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RESUMO 
 
 
Este trabalho focaliza o acesso à informação por pessoas com deficiência em 
bibliotecas universitárias, especificamente nas bibliotecas do Sistema Universitário 
de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI/UFBA), objetivando investigar 
o papel mediador exercido por essas bibliotecas e profissionais bibliotecários que 
nelas atuam. A pesquisa teve como pressuposto, a ausência significativa desses 
usuários nas bibliotecas e se deteve no atendimento praticado pelo Serviço de 
Referência (SR) de duas bibliotecas: a Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa 
(BRUMC) e a Biblioteca Universitária de Saúde (BUS). A fundamentação teórica 
partiu dos Disability Studies (Estudos sobre Deficiência), formulados por teóricos 
britânicos da década de 1960, cujos conceitos estruturaram os movimentos pelos 
direitos das pessoas com deficiência, intensificados mundialmente. Apresenta o 
Modelo Social da Deficiência, bem como os aspectos históricos relacionados à 
problemática da deficiência, abordando questões relativas ao preconceito, 
segregação e direitos humanos. Aborda também o conceito de mediação da 
informação, a importância do SR e sua prática relacionada às competências em 
informação, dos profissionais bibliotecários. Efetuou-se uma pesquisa exploratória, 
com intuito de conhecer a relação que a biblioteca universitária tem com seus 
usuários com deficiência, visando contribuir para o aperfeiçoamento desse 
atendimento. Utilizou-se a entrevista como instrumento de coleta de dados, tendo 
em vista não apenas o tamanho da amostra, como também às características 
subjetivas das questões formuladas, que revelaram o caráter essencialmente 
qualitativo da pesquisa. Os resultados foram obtidos mediante a análise das 
respostas de dois grupos de bibliotecários do SIBI/UFBA: o primeiro formado pelos 
bibliotecários gestores e o segundo pelos que atuam no SR. Esses resultados 
comprovaram os pressupostos iniciais da pesquisa, constatando a ausência de 
usuários com deficiência nas bibliotecas e também a inexistência de políticas 
institucionais direcionadas ao atendimento dessas pessoas nas bibliotecas do 
SIBI/UFBA. Os resultados apontam também para a necessidade de uma discussão 
mais aprofundada sobre a deficiência e sobre a mediação direcionada a esse 
público. Sugere-se que mudanças na formação dos profissionais bibliotecários são 
necessárias, além da elaboração de políticas e ações, por parte do SIBI/UFBA, que 
permitam maior aproximação como esse público específico.  
 
Palavras-Chave: bibliotecas universitárias. acesso à informação. ciência da 
informação. mediação da informação. modelo social da deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This study focuses on access to information by people with disabilities in university 
libraries, specifically in the library system of the Federal University of Bahia 
(SIBI/UFBA). The objective is to investigate the mediating role performed by these 
libraries and professional librarians who work in them. The research was based on 
the significant absence of these users in libraries and has been engaged in the 
observation of the service given by Service Reference (SR) of two libraries: Reitor 
Macedo Costa University Library and University Library of Health. The theoretical 
foundation came from Disability Studies, formulated by British theorists of the 1960s, 
whose concepts have structured the movement for the rights of people with 
disabilities, intensified worldwide. Displays the Social Model of Disability, as well as 
the historical aspects related to the disability, addressing issues of preconception, 
segregation and human rights. Also addresses the concept of mediation of 
information, the importance of the SR and practice related to information literacy, of 
librarians. We conducted a exploratory research, in order to know the relationship 
that the university library has with its users with disabilities to contribute to the 
improvement of this service. We used the interview as an instrument of data 
collection, considering not only the sample size, but also the subjective 
characteristics of the questions, which show the essentially qualitative nature of the 
research. Results were obtained by analyzing the responses of two groups of 
librarians SIBI/UFBA: the first formed by the managers and the second by librarians 
who work in SR. These results confirmed the initial assumptions of the research, 
noting the absence of users with disabilities in libraries and also the lack of 
institutional policies focused on serving these people in the SIBI/UFBA libraries. The 
results also point to the need for further discussion on disability and on mediation 
aimed at these users. It is suggested that changes in the education of librarians are 
needed, in addition to the development of policies and actions by the SIBI / UFBA, 
enabling closer approach to that specific public. 
  
Keywords: university libraries. access to information. information science. mediation 
information. social model of disability. 
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ANTECEDENTES 

 

 A decisão de abordar o tema da deficiência neste trabalho de pesquisa foi 

basicamente pessoal, apesar de ter também como foco um serviço praticado nas 

bibliotecas universitárias do Sistema Universitário de Bibliotecas da UFBA 

(SIBI/UFBA), onde trabalho há 22 anos. Poderia ter escolhido outro tema, mas 

preferi optar por um assunto com o qual me identifico diretamente, em razão da 

minha própria condição de pessoa com deficiência.  

 Não posso negar que algumas vezes, pensei em buscar outro caminho para o 

meu trabalho acadêmico, por ainda perceber certo estranhamento em relação à 

questão da deficiência por parte das pessoas. Entretanto, resolvi seguir em frente, 

por entender que esse estranhamento não era menor que aquele que sempre 

percebi nas pessoas ante a visão da minha cadeira de rodas. Por isso, em vez de 

me retrair, decidi fazer o que sempre fiz – enfrentar – e, através de uma 

investigação, tentar trazer à tona algumas questões importantes relativas à minha 

condição. Sei que para isso precisei me expor um pouco, como faço neste momento 

através dessas breves palavras iniciais, para as quais ouso utilizar a primeira pessoa 

do singular. No entanto, percebi que essa exposição seria necessária para que fosse 

possível a realização do trabalho.  

 Considero também ter sido um privilégio e motivo de satisfação pessoal poder 

abordar esse assunto, numa perspectiva social e dentro da Ciência da Informação. 

 Assim, na expectativa de ter acertado em minha decisão de ser, ao mesmo 

tempo, “sujeito e objeto” de minha própria pesquisa, espero que ela possa, de 

alguma forma, acrescentar valor e fazer diferença no meio acadêmico, além de 

incentivar maiores discussões sobre o tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O homem nunca produziu tanta informação de contexto social como no século 

XX. A informação passou a ser a peça-chave no desenvolvimento social e o forte 

impacto das novas tecnologias sobre a sociedade pós-industrial e pós-moderna 

passou a impor uma total reengenharia nos processos de produção e distribuição da 

informação no mundo globalizado. As mudanças que se verificam na sociedade se 

traduzem a cada dia, em novas e contundentes exigências. O acesso à informação 

se constitui em direito de todos, inclusive das pessoas com deficiência, que apesar 

de historicamente segregadas, também reivindicam o exercício desse direito. 

 A preocupação com a acessibilidade tem sua história mais recente datada no 

início dos anos 1960 com o surgimento, dentro da área de arquitetura, do conceito 

do projeto livre de barreiras, com ênfase nas questões relativas às barreiras físicas 

enfrentadas por usuários de cadeiras de rodas. O movimento pela acessibilidade 

evoluiu, ampliando o foco para outros tipos de deficiência e, consequentemente, o 

próprio conceito de acessibilidade, que se refere não só aos deficientes físicos, 

como também aos deficientes auditivos, visuais, aos obesos, idosos, gestantes ou 

qualquer pessoa com algum tipo de limitação física. O projeto livre de barreiras 

também evoluiu para o que hoje chamamos de desenho universal ou desenho para 

todos (design for all ou universal design), englobando o mundo físico (edificações, 

espaços físicos etc.) e o mundo virtual (redes de computadores, sistemas de 

comunicações). 

 O processo de inclusão social das pessoas com deficiências vem sendo 

gradativamente discutido e implantado, sobretudo a partir da segunda metade do 

século XX, quando os movimentos pela quebra dos paradigmas segregacionistas se 

intensificaram. A partir da década de 1990 as ações contrárias à discriminação das 

pessoas com deficiência se aceleraram. Nesse ano, a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU) propôs um novo enfoque para seus 

programas sobre a deficiência, que passariam da conscientização para a ação, com 

o propósito de estabelecer uma sociedade para todos por volta do ano de 2010 

(resolução 45/91). A previsão da ONU não se concretizou, mas a luta pela 

construção de uma sociedade inclusiva continua. 

 A inclusão da pessoa com deficiência se refere à cultura, ao lazer, ao esporte, 

ao turismo, ao mercado de trabalho e, sobretudo, à educação, que tem em si o 
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poder de aplacar as desigualdades sociais. Essa inclusão pressupõe a adequação 

da sociedade às necessidades da pessoa com deficiência para que ela possa então 

desenvolver-se plenamente.  

 A construção da Sociedade da Informação e do Conhecimento é uma 

realidade e passa, inicialmente, pela generalização do acesso e da utilização das 

tecnologias de informação e de comunicação por todos. A utilização plena das novas 

tecnologias cria, sem dúvida, condições para a existência de uma cidadania bem 

informada e interativa, suscetível, portanto, de aprofundar sua participação 

democrática. O desenvolvimento dessa sociedade é, pois, uma responsabilidade 

que deve ser assumida por todos os brasileiros e precisa ser construída passo a 

passo pela sociedade. Esse não é um processo virtual nem compartimentado, mas 

necessita da colaboração estreita e articulada de toda a sociedade.  

 A Legislação Brasileira é avançada no que se refere aos direitos da pessoa 

com deficiência e o país é signatário de acordos internacionais importantes, como as 

declarações de Salamanca (1994), Washington (1999) e Madrid (2002). Contudo, a 

simples existência de leis não garante que as barreiras sejam eliminadas. As leis, 

por si só não acabam com o preconceito e a segregação e, de maneira geral, 

apontam mais para a integração, que pressupõe a adaptação à sociedade, do que 

para a inclusão, que ao contrário, exige que a sociedade se adapte à realidade da 

pessoa com deficiência. 

 Os anos 1990 foram marcados pela disseminação do uso da internet e esta 

trouxe uma série de novas possibilidades às pessoas com deficiência, no que se 

refere à educação, cultura, trabalho e laser. Hoje, os avanços tecnológicos se 

multiplicaram, proporcionando uma redução cada vez maior aos limites impostos a 

uma pessoa com algum tipo de deficiência. Nos ambientes acadêmicos, onde o 

conhecimento é produzido, a qualidade do acesso à informação é fundamental, e 

essa qualidade deve estar diretamente relacionada à acessibilidade. 

     O caminho para a construção de uma sociedade para todos passa pela 

utilização das novas tecnologias, cujo poder transformador é inegável. A história da 

humanidade é testemunha de que homens e mulheres foram colocados à margem 

da sociedade pelo simples fato de possuírem “um defeito” e cabe ao homem 

contemporâneo usar a tecnologia que ele mesmo criou em favor da construção de 

uma sociedade realmente inclusiva. 
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 Dessa forma, configura-se a relevância do tema escolhido para essa 

pesquisa.  

 

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

 Considerando todos os aspectos já mencionados e observando a atuação do 

Sistema Universitário de Bibliotecas da UFBA (SIBI/UFBA), verifica-se que, com 

relação à acessibilidade e à inclusão das pessoas com deficiência muito precisa ser 

pensado e realizado. Nota-se uma ausência significativa desses usuários nas 

dependências de suas bibliotecas e diante dessa realidade preocupante faz-se 

necessário investigar e identificar os motivos para essa ausência, de forma que 

caminhos possam ser trilhados em busca de soluções.  

 Assim, o presente trabalho se justifica e pretende investigar o exercício do 

papel mediador das bibliotecas universitárias SIBI/UFBA em relação ao atendimento 

das pessoas com deficiência que utilizam os serviços prestados por suas bibliotecas.  

  

1.2 TERMINOLOGIA ADOTADA 

  

 Este trabalho adota a expressão “pessoa com deficiência” por ser essa a 

terminologia oficial adotada pelo Governo Brasileiro através da Portaria nº 

2.344/2010, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da 

República. É essa também a terminologia adotada pela Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (CDPD), da ONU e legalmente ratificada pelo Governo 

Brasileiro. Contudo, as citações originais que utilizam a terminologia antiga serão 

devidamente reproduzidas conforme escritas por seus respectivos autores.  

 A expressão “pessoa com deficiência” substitui a expressão “pessoa 

portadora de deficiência”, bastante popularizada no Brasil até a década de 1990, 

quando começa a cair em desuso. A terminologia atual passou a ser consenso a 

partir dos movimentos mundiais que a adotaram inclusive nos textos oficiais de 

organizações como a ONU, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cidadania (UNESCO) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(SASSAKI, 2003).  

 Entretanto, Pereira (2009) propõe o termo “diversidade funcional”, 

argumentando que qualquer termo utilizado para definir essa diversidade seria 
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impróprio e inadequado, na maioria das vezes tendo uma conotação pejorativa. 

Apesar de concordar com a tese de Canguilhem (2011) de que a anomalia se 

constitui em um fato biológico, Pereira argumenta: 

 
O fato biológico presente na deficiência produz, em algum grau, uma 
diferença funcional. Dessa forma, em vez de ineficiência e incapacidade – 
sentido literal de deficiência –, a condição deficiência é, de fato, uma 
diferença funcional. (PEREIRA, 2009, p. 716).  

 

 Todavia, apesar de reconhecer toda a negatividade impregnada no termo não 

se pode esquecer que a adoção de termos ambíguos ou “politicamente corretos” em 

nada contribui para agregar valor às pessoas que, de acordo com Sassaki (2003), 

fazem parte de um grande segmento de excluídos que exigem inclusão na 

sociedade. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

 Investigar o exercício do papel mediador do Sistema Universitário de 

Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI/UFBA) e dos profissionais que 

nele atuam em relação ao acesso à informação por pessoas com algum tipo de 

deficiência. 

 

1.3.2 Específicos 

 

a) Averiguar a existência de políticas específicas de acesso à informação para 

suprir as necessidades das pessoas com deficiência; 

b) Verificar a existência e funcionalidade de uma política de aquisição de acervos 

específicos para as pessoas com deficiência; 

c) Observar o cumprimento do papel mediador do profissional bibliotecário que 

atua no SIBI/UFBA em relação ao atendimento de usuários com deficiência. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória, que objetiva conhecer a relação entre 

biblioteca universitária e seus usuários com deficiência, visando ao aperfeiçoamento 

desse atendimento. Baseia-se, portanto, na afirmativa de Gil (2011, p. 27), para 

quem as pesquisas exploratórias se prestam a “[...] desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Utiliza técnicas 

padronizadas de coleta de dados e, por focalizar o atendimento de um determinado 

grupo de usuários, em duas bibliotecas universitárias, a pesquisa caracteriza-se 

como o estudo de múltiplos casos, tendo optado por uma abordagem 

predominantemente qualitativa na análise dos dados.  

 Por tratar-se de tema ainda pouco explorado no campo da Ciência da 

Informação, acredita-se que a pesquisa pode também abrir caminhos para outras 

semelhantes. Além disso, a falta de um referencial teórico mais consistente, 

relacionado aos estudos sobre a deficiência no âmbito da Ciência da Informação, 

ensejou a realização de uma pesquisa bibliográfica mais voltada para esclarecer e 

trazer mais conhecimento à área sobre o tema abordado. 

 Quanto às bibliotecas investigadas, a escolha das mesmas será devidamente 

justificada em capítulo reservado à descrição e detalhamento dos procedimentos 

metodológicos da pesquisa e do ambiente pesquisado.   

 

1.5 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.5.1 Panorama dos Estudos Sobre a Deficiência 

  

 Este trabalho adota a definição de deficiência como construção social, e se 

baseia nos conceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) da OMS e na CDPD adotada pela ONU. Define e 

constrói sua fundamentação teórica a partir dos Disability Studies ou Estudos sobre 

Deficiência baseados no Modelo Social da Deficiência, formulado por teóricos 

britânicos na década de 1960.  

 A expressão Disability Studies, formulada por Colin Barnes, professor do 

Department of Sociology and Social Policy da University of Leeds, nasceu, ou pelo 
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menos passou a ser utilizada a partir de 1992, no Reino Unido. Barnes (2007a) 

adota o termo a partir de uma disciplina que ministrou para a pós-graduação, cujo 

título era Disability Studies, an Introduction. Paul Abberley, sociólogo inglês, 

contribuiu significativamente para o desenvolvimento da teoria social da deficiência 

ao discutir o conceito de opressão em seu artigo publicado em 1987 no Reino Unido 

(ABBERLEY, 1987). 

 Barnes (2007a; 2007b) escreve sobre a intensificação do ativismo político 

sobre questões da deficiência e do nascimento teórico do modelo social através dos 

grupos organizados por pessoas com deficiência. Discute também as leis e políticas 

estabelecidas, que para ele estão cheias de imperfeições, de modo que a maioria 

das pessoas com deficiência continua a encontrar barreiras, sejam elas econômicas, 

políticas e sociais, que as impedem de ter uma vida “normal” (BARNES, 2008). 

Barnes (2010) faz algumas reflexões também sobre a questão da deficiência em 

relação à economia global e livre mercado no mundo, ligando o conceito de 

deficiência com a pobreza e a globalização. 

 Os estudos sobre deficiência continuam em desenvolvimento em países como 

Reino Unido, Espanha, EUA, Canadá e também na América Latina. No livro editado 

por Barnes, Oliver e Barton (2002), é possível perceber a abordagem do tema 

deficiência em diversas vertentes.  

 Albrecht (2002), da University of Illinois nos EUA, analisa os estudos sobre 

deficiência à luz da influência da sociologia e do pragmatismo americano. Thomas 

(2002), da University of Lancaster na Inglaterra focaliza a reconceituação da 

deficiência a partir dos teóricos ingleses fazendo uma revisão da emergência desses 

estudos como disciplina acadêmica. A autora critica e ao mesmo tempo defende 

vigorosamente o modelo social, incentivando o debate sobre a questão da 

deficiência no que se refere ao seu significado cultural.  

 Hughes (2002), da Glasgow Caledonian University na Escócia, aborda a 

questão dos impedimentos e a sociologia do corpo, apontando para a possibilidade 

de desenvolver os estudos sobre deficiência dentro da sociologia do mainstream. 

Vernon e Swain (2002), da University of Northumbria in Newcastle na Inglaterra, 

examinam a opressão múltipla sofrida por mulheres com deficiência que vivem em 

comunidades de minorias étnicas, fazendo a relação entre deficiência, questões 

étnicas, idade, sexualidade e gênero.  
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 Borsay (2002), da University of Wales, no Reino Unido, faz uma análise 

histórica sobre os estudos sobre deficiência, relacionando a expansão do campo na 

teoria social. Hahn (2002) também aborda aspectos históricos, sobretudo em relação 

à política em deficiência, incluindo os problemas criados pela resistência judicial ao 

estatuto antidiscriminação no Disability Act, de 1990. Já Abberley (2002), da Open 

University Milton Keynes, na Inglaterra, explica a deficiência como forma de 

opressão social e como desenvolver a compreensão de que uma pessoa com 

impedimentos pode não ser uma pessoa incapacitada. Para isso, defende o 

desenvolvimento de políticas efetivas de combate à exclusão social.  

 Lee (2002), do Centre for Studies in the Social Sciences at Edge Hill College, 

na Inglaterra, faz um mapeamento do desenvolvimento das atividades políticas em 

relação ao movimento pela deficiência e mostra que, apesar de ter sido considerável 

o avanço do chamado modelo social, o agendamento de políticas em favor dos 

direitos das pessoas com deficiência tem sido limitado. Holden e Beresford (2002), 

ambos da Brunel University, na Inglaterra, abordam o emergente discurso da 

globalização e do capitalismo pós-industrial em relação ao movimento das pessoas 

com deficiência e os teóricos do modelo social. Seguindo caminho semelhante, 

Rioux (2002), da York University, em Toronto, Canadá, discute o relacionamento da 

deficiência e o conceito de direitos humanos no contexto internacional, analisando, 

entre outras coisas, os caminhos governamentais, a noção de cidadania, fazendo 

também uma importante distinção entre globalização social e econômica. Mercer 

(2002), da University of Leeds, Inglaterra, defende a reorganização dos estudos e 

critica as formas estabelecidas da pesquisa em deficiência na metade do século XX. 

Com base na obra dos teóricos críticos, o autor explora as reivindicações 

emancipatórias ligadas à deficiência.  

 Finalmente, Barnes, Oliver e Barton (2002) argumentam que, dado o 

interesse frequente da academia pelos estudos sobre deficiência, é necessário que 

se mantenham fortalecidos os laços com as pessoas e suas organizações, 

examinando de que maneira essas interações estão sendo desenvolvidas.  

 Dentre os autores ingleses, destacam-se, ainda como referencial, 

Shakespeare e Watson (2002), que sugerem que o debate acadêmico e político 

sobre o modelo social britânico carece de evoluir e criticam os estudos sobre 

deficiência nos EUA e Canadá, por achar que a discussão acadêmica nesses países 

está muito limitada à deficiência física. Shakespeare (1999; 2000) escreve ainda 
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sobre deficiência relacionada ao gênero, tocando em questões sobre masculinidade 

e sexualidade; sobre a formação de profissionais da área de saúde para lidar com a 

deficiência (SHAKESPEARE; IEZZONI; GROCE, 2009) e sobre a questão de justiça 

social aplicada ao campo da genética humana relacionada à deficiência 

(SHAKESPEARE, 2005). 

