelo menos, 
saber ler, escrever e conhecer os rudimentos de arithmetica. O número 
maximo desses alumnos será de cinco. Elles se empregarão em trabalhos da 
typographia, da encadernação, da bibliotheca e em outros misteres que não 
podem ser confiados aos cegos. Servirão de guias aos alumnos cegos, nas 
sahidas escolares, realizadas sob a guarda do inspector. Os alumnos 
videntes tomarão parte nas lições dadas aos meninos cegos, dispondo de 
quatro horas por dia para sua instrucção. Os alumos videntes que se 
distinguirem pela sua boa conducta e pelas aptidões exigidas poderão 
exercer as funcções de inspectores adjunctos quando attingirem á idade de 
18 annos, e as de inspector, quando chegarem á maioridade. 

 

Além do exposto, esse decreto incluiu, no grupo do corpo docente, segundo o 

art. 110, que não existiu nos regulamentos anteriores, o docente leitor em voz alta. O 

interesse dos deficientes visuais em estudar motivou ex-alunos do IBC a implantarem 

outras instituições para deficientes visuais, no Brasil, nos moldes adotados pelo IBC, 

a única, naquele momento, que atendia a cegos, a saber: em 1926, o Instituto São 

Rafael - Belo Horizonte; em 1927, o Instituto para Cegos Padre Chico - São Paulo; em 

1935, o Instituto Santa Luzia - Porto Alegre; em 1936, o Instituto dos Cegos - 

Pernambuco; em 1942, o Instituto de Cegos do Brasil Central (ICBC) - Uberaba; em 

1942, o Instituto de Cegos da Bahia - Salvador; e em 1944, o Instituto Paranaense 

dos Cegos - Curitiba (FRANCO; DIAS, 2007; LEÃO JUNIOR; GATTI, 2016; 

MAZZOTTA, 2005). 

Depois de 32 anos, por meio do Decreto-Lei nº 6.066, de 3 de dezembro de 

1943, o IBC sofreu modificações durante o Governo Getúlio Vargas, no período da 

Ditadura do Estado Novo, e passou a integrar o Ministério da Educação e Saúde (MES) 

e subordinar-se a ele. Nesse ínterim, o Ministro Gustavo Capanema, por meio do 

Decreto nº 14.165, de 3 de dezembro de 1943, publicou o quarto regulamento do IBC 

e modificou as estruturas do documento, que passou a ser chamado de regimento. 

Essas alterações representaram um avanço histórico para o Instituo Benjamin 
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Constant que, mesmo mantendo características de instituição segregadora e 

assistencialista de pessoas cegas, passou a ter regras de abrangência nacional, 

porque, dentre suas finalidades, tinha o intuito de “[...] promover, em todo o país, a 

alfabetização de cegos ou orientar, tecnicamente, esse trabalho, colaborando com os 

estabelecimentos congêneres estaduais ou locais.” (BRASIL, 1943).  

O acesso à instituição ficou equânime, acabou com o pagamento de matrículas 

e de outras taxas, e o ingresso de crianças, desde a pré-escola, e de pessoas com 

baixa visão (amblíopes), foi ampliado. Também havia o incentivo às pesquisas 

pedagógicas e médicas, na tentativa de melhorar o ensino de pessoas com DV e 

combater a cegueira de forma preventiva. Essas mudanças provocaram uma 

verdadeira transformação no processo formativo dos deficientes visuais rumo a uma 

política nacional de inclusão e de acesso à informação.  

Em 1948, foi publicado o Decreto nº 24.423, de 03 de fevereiro de 1948, que 

alterou o regimento em vigor (1943). Foram alterações de cunho administrativo sem 

implicações efetivas no processo formativo dos deficientes visuais. Com a aprovação 

do quinto Regimento, através do Decreto nº 34.700, de 25 de novembro de 1953, o 

Instituto passou a integrar o MEC e subordinar-se a ele. O IBC passou a contar com 

uma Seção de Publicações para Cegos, responsável por preparar e difundir Cursos 

de Alfabetização em Braille, por correspondência, da Revista Brasileira para Cegos e 

dos demais trabalhos destinados à cultura dos cegos.  

O Ministério de Educação e Cultura (MEC), durante as décadas de 1950 a 

1970, promoveu iniciativas de assistência técnico-financeira do Estado às Secretarias 

de Educação e às instituições privadas, por meio de políticas denominadas “Campa-

nhas” (XAVIER, 2008). A Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Defi-

citários Visuais (CNERDV) foi instituída pelo Decreto nº 44.236, de 1º de agosto de 

1958 (BRASIL, 1958). À Campanha cabiam a “[...] educação e a reabilitação dos de-

ficitários da visão, de ambos os sexos, em idade pré-escolar, escolar e adulta, em 

todo o território nacional.” (art. 2º). Dentre os seus 12 objetivos, trouxe um que visava 

soltar as amarras que delimitavam o acesso e a convivência dos deficientes visuais 

às instituições de ensino direcionadas aos videntes: “[...] d) promover a integração dos 

deficitários visuais nos estabelecimentos de ensino dedicados aos videntes.” (BRA-

SIL, 1958). Certamente exprime um desejo de inovar a forma de educar, pois o con-

vívio dos deficientes visuais em um ambiente diverso proporcionaria muitos aprendi-

zados a todos os envolvidos. 
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As linhas de ação da Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos De-

ficitários Visuais contribuíram com a educação dos cegos no país, porque proporcio-

naram a abertura e a ampliação do acesso dos cegos à educação; a materiais aces-

síveis; à escrita, por meio da distribuição das tecnologias assistivas; à leitura, devido 

ao financiamento para produzir e distribuir livros; ao mercado de trabalho, pelo ofere-

cimento de cursos profissionalizantes e intermediação na colocação profissional; à 

implantação dos Centros de Reabilitação de Cegos e apoio para construir instituições 

especializadas, ampliando as oportunidades de estudar para os cegos do interior do 

país, através do processo de interiorização da educação e de profissionalização. A 

história da educação das pessoas deficientes visuais confunde-se com a história do 

IBC, que desenvolveu e desenvolve ações em prol da educação dos deficientes visu-

ais e da sociedade. 

Posteriormente foram publicadas mais duas portarias que alteraram o regi-

mento do IBC: a Portaria nº 325, de 17 de abril de 1998, e a Portaria nº 310, de 03 de 

abril de 2018. Porém, nessa época, vários instrumentos legais já estavam em vigor no 

Brasil e no mundo, pois a sociedade clamava por escolas regulares inclusivas. Nesse 

sentido, destaca-se a Constituição Federal (CF) de 1988, que menciona os “portado-

res de deficiência” em sete de seus 250 artigos. Isso implica afirmar que as pessoas 

brasileiras com deficiência visual têm direitos que devem ser assegurados, prioritaria-

mente, pela CF (1988) e pelas instituições públicas.  

Sendo assim, é dever do Estado e da família proporcionarem a educação como 

um direito de todos. O Estado deve propiciar atendimento educacional especializado 

às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede básica regular de ensino (CF, 

1988, art. 208, III). É o que a legislação chama de educação especial. “Educação es-

pecial” é como a legislação define a modalidade de educação escolar voltada para 

“pessoas portadoras de deficiência”. Contudo, isso não quer dizer que os alunos “es-

peciais” terão, necessariamente, salas e aulas exclusivamente para eles. Nesse artigo 

constitucional, fica evidente a função educadora da família, primeiro ambiente sociali-

zador da criança e do Estado.   

Por outro viés de entendimento, a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB) determina, em seu art. 58, que a educação especial deve 

ser oferecida “dentro das classes de ensino regular”, em forma de apoio especializado. 

No art. 59, a LDB determina que os sistemas de ensino devem assegurar aos edu-
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candos com necessidades especiais: “I - currículos, métodos, técnicas, recursos edu-

cativos e organização específicos para atender às suas necessidades.” (BRASIL, 

1996). 

No que diz respeito ao Ensino Superior e à educação para o trabalho, de acordo 

com o Decreto 3.298/99, as instituições de ensino superior deverão oferecer adapta-

ções de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno “portador 

de deficiência”, inclusive tempo adicional para fazer as provas, conforme as caracte-

rísticas da deficiência. Isso vale para o exame vestibular (art. 27, caput e § 1º). Ao 

tratar da formação profissional, o Decreto, entre outras disposições, estabelece: 

 

Art. 28. O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino 
fundamental ou médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à 
educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que lhe propor-
cione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. § 1º A educação 
profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis 
básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializa-
das e nos ambientes de trabalho. § 2º As instituições públicas e privadas que 
ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos 
profissionais de nível básico à pessoa portadora de deficiência, condicio-
nando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de 
escolaridade. (BRASIL, 1999a). 

 

Concomitante a isso, a Portaria 1.679/99 do Ministério da Educação dispõe so-

bre os requisitos para instruir os processos de autorização, de reconhecimento de 

cursos e de credenciamento de instituições de ensino superior e determina em seu 

art. 2º: 

 

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 
desde o acesso até a conclusão do curso, uma sala de apoio para portadores 
de deficiência visual, contendo máquina de datilografia braille, impressora 
braille acoplada a computador com sistema de síntese de voz, gravador e 
fotocopiadora que amplie textos equipamento para ampliação de textos para 
atendimento a aluno com baixa visão; planos de aquisição gradual de acervo 
bibliográfico em fitas de áudio e dos conteúdos básicos em braile. (BRASIL, 
1999b). 

 

Por outro lado, a Resolução que institui diretrizes nacionais para a educação 

especial na educação básica estabelece, em seu artigo 12, que deve ser assegurada, 

nesse nível de ensino, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a utili-

zação de linguagens e códigos aplicáveis, como o Sistema Braille, sem prejuízo do 

aprendizado da língua portuguesa. O poder público tem elaborado normativas visando 
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promover a acessibilidade e eliminar barreiras na comunicação dos deficientes visu-

ais, a fim de lhes garantir o direito de acesso à informação, à comunicação, ao traba-

lho, à educação etc. Prova disso foi a instituição da lei brasileira de Inclusão de Pes-

soas com Deficiência, Lei 13.146/2015, que trouxe, em seu bojo, um conjunto de re-

gras de organização e funcionamento destinadas a assegurar e a promover, em con-

dições de igualdade, o exercício dos direitos desse grupo de pessoas perante a soci-

edade. Essa lei engloba uma série de outras leis, decretos, portarias e resoluções que 

tratavam de assuntos específicos sobre os deficientes físicos. No que tange aos defi-

cientes visuais, cabe destacar, no Título II, Dos Direitos Fundamentais, o Capítulo IV 

- Do Direito à Educação (arts. 27 a 30), no Título III, Da Acessibilidade, Capítulo II - 

Do Acesso à Informação e à Comunicação (arts. 63 a 73) e o Capítulo III - Da Tecno-

logia Assistiva (art. 74 e 75).  

O direito à educação consta como um direito fundamental assegurado, con-

forme o art. 27, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas carac-

terísticas, interesses e necessidades de aprender. Nesse artigo, a aprendizagem das 

pessoas com deficiência (PCD) está atrelada ao respeito à individualidade de cada 

um, considerando que cada pessoa é única e detém um conjunto de características 

individuais. 

Analisando o artigo 28, observa-se que ele trata sobre a educação inclusiva, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), especificamente sobre as incumbências do poder 

público, visando assegurar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e mo-

dalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, especificando a oferta 

de serviços e de recursos de acessibilidade, a institucionalização do atendimento edu-

cacional especializado (AEE) no projeto político-pedagógico da escola, a fim de ga-

rantir às pessoas com deficiência pleno acesso ao currículo, oferta de formação de 

professores, realização de pesquisas, elaboração de plano de atendimento educacio-

nal especializado, organização de recursos e de serviços, disponibilização de profes-

sores para o AEE e demais profissionais de apoio e acessibilidade às edificações e 

às atividades. Recomenda, ainda, que os estabelecimentos particulares de qualquer 

nível e modalidade de ensino têm a obrigação de cumprir com as incumbências esta-

belecidas pelo caput desse art. 28, garantindo o direito inalienável das pessoas com 

deficiência à educação inclusiva. Destacam-se aqui os incisos XII, XIII e XIV, que 
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abordam a oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e o uso de recursos de tec-

nologia assistiva, para ampliar as habilidades funcionais dos estudantes e promover 

sua autonomia e sua participação; o acesso à educação superior e à educação pro-

fissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais 

pessoas e a inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de 

educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com de-

ficiência nos respectivos campos de conhecimento. 

Ainda sobre os direitos fundamentais, tem-se o artigo 30 - pois o artigo 29 foi 

vetado - que garante condições de acesso e acessibilidade às instituições de educa-

ção superior e de educação profissional e tecnológica, especificamente se referindo 

aos  procedimentos de acessibilidade em processos seletivos para ingressar e per-

manecer nos cursos oferecidos por essas  instituições de ensino, públicas e privadas, 

para as quais devem adotadas as seguintes medidas: atendimento preferencial à pes-

soa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos 

serviços; disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos especí-

ficos, para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e 

de tecnologia assistiva necessários para sua participação; disponibilização de provas 

em formatos acessíveis para atender às necessidades específicas do candidato com 

deficiência; disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 

adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; di-

lação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, 

tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, com 

solicitação prévia e comprovação da necessidade; adoção de critérios de avaliação 

das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade lin-

guística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua por-

tuguesa; e tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.  

Nesse sentindo, o artigo supracitado garante o direito à diferença das pessoas 

com deficiência (PcD), porque cada pessoa apresenta suas especificidades, e a indi-

cação dos recursos e serviços de que necessitam para participar em condição de 

igualdade com as demais pessoas.  

O Título III da Lei Brasileira de Inclusão (2015) retrata a questão da acessibili-

dade, do direito ao acesso à informação e à comunicação (arts. 63 a 73) e reforça que 

o acesso à informação é fundamental para o processo de inclusão e preservação da 

autonomia e independência da pessoa com deficiência. O acesso à informação deve 
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ser possibilitado por meio da oferta de recursos de acessibilidade, como audiodescri-

ção, legenda, tradução em libras e outros. Indica, ainda, que o poder público deve 

adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à 

comercialização de livros em formatos acessíveis, como arquivos digitais que possam 

ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias 

assistivas para substituí-los e possibilitem a leitura com voz sintetizada, a ampliação 

de caracteres, os diferentes contrastes e a impressão em Braille. 

Ainda sobre o acesso à informação e à comunicação, a Lei Brasileira de Inclu-

são (2015) versa sobre o incentivo a pesquisas e a projetos que contemplem temas 

voltados para o desenvolvimento de tecnologia assistiva. O fomento à pesquisa de 

tecnologia assistiva reforça a importância desses recursos na vida de um deficiente 

físico, porque facilitam o processo de inclusão e proporcionam autonomia e melhora 

da qualidade de vida para os deficientes físicos. No artigo 73 da mesma lei, o destaque 

é para a capacitação profissional dos tradutores e intérpretes da Libras, de guias in-

térpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, legendagem e es-

tenotipia, delegando ao poder público a obrigação de promover a capacitação desses 

profissionais. 

 No caso específico da área da Educação, a tecnologia assistiva, voltada para 

os deficientes visuais, pode auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Mas, para 

Guimarães (2012), a relação entre a tecnologia assistiva (TA) e a educação ainda é 

principiante. Segundo a autora, além das carências estruturais (falta de recursos, de 

produtos adaptados, de espaços físicos, de adequação desses espaços etc.), faltam 

investimentos em formação e preparo dos atores que lidarão diretamente com as pes-

soas com deficiência que usarão a TA. Com base na reflexão de Guimarães (2012), 

pode-se observar que os profissionais da área educativa, ainda que tenham acesso a 

alguns desses recursos, às vezes, não recebem treinamento para manuseá-los. Além 

disso, existe acomodação por parte das instituições de ensino e de seus profissionais, 

pois só percebem a necessidade de uma formação específica para lidar com os defi-

cientes visuais quando eles chegam à instituição. Uma forma de amenizar essas ca-

rências seria promover treinamentos in company, em parceria com as instituições es-

pecializadas no ensino para deficientes visuais, abordando temas sobre orientação, 

mobilidade, informática adaptada etc. 

Para Bersch e (2006), o termo tecnologia assistiva (TA) é novo e utilizado para 

identificar uma gama de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou 
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ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, vida 

independente e inclusão social. O governo brasileiro, através do Comitê de Ajudas 

Técnicas (CAT), instituído pela Portaria n° 142, de 16 de novembro de 2006, apresen-

tou o seguinte conceito de Tecnologia Assistiva: 

 

[...] é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 
que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e 
inclusão social. (BRASIL, 2007). 

 

 A partir dos conceitos já referenciados, percebe-se que o termo tecnologia as-

sistiva é abrangente e direcionado às diversas especificidades de deficiência, tendo 

como público beneficiário o usuário com limitação física ou cognitiva. 

Em relação à deficiência visual, é possível afirmar que os recursos tecnológicos 

representam um grande avanço para a inclusão dessas pessoas. Barqueiro e Bar-

queiro (2010) mencionam que a informática e outras tecnologias mudaram, de forma 

radical, as oportunidades de as pessoas com deficiência visual serem incluídas em 

todos os campos de atuação e terem acesso a eles. “O advento da informática foi um 

divisor de águas para as pessoas com deficiência visual.” (BARQUEIRO; BAR-

QUEIRO, 2010, p. 485).  

São vários os recursos e as tecnologias disponíveis para a pessoa com defici-

ência visual, que lhes possibilitam acessibilidade, autonomia, interação e aprendiza-

gem. Segundo Barqueiro e Barqueiro (2010), são divididos nas seguintes atividades: 

a) Auxílio na vida diária: relógios táteis, luminárias, agulha de costura adaptada, tele-

fones com binas falantes ou teclados ampliados etc.; 

b) Auxílio para mobilidade: detector de obstáculos, sistema GPS, bússolas falantes, 

bengalas, cão-guia, entre outros; 

c) Auxílio pedagógico: figuras e mapas em relevo, livros falados, livros digitais aces-

síveis, pranchas de leitura e livros em braile; 

d) Auxílio óptico: óculos especiais, telelupas, lupas de bolso e lupas fixas; 

e) Auxílio eletrônico: sintetizadores de voz, leitores de tela, impressoras braile e 

agenda falada, entre outros; 

f) Auxílio para os recursos de informática: softwares e displays em braile etc. 
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Ainda sobre os recursos de tecnologia assistiva para os deficientes visuais, que 

os ajudam a romper barreiras e facilitam o acesso à informação, temos a bengala 

longa e o cão-guia, que minimizam as barreiras de locomoção e de orientação no 

ambiente. A bengala longa funciona como uma extensão do corpo da pessoa com 

deficiência visual e, se for usada corretamente, dará informações sobre as variações 

no relevo do terreno, como buracos, aclives, declives e escadas; antecipará obstácu-

los que estão abaixo da linha da cintura, como móveis e alguns mobiliários urbanos, 

e sensibilizará as pessoas a ajudarem com informações do ambiente a travessar ruas 

e a identificar um ônibus etc. 

O Sistema Braille de escrita e leitura tátil foi criado, no Século XIX, pelo francês 

Louis Braille, que se baseou em um código militar tátil chamado de escrita noturna, 

desenvolvida por Charles Barbier, capitão do Exército francês, para que os soldados 

se comunicassem silenciosamente à noite e sem uma fonte de luz. O braile é um 

recurso fundamental de acesso à informação e à comunicação para a pessoa cega. 

Baseado na combinação de seis pontos dispostos em duas colunas e três linhas, o 

sistema braile é composto de 63 caracteres diferentes, que representam as letras do 

alfabeto, os números, os sinais de pontuação e a acentuação. É utilizado, principal-

mente, por pessoas cegas ou com baixa visão, e a leitura é feita da esquerda para a 

direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. 

De acordo com Mazzotta (2005), e Brasil (2015b), em 1878, o Congresso Inter-

nacional realizado em Paris contou com a participação de 11 países europeus e dos 

Estados Unidos, em que foi estabelecido o Sistema Braille e sua respectiva adoção 

de forma padronizada para ser usado na literatura, na aritmética e na geometria. 