 Na Espanha, o estudo da deficiência tem se desenvolvido através das 

pesquisas de Ferreira (2006; 2008; 2010; 2011), sociólogo e estudioso do fenômeno 

social da deficiência da Universidad Complutense de Madrid. Em seus artigos, 

Ferreira analisa a deficiência sob o ponto de vista da sociologia, identidade social e 

globalização, mas a partir do modelo social britânico. O autor propõe o 

estabelecimento de uma proposta teórica crítica para que se possa entender a 

questão social da deficiência e um novo modelo chamado por ele de diversidade 

funcional. Ainda na Espanha, Jiménez Lara e Huete García (2010), da Universidad 

de Salamanca, abordam a questão das políticas públicas para deficiência, na 

Espanha, na perspectiva dos direitos humanos.  

 No Brasil, os estudos sobre deficiência ainda são demasiado incipientes e 

pouco significativos, se comparados ao que acontece internacionalmente, 

observando-se a existência de um campo já consolidado dentro das Ciências 

Sociais. Diniz (2007) apresenta os fundamentos do Modelo Social da Deficiência, 

sua oposição ao Modelo Biomédico e a revisão desse modelo, que leva a OMS a 

considerar alguns aspectos do modelo social em sua Classificação Internacional de 

Doenças (CID).  

 Diniz (2003) mostra também a reação das teóricas do feminismo, que 

levantaram questões importantes sobre a vida da pessoa com deficiência, como a 

dor, a lesão, a dependência, a independência e o cuidado, além de outras variáveis 

da desigualdade, como gênero, raça, orientação sexual, e idade, ignoradas pelos 

teóricos ingleses. Medeiros e Diniz (2004) publicam resultado de pesquisa em que é 

abordada a evolução do conceito de deficiência no Brasil, ligando esse conceito 

também à questão do envelhecimento. Diniz, Squinca e Medeiros (2007) abordam 

essa questão do envelhecimento relacionando-a ao debate de políticas públicas a 

serem adotadas no futuro. Diniz, Barbosa e Santos (2009) revisam os conceitos do 

Modelo Social da Deficiência, demonstrando a consolidação do conceito de 

deficiência como desvantagem social. Diniz, Medeiros e Squinca (2007) fazem ainda 
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uma análise da versão em português da CIF, que sofreu fortes influências do Modelo 

Social da Deficiência.  

 Santos (2008) discute individualmente o modelo social, compreendendo a 

deficiência como manifestação da diversidade humana e procurando demonstrar 

que a introdução da compreensão do corpo com deficiência como manifestação da 

diversidade corporal pode trazer melhores instrumentos para que a sociedade 

promova justiça e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Bampi, 

Guilhem e Alves (2010) também discutem o modelo social como uma nova 

abordagem para o tema deficiência. Ainda dentro do contexto social, Mello e 

Nuernberg (2012) abordam questões da experiência com a deficiência dentro da 

perspectiva dos estudos feministas de gênero, e Gesser, Nuernberg e Toneli (2012) 

discutem a contribuição do modelo social da deficiência para a psicologia social. 

 O conceito de deficiência é analisado por Amiralian et al (2000), a partir da 

Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) 

da OMS e enfatiza os problemas acarretados pela imprecisão dos conceitos na 

utilização dos conhecimentos produzidos sobre a deficiência. Farias e Buchalla 

(2005) também analisam o uso do referido documento da OMS. Bernardes et al. 

(2009) e Bernardes e Araújo (2012) discutem a questão da deficiência à luz da 

bioética, relacionada à assistência às pessoas com deficiência pelo Governo 

Federal. 

 Algumas contribuições importantes de autores brasileiros integram esse 

referencial, para permitir uma melhor compreensão sobre o tema da deficiência. 

Embora não inserido numa discussão acadêmica dos estudos sobre deficiência, 

Sassaki (2010) aborda em seu livro questões relevantes para a compreensão do 

movimento pela inclusão, sobre aspectos da vida prática das pessoas com 

deficiência, como trabalho, educação, lazer, turismo e direitos constitucionais. 

Pereira (2008; 2009) contribui para a conceituação da deficiência, trazendo à 

discussão a questão da diversidade funcional e da identidade cultural.  

 Lobo (2008) e Silva (1987) trazem contribuições importantes para a 

compreensão dos aspectos históricos relativos à deficiência. Bueno (2011), Jannuzzi 

(2012) e Mazzotta (2011) discutem a área da educação especial, mas também 

contribuem com informações sobre a trajetória histórica da pessoa com deficiência e 

sobre as políticas públicas de atendimento a esse segmento da sociedade em nosso 

país. 
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 São referenciais importantes também os autores Canguilhem (2011), que 

discute a questão filosófica da normalidade e anormalidade, em que se baseia o 

Modelo Biomédico da Deficiência e Goffman (1988), que aborda a questão do 

estigma como fenômeno sociológico, no qual se ancorou a teoria do Modelo Social 

da Deficiência. Dhanda (2008) foi adotado como referencial para a análise das 

questões legais e de direitos humanos que envolvem a deficiência e da CDPD. 

Outros autores são também referenciais neste trabalho, na medida em que ajudaram 

na compreensão do tema. São eles, Freire (2011; 2012); Foucault (2010; 2012); 

Veer e Valsiner (2009) e Vigotski (2007).  

 Finalmente, para entender a relação entre biblioteca, acessibilidade, 

tecnologia e desenho universal, foram adotados Bernardi e Kowaltowski (2005), 

Bersch (2008), Carletto e Cambiaghi (2008), Erkiliç (2011), Galvão Filho (2002; 

2009a; 2009b; 2013), Morigi e Pavan (2004), Rocha e Castiglioni (2005) e Sassaki 

(1996).  

 

1.5.2 O Contexto da Ciência da Informação 

 

 Investigar o atendimento de usuários com deficiência no ambiente de 

bibliotecas universitárias requer compreensão sobre a relação que se estabelece 

entre biblioteca, bibliotecário e usuário. É necessário entender, sobretudo, como se 

dá a mediação da informação, o papel da biblioteca e do bibliotecário, bem como as 

competências necessárias a esses profissionais da informação para o exercício de 

seu trabalho. 

 Dessa forma, para introduzir o conceito de informação nas correntes teóricas 

da Ciência da Informação, os estudos de usuários, paradigma cognitivo e 

necessidades de informação, os seguintes autores foram adotados como referencial: 

Araújo (2005), Araújo (2009), Barreto (1994; 2001), Belkin (1980), Belkin e 

Robertson (1976), Carvalho (2001; 2002), Le Coadic (1996; 2004), Rozados (2003) 

Silva (2012), Wersig e Neveling (1975) e Wilson (2000).  

 Para o entendimento da mediação da informação, adotou-se Almeida Júnior 

(2007; 2009), Almeida Júnior e Bertolin (2007), Fadel et al. (2010), Gomes (2000; 

2010), Iser (1999) e Ribeiro (2010).  

 Para contextualizar a biblioteca universitária e sua acessibilidade, o 

bibliotecário como agente da mediação na sociedade da informação e as 
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competências necessárias, buscou-se apoio em: ALA (2000), Campello (2003), 

Campello e Abreu (2005), Carvalho (2001; 2002), Castells, (1999; 2006), Dias et al. 

(2004), Dudziak (2003; 2008), Dudziak e Belluzzo (2008), Hatschbach e Olinto 

(2008), Le Coadic (1996), Mazzoni et al. (2001), Oddone (1998), Pupo, Carvalho e 

Oliveira (2008),  Pupo, Melo e Ferrés (2006), Santos (1996) e Targino (1995; 2010). 

Para entender a importância do Serviço de Referência, adotou-se como referencial 

Cunha (1999; 2000), Grogan (1995) e Ranganathan (2009). 

 

1.6 A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho está dividido em onze seções. A primeira delas constitui-se num 

texto introdutório em que estão inseridos a justificativa e problema da pesquisa, o 

objetivo geral e os específicos, as características metodológicas da pesquisa, o 

referencial teórico adotado e a estrutura do trabalho.   

 A segunda seção é dedicada à definição do tema. O conceito de deficiência é 

apresentado do ponto de vista médico e do ponto de vista sociológico, no qual se 

baseia a definição adotada na dissertação, trazendo também os marcos históricos 

que originaram os movimentos pelos direitos das pessoas com deficiência no 

mundo. Visando a uma melhor compreensão sobre o tema, elaborou-se, também, 

um breve panorama histórico, com a intenção de demonstrar a presença da 

deficiência nas diversas fases da história da humanidade. A seção mostra ainda os 

marcos históricos da educação especial brasileira e o contexto da educação 

inclusiva.  

 Para compreender e avaliar a evolução dos direitos das pessoas com 

deficiência no Brasil e no mundo, tornou-se necessário trazer na terceira seção uma 

análise sobre a legislação vigente em relação à questão da deficiência e 

acessibilidade em países europeus, norte-americanos, latino-americanos e no Brasil, 

tomando por base a influência exercida pela CDPD sobre esses textos legais. 

 Na quarta seção, é abordada a relação da tecnologia com o atendimento às 

pessoas com deficiência. São apresentados os conceitos e as categorias da 

Tecnologia Assistiva (TA) e também o conceito de Desenho Universal (DU), que 

acabou dando origem ao movimento mundial pela acessibilidade.  

 A quinta seção aborda, sob o ponto de vista da Ciência da Informação, a 

relação da biblioteca universitária com a deficiência, e a importância da informação 
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na sociedade atual, bem como a importância da leitura para a mediação da 

informação e satisfação das necessidades de informação dos usuários com 

deficiência.  

 A seção seis focaliza o profissional bibliotecário em sua relação com o seu 

usuário de informação e a necessidade do desenvolvimento das competências 

necessárias para que esses profissionais assumam plenamente o papel de agentes 

mediadores da informação.  

 A sétima seção contextualiza a biblioteca universitária mediadora e inclusiva, 

focalizando a importância dos seus serviços, sobretudo do serviço de referência 

para o atendimento das pessoas com deficiência.  

 A seção oito traz informações sobre o percurso metodológico empreendido, o 

universo e ambiente pesquisados, além da justificativa para a escolha das 

bibliotecas estudadas. A seção traz ainda a realidade atual do atendimento nos 

setores de referência das bibliotecas pesquisadas, a pesquisa e a coleta de dados.  

 A nona seção é dedicada à apresentação dos dados coletados e a décima 

seção à análise e interpretação dos resultados obtidos.  

 Finalmente, na décima primeira seção são apresentadas as considerações 

finais para o trabalho realizado.  

 Na sequência, inicia-se a introdução do conceito de deficiência em que se 

fundamenta o trabalho. Através de um breve passeio pelos períodos da história 

humana, buscou-se mostrar que o estigma, o preconceito e a discriminação foram 

de tal forma impregnados na cultura humana, que além de permanecerem vivos até 

hoje, ainda se manifestam com frequência no meio social.  
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2 DEFINIÇÃO E VISÃO HISTÓRICA DA DEFICIÊNCIA 

 

2.1 O QUE É DEFICIÊNCIA? 

 

 Os dicionários da Língua Portuguesa apontam vários significados para o 

termo “deficiência”, entre eles estão: defeito, imperfeição, falha, insuficiência 

orgânica ou mental, disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica, 

entre outros, mas de acordo com a International Classification of Impairment 

Disability and Handicap (ICIDH) da OMS, deficiência consiste na “[...] perda ou 

anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, 

temporária ou permanente.” (AMIRALIAN et al., 2000, p. 98). Durante algum tempo, 

o termo deficiência foi rejeitado ou considerado como inadequado por cientistas 

sociais, organizações não governamentais e estudiosos do assunto devido à carga 

negativa que ele carrega.  

 De fato, a expressão traz consigo a negação de uma capacidade, sendo 

bastante suscetível a conotações pejorativas. Entretanto, a não utilização do termo 

ou o uso de eufemismos para suavizá-lo através de soluções “politicamente 

corretas” contribui apenas para descaracterizar ou mascarar a verdadeira condição 

do indivíduo na sociedade. Esse tipo de solução leva as pessoas com deficiência a 

negar a sua própria condição e identidade, colocando esse seguimento em 

desvantagem em relação à formulação de políticas públicas de atendimento e 

acessibilidade.  

 A experiência da deficiência é complexa e generalizar sobre essa condição é 

um erro, pois pessoas com deficiência possuem diferenças e lidam com suas 

deficiências de forma diferenciada por variáveis como gênero, idade, status 

socioeconômico, sexualidade, etnia e herança cultural. É possível afirmar que a 

deficiência é inerente à condição humana, uma vez que quase todas as pessoas 

estão sujeitas a experimentá-la em alguma fase de suas vidas, ou seja, os que 

envelhecem, fatalmente terão problemas com a funcionalidade de seus corpos 

algum dia (RELATÓRIO..., 2012).  

 A CDPD define pessoas com deficiência como “[...] aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas [...]” (CONVENÇÃO..., 2012, p. 26). O Brasil 
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ratificou essa convenção em 2008 e é a partir desse conceito de deficiência que o 

país passou a nortear suas ações em relação às pessoas nessa condição. Essa 

definição adotada pela ONU não põe de lado a questão dos impedimentos corporais 

a que está sujeita a pessoa com deficiência, e ao mencionar “[...] impedimentos de 

natureza física, intelectual ou sensorial [...]”, não ignora que a existência de barreiras 

sociais acaba restringindo a vida participativa dessa pessoa na sociedade. 

Deficiência, portanto, é uma questão de direitos humanos. A ONU, através da 

CDPD, ratifica essa afirmação em seu propósito fundamental de promover, proteger 

e assegurar os direitos e liberdades individuais das pessoas com deficiência 

(CONVENÇÃO..., 2012). 

 Na verdade, a definição da ONU aponta para a integração de duas vertentes, 

que durante mais de quatro décadas tentam conceituar a deficiência. De um lado, a 

vertente biomédica e do outro, o chamado Modelo Social da Deficiência, que lança 

suas bases conceituais ao se opor à insuficiência do conceito biomédico.  

 

2.1.1 O Modelo Biomédico – Normal X Anormal 

 

 Segundo Diniz, Barbosa e Santos (2009, p. 66), o chamado Modelo 

Biomédico da Deficiência pressupõe a existência de “[...] uma relação de 

causalidade e dependência entre os impedimentos corporais e as desvantagens 

sociais vivenciadas pelas pessoas com deficiência.” Os impedimentos corporais são 

classificados na perspectiva médica, que descreve lesões e doenças como 

desvantagens naturais e indesejadas. Dessa maneira, as práticas de reabilitação 

são oferecidas e praticamente impostas, com o intuito de reverter os sinais de 

anormalidade. A perspectiva médica fundamenta-se, portanto, no conceito de 

normalidade e anormalidade, estabelecendo uma dicotomia entre o que é normal e o 

que é patológico. Para os autores, “[...] o corpo com impedimentos somente se 

delineia quando contrastado com a representação do corpo sem deficiência.” (DINIZ, 

BARBOSA, SANTOS, 2009, p. 68).  

 Canguilhem (2011), em sua análise filosófica da medicina, relaciona 

normalidade e anormalidade à doença e à saúde. Para a medicina, estar doente é 

algo indesejado, o normal é não estar doente e a pessoa doente é desvalorizada 

perante a sociedade. Canguilhem (2011) explica, recorrendo a dicionários de 

medicina, que “normal” é aquilo que não está nem à direita nem à esquerda, mas no 
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centro, o enquadramento. Para ele, “[...] a vida é, de fato, uma atividade normativa.” 

(p. 80). Entretanto, o autor questiona também a brevidade da definição do termo 

“normal” nos dicionários médicos, e ao analisar os conceitos “anomalia” e “anormal” 

verifica o equívoco ocorrido na aproximação desses dois termos no sentido 

etimológico.  

 
Anomalia vem do grego anomalia, que significa desigualdade, aspereza; 
omalos designa, em grego, o que é uniforme, regular, liso; de modo que 
anomalia e, etimologicamente an anômalos, o que é desigual, rugoso, 
irregular, no sentido que se dá a essas palavras, ao falar de um terreno. 
(CANGUILHEM, 2011, p. 84-85).  

 

 Temos, portanto, o significado de desigual, irregular, rugoso para a palavra 

anomalia. Segundo Canguilhem (2011), o erro etimológico ocorreu ao derivar o 

termo anomalia do grego nomos, que significa lei, em vez de omalos. Dessa forma, 

apesar de terem significados e origens distintos, com o uso os termos “anormal” e 

“anomalia” foram associados, fazendo do primeiro o adjetivo do segundo. Anomalia 

ganha, então, o sentido de fora da norma (nomos) e não o de irregularidade ou 

diversidade (omalos). Para Canguilhem (2011, p. 89), “[...] a anomalia é 

consequência de variação individual que impede dois seres de poderem se substituir 

um ao outro de modo completo.”, mas para ele essa diversidade não significa 

necessariamente doença, ou seja, “[...] o anormal não é o patológico [...]” (p. 89), 

embora o patológico seja realmente o anormal. 

 O Modelo Biomédico da Deficiência baseia-se, portanto, nesses conceitos de 

normalidade e anormalidade que permeiam a filosofia médica, objetivando sempre o 

retorno ao estado de normalidade (à saúde) através da terapêutica. Tais conceitos 

são absolutamente questionáveis e complexos. Sobre essa questão, Canguilhem 

(2011) cita o verbete do Vocabulaire technique et critique de la philosophie, de A. 

Lalande: 

 
Assinalamos, enfim, uma confusão análoga em medicina, em que o estado 
normal designa, ao mesmo tempo, o estado habitual dos órgãos e seu 
estado ideal, já que o restabelecimento desse estado habitual é o objeto 
usual da terapêutica. (CANGUILHEM, 2011, p. 79). 

 

 Apesar de toda a complexidade e até mesmo de certa fragilidade, os 

conceitos de normalidade e anormalidade fundamentam a definição da deficiência 

dentro do paradigma biomédico, que ainda é dominante, embora já comece a 

considerar as questões de ordem social. 
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2.1.2 O Modelo Social da Deficiência  

 

 O Modelo Social da Deficiência se opõe ao discurso médico, considerado 

frágil e insuficiente, tomando forma através dos escritos de Colin Barnes, Paul 

Abberley, Michael Oliver, dentre outros estudiosos britânicos. De acordo com esse 

modelo, a deficiência deve ser entendida como uma manifestação da diversidade 

humana e não como uma fatalidade que atinge algumas pessoas. Ao analisar o 

Modelo Social da Deficiência, Diniz, Barbosa e Santos (2009, p. 67), afirmam que 

“[...] são as barreiras sociais que, ao ignorar os corpos com impedimentos, provocam 

a experiência da desigualdade.” Ou seja, a opressão ocorre não por causa dos 

impedimentos corporais, mas como resultado da ação de sociedades não inclusivas. 

Para o modelo social, assim como as questões raciais e de gênero, a deficiência é 

uma questão de direitos humanos.  

O Modelo Social da Deficiência nasceu nos anos 1970 no Reino Unido. Sua 

primeira geração de teóricos tinha forte influência do materialismo histórico e por 

isso buscava explicar a opressão sob a ótica dos valores centrais do capitalismo. De 

acordo com esses valores, “[...] corpos com impedimentos seriam inúteis à lógica 

produtiva em uma estrutura econômica pouco sensível à diversidade.” (DINIZ, 

BARBOSA, SANTOS, 2009, p. 68). Tal teoria era radicalmente oposta ao Modelo 

Biomédico, para quem a segregação era causada pela inabilidade do corpo com 

impedimento para o trabalho. Entretanto, nem sempre os impedimentos corporais 

são determinantes para a ocorrência da opressão ou da discriminação, pois nem 

todo corpo com impedimentos vive, necessariamente, a experiência da opressão. 

Segundo os autores, há que se considerar a existência de uma relação de 

dependência desse corpo com impedimentos e o grau de acessibilidade de uma 

sociedade. Isso significa, portanto, que quanto mais inclusiva for a sociedade menor 

será a experiência de desigualdade. 

A deficiência é, por essa razão, um conceito amplo e complexo. Segundo 

Diniz (2003, p. 1), “[...] é deficiência toda e qualquer forma de desvantagem 

resultante da relação do corpo com lesões e a sociedade.” O principal argumento do 

Modelo Social da Deficiência foi mostrar que o Modelo Biomédico, apoiado pela 

OMS, invertia a verdadeira causa da deficiência, que não estava na lesão, mas sim 
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na incapacidade da sociedade em “[...] atender à diversidade física e intelectual das 

pessoas.” (DINIZ, 2003, p. 3).  

O impacto desse modelo foi tão intenso, e ainda hoje muitas premissas 

teóricas são consideradas consensuais na ampla discussão que se estabeleceu 

sobre a deficiência. Esse impacto resultou numa revisão do Catálogo Internacional 

de Classificação da Deficiência, publicado em 2001 pela OMS. De acordo com a 

versão desse documento, publicada em 1980, sob o título de International 

Classification of Impairment Disability and Handicap (ICIDH), a deficiência é definida 

a partir de um modelo tripartido em cujo primeiro plano está a lesão, seguida da 

deficiência e em terceiro plano as restrições sociais (DINIZ, 2003).  

A publicação da International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) em 2001, pela OMS, foi considerada um marco no debate sobre a 

deficiência porque ao revisar o documento anterior a OMS redefiniu o conceito de 

deficiência considerando as premissas sociais, cujo debate acadêmico durou duas 

décadas.  