Os sintetizadores de voz, para Grandi e Noronha (2010), são sistemas de sín-

tese de voz que utilizam software e hardware para vocalizar, de forma eletrônica, as 

informações exibidas na tela – tanto o conteúdo textual (texto de uma mensagem ele-

trônica) de um arquivo quanto a descrição de sua aparência visual (cor, tamanho, tipo 

de fontes). Por meio desses recursos, podem-se ler páginas inteiras, fazer leitura sin-

cronizada, navegar elemento a elemento e listar hiperlinks presentes nas páginas da 

web. Eles também possibilitam o uso de programas de comunicação como Skype, 

Youtube, WhatApp, Tik Tok, Facebook, Instagram e Twitter. 

Outros recursos são os tradutores de braile, que se referem à linha ou ao dis-

play braile, um importante recurso para quem utiliza o sistema Braille para escrever e 
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para ler. Essa relevância reside no fato de possibilitar a leitura imediata de textos que 

estão na tela do computador, sem que seja necessário imprimi-los em papel.  

O acesso à informação textual contida em material impresso, como livros, jor-

nais e revistas, é possível por meio de leitores de impresso (scanner com voz) ou de 

sistemas de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Esse processo consiste em 

converter o texto impresso (tipográfico) em texto digital.  Segundo Mortimer (2010), os 

sistemas OCR para computadores utilizam um scanner para captar a imagem, e um 

ou mais softwares executam as tarefas de reconhecer texto e a vocalização. De 

acordo com esse formato, o texto também pode ser ampliado e receber contraste, o 

que também facilita o acesso à informação pelas pessoas com baixa visão.  

Luminárias, lupas e ampliadores de tela para as pessoas com baixa visão são 

recursos ópticos que facilitam o processo de inclusão através da adaptação de lumi-

nárias de mesa até ampliadores de caractere, como lupas, lupas eletrônicas e telelu-

pas. O livro digital é outro importante recurso de tecnologia assistiva. Atualmente, es-

tão disponíveis para as pessoas com deficiência visual os livros digitais acessíveis em 

formato Daisy. Defendi (2011) afirma que existem vários formatos de livros para as 

pessoas com deficiência visual, como os em braile, os falados (os gravados em voz 

humana), os com letras ampliadas para pessoas com baixa visão, os livros tinta/braile 

e os livros digitais acessíveis. 

A tecnologia assistiva vem possibilitando alterações e impulsionando mudan-

ças na adoção de recursos e na realização de produtos e serviços de informação vol-

tados para os deficientes visuais, no que tange às possibilidades de interagir e de 

participar deles na sociedade. Nas bibliotecas, esses recursos podem apoiar o acesso 

à informação, desde que, em seus quadros profissionais, haja mediadores capacita-

dos e aptos a operacionalizar esses dispositivos e a apoiar os usuários no acesso, no 

uso e na apropriação da informação, ampliando a consciência crítica desses indiví-

duos.  

A Lei 13.146 (2015) torna obrigatória a acessibilidade nos sítios da Internet 

mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos 

de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informa-

ções disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adota-

das internacionalmente. No caso das bibliotecas, é preciso tornar os sistemas infor-

matizados de gerenciamento de acervos acessíveis aos deficientes visuais, como, por 

exemplo, a base de dados referencial utilizada pelos usuários no processo de busca 
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pelos documentos que estão nos acervos das bibliotecas. O artigo 68 incube ao poder 

público o dever de adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, 

à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em pu-

blicações da Administração Pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas 

a garantir à pessoa com deficiência o direito de ter acesso à leitura, à informação e à 

comunicação, como demonstrado nestes parágrafos: 

 

§ 1° Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a 
atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de 
educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas 
de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção 
também em formatos acessíveis. § 2° Consideram-se formatos acessíveis os 
arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares 
leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, 
permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes 
contrastes e impressão em Braille. (BRASIL, 2015a, p. 14). 

 

A Lei é específica ao afirmar que o poder público deve garantir que os editais 

públicos contemplem a aquisição de obras em formato acessível. Os bibliotecários 

precisam ter uma atuação incisiva em prol da adoção dessas medidas nos processos 

licitatórios e apresentar aos gestores de suas unidades o que requer a legislação, pois 

alguns gestores desconhecem as especificidades de atuação do bibliotecário e o que 

preconiza a legislação.  

A Política Nacional do Livro (2003) considera o livro como o principal meio in-

substituível de difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pes-

quisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação, do 

aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida. O acesso ao livro físico 

ou através de meios digitais e de outras fontes de informação contribui para que os 

deficientes visuais o conheçam e usem, tendo como facilitadora a tecnologia assistiva, 

o que lhes possibilita romper as limitações físicas. Como mediador desse processo, o 

bibliotecário deverá agir como protagonista social e contribuir para que esse momento 

de descobertas seja prazeroso e instigante. 
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3 A BIBLIOTECA COMO AMBIENTE DE MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO VOL-
TADA PARA O PROTAGONISMO DOS DEFICIENTES VISUAIS 

 

A temática mediação tem sido estudada por vários pesquisadores que vêm im-

pulsionando as pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Este trabalho, tem 

como foco a mediação da informação, no âmbito da Ciência da Informação, desenvol-

vida no contexto das bibliotecas. 

A biblioteca, como um ambiente de interações, relações e compartilhamentos 

de informações, pode provocar mudanças significativas na sociedade por meio de 

seus processos informacionais. Nesse espaço social de difusão e democratização do 

conhecimento, é possível formar indivíduos conscientes, críticos e emancipados.  

Nesse contexto, destaca-se o papel do bibliotecário, que é o mediador e tem 

na informação seu objeto, que pode transformar as visões de mundo. Para compre-

ender o papel do bibliotecário como mediador da informação, convém analisar o con-

ceito de mediação da informação defendido por Almeida Júnior (2015, p. 25), que a 

define como  

 

[...] toda ação de interferência – realizada em um processo, por um profissio-
nal da informação e na ambiência de equipamentos informacionais –, direta 
ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou cole-
tiva; visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de 
maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e 
novas necessidades informacionais. 

 

A partir desse conceito, pode-se inferir que a informação é mediada com uma 

intenção, um desejo de fazer algo, embora isso possa ocorrer, segundo o autor, de 

maneira direta ou indireta. No fazer do profissional da informação, algumas atividades 

não são vistas pelo usuário, mas têm como objetivo atender às suas necessidades 

informacionais (seleção, processamento técnico, armazenamento etc.). Já nas ativi-

dades diretas de mediação da informação, como orientações, oficinas e treinamentos 

direcionadas aos usuários, por exemplo, há uma interação entre os usuários e os me-

diadores da informação. Assim, tanto as atividades diretas quanto as indiretas de me-

diação da informação, segundo Almeida Júnior, visam à apropriação da informação.  

Em 2009, Almeida Júnior já destacava a ação de transformação que a informa-

ção, mediante o processo de mediação, pode causar na estrutura cognitiva do usuário: 
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A mediação da informação permite e exige concepção de informação que 
desloque o usuário da categoria de mero receptor, colocando-o como ator 
central do processo de apropriação. Dessa forma, defendemos que o usuário 
é quem determina a existência ou não da informação. A informação existe 
apenas no intervalo entre o contato da pessoa com o suporte e a apropriação 
da informação. Como premissa, entendemos a informação a partir da modifi-
cação, da mudança, da reorganização, da reestruturação, enfim, da transfor-
mação do conhecimento. (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 97). 
 
 

Nesse contexto, os mediadores devem considerar a individualidade dos 

usuários, visto que tanto o conceito de mediação da informação quanto, mais 

especificamente, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência nº 

13.146/2015 atribuem relevância a esse aspecto. Tratar as individualidades pode ser 

entendido como um respeito às diferenças e à diversidade, porque cada sujeito tem 

sua identidade e sua forma de se relacionar com o mundo.  

Dialogando com a concepção apresentada por Almeida Júnior (2009), Pieruc-

cini (2007) afirma que os sujeitos não se apropriam da informação de forma imediata, 

mecânica ou ‘natural’. Isso envolve uma construção de sentidos e a mobilização de 

diferentes habilidades e competências.  

A apropriação, na visão de Gomes (2017) acontece quando a informação rece-

bida é ressignificada e se constroem novos saberes, cultura e conhecimentos. Assim, 

considerando a importância da apropriação da informação para a atuação consciente 

do usuário, os deficientes visuais requerem um cuidado diferenciado, e os bibliotecá-

rios precisam conhecer esses estudantes e o tipo de cegueira, pois, segundo Sá, Silva 

e Simão (2010), o processo de aprendizagem é diferenciado para o estudante que já 

teve a visão, pois tem a memória visual do que o com cegueira congênita.  Assim, os 

mediadores da informação devem atuar de maneira consciente em relação à diversi-

dade de usuários e suas necessidades para auxiliá-los no processo de apropriação 

da informação.  

Segundo Santos (2012, p. 29), 

 

[...] o bibliotecário deve refletir sobre o seu papel social, levando em conside-
ração as necessidades dos usuários e as expectativas, mas também os seus 
limites, dificuldades e as barreiras que surgem para esses sujeitos como 
grandes desafios. Dessa maneira, não basta apenas organizar, representar 
e disseminar o conhecimento, deve ir além garantir que esse conhecimento 
seja visível ao usuário.  .  
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A autora também chama a atenção para a importância do papel social do bibli-

otecário e a necessidade de conhecer as características do seu público. Assim, de-

vem-se considerar as dificuldades e as barreiras que os deficientes visuais têm que 

transpor, o que demanda do mediador da informação a adoção de novas técnicas, 

metodologias e dispositivos para auxiliá-los no acesso à informação. 

 O processo dialógico, de acordo com Gomes (2014) possibilita aos interlocu-

tores o encontro com as subjetividades que emanam da interlocução inter e intratras-

subjetiva, é imprescindível à apropriação da informação.   

Para os deficientes visuais, a mediação consciente, presencial e oral tem uma 

significação bem maior, pois a voz é um meio de expressão importante carregada de 

identificações sensoriais e que transmite informações e emoções. Sobre isso, Gomes 

(2014, p. 5) destaca a importância da comunicação no processo mediador e assevera 

que “[...] o encontro que se busca promover na ação mediadora entre aquele que ne-

cessita de informação e a informação pertinente é dependente do processo de comu-

nicação [...]” Nessa linha de pensamento, Jesus e Gomes (2019) afirmam que, através 

da ação comunicativa, o sujeito tem a possibilidade de se autoconhecer e de conhecer 

o outro com o qual dialoga, o que fortalece as relações sociais transformadoras, prin-

cipalmente quando um dos sujeitos dessa ação tem a voz como o seu principal meio 

de comunicação.   

Além da dialogia, Gomes (2014, 2016, 2017) apresenta outras quatro dimen-

sões da mediação da informação que se sucedem em um encadeamento lógico e que 

levam os sujeitos participantes do processo mediador a alcançarem o protagonismo 

social, a saber: a estética, a formativa, a ética e a política. Percebe-se que o discurso 

dialógico subsidia as outras quatro dimensões do processo de mediação da informa-

ção, indicando que é preciso construir um espaço de interlocução, de debates, de 

transformação, de descobertas, de aperfeiçoamento, de sociabilidade, de crítica e de 

interferências.   

A dimensão estética é alcançada por meio do “despertar” que a informação 

provoca e traz sensações e emoções, conforme explana Gomes (2014, p. 52): 

 

Há na mediação da informação o sentido de compartilhamento, de coopera-
ção, de abertura ao diálogo e ao movimento que desestabiliza e estabiliza 
conhecimentos, de abertura à crítica e à criatividade, de abertura também às 
intersecções entre o ‘velho’ e o ‘novo’, o que confere a ação mediadora certa 
característica de substrato ao autoconhecimento e ao entrelaçamento da hu-
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mildade e da auto-estima dos interlocutores dessa ação. A promoção do tran-
sitar por essas ‘vias’ confere beleza à mediação da informação e prazer a 
quem a experimenta, o que indica a sua dimensão estética. 

 

A dimensão estética acontece quando os participantes da ação mediadora 

compreendem o processo de compartilhamento de informações e saberes, tomam 

consciência das mudanças e se reconhecem ativos nesse processo, o que gera prazer 

e satisfação ao se ressignificarem. Dessa maneira, os sujeitos – mediadores e usuá-

rios – passam a compreender a relevância da mediação da informação para sua vida 

e recepcionam as atividades de maneira diferenciada, observando os gestos e utili-

zando o espaço de fala e de escuta com liberdade e consciência, na perspectiva de 

recriar seus atos em todo o processo mediador.  

Acerca da dimensão formativa, entende-se que é o alcance do aperfeiçoamento 

e de novos conhecimentos adquiridos através do compartilhamento de saberes. A in-

formação é ressignificada quando os interlocutores conseguem alcançar as dimen-

sões da informação por meio de uma ação mediadora eficaz. Jesus e Gomes (2019, 

p. 5) dizem que é “[...] por meio da dimensão formativa que ocorrerá a busca pelas 

respostas que poderão potencializar o diálogo, a reflexão e a mudança de pensa-

mento no e com o outro.” 

A ética, quarta dimensão, está na consciência do limite que o mediador deve 

ter entre interferir e manipular, no respeito ao outro e às diferenças e na consciência 

do seu dever de informar sem recriminar ou censurar.  A quinta e última dimensão é 

a política, que envolve o empoderamento, o fortalecimento e a autoconfiança dos su-

jeitos no domínio de novos saberes, o que repercutirá na busca e na defesa de seus 

interesses. Para Gomes (2014, 2016, 2017), quando o mediador, consciente do seu 

trabalho informacional, age em prol dos interesses sociais e dos princípios de huma-

nização, assume a condição de protagonista social. O alcance dessas cinco dimen-

sões possibilita a apropriação da informação, que impulsiona o protagonismo social 

que, segundo Perrotti (2017, p. 15), implica 

 

[...] uma dimensão existencial inextricável. Significa resistência, combate, en-
frentamento de antagonismos produzidos pelo mundo físico e/ou social e que 
afeta a todos. Significa tomada de posição dianteira face a obstáculos que 
ameaçam a espécie (causados por pessoas, animais, circunstâncias, senti-
mentos, ideias, preconceitos etc.). Daí que protagonistas assumem a luta 
pela construção, pela criação, como atitude face ao mundo. Lutar, mais que 
enfrentamento ‘contra’, é modo de ser de estar, de produzir e cuidar de um 
mundo comum, habitável e convivial. 
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O protagonismo social pode ser entendido como um conjunto de ações desen-

volvidas em prol da coletividade, por meio das quais os sujeitos, agentes dessa ação, 

ou seja, os protagonistas, podem transformar a realidade de outros sujeitos e suas 

relações com o mundo.  Essas relações são estabelecidas por meio de processos 

interacionistas, em que a informação pode ser um produto que tem o poder de trans-

formar o sujeito, que passa a refletir sobre seu papel como cidadão crítico e detentor 

de direitos e deveres.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a atuação do deficiente visual, no pro-

cesso de apropriação da informação, é essencial para que ele fortaleça a si próprio e 

sua comunidade. O diálogo propicia uma posição ativa e consciente desse sujeito, 

que o leva a conquistar autonomia e empoderamento. Segundo Perrotti e Pieruccini 

(2007), os protagonistas são, simultaneamente, sujeitos e objetos dos processos em 

que estão inseridos, produtores e criadores de significados, sentidos e práticas soci-

ais.  

O protagonismo em sua essência é explicado por Bitencourt (2008, p. 36, grifo 

do autor) ao tratar da origem e o significado do referido termo: 

 

Palavra que vem do grego prótos: o primeiro; aquele que sai na frente, o prin-
cipal; e agonistés: lutador, competidor. O protagonista era o personagem 
mais importante do teatro grego, em torno do qual se construía a trama. Pos-
teriormente a palavra foi atribuída também ao personagem principal de um 
livro, filme ou telenovela. Fala-se também na atitude de um indivíduo que 
exerce papel de destaque em um evento social ou num simples aconteci-
mento. Protagonizar adquiriu também um sentido que é muito atual: tomar a 
dianteira, estar à frente, ter visão de onde se quer chegar, liderar, envolver 
pessoas. Atualmente essa palavra vem despertando grande interesse na 
educação e em muitos outros setores da vida, num contexto em que se busca 
a construção do sujeito, autônomo, livre e cidadão.  

 

De acordo com o trecho supracitado, tomando como base o uso da palavra no 

contexto atual e na ambiência do dispositivo informacional, como na biblioteca, veri-

fica-se que a atuação consciente do mediador e dos usuários é fundamental para for-

talecer os envolvidos. Para isso, é preciso que o profissional esteja qualificado para 

atuar com dispositivos informacionais que o auxiliem e facilitem o acesso à informa-

ção.  

Pieruccini (2007, p. 5) entende que  
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[...] a ordem discursiva dos dispositivos constitui instância de mediação, que 
atua nas relações entre o sujeito e o universo simbólico, razão pela qual sua 
configuração deve ser entendida como um mecanismo portador de significa-
dos que pode atuar de modo definitivo nos processos de apropriação de in-
formações.  

 

Como dispositivo dialógico, a biblioteca, um ambiente de informação e de cul-

tura, precisa adotar arranjos informacionais diversificados, pois os elementos do es-

paço informacional, os recursos informacionais, a linguagem informacional etc. inter-

ferem no processo de apropriação da informação. Pieruccini (2007) afirma que todo 

dispositivo informacional é uma configuração complexa por conter diversos elementos 

cheios de significados. Por conseguinte, o espaço informacional está carregado de 

informações, desde a arquitetura do prédio até sua decoração interna e externa, a 

iluminação, o conforto dos seus móveis, o arranjo espacial dos objetos, o acervo, a 

linguagem documentária e informacional, os dispositivos de busca e a atuação dos 

mediadores. Tudo isso provoca sensações nos usuários, que podem ou não se inte-

ressar em frequentar o ambiente informacional.  

Considerando a biblioteca como um ambiente de mediação da informação, con-

vém destacar seus diversos tipos, objetivos e atividades, apresentados no quadro 1. 
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Quadro 1 – Tipos de biblioteca, seus objetivos e as principais atividades 

Tipo Objetivos Principais atividades 

 

 

Pública 

Promover o desenvolvimento cultural 
da comunidade em geral, por meio do 
acesso aos registros representativos 
do conhecimento, às publicações ofici-
ais e às informações gerais e utilitárias. 

Promove condições de con-
solidação da leitura e de fo-
mento do gosto por ela; 

Apoia a educação formal e 
continuada; 

Divulga o idioma nacional e 
de outros.  

 

 

 

 

 

 

 

Universitária 

Apoiar as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão por meio de seu 
acervo e dos seus serviços. 

Coopera com os programas 
escolares; orienta os profes-
sores e os alunos em relação 
ao uso esclarecido e provei-
toso dos recursos bibliográfi-
cos e audiovisuais da institui-
ção e de outras bibliotecas; 
orienta professores na sele-
ção e no emprego dos tipos 
de materiais que servem aos 
programas de ensino; orga-
niza, dissemina e disponibi-
liza a informação; orienta 
professores e alunos sobre 
como utilizar as instituições 
de pesquisa e as fontes de 
informação; difunde a produ-
ção científica, colocando-a à 
disposição de alunos, profes-
sores e pesquisadores; e co-
opera com outras bibliotecas 
e agências de serviços soci-
ais. 

 

Especializada 

Atender a um grupo restrito de usuá-
rios, reunindo e divulgando documen-
tos de um campo específico do conhe-
cimento. 

Pesquisas, empréstimos, as-
sistência ao usuário, disse-
minação seletiva de informa-
ção e normalização técnica. 

 

 

Especial 

Atender a uma categoria especial de 
usuários, como limitações sensoriais, 
mentais, físicas, de saúde, comporta-
mentais e espaciais.  

 

Disponibiliza material 
informacional geral e 
específico que, geralmente, 
são acessados com o auxílio 
de tecnologias assistivas. 

 

 

Escolar 

Fornecer ao seu público as ferramen-
tas que favoreçam o aprendizado e de-
senvolvam a imaginação, para que se 
transformem em cidadãos responsá-
veis. 

 

Supre as necessidades infor-
macionais da comunidade 
escolar e incentiva a leitura e 
a pesquisa, fornecendo ma-
terial informacional necessá-
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rio às atividades dos profes-
sores e dos alunos de uma 
escola. 

 

 

Multinível 

Atender às necessidades de estudo, 
consulta e pesquisa de professores, 
servidores técnico-administrativos e 
alunos em níveis profissionalizante, 
médio, técnico, superior de graduação 
e pós-graduação (lato e stricto sensu). 

Abrange todas as atividades 
realizadas pelas bibliotecas 
públicas, escolares e univer-
sitárias. 