Assim, de acordo com Amiralian et al. (2000) a ICIDH conceitua: 

 
Deficiência: perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. Incluem-se nessas a 
ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido 
ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais. 
Representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo um 
distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão. 
Incapacidade: restrição resultante de uma deficiência, da habilidade para 
desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. Surge 
como consequência direta ou é resposta do individuo a uma deficiência 
psicológica, física, sensorial ou outra. Representa a objetivação da 
deficiência e reflete os distúrbios da própria pessoa nas atividades e 
comportamentos essenciais à vida diária. 
Desvantagem: prejuízo para o individuo, resultante de uma deficiência ou 
uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de papeis de 
acordo com a idade, sexo, fatores sociais e culturais. Caracteriza-se por 
uma discordância entre a capacidade individual de realização e as 
expectativas do individuo ou do seu grupo social. Representa a socialização 
da deficiência e relaciona-se às dificuldades nas habilidades de 
sobrevivência. (AMIRALIAN et al., 2000, p. 98). 

 

Segundo Diniz, Medeiros e Squinca, 

 
De acordo com a ICIDH, haveria uma relação de causalidade entre 
impairments (perdas ou anormalidades corporais), disabilities (restrições de 
habilidade provocadas por lesões) e handcaps (desvantagens resultantes 
de impairments ou disabilities). (DINIZ, MEDEIROS, SQUINCA, 2007, p. 
2507). 
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Essa definição da ICIDH foi duramente criticada pelos teóricos do Modelo 

Social da Deficiência e sua revisão resultou na ICF, que procurou resolver questões 

controversas e incorporar as principais críticas feitas. De acordo com o novo 

documento,  

 
[...] disability é um conceito guarda-chuva que engloba o corpo com lesões, 
limitações de atividades ou restrições de participação. Ou seja, disability 
não se resume a impairment, pois é o resultado negativo da interação de 
um corpo com lesões em ambientes sociais pouco sensíveis à diversidade 
corporal das pessoas. (DINIZ, MEDEIROS, SQUINCA, 2007, p. 2508).  

 

A redefinição do conceito de disability incorpora, portanto, as críticas do 

modelo social, mostrando que a experiência da deficiência não está atrelada apenas 

a um diagnóstico médico, mas se constitui numa experiência sociológica e política. É 

dentro desse mesmo contexto que a ICF abandona o conceito de handicap, palavra 

cuja etimologia (chapéu na mão) remete deficiência à conotação pejorativa de 

“pedintes”. 

Apesar do avanço verificado na nova classificação, no Brasil a ICF foi 

traduzida como Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde. A palavra disability foi traduzida por incapacidade. Para Diniz, Medeiros e 

Squinca (2007) a opção pelo termo incapacidade foi um erro cometido certamente 

pelo não acompanhamento da literatura sobre a deficiência e, possivelmente, pela 

falta de acesso ao conhecimento produzido em décadas de debate acadêmico sobre 

o tema, promovido pelos teóricos do Modelo Social da Deficiência. Para os autores,  

 
[...] a única tradução possível para disability – acurada e aceitável para o 
marco teórico que inspirou a revisão da ICF – é deficiência. Disability e 
deficiência são conceitos carregados de conteúdo normativo para o 
universo biomédico e essa não é uma peculiaridade da Língua Portuguesa. 
Mas a escolha de disability e não outra categoria foi exatamente para 
provocar a tradição biomédica de dois séculos que compreende deficiência 
como algo fora da norma. Havia um objetivo político e moral por trás da 
escolha de disability: desestabilizar a hegemonia biomédica do campo. 
(DINIZ, MEDEIROS, SQUINCA, 2007, p. 2509).  

 

Ao ignorar o debate ocorrido no campo dos estudos sobre a deficiência, a 

tradução brasileira para a ICF se mostra pouco coerente com os fundamentos 

teóricos do documento original, que se propõe a se constituir numa linguagem 

universal para apoiar políticas públicas, pesquisas e iniciativas internacionais 

comparativas (DINIZ, MEDEIROS, SQUINCA, 2007). De acordo com a ICF, o 

conceito de deficiência, portanto, não foi redefinido apenas de acordo com o 
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universo biomédico, mas, sobretudo, a partir da contribuição de outros saberes, 

especialmente do Modelo Social da Deficiência amplamente discutido ao longo de 

três décadas. Para os autores, faz-se necessário, portanto, resgatar o caráter 

original que fundamentou e inspirou a ICF, permitindo que prevaleça a categoria-

chave do documento, que é “deficiência” e não “incapacidade”. 

 Temos, assim, o discurso biomédico que, apesar de já entender que os 

desdobramentos sociais devem ser considerados, vê a deficiência “[...] como uma 

variação do normal na espécie humana [...] e que ser deficiente é experimentar um 

corpo fora da norma.” (DINIZ, 2007, p. 8). Nessa perspectiva médica, a deficiência é 

uma tragédia pessoal que pertence ao indivíduo que a experimenta. Por outro lado 

temos o Modelo Social da Deficiência, cujo discurso é diretamente oposto ao Modelo 

Biomédico, pois retira o peso da deficiência do indivíduo que a carrega, mostrando 

que ela não deve ser entendida como uma fatalidade, mas sim como uma questão 

eminentemente social. Ou seja, que a experiência da deficiência não resulta da 

existência de lesões físicas, mas do ambiente social hostil à diversidade humana 

(DINIZ, 2007).  

 A expressão “Modelo Social da Deficiência” foi cunhada pela primeira vez por 

Mike Oliver, inicialmente durante a formação de assistentes sociais e profissionais 

que atuavam nas questões da deficiência (BARNES, 2007b). A partir de 1992 

verificou-se um aumento do interesse pelos estudos sobre a deficiência no ambiente 

acadêmico. Segundo Barnes (2007a), três pontos-chave do modelo social são 

considerados:  

 

a) o primeiro se refere à mudança de foco do modelo médico, até então 

predominante, para as questões sociais localizadas nas barreiras 

físicas e culturais;  

b) o segundo ponto se refere à adoção de uma abordagem holística 

para explicar os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência, 

tais como, acesso à educação, trabalho, transportes, assistência social, 

e saúde, além da questão da desvalorização da pessoa com 

deficiência pela imagem negativa transmitida pela mídia em filmes, 

jornais e outros; 
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c) o terceiro ponto chama a atenção para a necessidade de promoção 

do empoderamento e inclusão numa sociedade constituída por 

“pessoas sem deficiência” para “pessoas não deficientes”. 

  

 Os estudos sobre deficiência se intensificaram também com foco nas 

discussões sobre “vida independente”, que enfatiza o direito de participação em 

todas as áreas da vida em comunidade – mainstream – qualquer que seja o caráter 

ou gravidade da deficiência. Dessa forma, a deficiência fica diretamente relacionada, 

sobretudo a partir de 2005, às questões da cultura do cuidado, igualdade (vida 

independente), assistência familiar, educação, transição para a idade adulta, 

emprego, ambiente construído e ativismo em deficiência. Segundo Barnes (2007b), 

esses parâmetros norteiam as políticas públicas adotadas pelo Reino Unido nesse 

período, embora o autor chame a atenção para o fato de que a aceitação do 

pensamento inspirado no modelo social tanto na Grã-Bretanha como no mundo 

ainda não se traduz em políticas e diretrizes relevantes para aplicação na vida das 

pessoas com deficiência. 

 

2.1.3 O Modelo Social e o Conceito de Estigma de Erving Goffman  

 

 Paul Hunt, um sociólogo inglês e também paraplégico, foi um dos precursores 

do Modelo Social da Deficiência. Tentando compreender a deficiência como 

fenômeno sociológico, partiu do conceito de estigma desenvolvido por Erving 

Goffman, sociólogo canadense radicado nos Estados Unidos. 

 De acordo com Goffman (1988) o conceito de estigma tem sua origem na 

Grécia Antiga. Os gregos criaram esse termo para se referir aos sinais corporais que 

indicavam que havia algo de extraordinário ou mau sobre o status social de 

determinada pessoa. Os sinais, feitos à faca ou fogo, advertiam, por exemplo, que 

aquela pessoa era um escravo ou um criminoso e que por esse motivo, devia ser 

evitado. Na Era Cristã, foram acrescentados os sinais corporais de graça divina e os 

sinais de distúrbio físico. Na atualidade, o termo é utilizado com uma conotação 

semelhante ao sentido original, contudo, é mais aplicado em relação à desgraça 

pessoal do que às evidências corporais. Goffman explica ainda que houve 

mudanças nos tipos de desgraças que evidenciam o estigma. Para o autor, a 

sociedade categoriza as pessoas, estabelecendo os atributos comuns e naturais 
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para os membros de cada categoria. “Os ambientes sociais estabelecem as 

categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas.” 

(GOFFMAN, 1988, p. 5). Dessa forma, quando a sociedade percebe algo estranho e 

verifica que alguém tem algum atributo que o torna diferente ao comum e 

preestabelecido, essa pessoa pode ser diminuída ou desacreditada, passando a não 

ser considerada como uma criatura comum, caracterizando, portanto, sua condição 

de estigmatizada. Para Goffman a característica percebida constitui mesmo um 

estigma, 

 
[...] quando o seu efeito de descrédito é muito grande – algumas vezes ele 
também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem – e 
constitui uma discrepância específica entre a identidade social virtual e a 
identidade social real. (GOFFMAN, 1988, p.6). 
 

  
 Goffman menciona três tipos de estigma:  
 

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo – as várias deformidades 
físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como 
vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, 
desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por 
exemplo, distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, 
desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical. 
Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser 
transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros 
de uma família. (GOFFMAN, 1988, p. 7). 

 
 Segundo o autor, esses tipos de estigma estão carregados das mesmas 

características sociológicas. O indivíduo que poderia ter sido aceito não o é porque 

possui um traço que pode afastar a atenção dos outros atributos que ele tem. Ou 

seja, aquele traço não identificado com o que foi categorizado pela sociedade se 

constitui em estigma – uma marca, uma característica diferente. Goffman afirma: 

 
Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 
completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 
discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem 
pensar, reduzimos suas chances de vida: Construímos uma teoria do 
estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do 
perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade 
baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos 
termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em 
nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação, de maneira 
característica, sem pensar no seu significado original. (GOFFMAN, 1988, p. 
8). 
 

 Assim, o indivíduo que apresenta algum tipo de deficiência ou incapacidade é 

percebido pela sociedade a partir dessa característica, que não leva em conta seus 
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outros atributos. O estigma que lhe é imputado serve de justificativa para explicar a 

discriminação que lhe será imposta pela sociedade. O pensamento de Goffman 

aponta também para uma tendência muito comum socialmente, qual seja, a de 

atribuir características sobrenaturais ou espirituais às pessoas com deficiência como 

forma de amenizar a atitude excludente da sociedade. 

 
Tendemos a inferir uma série de imperfeições a partir da imperfeição 
original e, ao mesmo tempo, a imputar ao interessado alguns atributos 
desejáveis, mas não desejados, freqüentemente de aspecto sobrenatural, 
tais como "sexto sentido" ou "percepção" [...] (GOFFMAN, 1988, p. 8). 

 

 Pessoas com deficiência não são “pessoas iluminadas” ou “espiritualmente 

evoluídas” pelo simples fato de possuírem um defeito. Não são por isso mais 

inteligentes nem mais honestas também. Pessoas com deficiência são pessoas 

comuns como tantas outras, cujos corpos funcionam de forma distinta em 

decorrência de alguma lesão congênita ou adquirida no decorrer da vida. A 

deficiência não confere nenhum atributo extra ao indivíduo, embora saibamos que a 

falta de um sentido ou de uma habilidade possa ajudar a desenvolver outras 

habilidades compensatórias. Essa tendência está de fato tão arraigada que até as 

próprias pessoas com deficiência acabam acreditando que possuem atributos 

sobrenaturais que as diferenciam das outras pessoas ditas “normais”. 

 Foi com a ajuda desses estudos de Goffman sobre estigma que o Modelo 

Social da Deficiência se delineou. Ele se colocou em oposição à tendência 

estigmatizadora da sociedade, procurando de certa forma desmistificar a imagem 

das pessoas com deficiência, mostrando que elas não passam de pessoas comuns, 

com direito à vida independente e para tanto, necessitam que as barreiras que 

impedem esse exercício legítimo sejam derrubadas no seio da sociedade.  

 

2.1.4 Os Movimentos pelos Direitos das Pessoas com Deficiência – DIG, UPIAS 
e DPI 

 

 Há pelo menos dois séculos, registra-se a existência de instituições dedicadas 

ao atendimento de pessoas com deficiência. Existem instituições para cegos, 

surdos, para pessoas com deficiência motora, com restrições cognitivas, entre 

outras, mas essas instituições sempre funcionaram como locais de confinamento, 

onde as pessoas com lesões recebiam educação, mas eram afastadas do convívio 

social. Essas instituições tinham como objetivo também o de promover a 
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normalização dessas pessoas, com o intuito de devolvê-las à sociedade. Não se 

pode, portanto, pensar nessas instituições como organizações de luta pelos direitos 

e pela inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, pois elas enxergavam a 

pessoa com deficiência pelo prisma do Modelo Biomédico, e apesar da preocupação 

com o bem-estar, o objetivo principal era promover a integração e não a inclusão na 

sociedade. 

 A atividade política em torno das questões da deficiência se intensificou na 

década de 1960 no Reino Unido, com a contribuição de alguns ativistas e a criação 

do Disablement Incomes Group (DIG). Logo o DIG acabou sendo influenciado por 

questões políticas e por pessoas sem deficiência, o que provocou a dissidência de 

alguns ativistas como Paul Hunt e Vic Finkelstein, que se opunham ao foco 

assistencialista adotado (BARNES 2007b).  

 O sociólogo inglês Paul Hunt deu a partida ao escrever uma carta ao jornal 

inglês The Guardian, em 1972, na qual denunciava o isolamento das pessoas com 

lesões físicas severas nas instituições, cujas ideias eram totalmente ignoradas. Sua 

carta propunha a criação de um grupo de pessoas que levassem ao parlamento 

inglês essas ideias e lutassem pelos direitos dessas pessoas confinadas nas 

instituições.  

 A repercussão dessa carta resultou na criação da primeira organização 

política voltada para os direitos das pessoas com deficiência e gerenciada também 

por deficientes, a Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS)1 

(DINIZ, 2007). A UPIAS nasce, portanto, sob a influência do pensamento de Paul 

Hunt, para quem a questão da deficiência não se detém apenas no 

comprometimento das funções físicas e seus efeitos causados individualmente no 

deficiente, mas também no relacionamento dessa pessoa com as demais pessoas 

ditas “normais”.  Fica bem clara a distinção estabelecida entre a vida social e 

interesses de pessoas “sãs” e as pessoas com deficiência, consideradas como “fora 

do comum” ou “fora da norma” e percebidas como diferentes, inúteis, oprimidas e 

doentes (BARNES, 2007a). 

A UPIAS articulou uma resistência política e intelectual ao Modelo Biomédico, 

questionando a compreensão tradicional do conceito de deficiência, utilizando uma 

estratégia provocativa, uma vez que tirava do indivíduo com lesão a 

                                                           
1
 Diniz (2007, p. 14) traduz a sigla UPIAS como Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação.  
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responsabilidade pela opressão sofrida pela deficiência, transferindo essa 

responsabilidade para a sociedade, incapaz de prever e incorporar a diversidade. A 

UPIAS teve importância fundamental, portanto, na redefinição do conceito de 

deficiência em termos sociológicos e não mais biomédicos. As bases teóricas dos 

sociólogos com deficiência que criaram a UPIAS estão fincadas no materialismo 

histórico, “[...] o que conduziu a formular a tese política de que a discriminação pela 

deficiência era uma forma de opressão social.” (DINIZ, 2007, p. 16). Para o 

marxismo que influenciou a primeira geração de teóricos do modelo social, o 

capitalismo mantém as pessoas com deficiência na posição de inferioridade por 

considerar que um corpo lesado está incapacitado para o trabalho produtivo.  

A Internacional de Deficientes (DPI) foi uma organização criada nos anos 

1980 para reunir as entidades nacionais de deficientes e com o propósito de agregar 

outras formas de lesões além das físicas, como havia sido proposto pela UPIAS. 

Apesar de manter a essência dos fundamentos políticos da UPIAS, sobretudo no 

que se refere à tese da opressão, a DPI substituiu a expressão “deficiência” por 

handicap. Para Diniz (2007), essa mudança pode ter ocorrido como resultado da 

influência dos documentos sobre deficiência publicados pela OMS. Dessa forma, o 

que a UPIAS considerava como lesão e deficiência, a DPI considerava como 

deficiência e handicap. Assim, “[...] lesão (UPIAS) e deficiência (DPI) descreviam o 

corpo, ao passo que deficiência (UPIAS) e handicap (DPI) apontavam para o 

fenômeno sociológico da opressão e da segregação.” (DINIZ, 2007, p. 35). O uso da 

expressão handicap rendeu muitas discussões, principalmente por causa de sua 

etimologia, e durante muitos anos a expressão foi utilizada no lugar de deficiência 

por organizações internacionais, contudo, acabou caindo em desuso a partir da 

década de 1990. 

A outra crítica à proposta terminológica da DPI refere-se ao uso da expressão 

“normal”, totalmente oposta politicamente às proposições do Modelo Social da 

Deficiência. Se para o Modelo Biomédico a normalidade era definida em termos 

estatísticos e sociais, para os teóricos do modelo social o conceito de normalidade 

era frágil, baseado em pressupostos relativistas e calcado em ideais capitalistas. A 

normalidade foi alvo de rejeição e crítica constante também porque durante muito 

tempo sustentou a ideologia da normalização, defendida pelo Modelo Biomédico da 

Deficiência (DINIZ, 2007). 
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2.1.5 A Crítica Feminista ao Modelo Social da Deficiência 

 

 A principal premissa do modelo social, era a da independência, um valor ético 

primordial para a vida humana, e o grande entrave para alcançar essa 

independência eram as barreiras sociais, especialmente as arquitetônicas e de 

transporte, mantidas pela organização social capitalista. De acordo com Diniz, 

 

A primeira geração de teóricos do modelo social da deficiência partia de 
duas afirmações: 1. as desvantagens resultavam mais diretamente das 
barreiras que das lesões; 2. retiradas as barreiras, os deficientes seriam 
independentes. (DINIZ, 2007, p. 59). 

 

 Durante muito tempo essa premissa ficou livre de críticas e o modelo social 

rejeitou duramente o modelo médico curativo e qualquer conotação de caráter 

caritativo em relação à deficiência. Para os teóricos dessa primeira geração, 

princípios como o cuidado, por exemplo, não faziam parte das discussões. Para eles 

a pessoa com deficiência necessitava apenas da eliminação das barreiras para que 

pudesse se desenvolver e mostrar sua capacidade produtiva. 

 Foram as teóricas do feminismo as primeiras a criticar essa premissa do 

Modelo Social da Deficiência. Essas estudiosas trouxeram à discussão temas 

esquecidos ou rejeitados pelos teóricos da primeira geração do modelo social, que 

em sua maioria eram homens com lesão medular, que rejeitavam o modelo curativo 

e caritativo e valorizavam a independência. Foram as feministas que lembraram 

coisas como o cuidado, a dor, a lesão, a dependência e a independência na vida da 

pessoa com deficiência (DINIZ, 2007). Visando aprofundar um pouco essa questão 

da crítica feminista, a autora explica a relação do feminismo com a teoria do Modelo 

Social da Deficiência: 

 
[...] 1. os estudos sobre deficiência partem do mesmo pressuposto político e 
teórico do feminismo – o de que a desigualdade e a opressão contra grupos 
vulneráveis devem ser combatidos e 2. porque o início da estruturação dos 
estudos sobre deficiência pautou-se largamente no modelo analítico dos 
estudos de gênero que supunham a diferenciação entre sexo (natureza) e 
gênero (social), o que no campo da deficiência, passou a ser compreendido 
como a diferença entre lesão (natureza) e deficiência (social). (DINIZ, 2003, 
p. 1). 
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Segundo a autora, as feministas colocaram em debate as questões sobre a 

ambiguidade da identidade deficiente e sobre o papel dos cuidadores (DINIZ, 2007). 

As feministas também mostraram a convergência em relação à deficiência e outras 

variáveis de desigualdade, como raça, gênero, orientação sexual e idade. Elas 

levantaram a questão da diferença entre ser uma mulher com deficiência ou uma 

mulher cuidadora de pessoas com deficiência em relação à experiência vivida pelos 

homens com lesão medular que formularam a teoria do modelo social. Para as 

feministas, esses primeiros teóricos faziam parte de uma elite “[...] e suas análises 

reproduziam sua inserção de gênero e classe na sociedade.” (DINIZ, 2007, p. 62). 

Para a autora, 

Os argumentos feministas apresentam uma dupla face: por um lado 
revigoram a tese social da deficiência e, por outro, acrescentam novos 
ingredientes ao enfrentamento político da questão. As perspectivas 
feministas desafiaram tanto os teóricos do modelo social quanto os 
proponentes do modelo médico: ambos se confrontaram com questões 
jamais discutidas no campo da deficiência. (DINIZ, 2007, p. 62). 