Fonte: Adaptado de Silva e Araújo (2014, p. 43), e Lubisco (2011). 

 

As informações expostas no Quadro 1 indicam que para definir o tipo de uma 

biblioteca é necessário considerar os aspectos ligados ao seu público-alvo, aos seus 

objetivos e à sua função social.  

Quanto à biblioteca pública, Almeida Júnior (1993, p. 115) define 

 

[...] como aquela que enfatiza as funções educacional, de lazer e cultural, mas 
restringindo a função educacional quase que exclusivamente à educação for-
mal, a função cultural direcionada para trabalhos vinculados à absorção de 
conhecimentos, visando à erudição e, por sua vez, a função de lazer simples-
mente limitada ao empréstimo de livros. Além disso, o modelo tradicional pri-
oriza o livro, enquanto suporte; elege o alfabetizado como seu único usuário 
e impede que a biblioteca saia de si mesma e interaja com a sociedade. 

 

Considerando que a biblioteca pública tem o objetivo de promover o desenvol-

vimento cultural da comunidade em geral, por meio do acesso aos registros represen-

tativos do conhecimento, às publicações oficiais e às informações gerais e utilitárias, 

o exposto na citação acima reflete uma crítica de Almeida Júnior à atuação da biblio-

teca pública na comunidade, por oferecer serviços direcionados e limitados, quase 

que exclusivamente, ao empréstimo de livros e à preservação do acervo. Enfatiza que 

é necessário disseminar seletivamente a informação e usar outras tecnologias para o 

acesso e o uso da informação, a fim de atingir um número maior de pessoas. De fato, 

a falta de investimentos da gestão pública em novas tecnologias de acesso à informa-

ção limita a atuação dos bibliotecários na promoção de melhores serviços ao seu pú-

blico usuário e na ampliação desse raio de alcance. 

As bibliotecas universitárias por sua vez são voltadas para a produção, o com-

partilhamento e a difusão de conhecimentos, exercem um papel fundamental na ins-

tituição de ensino. Lubisco (2014, p. 5) refere que 
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[...] as bibliotecas universitárias (BU), conceitualmente, por sua natureza, de-
sempenham um papel fundante na instituição à qual estão ligadas, por sua 
função de apoio ao desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa, ex-
tensão e inovação. Essa função se consubstancia na sua atuação como re-
curso didático-pedagógico (laboratório de aprendizagem); como plataforma 
de conhecimento (considerando-a fonte e local de registro da produção téc-
nica e científica da instituição); e como fator de estímulo à formação e desen-
volvimento do espírito científico. 

 

A construção de todo o arcabouço intelectual da comunidade acadêmica tem 

como base de apoio, para o desenvolvimento do espírito científico, a biblioteca uni-

versitária, quando coopera com os programas escolares; orienta os professores e os 

alunos sobre o uso proveitoso dos recursos bibliográficos e audiovisuais da instituição 

e de outras bibliotecas; orienta os professores para que possam selecionar e empre-

gar materiais que sirvam para os programas de ensino; organiza, dissemina e dispo-

nibiliza a informação; orienta professores e alunos sobre como utilizar as instituições 

de pesquisa e as fontes de informação; difunde a produção científica e coopera com 

outras bibliotecas e agências de serviços social e as coloca à disposição de alunos, 

professores e pesquisadores. 

A biblioteca especializada também faz pesquisas e empréstimos, dá assistên-

cia ao usuário, dissemina seletivamente as informações e a normalização técnica, 

embora se centre na organização e na disseminação de informações sobre assuntos 

específicos que atendam às demandas de sua comunidade especializada, sejam pes-

quisadores, cientistas, funcionários ou servidores de uma instituição pública ou pri-

vada. Arruda (2002) diz que a principal diferença entre a biblioteca especial e a espe-

cializada está no público-alvo. No Brasil, essas instituições direcionam seus acervos 

ao atendimento de idosos, cegos ou pessoas que estão presas ou hospitalizadas, en-

tre outros.   

Outra biblioteca que está mais diretamente ligada à formação inicial dos leitores 

é a biblioteca escolar, cujo objetivo é de aproximar crianças e adolescentes da leitura 

e da informação. A Lei nº 2.224/2010, referente à Universalização das Bibliotecas Es-

colares, exige que as unidades de ensino públicas e privadas possuam esse disposi-

tivo informacional, mas é necessário que o acervo seja de qualidade e diversificado 

para atender a uma variedade de público, respeitando suas especificidades. A biblio-

teca escolar tem um papel muito importante na formação do leitor, pois através da 

dialogia e da interação no processo de mediação da informação, possibilita a forma-

ção de leitores conscientes do seu papel cultural, social e político na sociedade.  
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Partindo da última tipologia apresentada, no Brasil, as bibliotecas dos Institutos 

Federais ainda não têm uma tipologia definida, porquanto seu objetivo é de apoiar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão de diversos níveis de ensino, como o Médio 

Integrado ao Técnico, o Técnico Subsequente, o Superior (Tecnológico, Bacharelado 

e Licenciatura), as Pós-Graduações (Lato e Stricto Sensu), os cursos FIC e Proeja, 

entre outros programas e projetos criados pelo Governo Federal de ofertas esporádi-

cas. Essa diversidade de cursos ofertados a um público diversificado e com perfis 

diferenciados dificulta o enquadramento das bibliotecas dos Institutos Federais em 

uma tipologia específica. 

Almeida, Perucchi e Freire (2021) afirmam que as bibliotecas dos Institutos Fe-

derais ainda não possuem uma tipologia unânime de acordo com suas funções e fi-

nalidades devido à complexidade do seu perfil. 

A falta de definição de um perfil dessas bibliotecas decorre das constantes mu-

danças que o sistema institucional sofreu, ao longo de sua história, em relação à de-

finição de um público-alvo e à natureza dos cursos, o que refletiu em todas as estru-

turas dessas instituições, inclusive nas bibliotecas. Então, é necessário construir essa 

identidade própria e solidificar essa instituição multifacetada. Na literatura científica, 

podem-se encontrar algumas classificações para essa biblioteca, como: mista, híbrida 

e multinível. Neste trabalho, considerou-se a terminologia biblioteca multinível, con-

forme defende Moutinho (2014, p. 74). 

 

Na literatura biblioteconômica, as bibliotecas são classificadas em: Públicas, 
Nacionais, Universitárias, Escolares e Especializadas; antes da criação dos 
Institutos, as bibliotecas dos Cefets se enquadravam na tipologia de bibliote-
cas escolares e especializadas pois forneciam material informacional aos alu-
nos do ensino médio e técnico profissionalizante. Após a criação da lei 
11.892/2008, essas bibliotecas se tornaram escolares, universitárias e espe-
cializadas, pois passou a ter demandas dos níveis: ensino médio, técnico, 
graduações e pós-graduações tecnológicas, programas como PIBIC, PAR-
FOR, Mulheres Mil, Certific, entre outros. Com essa grande quantidade de 
cursos e modalidades, surge uma instituição ímpar em nosso país, uma ins-
tituição multinível e multimodal, sendo necessária uma classificação para o 
tipo de biblioteca que essa instituição possui, a que classificaremos como bi-
bliotecas multiníveis, pois atende a usuários de vários níveis de ensino.  

 

A classificação das bibliotecas dos IF, quanto à finalidade, é baseada em seus 

usuários com necessidades e competências informacionais diversas e, segundo Al-

meida (2015), objetiva atender às necessidades de estudo e de pesquisa desse pú-

blico. Considerando o que já foi apresentado, conclui-se que a missão das bibliotecas 
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multiníveis é de apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizando uma 

gama de atividades, que incluem: incentivo à leitura e à pesquisa, apoio à educação 

formal e continuada, fornecimento de material informacional necessário às atividades 

dos professores e dos discentes, orientação aos professores e aos discentes sobre o 

uso esclarecido e proveitoso dos recursos bibliográficos e audiovisuais da instituição, 

disseminação e disponibilização da informação, orientação aos professores e aos dis-

centes sobre a utilização das instituições de pesquisa e das fontes de informação, 

difusão da produção científica, promoção de ações culturais e orientação e treina-

mento dos usuários quanto ao uso dos recursos informacionais e tecnológicos dispo-

níveis na biblioteca. 

Para tanto, é preciso que o bibliotecário vinculados às bibliotecas multiníveis 

seja um profissional “multimediador” e “multi-habilidoso”, conforme defendem Santos, 

Bortolin e Santos Neto (2021). Segundo os autores, a mediação da informação em 

uma biblioteca multinível é uma ação complexa por causa da diversidade de público 

que atende e dos diversos serviços que ofertam. Nesse sentindo, é preciso saber o 

papel dessa biblioteca e como o bibliotecário a ela vinculado deve atuar, desenvol-

vendo e fortalecendo o pensamento crítico dos deficientes visuais, por meio de pro-

cessos interacionistas que lhes propiciem o acesso às informações e disponibilizem 

os recursos comunicacionais e tecnológicos necessários para que eles sejam compe-

tentes em informação e protagonistas de suas vidas. 

As bibliotecas, independentemente do tipo, objetivam apoiar a formação e a 

atuação dos sujeitos em suas múltiplas atividades socioculturais, de maneira humani-

zadora e respeitando os princípios da alteridade, ou seja, acolhendo os diversos su-

jeitos. No contexto desta pesquisa, é relevante verificar estudos que demonstram a 

atuação dos mediadores da informação no âmbito das bibliotecas para apoiar a apro-

priação da informação e o protagonismo social dos deficientes visuais.  

A adequação da biblioteca para acolher usuários com deficiência visual foi re-

gistrada em um trabalho apresentado por Souza e Manoel (2008) no artigo “Praticando 

acessibilidade comunicacional: cooperação entre biblioteca universitária e programa 

de promoção de acessibilidade”, em um relato sobre a estruturação pela qual passou 

a biblioteca universitária da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), no ano 

de 2003, depois da chegada dos seus dois primeiros alunos cegos em 2001. A uni-

dade focou suas ações no serviço de informação ao usuário e no programa de pro-
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moção de acessibilidade, para que a prática da acessibilidade comunicacional e atitu-

dinal fosse efetiva. No contexto da Biblioteconomia, as pesquisadoras concluíram que 

os resultados favoráveis das práticas inclusivas foram frutos de um profundo estudo 

de usuários e que a acessibilidade é essencial para o processo de inclusão que, no 

ambiente universitário, deverá envolver todos os setores da repartição e integrar o 

fazer cotidiano e o coletivo.  

A oferta de serviços de qualidade em unidades de ensino requer o conheci-

mento de seu público usuário e suas necessidades, principalmente se tiver alguma 

deficiência. Uma ação mediadora efetiva e consciente possibilita que os deficientes 

visuais ampliem sua participação nas atividades, promove a interação desses sujeitos, 

fortalece suas relações sociais e suas competências e gera novos conhecimentos.  

A formação de usuários com competências em informação também é uma mis-

são da biblioteca universitária. Pupo, Carvalho e Oliveira (2008) destacam o papel da 

Didática como um dispositivo de inclusão, quando se respeitam a diversidade e a par-

ticularidade de cada indivíduo, com uma educação integradora que vise formar pes-

soas autônomas e protagonistas de suas vidas e o suporte ao ensino e à aprendiza-

gem dado pelo Laboratório de Acessibilidade da Universidade Estadual de Campinas, 

que funciona dentro da biblioteca produzindo material adaptado e desenvolvendo sof-

twares. Belluzzo, Santos e Almeida Júnior (2014, p. 102) referendam essa afirmação 

quando asseveram:  

 

O desenvolvimento de competência em informação requer um tratamento que 
envolve desde a compreensão da informação em seu sentido mais amplo e 
as exigências das sociedades humanas, dependendo fundamentalmente da 
educação, recomendando-se que haja um trabalho integrado entre educado-
res e bibliotecários. 

 

Ferreira e Cianconi (2011), ao abordar a acessibilidade de usuários deficientes 

visuais às informações de bibliotecas universitárias brasileiras na web, constataram 

que o acesso desses sujeitos ainda era limitado e que não lhes dava autonomia. Para 

chegar a esses dados, eles analisaram 54 sites de bibliotecas universitárias que par-

ticiparam do Programa de Acessibilidade na Educação Superior, promovido pelo Mi-

nistério da Educação, e que receberam recursos financeiros para executar projetos 

que assegurassem o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar de estudan-

tes com deficiência. Embora os sites tenham alcançado um bom desempenho por 

meio de relatórios de ferramentas automáticas de avaliação, de testes presenciais de 
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acessibilidade e da usabilidade com usuários deficientes visuais, mostraram que esse 

público ainda tem dificuldades de fazer tarefas. Esses resultados foram alcançados a 

partir da escolha de seis usuários cegos experientes no uso de computador e da In-

ternet com o auxílio da tecnologia assistiva. Certamente, embora já seja um avanço 

encontrar bibliotecas universitárias que disponham de recursos de acessibilidade, os 

deficientes devem participar ativamente do desenvolvimento dos serviços da biblio-

teca. 

A fim de contribuir para que os deficientes visuais se adaptem às bibliotecas 

universitárias e tenham acesso a elas, Fialho e Silva (2012) publicaram o artigo “In-

formação e conhecimento acessíveis aos deficientes visuais nas bibliotecas universi-

tárias”, em que sugerem o uso de equipamentos e softwares, como, por exemplo, 

DOSVOX, Delta Talk, Virtual Vision, Jaws, Openbook e Magic, como facilitadores do 

acesso dos deficientes visuais à informação, e concluíram que a inclusão dessas pes-

soas depende de um ambiente acessível, adaptado e de profissionais da informação 

capacitados. Dialogando com a concepção trazida por Souza e Manoel (2008), as 

autoras enunciam que o trabalho na biblioteca universitária prescinde de uma ação 

coletiva multidisciplinar e de uma formação básica dos deficientes visuais na área de 

Informática para usarem os recursos que lhes são disponibilizados, como a capacita-

ção dos profissionais das universidades que atendem a esse público. O mediador da 

informação também deve buscar meios e recursos para se apropriar desses disposi-

tivos tecnológicos e orientar os usuários para usá-los. Esse processo formativo deve 

ser feito conjuntamente, para que os mediadores da informação reconheçam as ne-

cessidades específicas dos usuários e estabeleçam um processo dialógico em todo o 

percurso formativo. Além disso, eles devem agir de maneira a garantir o acesso a 

esses recursos, visto que barreiras políticas, econômicas e culturais também devem 

sem rompidas.  

Corroborando o exposto, Santos (2012) afirma que a web e seus dispositivos 

de comunicação são importantes aliados do desenvolvimento de novas atividades e 

da potencialização das que já existem, pois é um canal de comunicação que aproxima 

a biblioteca de seu público, possibilita a troca de informações de diversos temas com 

mais rapidez e rompe barreiras temporais e espaciais. Neste momento, em que a so-

ciedade está reclusa para evitar o contato pessoal e físico por causa da pandemia 
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mundial causada pela COVID-19, o uso de dispositivos tecnológicos no ambiente vir-

tual tornou-se um grande recurso para a troca e o compartilhamento de informações 

nas mais diversas esferas da sociedade, inclusive das unidades de ensino. 

Defendendo o uso de dispositivos comunicacionais e informacionais nas ações 

mediadoras inclusivas, Botelho e Carvalho (2014), no artigo “Bibliotecas universitárias 

e pessoas com deficiência: leitura, mediação e apropriação dos sentidos”, observaram 

a preocupação exacerbada dos bibliotecários com as práticas tecnicistas e recomen-

daram que eles voltem o olhar para as necessidades dos usuários e adotem uma 

postura inclusiva, a fim de atrair seus diversos usuários. Nessa perspectiva, as redes 

sociais e suas diversas tecnologias sociais proporcionam o processo dialógico e o 

compartilhamento de experiências comunicacionais e interacionais positivas, por meio 

do compartilhamento de informações para os deficientes visuais. Essa é mais uma 

possibilidade de satisfazer às suas necessidades informacionais.  

Nesse contexto, considerando a atuação das bibliotecas multiníveis que ofer-

tam serviços para diversos níveis de ensino, cursos e usuários, ratifica-se a necessi-

dade de uma pesquisa que evidencie como as bibliotecas do Instituto Federal Baiano 

têm realizado a mediação da informação de modo a apoiar esses sujeitos em sua 

formação profissional, científica e tecnológica. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A definição de um método é necessária para delinear o caminho de construção 

das ideias em busca da verdade. Esta é uma pesquisa descritiva que, conforme Gil 

(2007), tem o objetivo de estudar as especificidades de determinado grupo. Para o 

autor, a grande contribuição das pesquisas descritivas é de proporcionar novas visões 

sobre uma realidade já conhecida. 

 Quanto ao procedimento, o método adotado foi o de estudo de múltiplos casos 

que, segundo Yin (2010), abarca vários estudos que são conduzidos simultaneamente. 

Cada caso é criteriosamente selecionado, para garantir mais validade ao estudo e 

possibilitar o alcance dos resultados. A instituição investigada nesta pesquisa foi o IF 

Baiano, porque sua atenção tem sido focada na redução das desigualdades sociais 

por meio de procedimentos e técnicas que atendem a diversas pessoas com 

necessidades específicas. 

O problema de investigação da pesquisa partiu da seguinte questão: Como as 

bibliotecas do IF Baiano têm realizado a mediação da informação voltada para os 

estudantes que têm alguma deficiência visual? Partiu-se da premissa de que, embora 

as bibliotecas do IF Baiano promovam algumas atividades de mediação da informação 

para os estudantes que têm alguma deficiência visual, essas ações ainda não são 

sistematizadas e carecem de uma interferência consciente que garanta sua 

efetividade. 

 Para responder ao problema proposto, foi elaborado o seguinte objetivo geral: 

analisar, a partir da perspectiva da mediação da informação, como a biblioteca tem 

contribuído para que os estudantes com deficiência visual tenham acesso à 

informação e se apropriem dela. 

 Para isso, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar as atividades de mediação da informação que podem contribuir com os 

usuários deficientes visuais no acesso, no uso e na apropriação da informação; 

b) Verificar como as atividades de mediação da informação são realizadas de modo a 

contribuir com os estudantes com deficiência visual no processo de acesso e de 

apropriação da informação; 

c) Conhecer a perspectiva desses estudantes sobre a relevância das atividades de 

mediação da informação, para a apropriação da informação e o apoio à sua formação; 
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d) Verificar se, nas políticas e nos regulamentos institucionais, são indicadas ações 

que fortaleçam práticas de mediação da informação e contribuam com os estudantes 

que têm alguma deficiência visual, de modo a favorecer o processo de acesso e 

apropriação da informação. 

Para alcançar os objetivos citados, delineou-se a pesquisa com a descrição do 

ambiente investigado, o universo, a amostra, o método, as técnicas, os instrumentos 

e os procedimentos adotados para coletar os dados e tratar as informações obtidas 

para o desenvolvimento do estudo. 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para realizar a pesquisa, foi adotado o método do estudo de caso, a fim de 

investigar o processo formativo dos estudantes deficientes visuais em relação ao 

acesso, ao uso e à apropriação da informação e as contribuições das bibliotecas para 

esses sujeitos, no âmbito ao IF Baiano. Nesse sentido, é necessário conhecer mais 

sobre esse ambiente de investigação da pesquisa e os participantes, além das 

técnicas, dos instrumentos e dos procedimentos utilizados no processo de coleta e 

análise dos dados. Essas informações são apresentadas na próxima subseção. 

 

4.1.1 Ambiente de investigação e participantes da pesquisa 

 

O IF Baiano foi o ambiente escolhido para ser investigado nesta pesquisa. Para 

contextualizá-lo, cabe explanar um pouco sobre essa Instituição, que, pelo histórico 

apresentado no Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019, nasceu com base 

na formação agrícola. 

Por meio da Lei 75, que originou a Fazenda Modelo de Criação, implantada 

pelo Governo da Bahia em 1897, na cidade de Catu, começou a história do IF Baiano, 

em fins do Século XIX, com a primeira oferta de ensino profissional na área Agrária 

na Bahia. O objetivo da Fazenda era de promover a criação de gado, por meio do 

ensino de técnicas pecuárias. 

Em 1918, iniciou-se o processo de federalização da Fazenda Modelo. Para isso, 

foi adotada uma política que consistiria em fornecer técnicas pastoris para a 

comunidade agrícola local. Em 5 de março de 1964, por meio do Decreto n° 53.666, 

passou a se chamar Colégio Agrícola de Catu e ficou subordinado à Superintendência 
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do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura. A designação Colégio 

Agrícola Álvaro Navarro Ramos foi estabelecida pelo Decreto n° 58.340, de 03 de 

maio de 1966. Sua finalidade era de ministrar o ensino de segundo grau e de formar 

técnicos em Agropecuária, fundamentado na filosofia do Sistema Escola-Fazenda: 

aprender a fazer e fazer para aprender. 

Em 19 de maio de 1967, por meio do Decreto n° 60.731, o Colégio foi 

transferido para o MEC e passou a funcionar como Escola em 1969. A primeira turma 

de alunos técnicos em Agropecuária formou-se em 1971. Já em 4 de setembro de 

1979, por meio do Decreto n° 83.935, passou a ser denominada de Escola Agrotécnica 

Federal de Catu Álvaro Navarro Ramos. Em 1993, a Lei n° 8.670 criou as Escolas 

Agrotécnicas Federais de Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim, subordinadas 

ao Ministério da Educação e mantidas por ele. Ainda em 1993, por meio da Lei n° 

8.731, essas Escolas foram transformadas em autarquias e passaram a gozar de 

quadros e orçamento próprios, além de autonomia disciplinar e acadêmica. De acordo 

com o Decreto n° 2548/1998, as Escolas Agrotécnicas Federais tinham a finalidade 

de ofertar ampla formação articulada com os setores produtivos, especialmente nas 

áreas de agricultura e agroindústria. 

Em 29 de dezembro de 2008, a Lei n° 11.892 criou os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e a Bahia foi contemplada com mais uma unidade: o 

IF Baiano, uma autarquia constituída, inicialmente, pelas Escolas Agrotécnicas 

Federais de Senhor do Bonfim, Catu, Guanambi e Santa Inês. 

Em 2010, na segunda expansão da rede profissional, duas novas unidades 

foram implantadas nas cidades de Bom Jesus da Lapa e Governador Mangabeira. A 

essa trajetória histórica integraram-se, em 2010, as Escolas Médias de Agropecuária 

Regional (EMARCs), criadas e mantidas pela Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira (CEPLAC), órgãos vinculados ao Ministério da Agricultura. As 

atividades das EMARCs foram iniciadas em 1965, a partir da criação da unidade 

EMARC – Uruçuca-BA. A rede foi ampliada entre os anos de 1965 e 1980, em 

decorrência do precário sistema educacional vivenciado pelas populações vinculadas 

ao agronegócio. Coube à EMARC, inicialmente, servir como Centro de Treinamento 

de mão de obra e de formação de nível médio, a fim de atender às necessidades da 

agropecuária do Sul da Bahia, associado a programas de pesquisa agrícola e de 

extensão rural da CEPLAC, instrumentos importantes para o desenvolvimento da, 

então, incipiente estrutura socioeconômica da região cacaueira baiana. 
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De 1965 a 1980, a EMARC cresceu e transformou-se em um importante centro 

de ensino técnico agropecuário e industrial e de formação profissional rural, 

reconhecido para qualificar trabalhadores. Devido ao crescimento da demanda por 

técnicos e trabalhadores qualificados para atuarem nas regiões cacaueiras do país, o 

Governo do Estado da Bahia, em articulação com o Conselho Deliberativo da 

CEPLAC e com o Ministério da Agricultura, firmou, em 11 de abril de 1980, contrato 

de comodato e transferiu as responsabilidades administrativa, pedagógica e financeira 

das Unidades Escolares Polivalentes, localizadas nas cidades de Itapetinga, Teixeira 

de Freitas e Valença, para a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 

Em 2010, as EMARCs de Itapetinga, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença 

passaram a ser administradas pelo IF Baiano. O Decreto n °7.952, de 12 de março de 

2013, vinculou definitivamente as EMARCs ao Ministério de Educação e transformou-

as em campi do IF Baiano. Em 2012, o governo anunciou mais uma expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O plano previu a criação de 

vários campi nas 27 Unidades da Federação, porém nove seriam implementados na 

Bahia. Ao IF Baiano coube implantar mais quatro campi sediados nas cidades de 

Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e Xique-Xique, que passaram a funcionar no ano de 

2015. 

Atualmente, o IF Baiano é uma Instituição multicampi do estado e garante a 

interiorização da educação profissional, sobretudo por sua inserção em diversos 

territórios de identidade. É formado de uma Reitoria, sediada em Salvador, e 14 

(quatorze) campi que funcionam nos seguintes municípios: Alagoinhas, Bom Jesus da 

Lapa, Catu, Guanambi, Governador Mangabeira, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, 

Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Xique-Xique 

(INSTITUTO FEDERAL BAIANO, 2014). 

Para entender bem mais sobre a localização dos campi do IF Baiano, segue 

o mapa dos territórios de ocupação dos campi, da Reitoria e dos polos de educação 

à distância (EAD). 
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Figura 1 – Territórios de ocupação dos campi, da Reitoria e dos Polos EAD do IF Baiano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IF BAIANO (2014). 
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O fato de grande parte dos campi localizar-se na zona rural e de o ensino 

ofertado pelo IF Baiano ser por meio da educação profissional, que exige do estudante 

a participação em aulas teóricas e práticas no campo (agricultura e agropecuária), nos 

laboratórios e nas agroindústrias, aguçou a percepção investigativa da pesquisadora 

para saber como os estudantes que têm alguma deficiência visual superam as várias 

situações que, inicialmente, podem ser consideradas obstáculos, para que suas 

necessidades informacionais sejam atendidas,  e eles se tornem protagonistas de 

suas vidas. 

Nesse contexto, o universo desta pesquisa foram os Institutos Federais do 

Brasil, que, atualmente, totalizam 38 unidades distribuídas nas diversas regiões do 

país. A partir desse universo, considerando que os IF são instituições multicampi, foi 

necessário delimitar uma amostra. Com base no critério de acessibilidade e pelo fato 

de a pesquisadora ser bibliotecária e servidora de uma dessas instituições, a 

investigação foi realizada no Instituto Federal Baiano, que compreende 14 campi. A 

escolha por esse Instituto se justifica devido à facilidade de acesso da autora aos 

estudantes e aos bibliotecários e à disponibilidade da gestão, no sentido de facultar 

toda a logística necessária para recolher os dados. A população-alvo da pesquisa 

foram os bibliotecários vinculados ao IF Baiano e os estudantes com deficiência visual. 

A partir dos dados levantados pela pesquisadora, depois de contato telefônico 

com os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) dos campi, 

identificaram-se, em maio de 2021, 19 (dezenove) estudantes com deficiência visual, 

distribuídos por campus, a saber: dois, no Campus Senhor do Bonfim; três, no 

Campus Serrinha; três, no Campus Catu; uma, no Campus Santa Inês; dois, no 

Campus Guanambi; três, no Campus Itaberaba; dois, no Campus Itapetinga; um, no 

Campus Alagoinhas; um, no Campus Xique-Xique; e um, no Campus Teixeira de 

Freitas. 

Como os estudantes estão distribuídos em diferentes locais e foi necessário 

focalizar uma amostra representativa da população-alvo, foram adotados critérios 

para selecioná-la. Com base no critério de acessibilidade, a investigação foi feita em 

oito dos dez campi do IF Baiano que têm estudantes com deficiência visual, estavam 

disponíveis e quiseram participar da pesquisa. Nesse caso, integraram a amostra 14 

estudantes dos seguintes campi: Serrinha (3), Catu (1), Senhor do Bonfim (2), Xique-

Xique (1), Itapetinga (1), Guanambi (2), Santa Inês (1) e Itaberaba (2).  
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Além dos estudantes com deficiência visual, participaram da pesquisa os oito 

bibliotecários que atuam nas oito bibliotecas que atendem aos deficientes visuais 

identificados no levantamento e que compõem a população-alvo desta pesquisa. A 

opção por pesquisar, também, os bibliotecários foi fundamentada no critério de 

intencionalidade, porque se acredita que esses profissionais são os responsáveis por 

planejar as ações voltadas para os usuários com deficiência visual e adquirir os 

dispositivos disponibilizados nas bibliotecas que apoiam esses estudantes. Portanto, 

eles poderão informar, com mais segurança, sobre as atividades de mediação da 

informação para os estudantes com deficiência visual e os aspectos referentes à 

formação dos bibliotecários que podem contribuir com esses usuários. 

 

4.1.2 Técnicas e instrumentos de coleta dos dados 

 

A técnica de entrevista foi adotada para os estudantes com deficiência visual, 

porque, segundo Gil (2008), de todas as técnicas de que as ciências sociais dispõem, 

a entrevista é a mais flexível, o que proporciona definir diferentes tipos de entrevista. 

Ainda segundo o autor, “[...] as entrevistas se dividem em: entrevistas estruturadas, 

que são as que predeterminam em maior grau as respostas a serem obtidas, e as 

semiestruturadas, que são desenvolvidas de forma mais espontânea.” (GIL, 2006, p. 

119). Para coletar os dados dessa etapa da pesquisa, foi elaborado um roteiro de 

entrevista semiestruturado (Apêndice A), com o fim de identificar os recursos e os 

ambientes de informação que têm sido utilizados no processo de acesso, uso e 

apropriação da informação para a aprendizagem e verificar suas dificuldades e suas 

ações estratégicas nesse processo, o que resultou no alcance dos objetivos A e B 

deste estudo. 
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Quadro 2 – Técnicas, instrumentos e amostra da pesquisa 

Objetivo Técnica Instrumento Amostra 

 Identificar as atividades de 
mediação da informação que 
podem contribuir com os usuários 
deficientes visuais no acesso, no 
uso e na apropriação da 
informação; 
 
Identificar, na perspectiva desses 
estudantes, a relevância das 
atividades de mediação da 
informação para a apropriação da 
informação e o apoio à sua 
formação. 
 

 
Entrevista 

 
 

 
Roteiro de entrevista 
 

14 
Estudantes 

Identificar as atividades de 
mediação da informação que 
podem contribuir com os usuários 
deficientes visuais no acesso, no 
uso e na apropriação da 
informação; 
 
Verificar como as atividades de 
mediação da informação são 
realizadas de modo a contribuir 
com os estudantes que têm 
alguma deficiência visual no 
processo de acesso e apropriação 
da informação. 
 

 
 

Aplicação de 
questionário 

 
 

Questionário 

 
 

8 
Bibliotecários 

Verificar se, nas políticas e nos 
regulamentos institucionais, são 
indicadas ações que fortaleçam 
práticas de mediação da 
informação que contribuam com 
os estudantes que têm alguma 
deficiência visual, de modo a 
favorecer o processo de acesso e 
apropriação da informação. 
 

 
Análise 

documental 

 
Ficha de análise 

documental 

 
Política de 
Diversidade 
e Inclusão e 
Regulamento 
Unificado das 
Bibliotecas 
do IF Baiano.  

 Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

A partir do alcance dos primeiros objetivos mencionados, optou-se por adotar a 

técnica de aplicação de questionário para os bibliotecários gestores. Para isso, foi 

elaborado um questionário (Apêndice B), cujas questões visaram obter informações 

sobre as atividades de mediação da informação e os aspectos referentes à formação 

dos bibliotecários, que podem contribuir com os usuários deficientes visuais em 

relação ao acesso, ao uso e à apropriação da informação.  
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A fim de complementar as informações obtidas por meio das entrevistas e da 

aplicação do questionário, foi utilizada uma terceira fonte de dados, que incluiu a 

análise documental de documentos norteadores do IF Baiano, a Política de 

Diversidade e Inclusão e o Regulamento Unificado das Bibliotecas, a fim de verificar 

se esses documentos embasam as ações que contribuem para o acesso à informação 

pelos deficientes visuais. Para tanto, foi elaborada uma ficha para a coleta dos dados 

(Apêndice D) dos documentos supracitados. Segundo Ludke e André (1986), a análise 

documental é uma técnica importante na pesquisa qualitativa, porque complementa 

informações obtidas por meio de outras técnicas e desvela aspectos novos de um 

tema ou problema. As informações obtidas por meio da análise documental foram 

registradas, para, posteriormente, serem apresentadas e discutidas à luz da literatura.  

 

4.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Na primeira etapa da pesquisa, realizada em 2019, para acessar o quantitativo 

de estudantes com deficiência visual, matriculados nos campi do IF Baiano, e seus 

diversos cursos - desde os cursos do ensino médio integrado aos de pós-graduação 

- a pesquisadora acionou o representante da Assessoria de Diversidade e Inclusão da 

Reitoria. Nessa consulta, foram identificados 43 estudantes, distribuídos nos 12 campi 

do IF Baiano. Em maio de 2021, entrou em contato com os professores do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) para atualizar os dados coletados e 

constatou que, em junho de 2021, o IF Baiano tinha 19 estudantes com deficiência 

visual. Não foram contabilizados os que ainda não têm parecer médico. 

As entrevistas foram agendadas previamente com os(as) estudantes que 

compuseram a amostra da pesquisa, o que favoreceu à pesquisadora um contato 

prévio com o maior número possível de participantes, obedeceram ao roteiro 

previamente elaborado e respeitaram as etapas do contato inicial com os(as) 

entrevistados(as), que foram informados(as) sobre o objetivo da pesquisa. 

No ano de 2020, iniciou-se uma pandemia de Covid-19, quando foi necessário 

manter o distanciamento social, situação resguardada pela Lei nº 13.979, de 2020, 

em cujo Art. 2º consta: “Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância nacional e internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19), poderão 

ser adotadas as medidas de saúde para resposta à emergência de saúde pública pre-
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vistas no art. 3º [...]”, que reforça que “[...] a medida de isolamento objetiva a separa-

ção de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, 

de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.” 

As entrevistas, cuja gravação foi solicitada, ocorreram no período de julho de 

2021 a setembro de 2021, de maneira virtual, por meio de plataformas digitais. Con-

siderou-se o consentimento do(a) participante da pesquisa. Dos(as) 14 participantes, 

dois preferiram que as respostas fossem escritas manualmente. A última etapa, de-

pois de finalizar a entrevista e de agradecer ao(à) entrevistado(a), foi a da análise e 

da transcrição das entrevistas.  

Antes de as entrevistas serem realizadas, os(as) estudantes foram consulta-

dos(as) sobre se concordavam em participar da pesquisa. Na aplicação dos questio-

nários, os(as) bibliotecários(as) assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclare-

cido (TCLE). Essa ação com ambos os grupos possibilita que os dados sejam utiliza-

dos na pesquisa e assegura seu caráter confidencial e a preservação do anonimato 

dos(as) participantes. 

Quanto à aplicação do questionário aos(às) bibliotecários(as) – segunda etapa 

da pesquisa – o instrumento de coleta dos dados foi enviado através do correio ele-

trônico institucional, para coletar os dados necessários para a realização do estudo. 

A opção por esse instrumento deveu-se às seguintes razões: custo mais baixo, pa-

dronização das perguntas, mais facilidade de analisar os dados, em função da unifor-

midade das respostas, e manutenção do anonimato dos(as) respondentes. 

A terceira etapa da pesquisa deu-se através da análise de documentos institu-

cionais, Política de Diversidade e Inclusão e Regulamento Unificado das Bibliotecas 

do IF Baiano, a fim de verificar se esses documentos comtemplavam ações que forta-

leçam práticas de mediação da informação e que contribuam com os(as) estudantes 

que têm alguma deficiência visual. Esses documentos estão disponíveis no site do 

Instituto e são de livre acesso. Os documentos foram analisados, observando-se os 

principais aspectos que os relacionavam com as respostas obtidas nos demais instru-

mentos de coleta de dados. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram analisados por meio da abordagem quantitativa, 

visto que são mensurados os dados que podem ser quantificados. Para Knechtel 
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(2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade que atua sobre um problema 

humano ou social. É baseada no teste de uma teoria e composta de variáveis 

quantificadas em números, que são analisadas de modo estatístico, com o objetivo de 

determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. A 

abordagem quantitativa consiste em mensurar os dados obtidos com as fontes 

originais de informação, que, nesse caso, são os(as) estudantes deficientes visuais e 

os(as) bibliotecários(as).  

Também foi adotada a abordagem qualitativa, que visa conhecer os significados, 

as opiniões e as percepções dos sujeitos participantes da pesquisa. Minayo (2001) 

afirma que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. A análise qualitativa subsidiou a interpretação das 

respostas oferecidas tanto pelos(as) estudantes quanto pelos(as) bibliotecários, assim 

como a análise documental. Portanto, trata-se de uma pesquisa com uma abordagem 

qualiquantitativa.  
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos nas entrevistas, partindo 

das seguintes categorias de análise: o perfil dos(as) usuários(as); sua relação com a 

deficiência visual, com a informação e com a biblioteca e sua percepção sobre as 

atividades da biblioteca.  

Também foram alcançados resultados a partir da aplicação de questionário 

aos(às) bibliotecários(as), por meio do qual foi possível ter acesso às informações 

sobre o perfil dos(as) profissionais; as características gerais da biblioteca; os aspectos 

referentes à formação dos(as) bibliotecários(as) que podem contribuir com os(as) 

usuários(as) deficientes visuais; os tipos de atividades de mediação da informação e 

atividades que potencializam o acesso, o uso e a apropriação da informação.  

Com o objetivo de verificar se, nas políticas e nos regulamentos institucionais 

do IF Baiano, foram indicadas medidas que fortaleçam práticas de mediação da 

informação, de modo a favorecer o processo de acesso e apropriação da informação, 

foi realizada a análise da Política de Diversidade e Inclusão e do Regulamento 

Unificado das Bibliotecas do IF Baiano. Os dados foram analisados e discutidos à luz 

da literatura adotada neste trabalho. 

 

5.1 ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL E SUA RELAÇÃO COM A   
INFORMAÇÃO 

 

Quanto aos resultados obtidos dos (as) usuários(as), no processo de entrevista, 

a fim de preservar a identidade desses respondentes, na análise dos dados, foram 

adotadas letras do alfabeto em substituição aos nomes reais dos(as) participantes. 

Sobre o perfil dos(as) estudantes que participaram da pesquisa, no quesito idade, a 

maioria deles(as) está no intervalo entre 18 e 25 anos, conforme se verifica no quadro 

3, abaixo. 
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Quadro 3 – Idade dos(as) estudantes com deficiência visual 

Idades Nº. de 
estudantes 

18 a 25 anos 8 

26 a 33 anos 3 

34 a 41 anos 1 

42 a 49 anos 1 

50 a 57 anos 1 

 Total 14  

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

Ainda com base no Quadro 3, pode-se afirmar que, como esses(as) oito 

estudantes são jovens, podem ter mais contato com as tecnologias de informação e 

comunicação e têm predisposição para interagir com outros(as) estudantes e, 

possivelmente, com os(as) bibliotecários(as), o que pode favorecer o processo de 

interação e ampliar um terreno propício para o processo dialógico, que é base para a 

ação mediadora, conforme defende Gomes (2014). 

Quanto à escolaridade, parte significativa (50%) dos(as) discentes cursa o 

Ensino Médio Subsequente; 21,4% cursam o Ensino Médio Integrado, e 28,5%, o 

Ensino Superior. Portanto, a maioria dos(as) estudantes já ingressou no IF Baiano, 

cursou o Ensino Médio completo e buscou uma formação profissional na instituição. 

Conforme demonstrado no Quadro 4, os(as) estudantes deficientes visuais estão 

presentes em três modalidades de ensino ofertadas pelo IF Baiano, mas nenhum(a) 

deles(as) foi identificado(a) nos cursos de EaD, no Proeja e na Pós-Graduação. 

  

Quadro 4 – Escolaridade dos(as) estudantes 

Escolaridade Nº de 
estudantes 

Ensino Médio Integrado 03 

Ensino Médio Subsequente 07 

Ensino Superior 04 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

De acordo com a análise dos dados apresentados no Quadro 4, os(as) 

estudantes com deficiência visual estão nas diversas etapas de formação, o que 
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demanda do(da) mediador(a) da informação atividades que podem ser singulares e 

plurais para esse público, como defende Almeida Júnior (2015). Para isso, pode fazer 

atividades que contemplem o desenvolvimento de competências em informação, na 

perspectiva de apoiar esses sujeitos, de diferentes idades, em suas necessidades 

informacionais, durante sua formação, e ações mediadoras por meio das quais eles 

possam compartilhar saberes e ressignificar seu contato com os dispositivos de 

informação e as percepções de mundo. 