 

A argumentação feminista baseia-se em três pontos fundamentais: “[...] 1. a 

crítica ao princípio da igualdade pela independência; 2. A emergência do corpo com 

lesões; e 3. A discussão sobre o cuidado.” (DINIZ, 2007, p. 62). Dessa forma, as 

feministas trouxeram à tona questões inquietantes e não abordadas pelo modelo 

social, que ao supervalorizar a questão da independência da pessoa com deficiência 

acabou criando um ideal perverso para muitos que, devido à severidade de suas 

lesões, jamais estarão aptos para o trabalho ou alcançarão a independência que a 

eliminação das barreiras pode proporcionar. Para essas pessoas a prioridade está 

no bem-estar e não na independência individualista. Segundo a autora, 

 

As teorias feministas desafiaram não só o tabu do corpo deficiente como, 
principalmente, a falsa suposição de que todos os deficientes almejariam a 
independência ou mesmo seriam capazes de experimentá-la como proposto 
pelos teóricos do modelo social. (DINIZ, 2007, p. 66). 

 

Em relação ao cuidado, as feministas lembraram ser esse um princípio ético 

fundamental que foi esquecido pelo modelo social. Entre seres humanos as relações 

de dependência são inevitáveis e, na verdade, a própria condição humana se 

expressa na interdependência, visto que ninguém escapa dela em algum estágio da 

sua vida. 
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A crítica feminista, contudo, não invalida a teoria do Modelo Social da 

Deficiência, nem apoia o Modelo Biomédico. As feministas contribuíram de forma 

significativa para o desenvolvimento do modelo social ao apontar para as omissões 

cometidas pelos teóricos desse modelo, que formularam sua teoria a partir de suas 

vivências pessoais, carregadas por suas convicções políticas, que os impediram de 

vislumbrar outras questões importantes como a natureza da lesão, o cuidado e a 

dependência, mostrando a relatividade com a qual a questão da deficiência deve ser 

tratada. 

 

2.2 A DEFICIÊNCIA SOB O OLHAR DA HISTÓRIA 

  

 É certo que pessoas com deficiência existem desde que a humanidade habita 

o planeta Terra. Ao olhar para essa história, desde os tempos mais remotos até a 

contemporaneidade, percebe-se que a condição da deficiência não mudou muito. 

Apesar de todo o progresso intelectual, cultural e econômico alcançado pelo homem 

ao longo dos séculos, pessoas com deficiência ainda vivem a realidade do estigma e 

da segregação no ceio da sociedade que não consegue conviver plenamente com 

as diferenças.    

 

2.2.1 O Culto ao Corpo Perfeito na Antiguidade 

 

Na pré-história a deficiência já podia ser considerada um flagelo para a 

humanidade. Os relatos arqueológicos comprovam o registro da presença de 

deficiências nas pessoas, sejam elas adquiridas ou congênitas. Contudo, não há 

indícios a respeito de como viviam ou se comportavam essas pessoas entre os 

primeiros grupos de humanos. Sabe-se, entretanto, que esses primeiros habitantes 

viviam em ambientes muito hostis, onde apenas os mais fortes e capacitados 

conseguiam sobreviver. Supõe-se, dessa forma, que a sobrevivência de pessoas 

com deficiência nessas precárias condições era muito difícil, tornando comum a 

prática do abandono e da eliminação daqueles que nasciam “disformes” ou que 

adquiriam algum tipo de limitação em decorrência das dificuldades diárias que 

tinham que enfrentar.  

Segundo Silva (1987), os povos primitivos e pré-históricos costumavam 

relacionar seus males e o tratamento deles ao sobrenatural e à magia. Em sua 
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pesquisa, o autor menciona como vários povos primitivos lidavam com a deficiência. 

Em sua maioria, a prática da eliminação de crianças que nasciam com enfermidades 

ou anomalias estava presente, no entanto, o autor ressalta que raramente a 

eliminação resultava de uma prática discriminatória intencional, mas, sobretudo, em 

nome da sobrevivência, além dos argumentos de cunho religioso ou sobrenatural. 

Para ele, a rejeição intencional e discriminatória vem a ocorrer mais tarde, em 

civilizações mais evoluídas intelectualmente. O fato é que, seja por simples 

discriminação ou por questão de sobrevivência, a prática da eliminação era uma 

realidade na Antiguidade. 

Os gregos, apesar de terem em sua mitologia um deus com deficiência física, 

também discriminavam os que tinham algum tipo de deficiência. O próprio Hefesto, 

deus do fogo, das artes manuais, da metalurgia e da indústria, era ridicularizado 

pelos seus colegas do Olimpo por ser ele coxo, embora fosse ele um deus bastante 

competente em suas atividades. Na Grécia Antiga, os filósofos Aristóteles e Platão 

apoiavam a eliminação de crianças nascidas defeituosas. Havia a prática da 

“exposição”, ou seja, as crianças que não correspondiam aos padrões exigidos eram 

simplesmente abandonadas à própria sorte.  

Na Esparta Antiga, uma das mais importantes cidades-estados da Grécia, 

conhecida pela sua supremacia militar, o Estado era inteiramente responsável pela 

educação dos jovens e essa educação era inteiramente voltada para o militarismo. O 

treinamento físico e a exigência do corpo saudável e perfeito para a guerra eram 

enfatizados. Essa exigência não era restrita apenas aos homens, as mulheres 

também recebiam educação semelhante. Elas precisavam ter um corpo forte e 

saudável para gerar filhos igualmente fortes e saudáveis. Segundo conta Plutarco, 

qualquer criança nascida nas famílias hamoioi (os iguais), a nata de Esparta, devia 

ser submetida ao Estado. Os pais eram obrigados a apresentá-los a uma espécie de 

conselho de anciãos, responsável pela identificação das crianças. Esse conselho 

analisava as condições físicas da criança e se ela fosse forte e saudável, era 

devolvida aos pais, que deveriam cuidar dela até os sete anos, quando passava a 

ser criada e educada pelo Estado. No caso do nascimento de uma criança 

defeituosa ou que indicasse algum tipo de fragilidade física, o Estado tratava de sua 

eliminação, alegando que ele não teria condições de sobreviver dentro do estilo de 

vida espartano (SILVA, 1987).  
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Já Atenas, que praticava uma educação mais voltada para o conhecimento 

integral e formação do indivíduo completo, visando não apenas ao preparo físico, 

mas também ao preparo psicológico, intelectual e cultural, foi menos rígida neste 

sentido. Contudo, apoiada pelos escritos de Aristóteles e Platão, também praticou a 

eliminação de deficientes. Para esses filósofos, os que receberam corpos disformes 

ou “mal organizados” deveriam ser deixados à morte.  

Assim, apesar de algumas diferenças e peculiaridades, a prática da 

eliminação de crianças deficientes foi uma constante entre os povos da Antiguidade. 

Sob a influência do Cristianismo, contudo, aos poucos essa prática começou a ser 

abandonada entre os gregos. Entre os romanos, apesar do respaldo legal que 

legitimava a eliminação de crianças nascidas com “monstruosidades”, a prática do 

infanticídio não foi uma constante. As pessoas com deficiências mentais eram 

tratadas como “bobas”. Muitas eram mantidas por famílias abastadas, algumas eram 

fadadas à mendicância, outras eram usadas em circos, em atividades humilhantes e 

até mesmo na prostituição.  

Corrobora-se, portanto, a observação feita por Silva (1987) de que na medida 

em que essas civilizações foram se desenvolvendo e se sofisticando, a 

discriminação em relação à pessoa com deficiência foi aumentando de proporção, 

sendo incorporada à cultura desses povos, com a ajuda da religião e dos interesses 

econômicos. 

 

2.2.2 Idade Média e Renascimento – Anjos ou Demônios?  

 

A Idade Média tem início no século V na Europa com as chamadas invasões 

bárbaras sobre o Império Romano do Ocidente. Ela se estende até o século XV, 

quando a Europa passa a viver um período de renascimento. A Idade Média foi 

marcada por conquistas, guerras e pestes que dizimaram grande parte da população 

que vivia em condições precárias de higiene e saneamento. Foi marcada também 

pelo modo de produção feudal, economia ruralizada e pela supremacia da Igreja 

Católica, que alcançou nessa época o seu apogeu, influenciando o pensamento e o 

comportamento da época.   

Sob a influência do Cristianismo, o homem passou a ser visto, inicialmente, 

como a criação e manifestação de Deus. Para a doutrina cristã, portanto, que prega 

o amor e a caridade entre os homens, a prática da eliminação não era mais 
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aceitável. Assim, aquela pessoa “defeituosa” e improdutiva passou a “ter alma” e 

pouco a pouco o seu cuidado passou a ser assumido pela família e pela Igreja. 

Entretanto, durante o período medieval, influenciados tanto pela Inquisição Católica 

quanto pela Reforma Protestante, a condição da deficiência passou a oscilar entre a 

possessão demoníaca e a desígnios divinos, ou seja, a população ignorante e 

supersticiosa encarava o nascimento de uma pessoa nessa condição, ora como 

castigo de Deus, ora como benção divina, creditando a essas pessoas poderes 

especiais. Dessa forma, muitos considerados como “bruxos” e “feiticeiros”, acabaram 

ardendo nas fogueiras da Inquisição e muitos foram ridicularizados e usados como 

“bobos da corte” para divertir os ricos e poderosos.  

Embora não mais no período da Idade Média, no Brasil os efeitos da 

Inquisição Católica também foram sentidos. Para Lobo (2008), é um mito a 

afirmação de que nunca houve Inquisição no Brasil. De acordo com a autora, 

embora não tenhamos tido um tribunal permanente como ocorreu na América 

Espanhola, os rastros de perseguições, prisões e denúncias foram evidentes. A 

autora escreve: 

 
A Inquisição no Brasil tem origem na Inquisição portuguesa, por sua vez 
incluída na instituição moderna hoje chamada de Inquisição ibérica. Ela se 
distingue da Inquisição medieval, embora tenha repetido alguns de seus 
métodos, por ser dominada pelos reis (da Espanha e de Portugal) em 
colaboração com a Igreja, e não o inverso. (LOBO, 2008, p. 75). 

  

 Dessa forma, a Inquisição que chegou ao Brasil por intermédio dos 

colonizadores portugueses prendeu, torturou e condenou muitas pessoas com 

deficiência, sobretudo doentes mentais, chamados de “mentecaptos”, “idiotas” e 

“imbecis”, na sua maioria, sem chances de defesa.  

 Após esse período de extrema ignorância, a Europa passa por um período de 

grandes transformações com o florescimento das artes, da música, das ciências e 

do Humanismo – a Idade Moderna, também chamada de Renascimento. Com o 

avanço da medicina, a deficiência começa a ser vista sob a ótica organicista, isto é, 

como um problema médico e não mais teológico e moral. Nesse período são 

registradas algumas iniciativas de assistência e certa preocupação com a 

socialização e a educação, apesar de ainda persistir a visão patológica em relação à 

deficiência (MIRANDA, 2008). Com o advento do capitalismo, a questão da 

individualidade e do desenvolvimento humanos passaram a ser questionados. 
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Segundo Aranha (1995, p. 66), “[...] os indivíduos passam a ser vistos como 

essencialmente diferentes, legitimando as noções de desigualdade, bem como os 

valores de dominação e do direito de privilégios aos produtivos e mantenedores do 

sistema.” 

 

2.2.3 Idade Contemporânea – Por uma Mudança de Paradigma  

 

A Idade Contemporânea teve como marco inicial a Revolução Francesa, em 

1789, se estendendo até os dias atuais. O período começa sob forte influência do 

Iluminismo, corrente filosófica que enfatizou a importância da razão e foi totalmente 

contra a intolerância e os abusos praticados pela Igreja e pelo Estado. A época é 

marcada também pela consolidação do Capitalismo no Ocidente e pelas disputas 

entre os chamados países desenvolvidos por territórios, matérias-primas e 

mercados. Nesse período, ocorreram duas guerras mundiais, uma guerra fria, 

algumas revoluções e guerras civis, movimentos culturais e artísticos, além de uma 

grande crise econômica mundial no início do século XX. O século XXI inicia com a 

guerra ao terror, declarada pelos EUA após os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001, aos países cujos regimes apoiam o terror. Neste século explode 

também a revolução digital, cujas origens estão no surgimento da internet nos anos 

1960. Mais recentemente, no final de 2010, o mundo assiste a uma onda 

revolucionária de protestos que levaram à queda alguns regimes totalitários de 

países do Oriente Médio e Norte da África.  

Apesar de toda essa efervescência, entretanto, o mundo contemporâneo 

demorou muito para enxergar a questão da deficiência. No Brasil do século XIX, já 

não havia mais o controle da Inquisição, mas um novo mecanismo de poder do 

Estado começou a ser instituído: a medicina social. De acordo com Lobo (2008), 

esse tipo de medicina praticada nos séculos XIX e XX foi aos poucos introduzindo 

sua ação normalizadora na sociedade e encontrou no movimento eugênico um 

grande aliado. Esse movimento teve origem em 1869, com os estudos de Francis 

Galton, biólogo, geógrafo e estatístico inglês, adepto da teoria evolutiva das 

espécies de Charles Darwin. De acordo com Lobo,  

 
A tese principal de Galton era a determinação hereditária não só dos traços 
físicos como das capacidades mentais, mediante estudos estatísticos e 
genealógicos, com isso podendo intervir na evolução humana a fim de 
aperfeiçoar a espécie pela seleção dos cruzamentos. (LOBO, 2008, p. 111). 
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Os princípios da eugenia se difundiram, sobretudo, na Alemanha, Inglaterra e 

EUA, transformando-se em um movimento social e científico a partir de 1880. Nos 

EUA ocorre a prática da esterilização com respaldo legal, aplicada a criminosos e 

doentes mentais hospitalizados e, de acordo com os estudos de Lobo (2008), entre 

1907 e 1921, mais de três mil pessoas foram esterilizadas nos EUA. Sobre isso, a 

autora faz a seguinte observação:  

 
É intrigante que, no país que sempre se proclamou defensor da democracia 
e dos direitos individuais, 23 estados legislaram a respeito, muito antes da 
Alemanha de Adolf Hitler em 1933. Em alguns estados, os indivíduos 
internados eram operados com ou sem autorização própria ou dos 
responsáveis. (LOBO, 2008, p.119).  

 

Na Alemanha, uma lei criou o Tribunal da Eugenia e também um Supremo 

Tribunal, encarregado de julgar os recursos específicos encaminhados pela primeira 

instância. Esse aparato judiciário foi só o início do extermínio em massa de pessoas 

com deficiência física e mental, ocorrido a partir de 1939, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Segundo Lobo (2008, p. 120), “O extermínio foi precedido de incisiva 

propaganda cujo objetivo era estigmatizar deficientes e doentes mentais como um 

peso morto para uma sociedade sadia.” Para a autora, um discurso semelhante foi 

produzido no Brasil, no que se refere à inutilidade das pessoas com deficiência. Ela 

afirma, 

 
Não houve aqui a máquina concreta de um tribunal eugênico, tampouco leis 
proibitivas dos casamentos, exterminações compulsórias ou extermínio 
oficial. Nem por isso ficamos a salvo da vigilância médica sobre os 
comportamentos e os estigmas, ou dos julgamentos sobre os destinos dos 
considerados anormais ou degenerados, de sua morte por abandono ou 
violência, quase sempre impunes. (LOBO, 2008, p. 121). 

 

Somente no final do século XIX e meados do século XX, surgem no Brasil as 

escolas e classes especiais mantidas em escolas públicas com objetivo de oferecer 

à pessoa com deficiência uma educação à parte (MIRANDA, 2008).  

Na segunda metade do século XX, mais precisamente nos anos 1970, 

observa-se um movimento em prol da integração social desses indivíduos, de modo 

a trazê-los para os ambientes escolares mais próximos possíveis daqueles 

frequentados pelas pessoas sem deficiência. É a partir dessa década também que 

se intensificam as discussões sobre a deficiência como construção social, em 
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oposição ao modelo médico tradicional. Os teóricos ingleses são os precursores 

desse novo discurso, que chama a atenção para questões como vida independente 

e direitos humanos, essenciais na vida de qualquer ser humano. 

Nesse contexto contemporâneo, portanto, está em foco o homem e sua 

relação com a sociedade na qual está inserido. A atitude em relação à deficiência 

tende a se modificar, na medida em que a integração social passa a ser discutida 

com mais afinco, embora a concepção clínico-assistencialista não tenha 

desaparecido. A ênfase começa a recair sobre o homem em suas relações sociais, e 

a deficiência começa a ser pensada sob a ótica da ética, da integração e dos direitos 

humanos. A tão desejada mudança de paradigma começa a ser delineada, embora 

ainda haja um longo caminho a percorrer. 

 

2.3 OS MARCOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASILEIRA – INSTITUTOS 
PIONEIROS E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 De acordo com Jannuzzi (2012), a história do atendimento às pessoas com 

deficiência no Brasil começou, provavelmente, com a atuação das câmaras 

municipais e confrarias particulares. As santas casas de misericórdia tiveram papel 

importante nesse atendimento. Elas surgiram no Brasil no século XVI, inicialmente 

em Santos, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo depois instaladas em 

várias outras cidades entre os anos de 1543 e 1653. Esses estabelecimentos que 

seguiam a tradição europeia transmitida por Portugal não se dedicavam ao 

atendimento específico de pessoas com deficiência, mas sim ao dos pobres, 

doentes e desvalidos. A Casa de Misericórdia de São Paulo, por exemplo, a partir da 

construção do seu hospital no início do século XVIII, passou a acolher crianças 

abandonadas e embora não se saiba exatamente como era feito esse atendimento, 

supõe-se que muitas dessas crianças tinham deficiências físicas e mentais, além 

das mutilações causadas pelo fato de serem abandonadas em lugares perigosos 

onde era muito comum serem atacadas por animais. Mais tarde, a criação das rodas 

de expostos2 em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo veio facilitar a entrada das 

crianças indesejadas por causa de suas anomalias nesses estabelecimentos.  

                                                           
2
 Roda de Expostos ou Roda dos Enjeitados se constitui num artefato criado na Itália durante a Idade Média, 

feito de madeira e fixado ao muro ou janela do hospital, no qual era depositada a criança. Ao girar o artefato, a 
criança era conduzida para dentro das dependências do hospital, protegendo assim a identidade de quem lá a 
colocou. 
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 É a partir do século XIX, contudo, que esse atendimento passa a ser pensado 

com foco em deficiências específicas e considerando as necessidades educacionais 

dessas pessoas. De acordo com Bueno (2011), os marcos históricos fundamentais 

desse atendimento são: o Imperial Instituto de Meninos Cegos, atual Instituto 

Benjamin Constant, e o Instituto dos Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), ambos localizados no Rio de Janeiro. Mazzotta (2011) 

menciona ainda algumas importantes iniciativas já no século XX, de atendimento às 

deficiências física e mental. Destacam-se a atuação da Casa de Misericórdia de São 

Paulo, da Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD), do Instituto 

Pestalozzi de Canoas – RS, da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais e de São 

Paulo e da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. 

  

2.3.1 O Instituto Benjamin Constant (IBC) 

 

 Após uma tentativa frustrada de criação de um estabelecimento para cegos, 

em 1835, finalmente, em 1854, a ideia torna-se realidade. Através do decreto nº 

1.428, de 12 de setembro de 1854, nasce o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. 

Com a República, passou a chamar-se Instituto Nacional dos Meninos Cegos e mais 

tarde, em 1891, passaria a ser chamado de Instituto Benjamin Constant (IBC), 

homenageando, assim, aquele que foi seu diretor por 20 anos.  

 O Imperial Instituto dos Meninos Cegos nasceu graças à influência de José 

Francisco Xavier Sigaud, médico da corte imperial, de nacionalidade francesa, mas 

naturalizado brasileiro. Sigaud contou com a colaboração de José Alvares de 

Azevedo, um jovem cego que voltara ao Brasil após ter estudado no Instituto dos 

Meninos Cegos de Paris. Além de médico do imperador, Sigaud era um renomado, 

membro da Academia Nacional de Medicina e pai de uma menina cega, que fora 

aluna de Azevedo. Os dois se uniram em prol da causa, sendo a influência de 

Sigaud na corte imperial de fundamental importância para a aprovação do projeto. O 

médico foi, portanto, o primeiro diretor do instituto, sendo substituído por Claudio 

Luiz da Costa, sogro de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que até sucede-

lo na direção, trabalhou no instituto por oito anos como professor de matemática. 

 O instituto mudaria de sede por duas vezes até estabelecer-se em definitivo 

numa construção da Praia da Saudade, hoje avenida Pasteur, no bairro da Urca, no 
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Rio de Janeiro. Foi fechado para reformas em 1937 e reaberto em 1944. Segundo 

Bueno (2011), logo após a sua fundação, entrou em processo de deterioração. Lobo 

(2008) nos informa que tanto a estrutura quanto o regulamento do instituto 

estimulavam a permanência cada vez maior dos alunos na instituição, ou seja, a 

maioria dos alunos pobres jamais terminava o curso, pois tinham lá dentro direito a 

tudo, desde a educação até a alimentação, vestuário e assistência médica. Assim, 

estagnado, o IBC transformou-se, na prática, num asilo para cegos. Bueno (2011) 

assinala a vocação inclusiva dos institutos franceses em contraponto à tendência 

assistencialista brasileira, referindo-se, dessa forma, ao processo de deterioração 

dos institutos para cegos e surdos no Brasil:  

 
Aparentemente, o processo de deterioração dos institutos parece seguir o 
mesmo percurso dos seus congêneres franceses. Mas há uma diferença 
fundamental: enquanto os institutos parisienses se transformaram em 
oficinas de trabalho, seus similares brasileiros tenderam basicamente para o 
asilo de inválidos. (BUENO, 2011, p. 100). 