No que se refere à distribuição dos(as) estudantes por cursos, o quadro abaixo 

demonstra que, da amostra total da pesquisa, quatro realizam o Curso Técnico em 

Agropecuária Subsequente, e três, o Curso Técnico em Informática Subsequente. 

Vale esclarecer que o curso subsequente se destina a quem já concluiu o Ensino 

Médio.  

 

Quadro 5 – Distribuição dos(as) estudantes por curso 

Aluno (a) Curso 

A Licenciatura em Zootecnia 

B, D, J e K Técnico em Agropecuária Subsequente 

C Superior em Gestão de Cooperativas 

E, I e L Técnico em Informática Subsequente 

F e G Técnico em Agroecologia Integrado 

H Licenciatura em Química 

M Superior em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

N Técnico em Agropecuária Subsequente 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

Além dos cursos ofertados pelo IF Baiano, investigaram-se outras atividades 

de formação e/ou profissionais que os(as) estudantes deficientes visuais realizam. Os 

resultados indicaram que sete fazem outras atividades. A Estudante A trabalha no 

comércio local, o Estudante C é um escritor cordelista, o Estudante D faz um curso 

formativo de nutrição, o Estudante E é funcionário de um supermercado atacadista, a 

Estudante J é cabeleireira, o Estudante L tem um canal no youtube sobre tecnologia 

assistiva para deficientes visuais, e o Estudante M é missionário católico e ministra 

cultos por meio de uma plataforma digital. Os sete estudantes são socioculturalmente 
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ativos, atuam no comércio e/ou registram e compartilham percepções por meio de 

diferentes expressões. Convém destacar a atitude protagonista do Estudante L, que 

utiliza uma rede social para compartilhar vivências e conhecimentos com outros 

sujeitos. Assim, esses dados reforçam que a biblioteca, como um dispositivo de 

informação, deve favorecer o acesso e a apropriação da informação para que esses 

sujeitos possam ampliar ou alcançar o protagonismo social, como defende Pieruccini 

(2007). 

Quanto à distância entre a residência e o campus onde estudam, quatro 

responderam que moram perto, e dez, distante. Isso representa 71,42%. Alguns(mas) 

revelaram que têm dificuldade de se deslocar e precisam utilizar mais de um 

transporte. A questão da acessibilidade também é uma barreira a ser vencida por 

esses indivíduos, por isso a disponibilização de informações utilitárias sobre 

transportes e outras mais específicas sobre a biblioteca, como horário de 

funcionamento, dispositivos de comunicação, nome dos(as) bibliotecários(as), entre 

outras, pode proporcionar mais conforto a esses(as) estudantes em seu deslocamento.   

Sobre o tipo de deficiência visual, constatou-se que oito têm cegueira total, três, 

baixa visão, e três, visão monocular. Como cada sujeito é diferente, as ações de 

mediação devem ser conduzidas tanto para dispor recursos de acessibilidade ao 

ambiente da biblioteca quanto atividades mediadoras que favoreçam a inclusão, 

proporcionando o acesso e a apropriação da informação. A ação mediadora pode ser 

singular ou plural, segundo Almeida Júnior (2015), por isso deve ser realizada de 

modo a alcançar a pluralidade e a individualidade dos(as) deficientes visuais.  

Quando perguntados(as) sobre se a deficiência visual é congênita ou adquirida, 

seis entrevistados(as) disseram que já nasceram com a deficiência, e oito, que 

adquiriram ao longo da vida. Uns(mas), por causa de doenças, e outros(as) foram 

vítimas de acidentes. Essas diferenças fortalecem a percepção de que, nesse coletivo, 

existem singularidades que devem ser consideradas, como histórias de vida e 

barreiras e saberes que podem ser identificados, a fim de facilitar a oferta de produtos 

e serviços específicos para cada um deles.  

Sobre se conheciam a escrita braile, oito estudantes disseram que sabem ler 

em braile, e seis disseram que não. Dos(as) oito que sabem ler em braile, seis têm 

cegueira total, um(a), visão monocular, e um(a), baixa visão. Essa informação é 

importante e reveladora porque, embora residam na zona rural, 57,14% desses(as) 
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estudantes usaram um recurso formativo que facilita o acesso à informação e à 

comunicação por meio de uma linguagem específica e desenvolvida para eles(as). 

Quanto aos recursos e aos ambientes de informação que os(as) estudantes 

deficientes visuais utilizam para ter acesso à informação, o Quadro 6 demonstra que 

todos(as) os(as) participantes da pesquisa indicaram algum tipo de recurso digital para 

favorecer o acesso à informação, e poucos(as) citaram o livro físico e a biblioteca 

como recurso e/ou ambiente de informação.  

 

Quadro 6 – Recursos e ambientes de informação utilizados pelos(as) deficientes visuais para terem 
acesso à informação 

Estudante Recursos e ambientes de informação 

B Smartphone, notebook 

E Internet, notebook 

G Celular, whatsapp 

I Celular e assessoramento do NAPNE 

J Celular e Internet 

L Notebook com leitor de tela 

M Notebook, celular (em casa, com a ajuda de um tutor) 

H Notebook e a ajuda de terceiros 

N Internet 

F Whatsapp, impressos com letra ampliada 

K Braile para leitura e escrita, celular para pesquisa, Microsoft teams 

A Celular, livro e biblioteca 

D Biblioteca, celular 

C Biblioteca do campus (antes da pandemia), celular, youtube, celular 

com programa de voz, moodle IF Baiano 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

As respostas dos(as) estudantes sinalizaram que a web e seus dispositivos de 

comunicação são importantes recursos de informação para a realização das ativida-

des estudantis, o que corrobora o pensamento de Santos (2012). Os(as) estudantes 

não citaram a ocorrência de processos mediados com a biblioteca para trocar infor-

mações. Assim, os(as) mediadores(as) da informação precisam adotar esses recursos 

para que os(as) estudantes possam se comunicar e acessar informações confiáveis.   
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Há que se ressaltar que a pandemia causada pelo coronavírus potencializou as 

instituições de ensino para criarem soluções repentinas, a fim de dar continuidade às 

ações educacionais. A maioria foi implementada por meio de estratégia de ensino re-

moto, através de diversas plataformas digitais. Essa inferência ratifica a ideia de que 

as bibliotecas do IF Baiano precisam utilizar esses canais de comunicação virtuais 

para se aproximar do seu público, visto que apenas três dos(as) estudantes indicaram 

a biblioteca como um ambiente de informação. 

As dificuldades relacionadas ao acesso à informação decorrentes da deficiên-

cia visual e que demandam leitura e escrita são retratadas por alguns(mas) estudan-

tes.  A estudante A disse que sente dificuldade de escrever e de ler por causa das 

letras pequenas.  Essa é uma questão muito comum para os(as) estudantes com baixa 

visão quando acessam documentos impressos ou digitais com fontes pequenas, o que 

também ocorre com o Discente F, pois tem dificuldade de identificar as cores e o ta-

manho das fontes. As pessoas com baixa visão devem ter acesso a materiais impres-

sos, com cores no plano de fundo, o primeiro plano com bom contraste, e o tamanho 

da fonte de, no mínimo, 32 pontos. Os ambientes muito iluminados causam sensibili-

dade aos(às) deficientes visuais com baixa visão, por isso os níveis de iluminação 

devem ser adequados para amenizar o desconforto visual (BORTOLAN; FERREIRA; 

NICKEL, 2017). Esses cuidados com a ambiência da biblioteca repercutirão no acesso 

e na apropriação da informação por parte dos sujeitos e devem ser considerados no 

processo de mediação da informação. 

Os(as) Estudantes B, L e M responderam que suas maiores dificuldades ocor-

rem quando se deparam com arquivos em formato PDF. Isso ocorre porque os(as) 

deficientes visuais utilizam leitores de tela que capturam toda e qualquer informação, 

seja em forma de textos ou de imagens, e a transformam em uma resposta falada 

através de um sintetizador de voz. Já o Estudante C informou que tem dificuldade de 

acessar links, o D, em informática, e o G, com plataformas não acessíveis. Esses(as) 

estudantes (6) revelam dificuldades em informações no formato digital, e embora parte 

significativa deles(as) tenha indicado o uso de dispositivos virtuais, existem barreiras 

no acesso. Isso pode ser uma abertura para que os(as) bibliotecários(as) apoiem uma 

ação consciente e humanizadora e sua formação autônoma no acesso à informação, 

tanto virtual quanto nos demais recursos de informação e comunicação, e reafirma o 

que dizem Fialho e Silva (2012) quando sugerem o uso de alguns equipamentos e 
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softwares como facilitadores do acesso dos(as) deficientes visuais à informação. Po-

rém concluem que eles(as) e os profissionais que atendem a esse público precisam 

ter uma formação básica na área de Informática. 

O Estudante H disse que precisa de alguns equipamentos que o ajudem a ter 

um estudo mais eficiente, e o Estudante K mencionou dificuldade em suas buscas 

literárias em livros físicos com escrita normal. Percebe-se que a busca pelo formato 

impresso e a falta de definição de um dispositivo que auxilie efetivamente o acesso à 

informação também são consideradas pelos(as) participantes da pesquisa. Assim, ra-

tifica-se a importância de o(a) mediador(a) da informação interferir conscientemente 

no acesso à informação e na ampliação do processo dialógico que possa considerar 

a escuta sensível das demandas desses sujeitos.  

Ao tratar sobre comunicação, o Estudante E referiu que tem dificuldade de se 

comunicar com pessoas mudas. Isso significa que esse sujeito deseja comunicar-se, 

ampliar e ter acesso a modos e a recursos que favoreçam o “encontro” com a infor-

mação e com outros sujeitos. Para isso, precisa ampliar o espaço dialógico que, se-

gundo Gomes (2014), é a base para as ações mediadoras.  

As Estudantes I e J disseram que não têm dificuldades de acessar a informa-

ção. Já a Estudante N tem dificuldades, mas não especificou quais. O fato de não 

mencionar as dificuldades não quer dizer que ela não existe, mas pode significar que 

eles(as) não desejam expressar, o que demanda estudos e interações por parte 

dos(as) bibliotecários(as), a fim de identificar possíveis barreiras no acesso à informa-

ção pelos(as) estudantes deficientes visuais.  

Ao analisar os resultados, 12 disseram que têm dificuldades. O Quadro 7 apre-

senta as estratégias utilizadas pelos(as) deficientes visuais para superar essas dificul-

dades. 
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Quadro 7 – Estratégias utilizadas pelos(as) deficientes visuais para superar as dificuldades no 
acesso à informação 

Estudante Estratégias 

A Para não cansar as vistas, a aluna estuda dia sim, dia não. Disse que 
não se adaptou à lente de aumento. 

B Quando os documentos são em formato de PDF fotos, ele precisa de 
outras pessoas para descrever as imagens. 

C Conta com ajuda de outras pessoas, como a professora AAE do 
Campus. Disse que a professora AAE ficou de enviar um profissional 
à sua residência para ensiná-lo a utilizar os recursos de informática. 

D Conta com a ajuda de outras pessoas. Pretende fazer um curso de 
informática para superar suas dificuldades. 

E Conta com a ajuda de colegas. 

F Conta com a ajuda de outras pessoas. 

G Conta com a ajuda da Professora AAE, assiste a videoaulas e usa a 
internet. 

H Conta com a ajuda de outras pessoas. 

N Pede ajuda a alguém. 

K Faz pesquisas na internet.  

L O campus onde estuda disponibilizou um notebook com o sistema 
Windows que lhe permite utilizar leitores de telas. 

M Utiliza leitores de tela para notebook e celular e conta sempre com o 
auxílio de uma pessoa. 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

De acordo com o Quadro 7, sete dos(as) entrevistados(as) solicitam ajuda de 

outro sujeito, o que demonstra que têm abertura para interferir em um processo me-

diador. O(A) mediador(a) deve atuar na perspectiva de acolher esses sujeitos, para 

que desenvolvam um sentimento de pertença pela biblioteca, utilizem seus produtos 

e serviços e indiquem para os(as) mediadores(as) da informação suas necessidades 

informacionais, movimento que poderá apoiar o alcance da dimensão estética defen-

dida por Gomes (2014). Nesse processo, os sujeitos também ampliam suas compe-

tências em informação e alcançam a dimensão formativa, que, segundo Jesus e Go-

mes (2019), ocorre na busca pelas respostas que poderão potencializar o diálogo, a 

reflexão e a mudança de pensamento no e com o(a) outro(a). 
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Nesse entendimento, foi investigada a relação dos(as) entrevistados(as) com a 

biblioteca, seus produtos e serviços, a fim de ampliar a percepção sobre a interferên-

cia desse ambiente mediador na formação desses(as) usuários(as).  

 

5.2 A RELAÇÃO DOS(AS) ESTUDANTES DEFICIENTES VISUAIS COM A 
BIBLIOTECA 

 

Ao serem perguntados(as) sobre a importância da biblioteca do campus para a 

formação dos(as) estudantes com deficiência visual, 12 entrevistados(as) 

responderam positivamente, e dois/duas, negativamente. Aproximando esse dado 

com o obtido e apresentado no Quadro 6, convém enfatizar que, no início da entrevista, 

apenas três estudantes citaram a biblioteca como um dispositivo de informação 

utilizado. Infere-se que, embora considerem esse ambiente relevante para a formação, 

não se sentem estimulados(as) para utilizá-lo. Esse dado ganha confirmação quando 

se observa o Gráfico 1, visto que 46% (6) dos(as) entrevistados(as) vão à biblioteca 

ocasionalmente, e 39% (5), semanalmente. Isso demonstra que esses sujeitos não 

frequentam a biblioteca, o que requer a atenção dos(as) bibliotecários(as), a fim de 

tornar a biblioteca mais atrativa, com recursos e serviços que despertem nesses(as) 

usuários(as) o desejo de se apropriarem da biblioteca e seus dispositivos 

informacionais.    

Quando perguntados(as) sobre se frequentavam a biblioteca do Campus, 13 

estudantes afirmaram que a frequentavam antes da pandemia, e um(a) disse que 

nunca utilizou esse dispositivo informacional. Quando provocou o(a) estudante que 

não frequenta a biblioteca a indicar os motivos dessa não ação, o(a) discente não 

soube especificar o motivo. Assim, os(as) mediadores(as) devem estudar estratégias 

para intensificar a frequência desses(as) estudantes à biblioteca, para que conheçam 

esse ambiente, suas atividades e seus produtos e possam ampliar o acesso à 

informação. 
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Gráfico 1 – Frequência dos(as) estudantes à biblioteca  

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

Quanto aos objetivos da visita à biblioteca, de acordo com o Quadro 8, seis 

estudantes citaram a leitura. Esse é um dos objetivos da biblioteca, que deve ser 

ampliado pelos(as) mediadores(as) da informação, com o fim de favorecer a formação 

desses sujeitos como leitores(as), visto que só se acessa a informação por meio da 

leitura. Assim, os(as) bibliotecários(as) podem ampliar as atividades de leitura, 

apresentar dispositivos de informação e aproximar os(as) leitores(as), pois dois/duas 

estudantes buscam a biblioteca para interagir com outros sujeitos.  

 

Quadro 8 – Objetivos da visita à biblioteca 

Estudantes Objetivos da visita à biblioteca 

B Ler livros em braile, ouvir audiolivros e interagir com as pessoas. 

I Ler livros em braile e fazer companhia aos colegas. 

C Fazer leitura de literaturas do seu interesse, tipo: livros sobre história 

esportiva e política. 

N Fazer trabalhos e ler livros. 

A Ler, pesquisar e fazer trabalhos. 

D Fazer pesquisas. 

E Fazer pesquisas sobre tecnologias da informação. 

J Pesquisar e fazer trabalhos. 

G Interagir com os colegas. 

L Reunir-se com colegas para realizar trabalhos. 

H Estudar o conteúdo das disciplinas. 

K Estudar e ler livros. 

M Procurar livros de programação, mas não achou. 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

46%

39%

15%

Ocasionalmente Semanalmente Diariamente
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De acordo com o Quadro 8, a pesquisa (quatro estudantes) e o estudo (dois 

estudantes) são práticas realizadas na biblioteca pelos(as) participantes da pesquisa. 

Esse resultado pode ser considerado como um indício do alcance da dimensão 

formativa da mediação da informação, defendida por Gomes (2014), visto que esses 

sujeitos buscam ampliar seus conhecimentos.  

Em relação ao acolhimento, 13 estudantes responderam que são bem 

acolhidos(as). Embora esse dado revele um indício do alcance da dimensão estética 

da mediação da informação, defendida por Gomes (2014), é importante que se 

verifique o motivo da falta do desejo de visitar esse ambiente (Gráfico 1) e o uso não 

efetivo ou o não reconhecimento como ambiente de acesso à informação (Quadro 6). 

Assim, apesar do acolhimento, é importante refletir sobre a necessidade de ampliar 

essa ação e outras que conduzam os(as) estudantes com deficiência visual a se 

apropriarem da biblioteca.  

No que diz respeito à atuação dos(as) profissionais da biblioteca, a maioria (10) 

respondeu que é bem recebida e bem tratada e que os(as) profissionais são gentis. 

Mas algumas falas revelaram sugestões que merecem a atenção dos(as) profissionais 

das bibliotecas. O Estudante C disse que precisa de mais comunicação. Essa infor-

mação demonstra a importância da comunicação para a mediação consciente da in-

formação, o que se coaduna com o que Gomes (2014) destaca sobre a importância 

da comunicação na ação mediadora.  

A fala do Estudante L ratifica a indicação do Estudante C, quando sugere que 

os(as) profissionais da biblioteca deveriam ser mais interrogativos(as). Isso requer 

mais comunicação entre os(as) profissionais da biblioteca com os(as) deficientes vi-

suais. Esse resultado se fundamenta na reflexão de Jesus e Gomes (2019) quando 

afirmam que, por meio da ação comunicativa, o sujeito tem a possibilidade de conhe-

cer a si mesmo e o outro com quem dialoga, o que fortalece as relações sociais trans-

formadoras. 

O Estudante M considera que os(as) profissionais das bibliotecas precisam es-

tar mais preparados(as) para atender a pessoas com necessidades específicas. Essa 

resposta demonstra que os(as) bibliotecários(as) precisam ter uma formação continu-

ada, a fim de atender às necessidades informacionais dos(as) estudantes deficiente 

visuais e alcançar a dimensão formativa da mediação da informação defendida por 

Gomes (2014). 
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Quando questionados(as) sobre se o ambiente da biblioteca e seus recursos 

de informação e comunicação são acessíveis, cinco dos(as) respondentes disseram 

que consideram o ambiente da biblioteca e os recursos acessíveis, como demons-

trado no Quadro 9.  

 

Quadro 9 – Acessibilidade do ambiente da biblioteca e de seus recursos de informação e comunica-
ção 

Estudantes Respostas 

D  

 

Considera o ambiente da biblioteca e os recursos acessíveis. 

E 

H 

I 

N 

A Gostaria que tivesse outros recursos acessíveis. 

B Em relação ao ambiente, o local não era cem por cento acessível, 
pois ele ainda estava familiarizando-se, adaptando-se ao ambiente. 
Ele sempre teve ajuda dos profissionais da biblioteca. Já os recursos 
de comunicação e informação eram bem acessíveis, pois existiam 
livros em braile e acesso aos áudios books no computador da biblio-
teca. 

C Falta criar canais de sugestões. Ainda faltam algumas coisas. 

G Precisa de livros em braile e de materiais adaptados. 

J Não 

K O espaço é bom, embora ainda haja escassez de livros em braile. 

L Parcialmente acessíveis 

M Não. Tem muito o que melhorar. Falta livros em braile em sua área 
de formação, e o local é muito barulhento. 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

O Estudante M disse que a biblioteca não é acessível, pois faltam livros de sua 

área de estudos na linguagem em braile e que o ambiente é barulhento. Os(As) 

deficientes visuais desenvolvem outros sentidos sensoriais, como a audição, que fica 

muito aguçada. Assim, como seis estudantes visitam a biblioteca para ler (Quadro 8), 

essa ação requer silêncio, para que eles(as) possam ter acesso à informação. Nesse 

sentido, o(a) mediador(a) da informação deve identificar os possíveis entraves no 
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acesso à informação e planejar estratégias. Nesse caso, poderiam ser 

disponibilizados ambientes individuais de leitura, para que esses(as) discentes 

continuassem utilizando a biblioteca e percebessem que ela pode atender às suas 

necessidades informacionais e apoiar a apropriação da informação, conforme 

indicado por Almeida Júnior (2015), quando trata do objetivo da mediação da 

informação.  