 

 Hoje, após 159 anos de fundação, o IBC funciona como um centro de 

referência na área, atuando no atendimento da pessoa cega ou com visão 

subnormal nas suas necessidades acadêmicas, médicas, reabilitacionais, 

profissionais, esportivas, culturais e de laser. Possui uma biblioteca com acervo de 

títulos impressos no sistema Braille, à tinta e gravados. A biblioteca Louis Braille 

possui um setor de livro falado e está equipada com cabines individuais para 

audição e estúdio para gravação, além de aparelhagem de TV em circuito fechado 

com recursos específicos para atender usuários com visão subnormal. Mantém 

também um serviço de ledores voluntários, ampliando assim o acesso à informação 

de usuários cegos (FIGUEIRA, 2008). 

 Segundo informa o seu site oficial3, o IBC possui uma escola, capacita 

profissionais da área da deficiência visual, assessora escolas e instituições, presta 

atendimento oftalmológico à população, reabilita, produz material especializados e 

impressos em Braille. O IBC edita ainda a Revista Benjamin Constant, destinada à 

publicação de trabalhos originais relacionados à área de interesse da deficiência 

visual.  

 É inegável, portanto, a importância do IBC para a história do atendimento às 

pessoas com deficiência no Brasil e para a própria história da educação especial 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.ibc.gov.br/Nucleus/index.php>  Acesso em: 07 jul. 2013. 
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brasileira, contudo, a atuação dessa instituição vem confirmar, desde os seus 

primórdios, o caráter assistencialista que sempre norteou as políticas públicas para 

pessoas com deficiência no país. 

 

2.3.2 O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

  

 O atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) foi fundado com o 

nome de Instituto dos Surdos-Mudos (ISM), passando, depois da República a se 

chamar Instituto Nacional dos Surdos-Mudos (INSM). De acordo com Lobo (2008), o 

ISM nasceu no ano de 1857, mas a história de sua fundação tem início um pouco 

antes, em 1855, com a chegada ao Brasil de E. Huet, ex-diretor do Instituto de 

Bourges, na França. Huet era surdo e como professor de surdos-mudos, solicitou do 

Imperador uma escola onde pudesse lecionar. Em 1856, o Marquês de Abrantes foi 

encarregado da instalação de uma escola para surdos-mudos e em 26 de setembro 

de 1857, através da Lei nº 937, foi aprovada a verba anual de custeio para o 

instituto. O francês Huet foi seu primeiro diretor, mas teve seu trabalho 

supervisionado por uma comissão criada pelo Marquês de Abrantes até 1858, 

quando se demitiu, após alguns desentendimentos com a Comissão. Esse período 

inicial, de fato, foi bastante conturbado, em razão dessas disputas, das constantes 

intervenções e da falta de estrutura pedagógica do ISM. Não havia material 

adequado para o ensino e os professores não tinham o preparo necessário para 

lidar com esse tipo de deficiência. Os internos eram relegados ao abandono.  

 O insucesso dessa tentativa de institucionalização já era de se esperar e 

reflete muito bem o pensamento totalmente equivocado da época em relação à 

surdo-mudez. Nessa época, os discursos médicos sobre essa deficiência não foram 

nada brandos, conforme afirma Lobo: 

 
Considerada por muito tempo ora um defeito eminentemente inato, uma 
forma teratológica parcial, um episódio da degenerescência, ora uma 
afecção mental, ela foi assunto dos higienistas no debate travado sobre os 
casamentos consanguíneos. (LOBO, 2008, p. 416). 

 

 O surdo-mudo congênito era considerado um ser incompleto, cuja inteligência 

comprometida não poderia se desenvolver. No século XIX e início do século XX, a 

surdo-mudez era considerada uma monstruosidade e fruto de casamentos 

consanguíneos. Lobo (2008) nos diz que, ao contrário da cegueira, a questão da 
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surdo-mudez só aparece nos trabalhos dos higienistas do século XIX para sustentar 

a tese da degenerescência, da teratologia4 e da consanguinidade. Não há propostas 

de tratamento ou recuperação. Dessa forma, como uma iniciativa isolada de 

fundação de um instituto para surdos-mudos poderia ter sucesso? Assim, é possível 

perceber que, embora tendo passado por processos distintos de degradação, tanto o 

IBC como o ISM foram transformados nos anos 1940-1950 em grandes asilos, 

apartados do ensino tradicional. Em 1957, apesar de sua prática pedagógica 

insipiente, ironicamente, o ISM passa a chamar-se Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES). 

 De acordo com informações divulgadas no seu site oficial5, atualmente o 

INES, sediado no Rio de Janeiro, além de oferecer, no seu Colégio de Aplicação, 

educação precoce (de zero a três anos), ensino fundamental e médio, oferece 

também ensino superior através do curso bilíngue de pedagogia. Possui uma 

biblioteca que oferece aos seus usuários produtos e serviços para o ensino e 

pesquisa na área da surdez. É reconhecido, na estrutura do Ministério da Educação 

(MEC), como centro de referência nacional na área da surdez, exercendo os papéis 

de subsidiar a formulação de políticas públicas e de apoiar a sua implementação 

pelas esferas subnacionais de Governo. 

 

2.3.3 A Fundação Dorina Nowill para Cegos 

 

 A história da atual Fundação Dorina Nowill para Cegos6 tem início em meados 

do século XX, mais precisamente no ano de 1946, quando nasceu com o nome de 

Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Conforme expressa na sua denominação, 

a fundação foi criada com o objetivo primordial de estimular a produção de livros em 

Braille no Brasil, embora houvesse também uma preocupação com a educação e 

inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. No início, a fundação 

funcionou numa sala cedida pela Cruz Vermelha Brasileira, mas logo depois sua 

primeira presidente, Adelaide Reis Magalhães, conseguiu uma pequena sede, com 

apenas duas salas, para abrigar o escritório e a biblioteca.  

                                                           
4
 Estudo das deformações ou monstruosidades orgânicas. 

5
 Disponível em: <http://www.ines.gov.br/default.aspx>  Acesso em: 08 jul. 2013. 

6
 As informações sobre a Fundação Dorina Nowill para Cegos estão no site oficial da instituição. Disponível em: 

<http://www.fundacaodorina.org.br/> Acesso em: 27 fev. 2014. 
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 Diferentemente do IBC e do INES, a Fundação Dorina Nowill para Cegos não 

nasceu com uma vocação eminentemente assistencialista, mas sim com a missão 

de facilitar a inclusão das pessoas com deficiência visual, respeitando suas 

necessidades individuais e sociais. Criada por Dorina Gouvêa Nowill, a instituição 

nasceu para suprir a carência de livros em Braille no mercado brasileiro. Dorina, 

além de ter sido a primeira aluna cega a frequentar um curso regular na Escola 

Normal Caetano de Campos em São Paulo, especializou-se em educação de cegos 

no Teacher´s College da Universidade de Columbia, em Nova York, EUA. Além do 

foco na educação e difusão do livro em Braille, sua atuação à frente da instituição foi 

pautada também pelo trabalho em favor da prevenção da cegueira e luta pela 

inclusão das pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho.  

 A Fundação Dorina Nowill para Cegos possui hoje uma das maiores 

imprensas Braille do mundo em capacidade produtiva. Ao longo dos mais de 65 

anos de existência, a instituição produziu mais de 6.000 títulos e 2 milhões de 

volumes impressos no Sistema Braille, cerca de 290 milhões de páginas impressas. 

Produziu ainda mais de 1.600 obras em áudio e cerca de outros 900 títulos digitais 

acessíveis e mais de 17.000 pessoas foram atendidas pelos serviços de clínica de 

visão subnormal, reabilitação e educação especial.   

 A instituição é pioneira na produção do Livro Digital Acessível, no formato 

Daisy, que funciona como uma ótima solução para ampliar o acesso à informação, 

conhecimento e cultura para pessoas com deficiência visual, além de disléxicos e 

idosos. A fundação disponibiliza, gratuitamente, livros nesse formato para todo o 

país e, através de uma parceria com o Ministério da Cultura, está capacitando outras 

instituições a produzir livros no formato Daisy, visando, assim ao aumento da 

produção de obras digitais no Brasil.  

 Além de promover cursos e palestras que aproximam o tema deficiência da 

comunidade, a Fundação Dorina Nowill para Cegos presta serviços especializados 

de forma gratuita, como a transcrição de obras de qualquer gênero para formatos 

acessíveis. Os livros em Braille, falados e os digitais acessíveis, são disponibilizados 

para as pessoas com deficiência visual. Os produtos da Fundação são distribuídos 

também, para mais de 1.400 escolas, bibliotecas, associações e organizações 

espalhadas pelo país.  

 

 



57 
 

2.3.4 Educação Inclusiva no Contexto Brasileiro 

 

A história do movimento pela educação inclusiva confunde-se com o próprio 

movimento de luta pelos direitos humanos e começa a tomar corpo a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU, em 1948. Este 

documento propõe, entre outras coisas, no seu Artigo 26 que: 

 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito.   
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz.   
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos. (DECLARAÇÃO..., 1998, p. 5).    

 

Entretanto, conforme Lourenço (2012), embora a questão da educação como 

direito de todos tenha sido levantada pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, foi no final do século XX que a UNESCO começou a priorizar as 

discussões sobre a universalização da educação básica, fundamentando, assim, o 

movimento pela educação inclusiva. Esse movimento foi fortalecido também por dois 

encontros de caráter internacional que se constituíram em importantes marcos para 

a consolidação do conceito: 

 

a) Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien 

(Tailândia), em 1990 – resultou na Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos e Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizado, na 

qual se reafirmam o direito de todos à educação e compromissos com a 

universalização da educação, redução do analfabetismo, melhoria da 

qualidade do ensino e garantia de igualdade de acesso à educação para 

pessoas com quaisquer tipos de deficiência; 

b) Conferência Mundial de Educação Especial em Salamanca 

(Espanha), em 1994 – resultou na Declaração de Salamanca sobre 

princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas 

especiais. Essa declaração proclama o direito fundamental à educação 
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livre de qualquer discriminação, estabelecendo o princípio fundamental da 

escola inclusiva, ratifica a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, enfatizando a necessidade de inclusão em escolas regulares, de 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 

 

No Brasil, é a partir da década de 1990 que as discussões em torno da 

educação inclusiva se intensificam e se ampliam a partir de iniciativas do Estado e 

da sociedade civil no sentido de cumprir os compromissos assumidos nos encontros 

promovidos pela UNESCO. Isso fica evidente, por exemplo, na própria Constituição 

Brasileira, que se baseia na proposta de educação para todos em seu Art. 205: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2010, p. 34). 

  

 Os princípios da educação como direito de todos são reafirmados ainda pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nos artigos: 

 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. (BRASIL, 1996). 

 

Além dessa sustentação legal da Constituição e da LDBEN, a criação de 

outros programas educacionais e leis reafirmam o compromisso brasileiro com os 

conceitos inclusivos: 
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a) Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade (2003); 

b) Programa Brasil Alfabetizado (2003),  

c) Lei nº 10.639, que obriga a inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira 

no currículo escolar;  

d) Projeto Educar na Diversidade (2005 e 2006);  

e) Decreto nº 6.094, que cria o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (2007);  

f) Rede de Educação para Diversidade (2008), dedicado à formação 

continuada de profissionais da educação;  

g) Lei nº 11.465, que inclui o ensino de História da Cultura Indígena no 

currículo escolar (2008);  

h) Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais das Relações 

Étnico-raciais e para o ensino de História da Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (2009).  

    

 Na prática essas iniciativas legais acabam se tornando incipientes, pois nem a 

escola pública brasileira, nem os professores que nela atuam estão sendo 

devidamente preparados para viverem a realidade da inclusão. É necessário que 

essas políticas públicas se voltem também para a formação desses professores e 

permitam que a escola tenha reais condições para o exercício inclusivo.  

 Contudo, apesar dessa ineficiência prática das leis e programas brasileiros 

em relação à questão da educação e inclusão da pessoa com deficiência, os 

avanços do ponto de vista legal são inegáveis e serão examinados a seguir, no 

âmbito nacional e internacional, dentro da perspectiva dos direitos humanos.  
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3 DEFICIÊNCIA, DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO 

 

3.1 A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

 

3.1.1 A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU 
(CDPD) 

 

 A CDPD foi ratificada pela Legislação Brasileira em 2008, com equivalência 

de emenda constitucional, nos termos do artigo quinto, parágrafo terceiro da 

Constituição Brasileira, sendo promulgada através do Decreto nº 6.949, de 25 de 

agosto de 2009. A decisão pela ratificação da CDPD impôs ao Governo Brasileiro 

que assumisse um compromisso em prol da equiparação das oportunidades para as 

pessoas com deficiência em relação às sem deficiência na sociedade. O grande 

avanço da CDPD é, sem dúvida, a adoção do modelo social para a definição de 

deficiência, incorporando assim à legislação o conceito de que o fator limitador para 

uma pessoa com deficiência não é a sua deficiência em si, mas o meio social no 

qual ela está inserida. Dessa forma, ao ratificar a CDPD, o Estado Brasileiro se 

compromete a empreender esforços para eliminar as barreiras que impedem essas 

pessoas de terem suas oportunidades equiparadas.  

 De acordo com Dhanda (2008, p. 43), a CDPD foi adotada pela ONU num 

momento de contestação da compreensão tradicional do direito internacional, 

contestação essa que “[...] incluiu apresentação de indagações sobre a relevância 

do Sistema das Nações Unidas, que estava fundado na dinâmica de poder do 

mundo do pós-guerra.” A ONU não estaria harmonizada com os anseios e 

aspirações do hemisfério sul, mas sim a serviço dos chamados países do Primeiro 

Mundo. A partir dessas críticas, a ONU passou e empreender esforços na tentativa 

de reformular a constituição do seu Conselho de Segurança e órgãos de 

implementação de tratados. É nesse contexto que a ONU adota a CDPD, e 

inicialmente a autora não discute o impacto provocado por essa legislação 

internacional na vida das pessoas com deficiência, mas após cinco anos, é possível 

perceber que, apesar de não terem ocorrido mudanças profundas na vida dessas 

pessoas, a CDPD causou um grande impacto na legislação de muitos países que a 

adotaram e ratificaram. O Brasil, os países da Comunidade Europeia e praticamente 
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toda a América Latina formularam leis tendo como base os ideais dos direitos 

fundamentais contidos na Convenção.  

 A CDPD se compromete, por exemplo, com o princípio da não discriminação 

contido no direito à igualdade. Com relação à autonomia e apoio, ela tentou 

remediar a discriminação contida nas leis que negam às pessoas com deficiências 

intelectuais e psicossociais o direito de decidirem sobre si próprias, ao reconhecer 

que “[...] todos os indivíduos com deficiências são pessoas perante a lei.” (DHANDA, 

2008, p. 47), conferindo a essas pessoas o poder de gerir suas próprias vidas. 

Segundo a autora, 

 
Esse poder não está baseado no paradigma da independência, mas no da 
interdependência, que estabelece que capacidade e apoio podem ser 
contíguos. Uma pessoa com deficiência não precisa se declarar incapaz 
para obter apoio. Em consequência, a CDPD reconhece que uma pessoa 
com deficiência pode precisar de apoio para exercer sua capacidade legal, 
mas a obtenção de apoio não é motivo para concluir que a capacidade não 
existe. (DHANDA, 2008, p 48). 

 

 Isso se encaixa perfeitamente na teoria do Modelo Social da Deficiência, que, 

a partir da abordagem das teóricas feministas, deixou claro que a interdependência 

é inerente à pessoa humana e cada um de nós, seres humanos, pode ser 

dependente um dos outros ao longo da vida. Ou seja, precisar de apoio ou depender 

de alguém para alguma coisa não é prerrogativa apenas de corpos com deficiência e 

isso não confere nenhum grau de inferioridade a esses corpos. Dhanda (2008) 

refere-se ainda à questão da independência humana abordada na CDPD: 

 
A CDPD não somente reabriu a questão da indivisibilidade dos direitos, 
como reviu a construção do ser humano. Um exame dos instrumentos dos 
direitos humanos mostra que o ser humano foi construído como um ser 
autoconfiante e auto-suficiente que não precisa de ninguém mais. A teoria 
feminista demonstrou de forma convincente que essa percepção de 
autoconfiança e independência é um mito patriarcal, isso porque o apoio 
que é obtido pelas assim chamadas pessoas autoconfiantes pode ser 
conseguido sem reconhecê-lo ou admiti-lo de nenhuma maneira. (DHANDA, 
2008, p. 50). 

 

 O fato de as pessoas deficientes precisarem buscar apoio de uma maneira 

mais explícita torna essa interdependência mais evidente, contudo, ainda segundo 

Dhanda (2008), isso não pode ser interpretado como uma declaração de 

incapacidade, mas sim apenas como um reconhecimento honesto de que uma 

pessoa com deficiência pode necessitar de apoio para exercer suas atividades. Para 

a autora, trata-se de um modelo “[...] emancipatório porque permite que a pessoa 
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admita déficits sem se sentir diminuída.” (DHANDA, 2008, p. 50). A autora vai mais 

longe ao referir-se à questão da interdependência humana: “Esse paradigma da 

interdependência deveria ser empoderador e emancipatório para toda a humanidade 

e não apenas para as pessoas com deficiências.” (DHANDA, 2008, p. 51).  

 Sendo a CDPD a primeira convenção sobre direitos humanos do século XXI, 

sua relevância atinge tanto as pessoas com deficiência como a todos os que 

defendem os direitos humanos. Dhanda (2008, p. 48) explica que ao longo do tempo 

a jurisprudência internacional sobre direitos humanos “[...] criou uma falsa dicotomia 

entre direitos políticos e civis, de um lado, e direitos sociais e econômicos, do outro.” 

Os direitos políticos e civis foram chamados de direitos negativos e os sociais e 

econômicos, de positivos. A CDPD veio permitir que essa falsa divisão fosse revista 

ao defender a indivisibilidade dos direitos. Reconhecer os direitos das pessoas com 

deficiência implica criar direitos híbridos. 

 
Por exemplo, ao reconhecer o direito de manifestação e expressão para 
essas pessoas, é preciso tomar medidas para haver modos de 
comunicação alternativos e aumentativos, pois sem isso, esse direito não 
faz sentido. Essa conexão que a CDPD faz entre direitos políticos e civis e 
desenvolvimento de infraestrutura não é exclusiva das pessoas com 
deficiências, ela é necessária para todas as pessoas. Porém, em virtude 
das necessidades especiais das pessoas com deficiências, foi preciso 
deixar essa conexão explícita na CDPD. (DHANDA, 2008, p. 49). 

 

 A questão da necessidade de promoção da infraestrutura faz todo sentido na 

medida em que a simples evocação dos direitos fundamentais de nada adianta, em 

termos práticos, para a causa da deficiência se os meios para a obtenção desses 

direitos não forem assegurados.  

 Para Diniz, Barbosa e Santos (2010), a CDPD, constitui-se num verdadeiro 

divisor de águas no movimento pelos direitos das pessoas com deficiência por ter 

instituído um novo marco de compreensão da deficiência. Com a adoção da 

convenção, o Governo Brasileiro “[...] reconhece a questão da deficiência como um 

tema de justiça, direitos humanos e promoção da igualdade.” (DINIZ, BARBOSA, 

SANTOS, 2010, p. 112). Sua adoção teve um impacto positivo na legislação sobre o 

assunto, sendo sua aplicação de fundamental importância para a formulação de 

políticas públicas voltadas para a promoção do bem-estar e dignidade das pessoas 

com deficiência no Brasil.  

 Na sequência, serão examinadas as legislações de diversos países, 

construídas sob o impacto e influência da CDPD. 
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3.1.2 The Americans with Disabilities Act – Estados Unidos  

 

 A lei de acessibilidade americana, a Americans with Disabilities Act (ADA), foi 

promulgada em 1990 pelo então presidente dos Estados Unidos, George H. W. 

Bush, sendo alterada em 2008 na gestão de George W. Bush, passando a valer a 

partir de janeiro de 2009. A ADA proíbe a discriminação de qualquer cidadão com 

base na deficiência em relação ao mercado de trabalho, às acomodações públicas, 

instalações comerciais, transportes e telecomunicações. Além disso, exige que os 

governos estaduais e locais deem oportunidades iguais para que as pessoas com 

deficiência se beneficiem de todos os seus programas, serviços e atividades 

(educação pública, emprego, transporte, recreação, saúde, serviços sociais, 

tribunais, voto, entre outros). Os governos estaduais e municipais são obrigados a 

seguir padrões arquitetônicos acessíveis para as novas construções e para as 

reformas em edificações antigas.  

 De acordo com a ADA, as pessoas com deficiência não podem ser 

discriminadas na prestação dos serviços, como o transporte público, por exemplo, 

que deve estar em conformidade com os padrões de acessibilidade. Para aqueles 

que possuam dificuldades de acesso ao transporte público de forma independente, 

em virtude da severidade de sua deficiência, a lei prevê o Paratransit, um serviço 

especial alternativo para o atendimento personalizado dessas pessoas, 

transportando-as até os seus destinos.  

 O título quarto da ADA trata das telecomunicações, para garantir as 

adaptações necessárias para o atendimento das pessoas com deficiência. A lei 

exige, por exemplo, a disponibilidade de TTYs (telefones de texto), dispositivos 

usados para a telecomunicação de surdos. Além disso, o uso da tecnologia closed 

caption em anúncios televisivos de serviços públicos financiados pelo governo é 

obrigatório. A ADA remete à lei americana de comunicações de 1934, alterada em 

1996, que exige que os fabricantes de equipamentos de telecomunicação garantam 

a produção de aparelhos acessíveis e utilizáveis por pessoas com deficiência, 

permitindo assim que essas pessoas tenham acesso a telefones e celulares, além 

de serviços como chamada em espera e outros serviços oferecidos pelas 

operadoras que antes eram inacessíveis.  
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3.1.3 The Equality Act 2010 – Reino Unido 

 

 A Equality Act, ou lei da igualdade do Reino Unido, foi revista em 2010. Trata-

se de uma lei abrangente, que não se restringe apenas à proteção das pessoas com 

deficiência, mas protege todos os cidadãos britânicos contra a discriminação em 

seus locais de trabalho e na sociedade em geral. A Equality Act 2010 reuniu em um 

só documento legal a Sex Discrimination Act 1975, a Race Relations Act 1976 e a 

Disability Discrimination Act 1995, de forma a abranger a questão da discriminação 

relacionada ao sexo, à raça e à deficiência. Além disso, a legislação abrange ainda 

questões relacionadas ao casamento civil, idade, religião, orientação sexual e 

mudança de sexo. Essa legislação britânica especifica pessoas com características 

a serem protegidas e a deficiência é uma delas. Dessa forma, a lei aplica às 

pessoas com deficiência uma série de dispositivos que abrangem o fornecimento de 

bens, instalações e serviços, o exercício de funções públicas, instalações, trabalho, 

educação e associações. A lei também fornece proteção para as pessoas sem 

deficiência que possam vir a ser submetidas à discriminação direta ou serem 

assediadas em função de sua associação com uma pessoa com deficiência ou 

mesmo por não ter sido percebida como tal. 

 A Equality Act define uma pessoa com deficiência como aquela que, em razão 

de impedimentos físicos, mentais ou sensoriais, permanentes ou de longo prazo, 

tem sua capacidade de realizar as tarefas cotidianas comprometidas. A origem da 

deficiência não é relevante para que haja proteção. A lei prevê que causas diversas 

possam vir a originar as variadas formas de deficiências que vão desde doenças 

respiratórias, como a asma, doenças cardiovasculares, incluindo trombose, acidente 

vascular cerebral e cardíaca a dificuldades de aprendizagem, transtornos do 

espectro autista, dislexia, transtornos de personalidade, transtornos afetivos 

bipolares e doenças mentais, como depressão, esquizofrenia, entre outras.  

 A Equality Act considera também como deficiência para fins legais, doenças 

como o câncer, HIV e a esclerose múltipla. A lei também assegura que uma pessoa 

que tenha preenchido os requisitos para ser considerada legalmente deficiente e já 

não está mais nessa condição, mas pode ainda estar debilitada pelo tratamento feito 

para aquela deficiência, permanece protegida pela lei.  

 Dessa forma, percebe-se que essa visão mais moderna em relação à 

deficiência se constitui na característica mais marcante da Equality Act, que entende 
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a experiência da deficiência não como um privilégio de um grupo de pessoas, mas 

como uma realidade passível de ser vivida por qualquer pessoa, sujeita a acidentes, 

doenças graves e ao próprio envelhecimento natural.  

 

3.1.4 A Legislação Europeia 

 

 A União Europeia adotou, em 2000, políticas e programas voltados para 

campanhas de conscientização sobre a questão da discriminação de maneira geral. 

Em 2006, passou a adotar recomendações para promoção dos direitos e 

participação das pessoas com deficiência na sociedade, com objetivo de melhorar a 

qualidade de vida dessas pessoas na Europa. O plano de ações foi aprovado para o 

período de 2006-2015 e, orientados por essa política, os 27 países membros 

passaram a incorporar essas diretrizes a suas próprias legislações nacionais. 

 Na França, a principal lei sobre os direitos das pessoas com deficiência data 

de 11 de fevereiro de 20057. Para a lei francesa, constitui deficiência qualquer 

limitação de atividade ou restrição da participação na vida social experimentada por 

uma pessoa, decorrente de limitações duradouras ou permanentes de uma ou mais 

funções, físicas, sensoriais, mentais, cognitivas e psicológicas, de deficiência 

múltipla ou incapacitante condição de saúde. Além de referir-se aos direitos das 

pessoas com deficiência e à definição de deficiência para os devidos fins legais, a lei 

prevê a atuação de uma equipe multidisciplinar para avaliar as necessidades das 

pessoas deficientes e de uma comissão de direitos humanos para tomar decisões 

com base nos direitos à independência dessas pessoas. A lei prevê também o 

direito compensatório na forma de ajudas técnicas, ajudas para habitação e 

veículos, além de salário educação para as crianças. Com relação ao trabalho, a lei 

francesa utiliza o sistema de cotas e impõe pena severa para as empresas que não 

cumprem a determinação da cota de 6%. 

 Com relação à acessibilidade, a lei apoia o princípio da vida independente e 

da acessibilidade para todos, estabelecendo prazos para o cumprimento dessas 

determinações. Garante também o direito ao voto e demais direitos relativos à 

cidadania da pessoa com deficiência. A lei assegura também o reconhecimento da 

língua de sinais francesa e o direito do acesso com cão-guia aos lugares públicos.  

                                                           
7
 Informações do site: Handicap.fr . Disponível em: <http://informations.handicap.fr/decret-loi-fevrier-2005.php> 

Acesso em 01 ago. 2013. 
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 Na Espanha, a legislação vigente regula a política de emprego e cotas em 

favor das pessoas com deficiência no que se refere à igualdade de direitos de 

acesso ao emprego e à acessibilidade do trabalhador aos locais de trabalho. A 

legislação espanhola segue as diretivas da União Europeia em relação à 

discriminação, através das Leis nos 51/2003 e 62/2003 que tratam respectivamente 

das condições de trabalho e acesso ao emprego, e sobre o direito à acessibilidade e 

ao tratamento livre de discriminação na sociedade.  

 O Governo Espanhol tem empreendido esforços na formulação de políticas 

públicas para o reconhecimento dos direito e da igualdade das pessoas com 

deficiência. Essas políticas têm progredido apesar das dificuldades que essas 

pessoas ainda encontram para fazer valer seus direitos no país, onde 12% da 

população possui algum tipo de deficiência. Dois terços dessa população 

necessitam de assistência diária e a média da população com deficiência 

empregada, com idade entre 16 e 64 anos, é de apenas 33%.  

 A lei portuguesa reflete preocupações inclusivas no que refere à habitação, 

espaços públicos, a questão do direito ao acesso às informações pública e 

governamentais, além da acessibilidade nos sites do governo e serviços públicos. 

Portugal aprovou também uma política pública envolvendo vários ministérios, 

visando ao atendimento das pessoas com deficiência. Através dessa política, a 

Estratégia Nacional para a Deficiência (ENDEF), aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros de Portugal nº 97/2010, são focalizadas cinco grandes áreas 

de ação configuradas em eixos estratégicos: 

 

a) Eixo n.º 1 - Deficiência e multidiscriminação; 

b) Eixo n.º 2 - Justiça e exercício de direitos; 

c) Eixo n.º 3 - Autonomia e qualidade de vida; 

d) Eixo n.º 4 - Acessibilidades e design para todos; 

e) Eixo n.º 5 - Modernização administrativa e sistemas de informação. 

  

 A legislação portuguesa também ratificou a Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência em 2009 e o Plano de Ação para a Integração das 

Pessoas com Deficiências ou Incapacidade com vigência de 2006 até 2009.  
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3.1.5 A Legislação Latino-Americana 

 

 Na América Latina houve um avanço significativo na legislação sobre 

deficiência e acessibilidade. O aumento do interesse pelo assunto começa a ocorrer 

a partir da década de 1990, quando as lutas em favor dos direitos das pessoas com 

deficiência se intensificam em escala mundial. Alguns países se destacaram ao 

produzir legislações mais abrangentes e que enfatizam sua preocupação com as 

questões sociais associadas à questão da deficiência. É possível observar no 

conteúdo dessas leis que, embora a questão da reabilitação não tenha sido 

esquecida, uma forte influência dos novos parâmetros da CIF e da teoria do Modelo 

Social da Deficiência é evidente.   

 Na América do Sul, a legislação do Chile se destaca por sua abrangência e 

acentuado cunho social. Promulgada em 2010, a Ley 20.435, atualiza a legislação 

anterior, produzida na década de 1990. Segundo a legislação chilena, é dever do 

Estado promover a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, 

para tanto define os padrões de acessibilidade para a eliminação de barreiras nos 

prédios públicos e nos espaços urbanos. A lei menciona, por exemplo, que as 

bibliotecas públicas são obrigadas a ter a infraestrutura necessária para o 

atendimento de pessoas com deficiência. A educação é garantida nos 

estabelecimentos públicos, obedecendo a critérios inclusivos, mas garantindo o 

acesso à educação especial para aqueles cujas deficiências assim o exijam.  

 Com relação ao trabalho, a lei chilena cria programas de acesso ao emprego. 

Sem adotar política de cotas, no entanto, a lei prevê alguns benefícios 

compensatórios para as pessoas com deficiência que desejem se estabelecer no 

comércio ou como empresários. A importação de veículos adaptados, equipamentos 

e ajudas técnicas também é facilitada através de isenção de impostos e de taxas 

aduaneiras.  

 Na área social, a lei cria o Serviço Nacional de Deficiência, destinado a propor 

as políticas nacionais para as pessoas com deficiência, bem como a promoção da 

igualdade e inclusão social. Para fins de controle e para sua aplicação, a legislação 

criou um mecanismo de certificação, além da criação do Registro Nacional da 

Deficiência, em que devem ser cadastrados não apenas as pessoas com deficiência, 

como também os cuidadores, profissionais da saúde e de demais áreas 

relacionadas.  
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 A legislação chilena atende ainda a questões pontuais como é o caso da 

legalização do uso dos cães-guia, mas além de permitir o acesso desses animais, 

considerados ajudas técnicas aos locais públicos, ainda estabelece normas de uso e 

adestramento necessário. O país possui ainda uma lei que proíbe a discriminação, 

que não está atrelada apenas às questões da deficiência, mas constitui prerrogativa 

de todo cidadão chileno. 

 No México, a legislação segue a tendência atual de mudança de paradigma 

em relação à deficiência. Não apenas as questões relativas à medicalização e 

reabilitação são consideradas, mas, sobretudo, as sociais e inclusivas, bem como o 

direito das pessoas com deficiência de terem uma vida independente e produtiva. O 

país publicou em 2011 sua Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, tratando de forma ampla das questões que afetam as pessoas com 

deficiência, tais como trabalho, educação, saúde, assistência social, acessibilidade, 

esportes, lazer, turismo, habitação, acesso à informação e à tecnologia, entre outras.  

 À semelhança do Chile, a lei mexicana também segue a tendência da 

transversalidade, ou seja, os programas e políticas desenvolvidos passam pelos 

vários setores da administração pública, num sistema de ações coordenadas. Dessa 

forma, as ações não ficam limitadas a um ministério ou um órgão específico da 

esfera governamental, o que amplia a possibilidade de êxito das políticas e 

aplicação da lei. 

 Na Argentina, a legislação que trata da questão da acessibilidade das 

pessoas com mobilidade reduzida é mais antiga. A Ley 24.314 é de 1994 e 

substituiu uma lei de 1981. Em 2000, a Argentina aprovou a Convenção 

Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Pessoas Deficientes através da Ley 25.280/2000 e em 2008, através da Ley 

26.378/2008, o país aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

Deficientes e seu Protocolo Facultativo, da ONU. A lei de 1994 define a política do 

Estado Argentino para o atendimento das pessoas com deficiência em relação ao 

trabalho, educação, eliminação de barreiras e promoção da acessibilidade em 

prédios e transportes públicos. Essa legislação abrange ainda questões como 

aposentadoria especial, reabilitação, saúde mental e acessibilidade à informação na 

web. 

 No Uruguai, além da aprovação legal da CDPD, a legislação sobre deficiência 

segue o padrão observado na maioria dos países latino-americanos. A Ley 
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18.651/2010 oferece proteção integral às pessoas com deficiência nas áreas de 

educação, trabalho, assistência social, médica e psicológica, transporte público, 

reabilitação, formação de pessoal especializado em reabilitação, além da adequação 

urbana e acessibilidade tecnológica. A lei uruguaia revela sua preocupação com a 

necessidade da formulação de políticas públicas de Estado, ao criar a Comisión 

Nacional Honoraria de la Discapacidad, um conselho integrado por vários ministérios 

e instituições públicas do Uruguai, encarregado do monitoramento dessas políticas 

públicas no país. 

 É possível verificar ainda dentro do continente sul-americano exemplos de leis 

abrangentes e bem formuladas em países com Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) mais reduzido, como é o caso do Equador, que aprovou em 2012 uma lei 

orgânica, fundamentada nos princípios da igualdade, inclusão e acessibilidade para 

todos. A lei equatoriana, além de abordar questões essenciais, como saúde, 

educação e acessibilidade física para a vida independente, toca na questão do 

direito à informação e à comunicação acessível, enfatizando a acessibilidade em 

bibliotecas públicas e privadas, e também na formulação de políticas públicas de 

Estado.  

 O Peru também criou sua Ley General de la Persona con Discapacidad, em 

2012, substituindo a antiga lei de 1998. Trata-se de uma legislação abrangente, que 

atualiza a regulamentação do Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (CONADIS), criado em 1998.  

 Na América Latina, países como Colômbia, Venezuela, Bolívia, Paraguai, 

República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador e Panamá também 

produziram leis de acessibilidade com conteúdos inclusivos e sociais. Observou-se 

também que países como a Costa Rica e a Nicarágua constituem exceção dentro 

desse bloco latino-americano por possuírem legislações limitadas em seu conteúdo 

social, embora possuam preocupações inclusivas. A Nicarágua, por exemplo, apesar 

de possuir uma legislação recente (2011), possui conteúdo ainda muito marcado 

pelo Modelo Biomédico da Deficiência. Em Cuba, a legislação sobre o assunto é 

formada por várias leis e resoluções que contemplam as questões da acessibilidade 

sobre vários aspectos, mas não existe a adoção de uma lei específica que indique a 

existência de políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência.  

 O avanço na legislação latino-americana é um fator bastante positivo para o 

campo da deficiência. Os países estão seguindo uma tendência comum, baseados 
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nos conceitos de inclusão e observância dos direitos humanos apregoados pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Neste sentido, é inegável a 

influência positiva da CDPD e da CIF sobre as legislações europeias e latino-

americanas, que, ao adotarem os conceitos do Modelo Social da Deficiência, estão 

permitindo que se vislumbre a tão esperada mudança de paradigma no campo da 

deficiência. 

 

3.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
DEFICIÊNCIA  

 

A preocupação com as pessoas deficientes começa a aparecer na Legislação 

Brasileira a partir da década de 1940 e as referências encontradas na legislação 

nesse período têm, sobretudo, um caráter protetivo. O Código Penal, por exemplo, 

refere-se às pessoas com deficiência, sobretudo quando determina aumento ou 

agravante de pena para crimes cometidos contra pessoas nessa condição, à 

semelhança do tratamento dados aos indígenas, idosos e gestantes. Nesse período, 

apenas duas leis aprovadas em 1965 traziam certa preocupação com a qualidade de 

vida das pessoas com deficiência, a Lei nº 4.613, que determinava a isenção de 

impostos para a importação de veículos especiais, e a Lei nº 4.737, que instituía o 

Código Eleitoral e determinava a facilitação do acesso de pessoas com deficiência 

às zonas eleitorais e locais de votação.  

Apesar de já existir em outros países um movimento em prol da 

acessibilidade durante a década de 1970, no Brasil foi pouco percebido, uma vez 

que esse foi um período bastante conturbado da história brasileira, marcado pelo 

cerceamento dos direitos individuais e políticos impostos pelo regime militar, que 

permaneceu no poder até meados da década de 1980. Não há, portanto, registros 

de legislação com preocupações inclusivas para pessoas com deficiência nesse 

período. Só a partir da década de 1980 é que alguns avanços começam a ser 

notados. 

 O primeiro indício de avanço refere-se à Lei nº 7.070, que confere pensão 

especial e isenção de impostos referentes aos benefícios para deficientes vitimados 

pela Síndrome da Talidomida. Essa lei nasce para tentar reparar um grave erro 

cometido pelo Governo Brasileiro.  
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 A talidomida é uma substância extremamente perigosa, que foi sintetizada 

pela primeira vez na Alemanha, em 1954, e comercializada como um sedativo para 

combater enjoos matinais em mulheres grávidas. Os testes realizados com essa 

droga na época não detectaram os efeitos colaterais que ela poderia causar. Na 

verdade, os procedimentos para testar um medicamento na década de 1950 eram 

pouco rigorosos de modo que os testes feitos em ratos não indicaram a existência 

de problemas porque esses roedores metabolizaram a droga de modo diferente, não 

revelando assim o terrível dano que ela poderia causar em fetos humanos – 

deformações nos membros superiores, inferiores, na coluna vertebral, além de 

cegueira e surdez.  

 Depois de muitos protestos, a talidomida finalmente foi proibida mundialmente 

em 1961, mas no Brasil permaneceu no mercado como um medicamento sem 

efeitos colaterais até o ano de 1965, quando começou a ser prescrita como auxiliar 

no tratamento da hanseníase, sob a aprovação da agência reguladora americana, 

Food and Drug Administration (FDA). 

 Segundo Oliveira, Bermudez e Souza (1999), nos Estados Unidos o uso da 

talidomida não chegou a ser livre como no Brasil, em razão das exigências de 

segurança da FDA, que aprovou o uso da droga apenas para o tratamento da 

hanseníase. Sem controle por parte das autoridades sanitárias, o medicamento pôde 

ser comprado livremente sem prescrição médica, pois a empresa responsável por 

sua comercialização disseminava a ideia de uma droga multipotente e sem efeitos 

colaterais. 

 Dessa forma, graças à desinformação da população e falta de campanhas 

educativas por parte dos órgãos governamentais, muitas crianças nasceram com 

membros encurtados e deformados, cegas e surdas, e até hoje a talidomida faz 

vítimas no Brasil. Mesmo após 1965, os bebês da talidomida continuaram a nascer, 

constituindo assim, a segunda geração de vítimas. Segundo Oliveira, Bermudez e 

Souza, (1999), em 1992 foram identificados 21 casos de pessoas com a síndrome 

da talidomida nascidas depois de 1965 no Brasil. Barros, Moreira e Moreira (2010) 

mencionam ainda a ocorrência de três casos ocorridos entre os anos de 2005 e 

2006, registrados pelo Sistema Nacional de Informação sobre Teratógenos, 

causados por automedicação. Os autores chamam a atenção também para o dilema 

ético que se estabelece no uso da talidomida – de um lado, o perigo dos efeitos 
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colaterais nas mulheres férteis e de outro, a sua eficácia no tratamento da 

hanseníase e outras enfermidades.  

 Após intensa campanha que teve início em 1976 com a ação judicial entre o 

laboratório fabricante e o Governo Brasileiro, finalmente em 1982 foi sancionada a 

lei, através da qual o Brasil toma para si a responsabilidade pelo terrível desastre. A 

lei prevê o benefício de pensão vitalícia aos chamados “bebês da talidomida”, 

nascidos desse trágico episódio, de forma a reparar um erro do passado que ainda 

ameaça o presente, uma vez que a talidomida ainda é distribuída em hospitais e 

postos de saúde brasileiros para o combate da hanseníase. 

 No final da década de 1980, um avanço significativo se verifica. A Lei nº 7.853 

nasce para assegurar o pleno exercício de direitos individuais das pessoas com 

deficiência, relacionados ao trabalho, a edificações e à educação. Destaca-se a 

preocupação com a área do trabalho e recursos humanos, a preocupação com a 

formação de professores de nível médio visando à educação especial, à qualificação 

para atendimento de pessoas com necessidades específicas, e o incentivo à 

pesquisa relacionada ao campo da deficiência. A preocupação com as edificações 

se concentra na remoção de barreiras físicas nos edifícios públicos, logradouros e 

meios de transporte.  

 Na área da educação, a lei procura assegurar os direitos de inclusão no 

sistema público de educação especial, oferta gratuita e obrigatória de vagas em 

estabelecimentos públicos, oferta de programas em educação especial nas unidades 

hospitalares, acesso a todos os benefícios aos demais estudantes, tais como 

material escolar, merenda, bolsas de estudo e matrícula compulsória em cursos 

regulares para pessoas com deficiência que não necessitam de ensino especial. 

 Na década de 1990, observa-se o estabelecimento das quotas relacionadas 

ao trabalho das pessoas com deficiência. A Lei nº 8.112 determina quota de até 20% 

para admissão no serviço público, concede horário especial ao servidor com 

deficiência, sem prejuízo de seus proventos, e ainda concede pensão vitalícia aos 

dependentes com deficiência. A Lei nº 8.213 estabelece as quotas para admissão de 

pessoas com deficiência no setor privado, da seguinte forma:  

 

a) até 200 funcionários.................... 2%; 

b) de 201 a 500 funcionários........... 3%; 

c) de 501 a 1.000 funcionários......... 4%; 
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d) a partir de 1.001 funcionários....... 5%. 