 

5.3 PERCEPÇÃO DOS(AS) ESTUDANTES SOBRE OS SERVIÇOS DA 
BIBLIOTECA 

 

O conhecimento sobre os serviços realizados na biblioteca pode ser um 

diferencial para o grupo investigado. Nesse sentido, apurou-se que nove (64,29%) 

estudantes responderam que não conhecem os serviços da biblioteca, e cinco 

(35,71%) os conhecem. A visita guiada e o treinamento desses(as) e de todos(as) 

os(as) usuários(as) são essenciais para que eles(as) conheçam os produtos e os 

serviços ofertados, pois o espaço e seus recursos existem por causa do usuário da 

informação. Assim, é preciso ampliar a relação entre esses(as) usuários(as) com a 

biblioteca, a fim de que não só visitem esse ambiente, mas também se apropriem dele, 

dos seus dispositivos e de suas atividades de mediação da informação.  

Na entrevista, os(as) estudantes mencionaram os serviços a que recorrem na 

biblioteca. O Quadro 10 mostra uma coerência com os resultados apresentados no 

Quadro 8, que trata dos objetivos de se visitar a biblioteca, visto que oito estudantes 

ratificaram a busca pelo livro e pela leitura como a ação mais desejada.  
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Quadro 10 – Serviços/produtos procurados na biblioteca 

Estudantes Serviços/produtos 

A Livros 

B  

Livros em braile 

 

D 

M Livros em braile e scanner voice 

C Livros sobre história política, social e 

romance 

E Livros sobre informação e tecnologia 

K Leituras e livros para pesquisa 

I Leituras 

N  

Pesquisas 

 

J 

G Pesquisa e auxílio para esclarecer dúvidas 

H Recursos didáticos e acesso a livros e a 

computadores 

L Ambiente para reuniões e pesquisas na 

web 

F Não soube responder 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

  

Na entrevista, os oito estudantes citaram a busca por livros, embora não 

tenham especificado se são em braile. Esse dado possibilita reforçar a atenção à 

prática de leitura e à ação mediadora por parte dos(as) bibliotecários(as) para sua 

formação como leitores(as) proficientes, que possam ler criticamente o livro e os 

demais dispositivos a que tiverem acesso.  

Quanto aos recursos que os(as) estudantes conhecem e os auxiliam, mas que 

não estão disponíveis no ambiente da biblioteca, como, por exemplo, softwares, 

hardwares, tecnologia assistiva etc., obtiveram-se as seguintes respostas 

apresentadas no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Recursos não disponíveis no ambiente da biblioteca 

Estudantes Recursos 

A  

Tecnologias assistivas 

 

D 

B Livros técnicos em formato de audiobook e em braile 

C Teclado adaptado e scanner voice 

E Programas para computador, livros ou recursos didáticos sobre 

manutenção de computadores 

G Computador adaptado com programa de voz 

H Ledor, teclado em braile, livros de Química adaptados para 

deficientes visuais 

K Instalação do dosvox e NVDA nos computadores 

L Computador com o sistema windows e leitor NVDA 

M Scanner voice e cabine acústica 

N Softwares 

F  

Não soube responder. 

 

I 

J 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 

 

Percebe-se desde uma não resposta - visto que os três estudantes podem não 

ter parâmetros informacionais para requerer recursos que podem auxiliá-los a ter 

acesso à informação - até dispositivos como o scanner voice. Alguns dos recursos 

citados pelos(as) respondentes podem ser baixados gratuitamente, como o Braille 

Translator (um site simples, que converte o texto digitado em braile); o Braille Vir-

tual (curso online, gratuito, baseado em animações gráficas, para difundir e ensinar o 

sistema braile a pessoas que enxergam. O programa Braile Virtual pode ser salvo e 

usado fora da Internet gratuitamente; o Dosvox (sistema gratuito para microcomputa-

dores que se comunica com o usuário através de síntese de voz); o Mecdaisy (sinte-

tizador de voz (narração), um software que converte qualquer texto em formato de voz 

(narração); e o NVDA (sintetizador de voz - uma ferramenta em forma de hardware ou 

software que transforma o texto em voz. É um sistema gratuito, por meio do qual 

os(as) usuários(as) com deficiência visual podem acessar o sistema operacional Win-

dows e vários outros aplicativos e interagir com eles. Portanto, na aplicação do ques-
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tionário, deve-se verificar se essas tecnologias assistivas estão disponíveis ou aces-

síveis a esses(as) estudantes, para que seja realizada uma ação efetiva que viabilize 

seu acesso a esses recursos.  

Quando perguntados(as) sobre quais recursos específicos de tecnologia 

assistiva poderiam ser adquiridos pela biblioteca, alguns(mas) estudantes citaram: 

tecnologia assistiva, biblioteca virtual, teclado acessível, scanner voice, livros em 

braile, livros com letras ampliadas e fonte na cor preta, leitor NVDA e ledores (pessoa).  

No que se refere à sugestão de atividades voltadas para os(as) estudantes com 

deficiência visual a serem ofertadas pelas bibliotecas, oito entrevistados(as) não 

souberam responder. Isso indica que é preciso desenvolver um vínculo de 

pertencimento por parte desses(as) estudantes, para que se sintam participativos(as) 

no processo de ressignificação da biblioteca, a fim de indicar mudanças e interferir 

nas atividades mediadoras da informação.  

 

Quadro 12 – Sugestão de atividades da biblioteca voltadas para os(as) deficientes visuais 

Estudantes Atividades 

A  

 

 

Não soube responder. 

 

B 

D 

E 

F 

M 

N 

J 

C Ledor(a), programas em áudio, contador de histórias  

G Atividades interativas entre usuários(as) com e sem deficiência; 

momentos de leitura e interação 

H Tutor(a) para auxiliar as atividades acadêmicas 

I Nada. Está tudo bom. 

K Ledor(a) de livros 

L Treinamento para capacitar os(as) deficientes visuais a utilizarem o 

sistema Linux com leitor de tela. 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 
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Ainda em relação ao Quadro 12, nota-se que os(as) discentes desconhecem 

as possíveis atividades a serem ofertadas pela biblioteca, já que oito deles(as) não 

souberam responder, e um disse que está tudo bom. Entretanto, cinco respondentes 

– os discentes C, G, H, K e L – apresentaram contribuições importantes e que devem 

ser consideradas pelas unidades de informação: a figura do ledor(a), leituras, 

contação de histórias e ledor(a) de livros. A leitura para o(a) deficiente visual pode ser 

feita através do braile, quando é possível identificar números e letras. Outra opção 

são os programas ledores de tela de computador e a figura do ledor(a), pessoa que 

se dispõe a ler. Essas opções devem ser consideradas no processo de mediação da 

informação, porquanto só por meio da leitura é que o sujeito poderá ter acesso à 

informação.  

A partir do exposto, considerou-se relevante e justificável a segunda etapa 

desta pesquisa, a fim de verificar, com os(as) bibliotecários(as), como as atividades 

de mediação da informação são realizadas de modo a contribuir com os(as) 

estudantes com deficiência visual no processo de acesso e apropriação da informação. 

Essas informações foram obtidas com a aplicação dos questionários, cujos resultados 

são apresentados na próxima subseção deste trabalho. 

 

5.4 ATIVIDADES DE MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO REALIZADAS COM OS(AS) ES-
TUDANTES DEFICIENTES VISUAIS 

 

Os questionários foram enviados para as oito bibliotecas que participaram da 

pesquisa - existem 13 bibliotecários(as) vinculados(as) a esses ambientes. Oito 

bibliotecários(as) responderam, pois, cada unidade foi representada por um 

respondente. Para resguardar suas identidades, adotou-se uma codificação de B1 a 

B8,  associada às respostas dos(as) bibliotecários(as). Através do questionário, foi 

possível ter acesso às informações sobre o perfil dos(as) profissionais, as 

características gerais da biblioteca, os aspectos referentes à formação dos(as) 

bibliotecários(as) que podem contribuir com os(as) usuários(as) deficientes visuais, os 

tipos de atividades de mediação da informação e as atividades que potencializam o 

acesso, o uso e a apropriação da informação. 
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Quadro 13 – Perfil dos(as) bibliotecários(as) 

Bibliotecário (a) Formação/titulação Tempo de serviço 
na biblioteca 

B1 Biblioteconomia 5 anos 

B2 Biblioteconomia 4 anos 

B3 Biblioteconomia + Mestrado em Ciên-

cia da Informação 

11 anos 

B4 Biblioteconomia 2 anos 

B5 Biblioteconomia + Especialização 6 anos 

B6 Biblioteconomia 6 

B7 Biblioteconomia + Mestrado em Ciên-

cia da Informação 

6 

B8 Biblioteconomia 6 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2022). 

 

De acordo com o exposto no quadro, apenas três bibliotecários(as) têm uma 

titulação a mais que a graduação exigida para exercer a profissão. Podem-se consi-

derar, especialmente, as demandas de ampliação das atividades mediadoras que fa-

voreçam o acesso à informação para um público tão diverso, como, por exemplo, 

os(as) deficientes visuais – para os quais é necessária uma aprendizagem contínua, 

na perspectiva de desenvolver o processo de qualificação dos(as) bibliotecários(as), 

visando ampliar o conhecimento teórico que seja basilar para práticas mediadoras 

mais conscientes.  

Ainda de acordo com o Quadro 13, a maioria dos(as) bibliotecários(as) já exer-

cem suas funções há um tempo significativo nas bibliotecas, já que o IF Baiano é uma 

“instituição nova”, com apenas 13 anos de criação. A partir da análise geral dos dados, 

ratifica-se que, além da experiência obtida na prática profissional, é importante uma 

conduta de busca por ampliar o conhecimento teórico, que é possível na participação 

em cursos e em eventos científicos.  

No que diz respeito às características gerais das bibliotecas, a respeito do 

quantitativo de servidores(as) que atuam em cada unidade, apurou-se que a maioria 

das bibliotecas tem mais de um(a) bibliotecário(a), entretanto, não há uma uniformi-

zação no quadro de servidores(as) dessas unidades, como sinalizam os dados no 

quadro abaixo. Essa discrepância quantitativa entre as bibliotecas pode comprometer 
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a qualidade do atendimento aos (às)usuários(as) dessas unidades, porque, com um 

número maior, também se podem oferecer atividades mais direcionadas aos(às) di-

versos(as) usuários(as) e ampliar e intensificar as ações diretas de mediação da in-

formação.  

As atitudes dos profissionais no atendimento aos(às) deficientes visuais 

influenciam sua relação com a biblioteca - conforme foi expresso na subseção 5.2, 

que trata da relação dos (das) estudantes deficientes visuais com a biblioteca. De 

acordo com os dados apresentados no Quadro 8 sobre os objetivos da visita à 

biblioteca, os(as) usuários(as) visitam a biblioteca para interagir. Já as falas dos 

Estudantes L e C sugerem que os profissionais da biblioteca deveriam ser mais 

interrogativos, o que fortalece a necessidade de mais comunicação entre os seus 

profissionais com os(as) deficientes visuais. Nesse contexto, é importante que, nessas 

bibliotecas, que têm um número significativo de profissionais, haja revezamento para 

que os(as) bibliotecários(as) estejam no atendimento e em atividades que interajam 

com os(as) usuários(as), de modo a (re)conhecer suas necessidades e ampliar o 

processo dialógico com eles. 

Essa postura também é importante para as bibliotecas cujo quadro de profissi-

onais é mais restrito, visando intensificar e valorizar as atividades mediadoras, o que 

pode favorecer a solicitação de contratação de novos profissionais, especialmente bi-

bliotecários(as). Por essa razão, é importante sistematizar as atividades diretas de 

mediação da informação para cumprir com as demandas e os anseios apresentados 

pelos(as) usuários(as). 

 

Quadro 14 – Quantidade de servidores(as) por biblioteca 

BIBLIOTECÁRIO(A) NÚMERO DE SERVIDORES(AS) 

B1 2 bibliotecárias e 3 auxiliares de biblioteca 

B2 2 bibliotecários, 3 auxiliares e 1 assistente de Administração 

B3 1 bibliotecária e 3 auxiliares de biblioteca 

B4 2 bibliotecários (as), 1 auxiliar e 1 assistente de Administração 

B5 2 bibliotecários (as) e 3 servidores(as) 

B6 2 bibliotecárias e 7 atendentes   

B7 1 bibliotecário e 2 auxiliares de biblioteca 

B8 1 bibliotecária e 3 servidores(as) 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2021). 
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Ainda no que se refere às características das bibliotecas e considerando a di-

versidade de seus(as) usuários(as), as respostas sobre a existência do setor de braile 

sinalizaram que 75% (6 bibliotecas) não têm um setor de braile e 25% (2 bibliotecas) 

têm esse setor dentro de suas unidades. Esses dados revelam que é necessária uma 

política de aquisição de acervo bibliográfico em braile, pois, nas entrevistas com 

os(as) deficientes visuais, oito dos 14 estudantes disseram que sabem ler em braile. 

Quanto à existência de uma política por escrito dos serviços para os(as) defici-

entes visuais, 100% das respostas foram negativas. Essa informação revela um des-

caso com esse seguimento, uma vez que suas especificidades não estão sendo con-

templadas. Esses(as) usuários(as) precisam de limites e prazos de empréstimos dife-

renciados, de ofertas de produtos e serviços de digitalização e impressão de materiais 

em braile. Embora não haja uma política, por escrito, de serviços para os(as) defici-

entes visuais, 25% das bibliotecas têm catálogo de obras acessíveis aos(às) deficien-

tes visuais, o que não é uma representação significativa, mas uma iniciativa a ser 

adotada por outras unidades.  

No que diz respeito à falta de recursos do orçamento destinado às bibliotecas 

para ações que beneficiem os(as) deficientes visuais, os oito bibliotecários sinalizaram 

que não há dotação orçamentária para esse fim. Uma forma de melhorar esse índice 

podem ser as parcerias com as instituições que publicam livros em formato acessível, 

a fim de adquirir recursos informacionais da bibliografia complementar. Quanto à bi-

bliografia básica, essa reflexão se amplia no aspecto apresentado por Pupo, Carvalho 

e Oliveira (2008), que destacam o papel da didática como um dispositivo de inclusão 

e reforçam que a gestão deve implantar um Laboratório de Acessibilidade para pro-

duzir materiais adaptados e dar suporte ao ensino e à aprendizagem. 

No que concerne aos aspectos referentes à formação dos(as) bibliotecários(as) 

que podem contribuir com os(as) usuários(as) deficientes visuais, na questão que 

visou verificar se os(as) bibliotecários(as) tinham alguma qualificação para atender 

aos(às) deficientes visuais, 62,50% informaram que não. Esses dados revelam que é 

necessária uma formação que vise atender a esse público e uma postura mediadora 

para incluir a diversidade dos sujeitos sociais. Assim, com base nos dados 

apresentados, faz-se necessário promover ações formativas para que esses(as) 

bibliotecários(as) possam se qualificar e passem a realizar ações mediadoras efetivas. 

Guimarães (2012) afirma que as instituições de ensino e seus profissionais só 
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percebem a necessidade de uma formação específica para lidar com os(as) 

deficientes visuais quando eles(as) chegam à instituição. 

Dos três profissionais que revelaram preocupação com uma formação que 

atenda às demandas apresentadas aos(às) usuários(as) com alguma deficiência 

visual, o primeiro mencionou a realização de curso, o segundo, a participação em 

eventos e a interação com profissionais que têm experiência, e o terceiro disse que 

visita as instituições especializadas para treinar e interagir com esses profissionais. 

Essas ações, apesar de iniciais, devem ser realizadas pelos(as) demais 

bibliotecários(as), a fim de que os(as) usuários(as) considerem as bibliotecas como 

dispositivos dialógicos, segundo a percepção de Pieruccini (2007), e um ambiente de 

informação e de cultura, ao qual possam atribuir sentido, porque interfere no processo 

de apropriação da informação. 

No tocante à qualificação recebida para atender aos estudantes com deficiência 

visual, dos oito respondentes, quatro afirmaram que estão pouco satisfeitos, e três, 

insatisfeitos, conforme se observa no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Indicação dos(as) bibliotecários(as) sobre a qualificação recebida pela instituição 
para atender aos(às) estudantes com deficiência visual 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2022). 

 

Esses dados reforçam que é necessário qualificar os(as) bibliotecários(as), 

como já referido, aproximam-se da defesa realizada por Fialho e Silva (2012), que 

reconhecem os(as) bibliotecários(as) como facilitadores do acesso dos(as) deficientes 

visuais à informação, e indicaram que a inclusão dessas pessoas depende de um 

ambiente acessível, adaptado e com profissionais da informação qualificados.  

12%

50%

38%

Satisfeito Pouco satisfeito Insatisfeito
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Sobre os tipos de atividades de mediação da informação, especificamente no 

tocante ao serviço de transcrição ou de leitura dos conteúdos para os(as) estudantes 

com deficiência visual, somente uma unidade de informação faz esse serviço. Das 

oito bibliotecas pesquisadas, sete não disponibilizam esses serviços. Esse percentual 

de 87,50% revela a falta de uma política que favoreça o acesso à informação e a 

possibilidade de ampliar atividades de mediação da informação voltada para os(as) 

usuários(as) deficientes visuais.  

Outro ponto abordado nos questionários foi sobre a estratégia de utilizar a web 

e os dispositivos de comunicação para ampliar a mediação da informação com os 

deficientes visuais. Sobre isso, constatou-se que 75% das bibliotecas não utilizam es-

ses dispositivos de comunicação na web para interagir e ampliar o acesso à informa-

ção para os (os) deficientes visuais. Essa postura se contradiz aos dados revelados 

nas entrevistas realizadas nesta pesquisa com os(as) usuários(as) deficientes visuais, 

pois a web e os dispositivos de comunicação são muito utilizados pelos(as) estudantes 

com deficiência visual. Assim, é necessário reconhecer e adotar esses recursos de 

comunicação na web para ampliar as atividades de mediação da informação, especi-

almente com os(as) usuários(as) deficientes visuais, o que é corroborado pelo estudo 

de Santos (2012), que afirma a importância da web e de seus dispositivos de comuni-

cação como aliados no desenvolvimento de novas atividades mediadoras e da poten-

cialização das que já existem, pois aproximam a biblioteca de seu público, possibilitam 

a troca de informações de diversos temas com mais rapidez e rompem barreiras tem-

porais e espaciais.  

Ao serem questionados(as) sobre como avaliam a forma como têm mediado a 

informação para a pessoa com deficiência visual, a maioria dos(as) bibliotecários(as) 

assinalou a opção “pouco satisfeito(a)”; dois/duas, insatisfeito, e um/uma, satisfeito. 

Isso significa que é preciso investir na qualificação dos(as) funcionários(as), na 

aquisição de tecnologia assistiva e em acessibilidade para que melhorem o 

atendimento a essas pessoas, como demonstrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Estratégias indicadas pelos(as) bibliotecários(as) para melhorar o atendimento aos(às) 
usuários(as) deficientes visuais 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2022). 

 

Esses dados demonstram um nível de percepção dos(as) bibliotecários(as) so-

bre ações que são necessárias para ampliar as atividades mediadoras com os(as) 

usuários(as) deficientes visuais, entretanto reafirmam que estão desmotivados(as). 

Por essa razão, é preciso considerar a recomendação de Botelho e Carvalho (2014) 

de que os(as) bibliotecários(as) devem estar atentos às necessidades dos(as) usuá-

rios(as) e adotar uma postura inclusiva, a fim de atraí-los(as) usando recursos infor-

macionais e comunicacionais como instrumentos de ações inclusivas. 

Ao serem perguntados(as) sobre se a biblioteca dispõe de obras acessíveis 

para deficientes visuais, 62,50% (5) informaram que sim, e 37,50% (3), que não. 

Porém a maioria dessas obras são livros, revistas, audiolivros e livro falados doados 

pela Fundação Benjamim Constant. Das cinco bibliotecas que têm obras acessíveis, 

quatro disponibilizam o acesso dos deficientes visuais a computadores com tecnologia 

adaptada, que, segundo os(as) bibliotecários(as) dessas unidades, são em 

quantidade suficiente para eles(as) usarem. 