  

 Ocorre que o cumprimento dessas leis de quotas tem sido muito 

comprometido e questionado. Além do desinteresse, preconceito e desinformação 

de muitos empresários que preferem não contratar pessoas com deficiência, deve-

se considerar também que as empresas alegam não conseguir cumprir a 

determinação legal em virtude da falta de qualificação dessas pessoas. Certamente, 

as barreiras no acesso à educação têm inviabilizado uma melhor qualificação para o 

trabalho das pessoas com deficiência, impedindo que elas usufruam dos benefícios 

legais.  

 Neste sentido, faz-se necessário reformular as políticas de educação para o 

trabalho, que tradicionalmente vêm sendo adotadas no Brasil, na maioria das vezes 

voltadas para trabalhos manuais e artesanato, que limitam as reais possibilidades 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É necessário adotar políticas 

mais inclusivas, focalizadas na capacidade de trabalho dessas pessoas, de acordo 

com suas aptidões e anseios e não de acordo com o que a sociedade acha que elas 

podem fazer. Não adianta, portanto, criar um sistema de quotas, sem antes 

promover a formação e qualificação dessas pessoas para o trabalho.  

 Nos anos 1990, outra lei que merece destaque é a Lei nº 9.394, que dispõe 

sobre as diretrizes e bases da educação brasileira. A LDBEN tem capítulo dedicado 

à educação especial, determinando o atendimento de alunos com deficiência em 

classes ou escolas especializadas apenas quando não for possível a integração em 

classes comuns de ensino regular. A lei determina também a adequação de 

currículo e métodos educativos às necessidades dessa clientela, além da 

especialização necessária dos professores que atuam nessa área. A LDBEN se 

constitui em um marco importante por trazer um conteúdo inclusivo que se coaduna 

com os tratados e declarações internacionais relacionados aos direitos das pessoas 

com deficiência à educação, dos quais o Brasil é signatário.  

 Outro marco da Legislação Brasileira foi a Lei nº 8.742, a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), que dispõe sobre a organização da assistência social 

brasileira, sendo o seu principal ponto o estabelecimento do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) devido às pessoas com deficiência e idosos. A regulamentação 

dessa lei só ocorreu 14 anos depois, através do Decreto nº 6.214, de 26 de 

setembro de 2007. O BPC se constitui hoje numa importante política pública de 
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redistribuição de renda, através da qual o Governo Federal transfere aos seus 

beneficiados renda mensal correspondente a um salário mínimo vigente no país, 

para pessoas idosas e com deficiência que comprovem a incapacidade para o 

trabalho. 

 Para fins de avaliação das pessoas com deficiência que pleiteiam o benefício, 

o Governo Federal adotou a CIF. Dessa forma, as pessoas com deficiência são 

submetidas a uma perícia médica e social. Entretanto, alguns estudiosos 

questionam o conceito de deficiência que permanece especificado no decreto que 

regulamenta a LOAS, em seu artigo quarto, definindo a pessoa com deficiência 

como “aquela cuja deficiência a incapacita para a vida independente e para o 

trabalho.” De acordo com Santos (2010, p. 126), “[...] o uso dos qualificadores 

incapacidade para o trabalho e para a vida independente.” (grifo do autor) na 

definição apresentada para o BPC pode ser explicado por dois motivos: 

 
Primeiro, tais especificações na legislação assistencial podem ser uma 
tentativa de dar objetividade à definição de quem seria o deficiente, ao 
agregar indicadores, como trabalho e independência, para mensurar a 
desigualdade pela deficiência. Em segundo lugar, a eleição de uma 
terminologia específica de deficiência para o BPC pode ser resultado da 
ausência de um conceito universal adotado pela legislação brasileira que 
pudesse descrever as pessoas com deficiência. (SANTOS, 2010, p.126).  

 

 Essa indefinição terminológica apontada pelo autor fez com que o BPC 

mudasse por cinco vezes a forma de avaliar a deficiência, e foi com o objetivo de 

resolver esse problema conceitual que o Governo Brasileiro passou a adotar os 

parâmetros da CIF para avaliar as condições biopsicossociais dos postulantes ao 

benefício. Todavia, apesar de essa iniciativa ter significado um avanço para o país, 

por agregar ideias do modelo social contidas na CIF à política pública brasileira, a 

definição baseada em conceitos equivocados, infelizmente, continua a fazer parte do 

texto legislativo.  

A década de 1990 chega ao fim com uma importante contribuição: a Lei nº 

9.610, que altera a legislação sobre os direitos autorais. Apesar de não ser uma lei 

direcionada à questão da deficiência, vem contribuir de forma bastante significativa 

para a ampliação das possibilidades de acesso à informação pelos cegos e 

deficientes visuais. Segundo seu artigo 46: 
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Não constitui ofensa aos direitos autorais:  
I - a reprodução: 
[...] 
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de 
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja 
feita mediante o sistema braille ou outro procedimento em qualquer suporte 
para esses destinatários. (BRASIL, 1998). 

  

 Na área da educação, destaca-se a Lei nº 10.172, que aprova o Plano 

Nacional de Educação, publicando em seu anexo um diagnóstico sobre a educação 

especial no Brasil e estabelecendo suas diretrizes, objetivos e metas. 

 É importante destacar ainda a Lei nº 10.436, que reconhece como língua ou 

sistema linguístico a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Além do reconhecimento 

legal do uso de LIBRAS, a lei assegura a difusão do ensino da língua, apoiando seu 

uso como meio de comunicação nas comunidades surdas do Brasil.  

 Para as pessoas com deficiência visual, sobretudo as pessoas cegas, a Lei nº 

11.126 se constituiu em importante avanço, apesar de tratar-se de uma questão 

pontual. A lei dispõe sobre o direito de ingresso e permanência da pessoa com 

deficiência, acompanhada de cão-guia, em ambientes públicos e de uso coletivo, 

como bares, restaurantes, cinemas e teatros. Embora o uso de cães-guia seja ainda 

um privilégio ao alcance de uma pequena parcela de pessoas cegas, tendo em vista 

o seu custo elevado, sua relevância reside principalmente no caráter inclusivo, pois 

permite a essas pessoas maiores condições de independência e mobilidade.  

 No final do ano de 2011, o Governo Federal lança o Plano Viver sem Limites, 

através do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que institui o Plano 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas uma vez, a legislação se 

baseia nos princípios e termos da CDPD. As diretrizes da nova política não diferem 

muito das já existentes em outros textos legislativos. O decreto institui um comitê 

gestor, encarregado de definir as políticas, programas e ações, além de definir a 

formação do Grupo Interministerial de Articulação e Monitoramento do Plano Viver 

sem Limite, que envolve vários ministérios, sob a coordenação da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República. O texto é pouco esclarecedor 

quanto à ação prática do plano, pois deixa a execução a cargo do comitê gestor e 

não especifica muito bem as suas diretrizes. Entretanto, segundo informações 

veiculadas no site oficial8 o plano prevê um investimento total de 7,6 bilhões até 

2014. O site informa ainda que o balanço do plano até agosto de 2012 registra sua 

                                                           
8
 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/viversemlimite> Acesso em: 13 ago. 2013. 
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atuação no acesso à educação, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC), no trabalho e assistência social através do BPC e 

na habitação através do Programa Minha Casa Minha Vida.  

 O plano inclui também financiamentos e linhas de crédito com reduções de 

juros e encargos para o acesso a Tecnologia Assistiva visando a melhorias na 

acessibilidade e promoção da vida mais independente. Com relação à formulação de 

uma política específica para o acesso à informação, contudo, nenhuma proposição 

foi feita, nem no texto da lei, nem em relação às ações do programa até o presente 

momento. 

 Essa breve análise da Legislação Brasileira sobre deficiência e acessibilidade 

permite observar que o conteúdo das leis tem evoluído bastante, sendo possível 

creditar sua consistência à atuação dos movimentos de luta pelos direitos humanos 

e das pessoas com deficiência que se intensificaram, sobretudo, após a década de 

1970. Verifica-se, também, a existência de uma variedade muito grande de leis com 

preocupações legítimas que se coadunam com os anseios das pessoas com 

deficiência e com a causa dos direitos humanos. A adoção da Convenção da ONU 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2009, influenciou de forma 

decisiva a atuação dos parlamentares brasileiros, que passaram a legislar na 

perspectiva desse documento. 

 Entretanto, o que se questiona em última instância não é a elaboração de leis 

e decretos em favor da deficiência, mas, sobretudo, a eficácia dessas leis em termos 

práticos com reflexos diretos na vida diária da pessoa com deficiência. Infelizmente, 

no Brasil a abundância de leis não tem significado a existência de um amparo legal 

sólido para a causa da deficiência. Muitas dessas leis levam até anos para serem 

regulamentadas. Algumas permanecem no papel e não são observadas, pois não 

são transformadas em políticas públicas que garantam o seu cumprimento.  

 Dessa forma, legislar apenas não é suficiente e para que essas leis realmente 

se transformem em instrumentos eficazes é necessário que a deficiência deixe de 

ser vista como uma tragédia pessoal, como ensina o Modelo Biomédico da 

Deficiência, e passe a ser compreendida de fato no seu aspecto social tanto pelo 

Estado como pela sociedade, e para que tal conscientização se estabeleça é 

fundamental que haja informação disponível para todos.  
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3.2.1 A Lei da Acessibilidade e a Nova Lei de Acesso à Informação  

 

 A chamada lei da acessibilidade do Brasil (Lei nº 10.098) é de 2000, mas foi 

regulamentada quatro anos depois de sua aprovação através do Decreto nº 5.296. 

Essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade, incluindo no seu bojo redução de barreiras nas vias e espaços 

públicos, reforma e construção de edifícios públicos e privados, transporte urbano, 

desenho e mobiliário urbano, sinais, semáforos, ajudas técnicas, comunicação, entre 

outros. Entretanto, a experiência diária das pessoas com deficiência parece indicar 

que muito do que está escrito na lei permanece sem aplicação prática. A 

acessibilidade nas edificações públicas e privadas, por exemplo, continua sendo 

problema mesmo após quase uma década de regulamentação da lei. Apesar da 

exigência dos padrões de acessibilidade para emissão de carta de “habite-se”, 

contido no texto da lei, muitos edifícios têm sido erguidos ignorando as normas 

técnicas exigidas. 

 Em seu capítulo sexto, que trata do acesso à informação e à comunicação, a 

lei regula a acessibilidade nos serviços de telecomunicação (telefonia móvel/fixa e 

TV) e na internet. Nesse ponto é possível verificar omissões no texto legislativo em 

relação aos direitos das pessoas com deficiência ao acesso à informação em 

bibliotecas e unidades de informação. A lei prevê a acessibilidade em prédios 

públicos, mas no caso das bibliotecas não há nada que contemple necessidades 

peculiares, como acervos e equipamentos especiais, softwares, mídias específicas, 

além da formação de pessoal com competências próprias para o atendimento de 

pessoas com deficiência.  

 Infelizmente, além dos prejuízos causados às bibliotecas e seus usuários, 

essa omissão tem desdobramentos que se verificam em legislações posteriores, 

como é o caso da Lei nº 12.527/2011, que regula o direito ao acesso à informação 

previsto na Constituição Federal. De acordo com essa lei, as medidas para garantir 

a acessibilidade para pessoas com deficiência devem ser adotadas nos termos da 

Lei nº 10.098/2000 e no artigo nono da CDPD, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 

186/2008. Ocorre que nem a lei de acessibilidade nem o artigo nono da Convenção, 

aprovada pelo Brasil, especificam o direito ao acesso à informação através de 

bibliotecas ou unidades de informação. Assim, as políticas de acesso à informação 

para pessoas com deficiência, que deveriam existir a partir da legislação vigente, 
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deixam de ser formuladas e o acesso dessa parcela da população à informação e ao 

conhecimento fica cada vez mais difícil.  

 Depreende-se, portanto, que apesar do seu conteúdo inclusivo e social, a lei 

da acessibilidade brasileira carece de reformulação. Talvez a solução esteja na 

formulação de um texto mais abrangente, a exemplo de países europeus e latino-

americanos, que vêm produzindo leis que buscam abarcar todas as questões que 

afetam a deficiência, e o fazem observando princípios de transversalidade, para que 

as ações sejam efetivadas por todos os setores da administração pública, tratando 

as questões da deficiência não como algo que pertence a uma pequena parcela da 

população, mas como algo possível de acontecer na vida de qualquer pessoa que 

está viva ou que experimenta o envelhecimento.  

 A seção seguinte se detém na relação da deficiência com a tecnologia, 

através da apresentação dos conceitos de Tecnologia Assistiva e Desenho 

Universal, ambos de importância fundamental para a discussão sobre a questão da 

acessibilidade e da deficiência.  
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4 TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, ACESSIBILIDADE E 
DEFICIÊNCIA 

 

 Não há dúvida de que o mundo em que vivemos está passando por um 

processo de transformação e as chamadas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), que começaram a tomar forma por volta dos anos 1960, são 

responsáveis por um grande impacto sofrido pelos indivíduos na vida social, nas 

suas relações de trabalho, laser e, sobretudo, na forma como passaram a se 

comunicar e a obter informações. Para Castells (2006), essas tecnologias se 

difundiram de forma desigual no mundo, mas não são elas que determinam a 

sociedade.   

 
A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, 
valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, 
as tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis 
aos efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. (CASTELLS, 2006, p. 
17). 

 

 Esse impacto causado pelas TIC tem promovido mudanças nos hábitos e nas 

relações sociais, que hoje já não ocorrem, necessariamente, do modo tradicional, ou 

seja, a partir do contato pessoal entre as pessoas. Para Morigi e Pavan (2004, p. 

117), essas relações “[...] passaram a ser mediadas pelo computador, 

independentes de espaço e tempo definidos.” Nessa nova era, conhecimento e 

informação adquirem valores inestimáveis e as novas tecnologias estão 

reconfigurando todo o processo de acesso e apropriação desses valores 

fundamentais para o indivíduo.  

 Nesse cenário que se reconfigura através do avanço da tecnologia, situa-se a 

questão da deficiência, cuja luta pela inclusão e por uma sociedade mais inclusiva 

coincide historicamente com o início da explosão tecnológica nos anos 1960, 

quando se verifica o embrião do movimento das pessoas com deficiência pelos 

direitos a uma vida independente e produtiva e acesso à vida em sociedade como 

todo o cidadão. A teoria do Modelo Social da Deficiência coloca em cheque as 

questões dos direitos dessas pessoas ao trabalho, ao laser, à educação, ao 

conhecimento e à vida de maneira geral.  

 A importância da tecnologia para a deficiência não se resume apenas ao uso 

de instrumentos e ajudas para a reabilitação, visando ao bem-estar, mas as novas 

tecnologias têm servido de instrumento para que as pessoas com deficiência 



80 
 

possam demonstrar que são capazes de realizar, produzir e viverem uma vida plena 

e cidadã, apropriando-se dos seus direitos fundamentais. Destacam-se, dessa 

forma, a Tecnologia Assistiva (TA), cujo valor fundamental está em permitir à pessoa 

com deficiência, sobretudo, o acesso à vida independente, e o Desenho Universal 

(DU), que mais do que uma TA, se constitui em um conceito libertador e democrático 

para a vida dessas pessoas.  

  

4.1 TECNOLOGIA ASSISTIVA (TA): AJUDAS PARA VIDA INDEPENDENTE 

 

4.1.1 O Conceito 

 

 O termo Tecnologia Assistiva (TA) surgiu a partir de 1988. De acordo com 

Bersch, 

 
TA é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de 
recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 
promover vida independente e inclusão. (BERSCH, 2008, p. 2). 

 

 Apesar de ser um termo novo e alvo de um processo de discussão conceitual, 

é possível afirmar que a utilização dos recursos de TA, ao contrário, não constitui 

uma novidade, uma vez que tais recursos vêm sendo usados pelo homem desde a 

pré-história e primórdios da civilização. 

 Segundo Galvão Filho (2009a, p. 207), “Qualquer pedaço de pau utilizado 

como uma bengala improvisada, por exemplo, caracteriza o uso de um recurso de 

Tecnologia Assistiva.” Num sentido amplo, o uso das ferramentas que objetivam 

facilitar a vida das pessoas ocorre em decorrência da evolução tecnológica que a 

humanidade vem experimentando desde os primórdios da civilização. Da mesma 

forma que o homem inventou os talheres para facilitar a sua alimentação e tantos 

outros instrumentos como a caneta, o telefone e o computador, os recursos de TA 

foram sendo inventados, muitas vezes através de soluções simples e baratas, 

visando facilitar o dia a dia e o desempenho de funções específicas por pessoas 

com deficiência. Assim, não se trata de um conceito novo, mas de conferir a esse 

conceito a terminologia adequada para ser utilizada nas formulações de políticas e 

discussões sobre o tema. 
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 A TA se constitui, portanto, em recurso da pessoa com deficiência e não do 

profissional da área de saúde ou de outras áreas específicas que trabalham com a 

questão da deficiência. Ela é utilizada pela pessoa em seu cotidiano, com objetivo 

de promover a sua independência e não a sua reabilitação, diferenciando-se, dessa 

maneira, das tecnologias médicas e educacionais, utilizadas para obter progressos 

na reabilitação e na educação especial. Nesse sentido, Bersch conclui: 

 
A TA deve ser então entendida como um auxílio que promoverá a 
ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará a 
realização da função desejada e que se encontra impedida por 
circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento. Podemos então dizer 
que o objetivo maior da TA é proporcionar à pessoa com deficiência maior 
independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de 
sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 
aprendizado e trabalho. (BERSCH, 2008, p. 2). 

 

 Rocha e Castiglioni (2005, p. 98), em análise sobre TA, partem da suposição 

de que esses recursos se constituem em “[...] um fenômeno multidimensional, que 

envolve aspectos mecânicos, biomecânicos, ergonômicos, funcionais, 

cinesiológicos, éticos, estéticos, políticos, afetivos, subjetivos e como tal deve ser 

analisado.” As autoras chamam a atenção também para o uso da TA, pois uma vez 

que esses recursos estão relacionados ao processo de autonomia de quem os 

utiliza, a decisão de usá-los deve ser da pessoa com deficiência ou idosa. Essa 

decisão não é tão simples como se imagina e vários fatores podem contribuir para 

que ela seja tomada. O desconhecimento da tecnologia disponível é um deles, 

aliado à questão econômica que acaba determinando também a falta de acesso às 

inovações tecnológicas. As autoras apontam, ainda, que características pessoais 

dos usuários podem influenciar na aceitação do uso da tecnologia.  

 Além disso, uma questão muito importante deve ser considerada: a opção 

pessoal da pessoa com deficiência deve ser respeitada, por ser ela a consumidora 

final das adaptações e inovações propostas. Observa-se, entretanto, que muitas 

vezes esse consumidor final não é consultado sobre a funcionalidade de uma TA a 

ser introduzida no mercado. As consultas são dirigidas aos acompanhantes e 

cuidadores, que apesar de participarem do cotidiano dessas pessoas, não vivenciam 

de fato a deficiência e, portanto, não são capazes de fornecer os dados precisos 

visando ao aperfeiçoamento dos equipamentos e adaptações. 

 Rocha e Castiglioni concluem: 
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Os recursos tecnológicos não são em si nem facilitadores, nem 
dificultadores de processos de inclusão social, de satisfação e realização 
pessoal e de grupos sociais, tão pouco promotores de independência e 
autonomia. Considera-se aqui, que a utilização dos mesmos deve estar 
contextualizada em processos de construção de histórias de vida 
particulares, inseridas em processos de exercício pleno da cidadania e de 
felicidade dos seus usuários. Para tanto, há de se reafirmar a necessidade 
de abordagens que considerem os aspectos que estão presentes nas 
histórias de vidas das pessoas com deficiência, os sentidos que os 
equipamentos ou a falta de acesso a eles têm para essas pessoas, os 
sentidos sociais, educacionais e políticos presentes. (ROCHA, 
CASTIGLIONI 2005, p. 103). 

 

 Ainda que a TA não possa ser, por si só, o fator determinante para promoção 

da independência da autonomia da pessoa com deficiência, as autoras foram felizes 

ao afirmar que o uso da tecnologia deve estar contextualizado na história de vida de 

cada pessoa com deficiência, de modo a influir significativamente na sua 

emancipação pessoal.  

 

4.1.2 O Conceito Oficial Brasileiro 

  

 Apesar de algumas variações terminológicas verificadas, a expressão 

Tecnologia Assistiva prevalece como oficial, tendo sido defendida por Sassaki 

(1996) com a seguinte argumentação: 

 
Mas como traduzir assistive technology para o português? Proponho que 
esse termo seja traduzido como tecnologia assistiva pelas seguintes razões: 
Em primeiro lugar, a palavra assistiva não existe, ainda, nos dicionários da 
língua portuguesa. Mas também a palavra assistive não existe nos 
dicionários da língua inglesa. Tanto em português como em inglês, trata-se 
de uma palavra que vai surgindo aos poucos no universo vocabular técnico 
e/ou popular. É, pois, um fenômeno rotineiro nas línguas vivas. Assistiva 
(que significa alguma coisa "que assiste, ajuda, auxilia") segue a mesma 
formação das palavras com o sufixo "tiva", já incorporadas ao léxico 
português. [...] Nestes tempos em que o movimento de vida independente 
vem crescendo rapidamente em todas as partes do mundo, o tema 
tecnologia assistiva insere-se obrigatoriamente nas conversas, nos debates 
e na literatura. Urge, portanto, que haja uma certa uniformidade na 
terminologia adotada, por exemplo com referência à confecção/fabricação 
de ajudas técnicas e à prestação de serviços de intervenção tecnológica 
junto a pessoas com deficiência. (SASSAKI, 1996). 