Assim, ao relacionar as obras acessíveis à disponibilização de computadores, 

é possível constatar que, em cinco bibliotecas, a informação ainda não é acessada de 

maneira efetiva, visto que os(as) usuários(as) deficientes visuais também precisam 

das tecnologias assistivas. 
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Em suas respostas, alguns(mas) bibliotecários(as) demonstram que essa 

responsabilidade é do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (NAPNE), embora uma das finalidades desse núcleo seja de 

integrar os diversos segmentos que compõem a comunidade acadêmica, propiciando 

sentimento de corresponsabilidade na construção da ação educativa de inclusão na 

Instituição. Nesse contexto, de os(as) bibliotecários(as) têm o papel acolher o 

deficiente visual e contribuir para que suas necessidades informacionais sejam 

atendidas na biblioteca.  

As justificativas para a falta de recursos tecnológicos que favorecem o acesso 

à informação por parte dos(as) usuários(as) com deficiência visual nas bibliotecas 

pode ser exemplificada na fala de B2, que afirma: 

  

No momento, a Biblioteca, como já mencionado acima, possui alguns perió-
dicos em braile. No entanto, e felizmente o Campus conta com o Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 
(NAPNE), que possui algumas obras eletrônicas e manuais, e também algu-
mas ferramentas de Tecnologias Assistivas. Porém, reconhecemos a neces-
sidade e a e urgência de adequarmos o nosso acervo e setor e melhorar nos-
sos serviços, tornando-os mais acessíveis à nossa comunidade. (Resposta 
concedida por B2). 

 

Observa-se, na resposta de B2, que, apesar de corresponsabilizar o núcleo por 

não ofertar recursos tecnológicos na biblioteca, existe uma percepção quanto à ne-

cessidade de ampliar produtos e serviços, na perspectiva de transformar a biblioteca 

em um ambiente acessível. De maneira próxima, embora B1 também tente correspon-

sabilizar, não demonstra uma reflexão de que a falta de acessibilidade nega a possi-

bilidade de essa única estudante ir à biblioteca. Assim, é preciso que os bibliotecários 

ampliem o processo dialógico, não apenas entre os(as) usuários(as), mas também 

entre si, compartilhem percepções e alcancem uma postura política sobre a necessi-

dade de realizar ações mediadoras conscientes, o que poderá favorecer uma iniciação 

que vislumbra o alcance de uma postura protagonista, como defende Perrotti (2017).  

“A única aluna com deficiência visual vem muito pouco a biblioteca, na maioria das 

vezes por insistência nossa, O Napne do campus concentra a maior parte da assis-

tência.” (Resposta concedida por B1). 

A justificativa de B7, que afirma que “Não há recursos tecnológicos.” e a de B6, 

de que “O atendimento aos(às) usuários(as) é feito pelo NAPNE, com boa estrutura!”, 

reforçam uma postura de negação do papel da biblioteca de favorecer o pleno acesso 
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à informação, atitude que pode distanciar o usuário da biblioteca e fazer com que 

deixe de alcançar o objetivo da mediação da informação, que, segundo consta no 

conceito defendido por Almeida Júnior (2015), é de favorecer a apropriação da infor-

mação.  

Nas falas dos bibliotecários que responderam positivamente, destacam-se 

duas respostas apresentadas abaixo. 

 

A biblioteca oferece computador com softwares (DOS-VOX e NVDA). Além 
disso, disponibiliza scanner de voz (Open book 9.0) para acessibilidade dos 
discentes com deficiência visual. A Biblioteca Virtual assinada pelo IF Baiano 
disponibiliza também a ferramenta Text to Speech responsável pela leitura 
do texto e as ferramentas barra de acessibilidade e "continue de onde parou" 
a leitura. (Resposta concedida por B3). 

 

No Campus tem um estudante de baixa visão, assim como ele, todos os es-
tudantes com necessidades especificas é atendido pelo Núcleo de Atendi-
mento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), esse setor tam-
bém dá suporte a equipe da Biblioteca, caso a equipe precise de auxílio para 
atender uma demanda do estudante. Nossos principais recursos informacio-
nais virtuais hoje: O catálogo Pergamum e a Biblioteca Virtual da Pearson, 
ambos têm a funcionalidade de alto contraste, item que auxilia o estudante 
de baixa visão. (Resposta concedida por B4). 

 

A primeira resposta apresenta os recursos tecnológicos necessários para os 

deficientes visuais acessarem a informação. Na resposta concedida por B4, percebe-

se, mais uma vez, a representatividade do NAPNE na ação mediadora educacional, 

mas os(as) bibliotecários(as) devem assumir seu papel de mediadores(as) da infor-

mação e ocupar seu espaço na inclusão social do deficiente visual. Também é nítido 

que as funcionalidades da Biblioteca Virtual da Pearson estão disponíveis para todas 

as bibliotecas do IF Baiano, mas só duas unidades citaram esse recurso como fonte 

de acesso à informação.  

Sobre a oferta de qualificação no uso de dispositivos tecnológicos disponíveis 

aos(às) deficientes visuais, 62,50% não realizam ações nesse sentindo. Somente três 

bibliotecas promovem algum tipo de qualificação. Assim, infere-se que, das quatro 

unidades que dispõem desses recursos, uma não faz treinamentos para o uso de 

equipamentos e softwares.  Então, além de disponibilizar recursos informacionais e 

tecnológicos, o(a) bibliotecário(a) deve pensar sobre a importância de desenvolver 

competências em relação ao acesso e à disponibilização desses dispositivos, visando 
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proporcionar uma qualificação efetiva aos(às) usuários(as), na perspectiva de alcan-

çar a dimensão formativa da mediação da informação, como propõe Gomes (2014, 

2016, 2017).  

No que diz respeito à realização de estudos para identificar as barreiras que 

impedem ou dificultam o acesso dos deficientes visuais aos serviços da biblioteca, as 

respostam sinalizaram que 88% das bibliotecas não fazem esse estudo.  

 

Gráfico 4 – Existência de estudos para identificar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso 
dos(as) deficientes visuais aos serviços 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados da pesquisa (2022). 

 

A falta de um estudo de usuários(as) dificulta ou imposibilita a elaboração de 

políticas e ações de mediação consciente da informação que estejam alinhadas às 

necessidades dos(as) usuários(as). Por isso, é imprescindivel conscientizar os(as) 

bibliotecários(as) de que é preciso criar espaços de debate, sugestões e críticas por 

parte dos(as) usuários(as) e ampliar sua participação ativa, a fim de que possam se 

expressar e colaborar com a mudança da biblioteca. Assim, um estudo das demandas 

e das necessidade dos(as) usuários(as), especialmente dos(das) deficientes visuais, 

é basilar para redimensionar ações de mediação que visem apoiar o protagonismo. 

Esse pensamento corrobora os resultados do estudo realizado por Souza e Manoel 

(2008), segundo o qual as práticas inclusivas da UNISUL foram positivas depois de 

um estudo profundo de usuários(as). Os autores concluíram que é preciso envolver 

todos os setores da repartição e integrar o fazer cotidiano e o coletivo.  

Quando perguntados(as) sobre se fazem trabalho integrado e multidisciplinar 

com os outros setores da unidade de ensino, a fim de proporcionar aos(às) deficientes 

Sim
12%
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88%
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visuais um processo formativo de boa qualidade, cinco bibliotecários(as) responderam 

que sim, e três, que não. O trabalho multidiciplinar não pode ser desvinculado de 

outras ações inclusivas atitudinais e comunicacionais (SOUZA; MANOEL, 2008). 

Sobre se fazem as estatísticas dos serviços prestados aos(às) deficientes 

visuais, sete respondentes disseram que não, e uma, sim. Para identificar as 

demandas informacionais dos deficientes visuais, o levantamento estatístico é um 

excelente recurso administrativo, por meio do qual será possível realizar os estudos 

de usuários(as).  

Assim, de acordo com as respostas dos(as) bibliotecários(as), há muito o que 

ser feito para que os(as) deficientes visuais tenham um atendimento de boa qualidade, 

como, por exemplo, uma mudança urgente de postura por parte dos(as) 

bibliotecários(as), a fim de redimensionar as atividades mediadoras para que possam 

apoiar efetivamente a apropriação da informação. Esses dados demonstraram que é 

imprescindível saber se existe uma documentação institucional que indique 

parâmetros de ações e mudanças para os(as) bibliotecários(as) apoiarem os(as) 

usuários(as) deficientes visuais no acesso e na apropriação da informação. 

 

5.5 ANÁLISE DOCUMENTAL DA POLÍTICA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO E DO 
REGULAMENTO UNIFICADO DAS BIBLIOTECAS DO IF BAIANO 

 

Com o objetivo de verificar se, nas políticas e nos regulamentos institucionais 

do IF Baiano, são indicadas ações que fortaleçam práticas de mediação da informação, 

de modo a favorecer o processo de acesso e apropriação da informação, foi realizada 

a análise da Política de Diversidade1  e Inclusão e do Regulamento Unificado das 

Bibliotecas do IF Baiano2. 

A Política da Diversidade e Inclusão do Instituto Federal Baiano foi aprovada 

pela Resolução nº 12/2012 do Conselho Superior do Instituto. É um documento 

normativo e orientador que apresenta diretrizes sobre a inclusão no Instituto por meio 

 

1 A Política de Diversidade e Inclusão pode ser acessada por meio do seguinte endereço eletrô-

nico:https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/files/2017/07/8.-Pol%C3%ADtica-da-Diversidade-

e-Inclus%C3%A3o.pdf 

2 O Regulamento unificado das Bibliotecas do IF Baiano encontra-se disponível na página: https://ifbai-

ano.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/07/resolucao_18.pdf 
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da garantia de recursos financeiros no orçamento anual no percentual de, apenas, 2% 

da dotação orçamentária para implementar e manter a Política da Diversidade e 

Inclusão na Reitoria e nos campi do IF Baiano (BRASIL, 2013). Essa política garante 

profissionais especializados para atenderem ao aluno com deficiência, formação para 

servidores, para discentes e para a comunidade, garantia de acessibilidade, parcerias 

e convênios com outras instituições públicas, abrangendo várias vertentes de 

diversidade e inclusão.  

Considerando que uma das diretrizes da Política de Diversidade e Inclusão é a 

formação de servidores (as) e discentes na temática da educação inclusiva, percebe-

se que essa informação vai de encontro aos dados obtidos no questionário, no tocante 

à qualificação recebida para atender aos(às) estudantes com deficiência visual, visto 

que 50% dos respondentes disseram que estão pouco satisfeitos(as), e 38%, 

insatisfeitos(as). A Política de Diversidade e Inclusão é articulada e implementada nos 

campi pelos NAPNE, por isso os(as) bibliotecários(as) devem requerer desses 

núcleos a realização de treinamentos e que lhes sejam asseguradas outras garantias 

– sinalização, mobiliários, recursos materiais, entre outros. Fialho e Silva (2012) 

defendem como necessária a atuação coletiva e multidisciplinar na biblioteca 

universitária. As bibliotecas multiníveis do IF Baiano precisam se apropriar dessa 

legislação e atuar de forma articulada em busca de sua aplicabilidade efetiva. Quanto 

aos(às) discentes, nas entrevistas, a maioria deles(as) relatou dificuldades para 

acessar a informação no formato digital e que, para ultrapassar essas barreiras, 

precisam da ajuda de terceiros, o que reforça a necessidade de treinamentos tanto 

dos(as) estudantes quanto dos(as) bibliotecários(as). 

A Política abrange várias categorias de deficiência, em que se incluem os(as) 

deficientes visuais. A garantia orçamentária para implementar a política é um dado 

positivo para que se faça a inclusão. Porém oito bibliotecários responderam que não 

existem recursos destinados à aquisição de dispositivos informacionais para os(as) 

deficientes visuais, embora algumas tenham acervos resultantes de doações. Os 

recursos para adquirir acervos para as bibliotecas do IF Baiano são do Orçamento de 

Investimento. Porém, os(as) bibliotecários(as) devem requisitar a compra de recursos 

informacionais específicos para os deficientes visuais. Além dessa possibilidade, 

prevê-se uma dotação orçamentária de 2% (dois por cento) para implementar e 

manter a Política de Diversidade e Inclusão na Reitoria e nos Campi. Para essa 
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situação, a gestão também precisa ser provocada, e os(as) bibliotecários(as) devem 

indicar esses recursos em suas requisições de compra. 

O Programa de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(PAPNE) do IF Baiano visa assegurar o direito às pessoas com necessidades 

específicas (de fala, física, intelectual, múltipla, com altas habilidades e 

transtornos globais de desenvolvimento, entre outras). O PAPNE tem o objetivo 

de mediar, nos campi, o cumprimento da legislação pertinente, para que sejam 

assegurados: 

a) atendimento Educacional Especializado – AEE, com turno diferenciado, para 

proceder à complementação curricular utilizando tecnologias assistivas; 

b) redimensionamento do contexto educacional, adequando técnicas, estratégias, 

materiais e currículo às necessidades específicas dos(as) estudantes; 

c) acessibilidade para as pessoas com deficiência: sinalização, mobilidade, mobiliário, 

equipamentos, recursos materiais e/ou humanos e outras medidas de ordem prática 

necessárias para garantir a permanência e a continuidade dos estudos. 

No que tange ao terceiro item do PAPNE, é preciso um alinhamento com as 

atividades de mediação da informação realizadas pelas bibliotecas do IF Baiano, visto 

que não estão sendo assegurados esses recursos acessíveis na maioria das 

bibliotecas. Os(as) bibliotecários(as) e os deficientes visuais precisam conhecer suas 

garantias legais e requisitá-las. Para isso, é importante um processo dialógico entre 

os(as) bibliotecários(as) e os(as) usuários(as), para que possam (re)conhecer as 

demandas e as necessidades destes últimos, a fim de assegurar as medidas 

inclusivas necessárias para que os(as) usuários(as) se sintam confortaveis e incluidos 

no ambiente da biblioteca e possam se apropriar desse ambiente e da informação.  

O PAPNE foi constituído pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Neces-

sidades Específicas (NAPNE). Esse núcleo, conforme a normatização, é responsável 

por articular a implementação das demandas do PAPNE e é composto de, pelo me-

nos, um(a) assistente social, um(a) pedagogo(a) e um(a) psicólogo(a). Podem integrar  

a  equipe  do NAPNE: docentes, técnicos administrativos em educação, discentes, 

familiares e a comunidade, em geral com geral, com o intuito de criar, na instituição, 

a cultura do respeito a esse público. Conforme prevê a Política, os técnicos 

administrativos também podem participar. A participação do(a) bibliotecário(a) é im-

portante para alargar o conhecimento desse profissional e possibilitar uma apresen-

tação das demandas da biblioteca.  
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O NAPNE, segundo o Regimento, é um setor de natureza propositiva e 

consultiva, cuja finalidade é de eliminar barreiras arquitetônicas, atitudinais, 

comunicacionais e pedagógicas no trabalho acadêmico e orientar a comissão de 

fiscalização de obras. Fialho e Silva (2012) consideram que, no contexto da 

Biblioteconomia, os resultados favoráveis das práticas inclusivas foram frutos de um 

profundo estudo de usuários(as) e que a acessibilidade é essencial para o processo 

de inclusão que deverá envolver todos os setores da repartição e integrar o fazer 

cotidiano e o coletivo. Ao aproximar essa reflexão dos autores com o universo das 

bibliotecas multiníveis, os profissionais dos NAPNE são os que mantêm laços mais 

próximos com os(as) deficientes visuais. Porém é preciso conscientizar e engajar toda 

a comunidade em prol da inclusão, como os(as) bibliotecários(as). Portanto, é 

necessária uma participação proativa dos(as) bibliotecários(as) do IF Baiano em 

instâncias como o NAPNE, a fim de realizar ações conjuntas no ambiente da biblioteca, 

com o objetivo de favorecer a formação dos(as) usuários(as) com deficiência e ampliar 

as competências dos(as) bibliotecários(as) para proporcionar uma interação que 

possibilite o acesso à informação para esses(as) usuários(as).   

Apesar de as diversas políticas nacionais - inclusive, a Política de Diversidade 

e Inclusão do IF Baiano – trazerem, em seu bojo, diversas garantias legais, a questão 

do acesso à informação dos(das) deficientes visuais ainda é um problema no IF 

Baiano. Assim, aspira-se que sejam garantidos aos(às) deficientes visuais o acesso, 

o uso e a apropriação da informação. Santos, Bortolin e Santos Neto (2021) 

constataram que mediar a informação em uma biblioteca multinível é uma tarefa 

complexa, devido à diversidade de público que atende e aos diversos serviços que 

ofertam, que exigem que o(a) bibliotecário(a) seja um profissional “multimediador(a)” 

e “multi-habilidoso(a)”. Nesse sentindo, é preciso refletir sobre o papel dessa 

biblioteca e como o(a) bibliotecário(a) a ela vinculado deve atuar, desenvolvendo e 

fortalecendo o pensamento crítico dos(as) deficientes visuais, por meio de processos 

dialógicos e uma postura protagonista que lhes propiciem criar e fortalecer atividades 

mediadoras que visem ao acesso às informações e à disponibilização de recursos 

comunicacionais e tecnológicos necessários para que os(as) usuários(as) sejam 

competentes em informação e protagonistas de suas vidas.  

O Regulamento Unificado das Bibliotecas do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano tem a finalidade de regulamentar o funcionamento e a 

utilização das Bibliotecas dos campi do IF Baiano, abrangendo as áreas de 
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conhecimento de seus cursos e objetivando dotá-las de qualidade no atendimento aos 

seus/suas usuários(as). Esse documento contém 28 artigos que tratam de diversas 

normas que regulamentam a relação dos(as) usuários(as) com a biblioteca. No Título 

IV, referente aos(às) Usuários(as), art. 6º, Parágrafo único, consta que “Todos os 

usuários possuem o direito de ter suas necessidades informacionais atendidas, desde 

que respeitem as normas estabelecidas nesse regulamento e no Regimento Interno 

do IF Baiano.”  

No documento, foi registrada a preocupação com uma prática que atenda a 

todos, mas as respostas das entrevistas dos(as) deficientes visuais revelaram que 

64,29% desses(as) estudantes não conhecem os serviços realizados na biblioteca e 

que a relação entre esses(as) usuários(as) e o dispositivo é frágil, pois eles não têm 

condição de se apropriar do que não conhecem. Fica evidente, também, nas 

respostas dos(as) bibliotecários(as) que eles não conhecem os deficientes visuais, 

pois, em 88% das bibliotecas, não são realizados estudos para identificar as barreiras 

que impedem ou dificultam o acesso dos(as) deficientes visuais aos serviços. 

No Título V, que trata dos serviços prestados aos(às) usuários(as) (da consulta, 

empréstimo, renovação e reserva), não há nenhuma referência aos(às) alunos(as) 

com deficiência visual. Nos artigos 17, 18 e 19, que tratam dos serviços de empréstimo 

- domiciliar ou local - não há nenhuma concessão especial aos(às) deficientes visuais, 

tampouco a qualquer aluno com necessidades especiais. Dessa maneira, o 

regulamento é omisso na questão da inclusão.  

Em uma parte significativa das bibliotecas do IF Baiano, os resultados 

apresentados com base nas respostas dos questionários demonstraram que existem 

lacunas no processo de mediação da informação. É preciso ampliar as atividades 

mediadoras, visando ressignificar essas práticas, para que os bibliotecários possam 

agir conscientemente em prol da formação de sujeitos sociais. 

 

  



90 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Depois de analisados os resultados das entrevistas com os(as) estudantes 

deficientes visuais, constatou-se que eles(as) utilizam alguns dispositivos de 

comunicação para fazer suas atividades estudantis, como, por exemplo, o WhatsApp. 

Entretanto, no que tange à utilização desses recursos de comunicação, com a 

aplicação dos questionários aos(às) bibliotecários(as), constatou-se que, apesar de 

os(as) deficientes visuais utilizarem tais recursos, apenas 25% das bibliotecas utilizam 

esse recurso para mediar a informação com eles(as).  Portanto, a biblioteca deve 

adotar esses recursos de comunicação, porque são importantes dispositivos de 

interlocução e aproximação entre bibliotecários(as) e usuários(as), de modo a ampliar 

o processo dialógico com os(as) estudantes que têm deficiência visual, a fim de que 

possam ter mais acesso às informações e usá-las a contento.  

Os dados também indicaram que alguns discentes não conhecem as 

tecnologias assistivas, nem sabem usar esses recursos que podem melhorar o 

processo (in)formativo deles. De acordo com as respostas do questionário, 62,50% 

das bibliotecas não ofertam tecnologias assistivas, pois quatro delas não dispunham 

de recursos e uma das que tem não promove qualificação para o uso de equipamentos 

e softwares.  

No Programa de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 

(PAPNE) do IF BAIANO, consta como objetivo assegurar a acessibilidade para as 

pessoas com deficiência: sinalização, mobilidade, mobiliário, equipamentos, 

recursos materiais e/ou humanos, e outras medidas de ordem prática 

necessárias para garantir a permanência e a continuidade dos estudos. No entanto, 

os dados das entrevistas e do questionário revelaram que, nas bibliotecas, essas 

ações e medidas ainda ocorrem de forma incipiente. Por essa razão, é importante que 

os(as) bibliotecários(as) atuem na disponibilização desses recursos e se apropriem 

desses dispositivos para que possam orientar os(as) estudantes a usá-los e apoiá-

los(as) em seu processo de formação e disponibilizar informações utilitárias, para que 

consigam se aproximar da biblioteca, locomover-se e frequentar outros ambientes 

sociais, de maneira mais confortável.  

Também ficou evidente a necessidade de ampliar o processo dialógico entre 

os(as) bibliotecários(as) e os(as) deficientes visuais por meio da escuta sensível. Isso 
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se justifica porque, quando perguntados(as) sobre a atuação dos profissionais da bi-

blioteca, alguns(mas) deles(as) demonstraram interesse por mais interação. Ao refletir 

sobre os dados obtidos no questionário, no qual 62,50% dos bibliotecários revelaram 

a falta de qualificação voltada para atender aos(às) deficientes visuais, infere-se que 

esse despreparo compromete o processo de inclusão, quando a biblioteca não con-

segue desempenhar seu papel de mediadora da informação. Esses dados revelam 

que é preciso ofertar uma formação mais voltada para atender a esse público e uma 

postura mediadora que vise incluir a diversidade dos sujeitos sociais. Assim, por meio 

dos dados apresentados, percebe-se que parte significativa dos(as) bibliotecários(as) 

demonstra um nível de desinteresse em buscar ações mediadoras para favorecer efe-

tivamente o acesso à informação por parte dos(as) usuários(as) deficientes visuais. 

Assim, o processo da mediação da informação só será efetivo se pautado na ação 

comunicativa, que é fundamental no processo de ensino e aprendizagem.  

Os resultados da pesquisa revelaram que é necessário promover qualificação, 

visando à formação autônoma dos(as) estudantes para acessarem os recursos físicos 

ou digitais disponibilizados nas bibliotecas. Essa ação formativa também deve con-

templar os(as) bibliotecários(as), para que possam ter consciência de suas atividades 

mediadoras, e disponibilizar dispositivos que proporcionem conforto aos(às) discen-

tes, já que oito disseram que têm dificuldade de acessar informações relacionadas à 

tipografia das fontes, à luminosidade do ambiente da biblioteca e ao formato dos ar-

quivos digitais e das plataformas não acessíveis e com a própria informática.  

Dentre as diversas dificuldades detectadas para que se consolide uma media-

ção consciente e efetiva, destaca-se a mudança de atitude dos(as) bibliotecários(as), 

porquanto existe uma fragilidade na realização da mediação da informação para 

os(as) usuários(as) com deficiência visual nas bibliotecas estudadas. Essa fragilidade 

para desenvolver atividades de mediação da informação mais efetivas e conscientes 

se configurou ao se constatar que sete, das oito bibliotecas, não disponibilizam servi-

ços de transcrição ou de leitura dos conteúdos para os(as) estudantes com deficiência 

visual; 75% das bibliotecas não utilizam dispositivos de comunicação na web para 

interagir e ampliar o acesso à informação para os(as) deficientes visuais. Além disso, 

quando questionados(as) sobre como avaliam a forma como têm mediado a informa-

ção para a pessoa com deficiência visual, os(as) bibliotecários(as) assinalaram a al-

ternativa pouco satisfeito(a). Assim, na maior parte das bibliotecas do IF Baiano, a 

informação ainda é mediada sem uma sistematização e um processo articulado com 
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outras instâncias da Instituição, de modo a ampliar as ações mediadoras e alcançar o 

objetivo de potencializar o acesso à informação para os(as) usuários(as) deficientes 

visuais, apoiando-os em sua formação.  

O estudo mostrou, ainda, que as necessidades desse público são 

desconhecidas, devido à falta de estudo de usuários. Nas entrevistas com os(as) 

deficientes visuais, ficou evidente a barreira comunicacional entre os discentes e os 

profissionais das bibliotecas, quando os discentes A e L sugeriram que os profissionais 

da biblioteca deveriam ser mais interrogativos, o que confirma que é necessária mais 

comunicação entre os profissionais da biblioteca e os(as) deficientes visuais. 

Em relação aos objetivos específicos, os resultados da pesquisa responderam 

aos aspectos propostos, portanto, foi alcançado o que se pretendia. O primeiro 

objetivo específico - identificar as atividades de mediação da informação que podem 

contribuir com os usuários deficientes visuais no acesso, no uso e na apropriação da 

informação - foi alcançado nas seções 5.1, 5.2 e 5.3, em que os(as) estudantes 

deficientes visuais responderam as diversas questões e relataram suas impressões 

sobre os serviços ofertados e suas necessidades.  

O segundo objetivo específico - verificar como as atividades de mediação da 

informação são realizadas de modo a contribuir com os(as) estudantes com 

deficiência visual no processo de acesso e de apropriação da informação - foi atingido 

na seção 5.4, através das respostas dos questionários e da análise documental da 

Política de Diversidade e Inclusão e do Regulamento Unificado das Bibliotecas do IF 

Baiano. A pesquisa comprovou que, em 75% das bibliotecas pesquisadas, não existe 

o setor de braile; que falta uma política por escrito dos serviços para os(as) deficientes 

visuais; que não existe uma política institucional para a aquisição de acervos 

específicos que atendam às necessidades de informação dos(as) usuários(as) com 

deficiência visual, entre outros. Esses são alguns aspectos que precisam ser 

abordados pelos(as) bibliotecários(as), a fim de ressignificar as atividades de 

mediação da informação no âmbito do IF Baiano. 

O terceiro objetivo - conhecer a perspectiva desses estudantes sobre a 

relevância das atividades de mediação da informação para a apropriação da 

informação e o apoio à sua formação – foi alcançado na seção 5.3, em que ficou claro 

que os discentes não conhecem os serviços realizados pelas bibliotecas, visto que 

nove dos entrevistados não souberam responder, e poucos citaram o livro físico e a 

biblioteca como recurso e/ou ambientes de informação que favoreçam o acesso à 
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informação. 

Como resultado que responde o quarto objetivo - verificar se, nas políticas e 

nos regulamentos institucionais, são indicadas ações que fortaleçam práticas de 

mediação da informação e que contribuam com os estudantes que têm alguma 

deficiência visual, a fim de favorecer o processo de acesso e apropriação da 

informação - percebeu-se que é preciso melhorar a articulação entre os NAPNE e as 

bibliotecas e revisar o Regulamento Unificado das Bibliotecas do IF Baiano, porque 

as ações mediadoras nas bibliotecas participantes desta pesquisa  ocorrem de 

maneira deficitária, comprometendo o acesso e a apropriação da informação por parte 

dos(as) deficientes visuais.  

Ressalte-se, entretanto, que os NAPNE, responsáveis por articular a 

implementação das demandas do PAPNE entre os setores institucionais, no que diz 

respeito à inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais, de pro-

mover ações que garantam acesso e permanência, eliminar as barreiras físicas, pe-

dagógicas e comunicacionais e ofertar recursos para atender aos deficientes visuais, 

têm falhado nessa articulação com as bibliotecas, porquanto os resultados apresen-

tados, depois de feita a análise dos dados do questionário aplicado aos(às) bibliote-

cários(as) indicaram a falta de tecnologia assistivas e de qualificação dos recursos 

humanos nas bibliotecas.  

Por outro lado, os agentes mediadores vinculados à biblioteca também têm sido 

omissos nesse processo de busca no NAPNE e se distanciado do cumprimento dessa 

instância como mediadora da informação e interessada em realizar suas atividades 

com efetividade no processo de inclusão de todos os sujeitos. Assim, é preciso 

considerar uma aproximação e uma  relação mais estreita entre essas duas instâncias 

acadêmicas, a biblioteca e o NAPNE, para que possam articular melhorias nas 

atividades mediadoras e apoiar a formação dos(as) estudantes com deficiência visual.  

Considerando os resultados obtidos nas entrevistas, nos questionários e na 

análise dos documentos apresentados nesta pesquisa, pode-se afirmar que os 

agentes mediadores responsáveis pelas bibliotecas do IF Baiano precisam intensificar 

esforços para oferecer produtos e serviços de informação aos(às) deficientes visuais 

de forma efetiva e consciente, porquanto a informação ainda é mediada de forma 

incipiente, tendo em vista os seguintes dados apurados na pesquisa: 75% das 

bibliotecas pesquisadas não dispõem de setor de braile; falta uma política, por escrito, 

dos serviços para os deficientes visuais; não existe uma política institucional para a 
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aquisição de acervos específicos que atendam às necessidades de informação de 

usuários(as) com deficiência visual; 62% dos bibliotecários não têm qualificação  para 

atender a esses(as) usuários(as); 75% das bibliotecas não utilizam a web e os 

dispositivos de comunicação para mediar a informação; faltam recursos tecnológicos 

que favoreçam o acesso à informação; 62,50% das bibliotecas não treinam os 

deficientes visuais para usarem dispositivos tecnológicos, e 88% das  bibliotecas não 

realizam estudos para identificar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso dos 

deficientes visuais aos serviços da biblioteca nem estudo de usuários(as).  

Por todas essas razões, é preciso ressignificar as ações mediadoras para que 

favoreçam o acesso e o uso da informação nas bibliotecas do IF Baiano, a fim de que 

essas práticas sejam humanizadoras e inclusivas, e apoiem os(as) usuários(as) 

deficientes visuais para que se apropriem da informação e atuem de maneira 

protagonista, desenvolvendo ações coletivas que visem à equidade e à justiça social, 

de modo a ampliar e desenvolver saberes e garantir espaços inclusivos na sociedade.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ESTUDANTES DEFICIENTES 
VISUAIS DO IF BAIANO 

 

 

Prezado(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa em 

andamento, intitulada Mediação da informação voltada para os estudantes 

deficientes visuais nas bibliotecas do IF Baiano, desenvolvida por Joélita 

Pereira Oliveira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal da Bahia (PPGCIUFBA), sob a orientação da 

Profa. Dra. Raquel do Rosário Santos, do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação – ICI/UFBA.  

 A pesquisa objetiva identificar e analisar, a partir da perspectiva da mediação 

da informação, como a biblioteca tem contribuído para que os estudantes com 

deficiência visual do Instituto Federal Baiano tenham acesso à informação e se 

apropriem dela. Esclarecemos que, caso aceite participar da pesquisa, o sigilo 

de sua identidade será resguardado durante todas as fases, inclusive após a 

publicação dos resultados.  

Para atender aos parâmetros éticos da pesquisa, solicitamos, antes de iniciá-la, que 

verbalize que participará voluntariamente e autoriza o uso de suas respostas na 

dissertação em questão como também dos demais textos científicos.  

Como pesquisadora, expresso meu sincero agradecimento por sua atenção. Participar 

da pesquisa é a melhor maneira de contribuir ativamente para o desenvolvimento 

científico em nosso país. Conto com sua colaboração! 
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 PERFIL DOS(AS) USUÁRIOS (AS): 

1- Nome: 

2- Idade: 

3- Escolaridade: 

4- Curso: 

5- Quais atividades de formação e/ou profissionais você realiza? (se as atividades que 

você desenvolve forem de lazer ou de distração, como, por exemplo, artísticas, por 

favor, compartilhe). 

6- Você reside próximo ao campus onde estuda? 

Sim (    )     Não (    ) 

7- Qual é o seu tipo de deficiência visual? 

Cegueira total (    ) 

Baixa visão (    ) 

Visão monocular (    ) 

8- Sua deficiência visual é:  

Congênita (     ) 

Adquirida (     ) 

9- Você sabe ler em braile? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

 

OS(AS) USUÁRIOS(AS) E SUA RELAÇÃO COM A INFORMAÇÃO  

10- Quais recursos e ambientes de informação você utiliza para fazer suas atividades 

estudantis? 

11- Você tem alguma dificuldade em relação ao acesso à informação? Comente.  

12- Caso a resposta anterior tenha sido positiva, quais estratégias você utiliza para 

superar tais dificuldades? 

 

RELAÇÃO DO USUÁRIO COM A BIBLIOTECA 

13- Você considera a biblioteca do IF BAIANO importante para sua formação? 

Sim (    )      Não (    ) 

14- Você frequenta a biblioteca do campus?  

Sim (    )      Não (    ) 



105 

 

15 Se a resposta anterior foi negativa, quais os fatores que impedem que você visite 

ou frequente o ambiente da biblioteca? (Remeter para o tópico 21) 

16 – Se a resposta do item 2 foi positiva, com que frequência? 

Diariamente (    ) 

Semanalmente (    ) 

Mensalmente (    ) 

Ocasionalmente (    ) 

17- Quais os objetivos de sua visita à biblioteca do IFBAIANO? 

18- Em relação ao acolhimento, como você se sente no ambiente da biblioteca? 

19- Em sua percepção, como é a atuação dos profissionais da biblioteca?  

20- Em relação à acessibilidade, você considera o ambiente da biblioteca e seus 

recursos de informação e comunicação acessíveis? 

 

PERCEPÇÃO DOS(AS) USUÁRIOS(AS) SOBRE OS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

21- Você conhece os serviços e os recursos disponibilizados na biblioteca? 

22- Quais os serviços que você procura na biblioteca? 

23- Você tem dificuldade de acessar esses serviços? 

(     ) sim         (     ) não 

24- Quais recursos você conhece e o(a) auxiliam, mas não estão disponíveis nesse 

ambiente? (softwares, hardwares, tecnologia assistiva etc.) 

25- Gostaria que a biblioteca adquirisse algum recurso específico de tecnologia 

assistiva para melhorar seu desempenho nas atividades acadêmicas? 

26- O que você gostaria de sugerir como atividades da biblioteca para os deficientes 

visuais? 

   

   

 Agradecemos por sua colaboração! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS (ÀS) BIBLIOTECÁRIOS (AS) DO 
IF BAIANO 

 

 

Prezado(a),  

 

Você está sendo convidado (a) para participar, de forma voluntária, da pesquisa em 

andamento, intitulada Mediação da informação voltada para os estudantes 

deficientes visuais nas bibliotecas do IF Baiano, desenvolvida por Joélita Pereira 

Oliveira (mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal da Bahia (PPGCIUFBA) e pela Drª. Raquel do Rosário Santos 

(Professora Orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

– ICI/UFBA). A pesquisa objetiva identificar e analisar, a partir da perspectiva da 

mediação da informação, como a biblioteca tem contribuído para que os 

estudantes com deficiência visual tenham acesso à informação e se apropriem 

dela no Instituto Federal Baiano. Sua colaboração com a pesquisa será por meio 

de questionário. Esclarecemos que, caso aceite participar da pesquisa, o sigilo de sua 

identidade será resguardado durante todas as fases, inclusive após a publicação dos 

resultados. Sua resposta pode ser encaminhada através do seguinte endereço 

eletrônico:  joelita.oliveira@ifbaiano.edu.br. Para atender aos parâmetros éticos da 

pesquisa, solicitamos que preencha e assine o termo de autorização para o uso de 

suas respostas na dissertação em questão. Depois de preenchido e assinado, esse 

termo será digitalizado e encaminhado para o endereço eletrônico acima mencionado. 

Como pesquisadora, expresso meu sincero agradecimento por sua atenção. Participar 

da pesquisa proposta é a melhor maneira de contribuir ativamente para o 

desenvolvimento científico em nosso país. Conto com sua colaboração! 

 

Atenciosamente,  

 

Joélita Pereira Oliveira, mestranda em Ciência da Informação (PPGCI-UFBA),  

Drª. Raquel do Rosário Santos, professora orientadora. 

 

 

 

mailto:joelita.oliveira@ifbaiano.edu.br
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Questionário 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO 
Nome: 
Formação: 
Tempo de serviço na Biblioteca:  
Campus:  
  
PERGUNTAS 
 
A - Características gerais da biblioteca 
 

1- Quantos servidores trabalham na biblioteca e quantos são bibliotecários? 

2- Existe o setor de braile na biblioteca? 

3- Existe uma política por escrito dos serviços para os deficientes visuais? 

4- Existe um catálogo de obras acessíveis aos deficientes visuais? 

5- São destinados recursos do orçamento da biblioteca para ações voltadas para os 
deficientes visuais? 

B- Aspectos referentes à formação dos bibliotecários que podem contribuir com 
os(as) usuários(as) deficientes visuais 

6- Você tem alguma qualificação voltada para atender aos deficientes visuais? Se sim, 
a quais recursos abaixo você recorre para uma formação que atenda às demandas 
apresentadas aos(às) usuários(as) com alguma deficiência visual: 

Curso (   ) 

Participação em evento (   ) 

Assisto a vídeos pela Internet (   ) 

Interação com profissionais que têm experiência (   ) 

Outros (   ) 

7- Como considera a capacitação recebida para atender a estudantes com deficiência 
visual? 

Plenamente satisfeito (   ) 

Satisfeito (   ) 

Pouco satisfeito (   ) 

Insatisfeito (   ) 

C - Tipos de atividades de mediação da informação 

8- O serviço de transcrição ou de leitura dos conteúdos é disponibilizado? 
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9- Você utiliza a web e os dispositivos de comunicação para mediar a informação com 
os deficientes visuais? 

10- Avalie a forma como tem mediado a informação para a pessoa com deficiência 
visual: 

Plenamente satisfeito (   ) 

Satisfeito (   ) 

Pouco satisfeito (   ) 

Insatisfeito (   ) 

11- Para melhorar o atendimento às pessoas com deficiência visual, o que é 
necessário fazer? Coloque 1, 2 ou 3, de acordo com a ordem de prioridade. 

Investir em capacitação (   ) 

Investir na compra de tecnologia assistiva (   ) 

Investir em acessibilidade (   ) 

D – Atividades que potencializam o acesso, o uso e a apropriação da informação 

12- Essa biblioteca dispõe de obras acessíveis para deficientes visuais? Se sim, em 
que formato?  

13- Os deficientes visuais têm acesso a computadores com tecnologia adaptada? 

14- São disponibilizados computadores suficientes, com a tecnologia adaptada apro-
priada, para os deficientes visuais usarem? 

15- Existem recursos tecnológicos que favorecem o acesso à informação por parte 
dos(as) usuários(as) com alguma deficiência visual (Tecnologia Assistiva tipo softwa-
res de leitura de tela; softwares de ampliação da fonte da tela; display em Braille)? Se 
sua resposta for sim, quais são? 

16- É oferecida capacitação no uso de dispositivos tecnológicos disponíveis aos defi-
cientes visuais? 

17- São realizados estudos para identificar as barreiras que impedem ou dificultam o 
acesso dos deficientes visuais aos serviços?  

18- A biblioteca realiza trabalho integrado e multidisciplinar com os outros setores da 
unidade de ensino, a fim de proporcionar aos deficientes visuais um processo forma-
tivo de boa qualidade? 

19- São realizadas estatísticas dos serviços prestados aos deficientes visuais? 

 
 
Agradecemos por sua colaboração! 
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APÊNDICE C – MODELO DO TEXTO PADRÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
DOS RESPONDENTES  

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

 
Eu, XXX, autorizo a mestranda JOÉLITA PEREIRA OLIVEIRA a utilizar as informações 
que prestei ao responder ao questionário de sua pesquisa para elaborar a dissertação 
apresentada ao Curso de Mestrado em Ciência da Informação da Universidade 
Federal da Bahia, guardando sigilo quanto à minha identificação pessoal.  
 
 
 

XXXXXXXXX, XX de XXXXX de 2021. 
 
 
 

___________________________________________       
 Assinatura 
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APÊNDICE D – FICHA DE ANÁLISE DOCUMENTAL  
 

 

Título do 
documento 

Forma Finalidade 
Informações 
relacionadas 
à biblioteca 

Ações 
voltadas aos 
deficientes 

visuais 

Considerações 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