 

 A oficialização do conceito pelo Governo Brasileiro ocorreu em 2007, através 

da portaria nº 142 do Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), grupo instituído em 2006, 

ligado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

(SEDH/PR) e formado por especialistas e representantes da esfera governamental 

para formular políticas governamentais em parceria com a sociedade civil referente à 
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área de TA. Para chegar ao conceito oficial brasileiro, o CAT realizou uma revisão 

no referencial teórico internacional sobre o assunto. Conforme informa Bersch 

(2008), foram pesquisados os termos: Tecnologia Assistiva, Tecnologia de Apoio, 

Ajudas Técnicas, Ayudas Tecnicas, Assistive Technology e Adaptive Technology, 

tendo sido aprovada a seguinte definição: 

 
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, f.3). 
 

 Analisando o conceito adotado, nota-se que o Governo Brasileiro optou por 

uma concepção ampla e por reconhecer o caráter interdisciplinar da TA, revelando 

assim uma influência do Modelo Social da Deficiência. De acordo com Galvão Filho 

(2013), essa amplitude conceitual favorece e incentiva as pesquisas para o 

desenvolvimento e inovação no setor, além de contribuir para o “[...] 

aperfeiçoamento de políticas públicas de fomento, produção e disponibilização e 

concessão de TA.” (GALVÃO FILHO, 2013, p. 3).  

 O surgimento de novas políticas públicas de acessibilidade, como é o caso do 

recente Plano Viver sem Limites, lançado pelo Governo Federal, com destinação de 

7,6 bilhões de reais a serem investidos no período de 2011 a 2014, demonstra o 

aumento do interesse pela TA em diversas áreas. Isso certamente implica a 

necessidade de se dar continuidade aos estudos sobre TA, de modo a que se 

obtenha uma precisão conceitual cada vez mais apurada para que os incentivos 

alcancem realmente o setor. A amplitude do conceito tem levado a ocorrência de 

polêmicas com relação ao que deve ou não ser considerado como TA.  

 Galvão Filho (2013) chama a atenção, por exemplo, para o fato de que nem 

tudo pode ser considerado como TA, mesmo que esteja de alguma forma 

relacionada às pessoas com deficiência. Um exemplo disso se refere aos 

equipamentos médicos e de reabilitação que não devem ser classificados com 

recursos de TA, mas são assim classificados, sob o argumento de que esses 

equipamentos visam reabilitar para promover autonomia do deficiente. Na verdade, 

esse tipo de equipamento se constitui em instrumentos de trabalho dos profissionais 

da saúde e não em recursos de usuários de TA.  
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 Outro exemplo se configura no setor educacional. Galvão Filho (2013, p. 6) 

nos informa a existência no mercado de “[...] softwares educacionais que se auto 

intitulam como ‘Tecnologia Assistiva para o aprendizado’ [...]”. Aqui os recursos de 

tecnologia educacional são instrumentos de trabalho do professor. Além disso, no 

caso de um software indicado para alfabetização de pessoas com síndrome de 

Down, como exemplificado pelo autor, tratar do desenvolvimento cognitivo de 

pessoas com essa síndrome é algo complexo. A estrutura mental e a forma de 

aprender dessas pessoas é a mesma de qualquer outra, não justificando a 

existência de um método especial ou a exigência de uma tecnologia educacional 

específica (GALVÃO FILHO, 2013).  

 Assim, deve-se ter muito cuidado ao classificar recursos de TA, tendo em 

vista que a ampliação desmedida do conceito pode levar a prejuízos para os seus 

reais usuários na medida em que as verbas destinadas ao desenvolvimento e 

acesso a essa tecnologia, por programas e políticas públicas de Estado, podem 

acabar sendo desviadas para outros setores. É necessário, portanto, que os estudos 

caminhem em direção da precisão e rigor desse novo conceito.  

 

4.1.3 Classificação por Categorias 

 

 Os recursos de TA são organizados ou classificados em categorias de acordo 

com as suas respectivas funcionalidades. Galvão Filho (2009a) e Bersch (2008) 

citam algumas classificações: 

 

a) Classificação da ISO9999/2002 – importante classificação 

internacional que propõe onze classes para a TA. Apesar de 

amplamente utilizada no mundo, essa classificação encontra alguns 

obstáculos terminológicos e o fato dela ser mais orientada para 

produtos fez com que o Consórcio EUSTAT da União Europeia 

recomendasse que outras classificações também fossem utilizadas.  

b) Classificação HEART – Horizontal European Activities in 

Rehabilitation Technology, surgiu no âmbito do Programa TIDE –  

Technology Initiative for Disabled and Elderly People da União 

Europeia. A classificação organiza os conhecimentos sobre TA em 

componentes técnicos, humanos e sociais. Apesar de menos utilizada 
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do que a ISO9999, essa classificação parece atender melhor a uma 

concepção de TA que vá além dos produtos e dispositivos que a 

compõem. 

c) Classificação MPT – Matching Persons and Technology. Essa 

classificação é orientada para atividades domésticas, saúde, lazer, 

cuidados pessoais, emprego, comunicação, mobilidade, visão, audição, 

cognição, leitura/escrita e aprendizagem. É considerada também como 

a menos sistemática das classificações de TA. 

  

 O Quadro 1 apresenta uma classificação de TA construída com fins didáticos 

por Bersch (2008), que leva em consideração outras classificações e se baseia em 

diretrizes da ADA.   

Quadro 1 – Categorias de Tecnologia Assistiva (TA)  

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

1. Auxílios para a vida 
diária 

Auxílios em tarefas rotineiras tais como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho, 
escrever, etc. 

2. CAA - Comunicação 
Aumentativa e Alternativa 

Atende pessoas sem a fala, com escrita funcional ou com déficit comunicativo; 
utiliza pranchas com os símbolos PCS ou Bliss, além de vocalizadores e 
softwares especializados. 

3. Recursos de 
acessibilidade ao 
computador 

Hardware e software idealizados para tornar o computador acessível: teclados 
modificados, mouses especiais, síntese de voz, softwares especiais de 
reconhecimento de voz, leitores de texto, linha Braille, etc. 

4. Sistemas de controle 
de ambiente 

Sistemas eletrônicos que possibilitam controlar remotamente os aparelhos 
eletroeletrônicos, sistemas de segurança, localizados em ambiente domestico ou 
do trabalho. 

5. Projetos arquitetônicos 
para acessibilidade 

Projetos de edificação e urbanismo para mobilidade de todas as pessoas 
independente de sua condição física ou sensorial; adaptações estruturais e 
reformas destinadas a reduzir barreiras físicas existentes. 

6. Órteses e Próteses Próteses: membros artificiais para substituir partes ausentes do corpo; Órteses: 
peças colocadas junto a um segmento do corpo para auxiliar na mobilidade, 
postura e funções manuais (talas, apoios etc.). 

7. Adequação Postural Recursos que promovem adequações em todas as posturas do corpo; 
Adaptações para cadeira de rodas através de almofadas especiais, assentos e 
encostos anatômicos, posicionadores e contentores para maior estabilidade e 
postura adequada do corpo. 

8. Auxílios de mobilidade Cadeiras de rodas manuais e elétricas, bases móveis, andadores, scooters de 
três rodas, muletas, andadores, etc. usados para a melhoria da mobilidade 
pessoal. 

9. Auxílios para cegos ou 
pessoas com visão 
subnormal 

Lupas, lupas eletrônicas, impressoras Braille, ampliadores de telas, leitores de 
texto, ampliadores óticos. 

10. Auxílios para surdos 
ou pessoas com déficit 
auditivo 

Aparelhos para surdez, telefones com teclado teletipo (TTY), sistemas com 
alerta tátil visual, etc. 

11. Adaptações em 
veículos 

Acessórios e adaptações para condução de veículos, elevadores para cadeiras 
de rodas, usados no transporte pessoal. 

Fonte: Categorias citadas por Bersch (2008), com base nas diretrizes da ADA para TA 

  

 A autora destaca de forma coerente que a importância dessa classificação 

“[...] está no fato de organizar a utilização, prescrição, estudo e pesquisa de recursos 
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e serviços em TA, além de oferecer ao mercado focos específicos de trabalho e 

especialização.” (BERSCH, 2008, p. 4). 

 A Figura 1 mostra exemplos de TA de auxílios para a vida diária, onde 

questões simples como comer, vestir-se e usar um computador são resolvidas 

através do uso de utensílios e soluções pensadas para facilitar a vida do usuário.  

 

Figura 1 – Auxílios para a vida diária 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <acessibilidademeudireito.blogspot.com> Acesso em: 11 jul. 2013 

  

 A Figura 2 mostra uma prancha com símbolos PCS e a Figura 3 mostra os 

símbolos Bliss, utilizados para comunicação de pessoas sem fala ou com déficit 

comunicativo e cognitivo.  

 

Figura 2 – Prancha de Comunicação Alternativa PCS 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.clik.com.br> Acesso em 11 jul. 2013 

 

Figura 3 – Símbolos Bliss para Comunicação Alternativa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog <apnendenovaodessa.blogspot.com> Acesso em: 11 jul. 2013 
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 A Figura 4 mostra uma máscara para teclado, auxílio utilizado para facilitar o 

uso do teclado do computador por pessoas tetraplégicas ou com dificuldades 

motoras. A Figura 5 mostra uma tela de aumento, recurso adaptável ao monitor do 

computador. O recurso é confortável também para leitura de livros, desenhar e 

escrever. 

Figura 4 – Teclado com máscara para facilitar o acesso ao computador 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.deficientefisico.com> Acesso em: 11 jul. 2013 

 

Figura 5 – Tela de aumento adaptada ao PC para deficientes visuais 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.provista.com.br> Acesso em: 11 jul. 2013 

  

 A Figura 6 mostra a interface do DOSVOX, sistema operacional desenvolvido 

pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O software possui um conjunto de ferramentas e aplicativos próprios além de 

agenda, chat e jogos interativos. Pode ser obtido por download gratuito. A Figura 7 

mostra a calculadora vocal, um dos utilitários disponibilizados pelo DOSVOX. 

 

Figura 6 – Interface do software DOSVOX, desenvolvido pela UFRJ 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/ferramentas.htm> Acesso em: 11 jul. 2013 
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Figura 7 – Calculadora vocal do software DOSVOX 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/ferramentas.htm> Acesso em: 11 jul. 2013 

  

 A Figura 8 mostra exemplos de órteses, que auxiliam o funcionamento de 

membros do corpo, e próteses, que substituem membros ou parte deles.  

 

Figura 8 – Órtese e Próteses para membros inferiores 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.iothcfmusp.com.br> Acesso em: 11 jul. 2013 

  

 A Figura 9 mostra o sistema para adaptação postural aplicado a uma cadeira 

de rodas, solução tecnológica para quem fica muito tempo sentado. A adaptação 

postural é um tipo de TA que auxilia no aumento da qualidade de vida, oferecendo 

conforto, melhoria das funções fisiológicas (respiração, digestão e função 

cardiovascular) afetadas pela postura. 

 

Figura 9 – Sistema de adequação postural em cadeira de rodas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.cavenaghi.com.br> Acesso em: 11 jul. 2013 
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 A Figura 10 mostra cadeiras de rodas manuais, cujos modelos variam de 

acordo com as necessidades e tipos de deficiência. A tecnologia de fabricação 

dessas cadeiras tem avançado, com a utilização de materiais mais leves e 

resistentes, como o alumínio e a fibra de carbono, que proporcionam maior 

mobilidade e segurança para o usuário. A Figura 11 exemplifica modelos de 

cadeiras de rodas motorizadas, que facilitam a mobilidade, sobretudo em áreas 

urbanas e shoppings. São indicadas para usuários tetraplégicos ou com déficits 

motores acentuados nos membros superiores. 

 

Figura 10 – Cadeiras de rodas manuais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Mão na Roda, Disponível em: <maonarodablog.com.br> Acesso em: 11 jul. 2013. 

 

Figura 11 – Cadeiras de rodas motorizadas e Scooter 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.cavenaghi.com.br> Acesso em: 11 jul. 2013 

 

 As Figuras 12 e 13 mostram TA de auxílios para cegos e pessoas com visão 

subnormal. Já existem no mercado máquinas de escrever totalmente elétricas, que 

oferecem um sistema de processamento de texto moderno, com design ergonômico. 

A impressora Braille funciona como uma impressora comum, ligada a um 

computador; a diferença é que a impressão é feita nos relevos em Braille. A lupa 
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eletrônica permite a leitura do texto com seus caracteres aumentados diretamente 

na tela (Figura 13).  

Figura 12 – Auxílios para cegos em Braille 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://laramara.org.br/tecnologia-assistiva/informatica> Acesso em 11 jul. 
2013 

 

Figura 13 – Lupa eletrônica para deficientes visuais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <www.bibliotecaguarulhos.com.br> Acesso em: 11 jul. 2013 

  

 A Figura 14 mostra diversos tipos de aparelhos auditivos disponíveis no 

mercado, que se adaptam as necessidades de usuários surdos. A Figura 15 mostra 

telefones com sistema TTY, dispositivo que permite a comunicação de pessoas 

surdas através da digitação de textos via linha telefônica.  

 

Figura 14 – Aparelhos auditivos                         

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.classificados-brasil.com> Acesso em: 11 jul. 2013                              

 

Figura 15 – Telefones com sistema TTY para surdos 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.hearfine.com> Acesso em: 11 jul. 2013 
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 A Figura 16 mostra exemplos de adaptação veicular, destinadas à melhoria 

da mobilidade de usuários de cadeiras de rodas. 

  

Figura 16 – Adaptação veicular para usuários de cadeiras de rodas 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.cavenaghi.com.br> Acesso em: 11 jul. 2013 

 

4.1.4 Audiolivros e Livros Falados: Recursos Complementares de Auxílio 

 

 Com o avanço da TA e de outras formas de tecnologia digital, a produção de 

livros sonoros tem movimentado o mercado editorial brasileiro e vem revolucionando 

o conceito de livro.  

 O livro sonoro tem sido adotado, sobretudo como recurso complementar ao 

sistema Braille, na educação inclusiva. Tem-se hoje, basicamente, o audiolivro 

(audiobook) e o livro falado. Segundo Jesus (2011), o audiolivro se constitui num 

desdobramento artístico de uma obra literária, que pode ser usado por uma pessoa 

cega, mas também por pessoas que, em virtude da vida moderna muito agitada, 

utilizam esse recurso, por exemplo, em longos engarrafamentos de trânsito ou 

enquanto realizam outras atividades. O audiolivro tem como marca principal a 

dramatização da leitura, podendo utilizar vários atores e recursos de sonoplastia, 

além de ser direcionada para públicos previamente determinados. A produção de 

audiolivros no Brasil tem seu marco nos anos 1990, com a gravação da Bíblia 

Sagrada.  

 Já o livro falado, de acordo com Jesus (2011), nasceu em 1970 no Rio de 

Janeiro para atender um professor cego, que, com a ajuda de uma ledora, constituiu 

um acervo de mais de cinco mil livros falados. A partir dessa época, passou-se a 

chamar de “leitores” as pessoas com deficiência visual que leem (escutam) os livros 

e de “ledores” os que leem os livros impressos. Como complemento do livro em 

Braille, o livro falado está isento das restrições relativas ao direito autoral (Lei no 

9.610/1998), desde que não haja fim lucrativo. Além de algumas regras de 



92 
 

acessibilidade, o texto deve ser lido de forma clara, viva e bem pontuado, mas não 

deve ser dramatizado. Sua característica principal é a de permitir que o próprio leitor 

construa o significado do conteúdo lido, além disso, no caso de livros técnicos e 

científicos, é possível interromper a leitura para fazer citações ou soletrar palavras 

grafadas em língua estrangeira.  

 No Brasil está disponível também o livro digital no padrão DAYSE (Digital 

Accessible Information System), que são obras audiovisuais que convergem 

imagem, texto e som em um só produto. Para ser lido, o livro DAYSE necessita de 

um tocador específico, o Mecdaisy, desenvolvido pelo MEC, ou do DDReader, 

desenvolvido pela Fundação Dorina Nowill para Cegos. O audiolivro, portanto, é 

uma TA, na medida em que se constitui em recurso tecnológico de auxílio para o 

cotidiano das pessoas com deficiência visual. 

 

4.2 DESENHO UNIVERSAL: UM CONCEITO LIBERTADOR 

 

 De todas as categorias de TA, certamente o Desenho Universal (DU) é a mais 

libertadora para a pessoa com deficiência. Não se trata exatamente de uma 

tecnologia, mas sim de um conceito que não se detém apenas na aplicação de 

produtos de design, mas também em programas e serviços aplicáveis em todos os 

setores da vida. O conceito de DU se caracteriza por sua multiplicidade de 

aplicação, ou seja, é aplicável a ambientes construídos, a todos os tipos de 

produtos, utensílios e roupas, automóveis, tecnologias de informação, educação, 

entre outros. Ele prevê a utilização dos produtos e ambientes por todas as pessoas 

independentemente de sua condição. Segundo Erkiliç (2011), o conceito de DU se 

apoia na ideia da celebração da diversidade no sentido sociológico, se baseia nos 

direitos individuais, não discrimina, não exclui e não estigmatiza.  

 A ideia de DU surgiu, de forma bastante insipiente, no século passado, após a 

Revolução Industrial. “Havia uma pergunta no ar: por que criamos ambientes à 

revelia das necessidades reais do usuário? Por que estruturamos um modelo de 

massa que iguala o que não é igual – ou seja, nós mesmos?” (CARLETTO; 

CAMBIAGHI, 2008, p. 8). Segundo essas autoras, a concepção de conforto está 

ligada às características pessoais de cada um de nós, como altura, idade e força. 

Tomando esse pensamento como ponto de partida, em 1961 foi realizada na Suécia 

uma conferência que reuniu países europeus, EUA e Japão, com o objetivo de 
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discutir e reformular os velhos conceitos, segundo os quais se deve produzir “[...] 

para o dito ‘homem padrão’ que nem sempre é o ‘homem real’ [...]” (CARLETTO; 

CAMBIAGHI, 2008, p. 8). A realização dessa conferência permitiu que, dois anos 

mais tarde, nascesse o Barrier Free Design (Projeto Livre de Barreiras), uma 

comissão encarregada de discutir o desenho de equipamentos, edifícios e áreas 

urbanas adequadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Esses 

projetos livres de barreiras foram desenvolvidos para remover obstáculos no 

ambiente construído.  

 O conceito de DU começa a evoluir nos EUA a partir de 1964, ao mesmo 

tempo que o país passa a reconhecer os direitos civis das raças minoritárias, 

mediante argumentações sobre a igualdade de direitos e oportunidades para todos. 

Na década de 1970, EUA e Europa passam a se preocupar com soluções para 

acessibilidade através de normalizações e integração, sendo adotado o termo 

“Projeto Acessível”. É nesse período que o arquiteto norte-americano Michael 

Bednar defende a necessidade de remoção das barreiras ambientais e, a partir da 

discussão sobre o assunto, uma mudança de postura em relação ao ato de projetar 

começa a ser exigida dos projetistas frente às exigências da sociedade por direitos 

igualitários (BERNARDI, KOWALTOWSKI, 2005). 

 Os estudos em torno do conceito de DU se intensificaram, sobretudo, nos 

EUA não apenas em decorrência da reivindicação das pessoas com deficiência, mas 

também em função de arquitetos, engenheiros e designers que reivindicavam uma 

maior democratização do uso dos espaços. Essa nova demanda acabou 

influenciando a mudança de paradigma no desenvolvimento de projetos urbanos, de 

arquitetura e design (DESENHO..., 2010).  

 Em 1987, o arquiteto americano e também usuário de cadeira de rodas Ron 

Mace cria o termo Universal Design, acreditando tratar-se não de uma nova ciência 

ou de um estilo, mas sim da percepção da necessidade de tornar as coisas 

projetadas utilizáveis por todas as pessoas (CARLETTO; CAMBIAGHI, 2008). 

 Na década de 1990, Ron Mace reuniu um grupo de arquitetos na 

Universidade da Califórnia nos EUA para estabelecer critérios e definir os princípios 

do DU. O estabelecimento desses sete princípios aumentou a responsabilidade dos 

setores público e privado, principalmente, após a criação da lei norte-americana para 

a acessibilidade, a ADA, que engloba uma série de exigências para acessibilidade 

em espaços públicos e privados.  
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 O Quadro 2 apresenta os sete princípios definidos pelo grupo e que passaram 

a ser adotados em projetos de acessibilidade.  

 

Quadro 2 – Os sete princípios do Desenho Universal (DU) 

PRINCÍPIOS CARACTERISTICAS VANTAGENS 

1. Uso Equitativo Propõe espaços, objetos e produtos usáveis por 
usuários com capacidades diversas. 

Evita a segregação, a 
estigmatização; oferece 
privacidade, segurança e proteção. 

2. Uso Flexível Criar espaços e produtos que atendem pessoas 
com diferentes habilidades e preferências e 
para qualquer uso. 

Adaptabilidade às necessidades; 
permite adequações e 
transformações necessárias.  

3. Uso Intuitivo Ambientes e produtos de fácil compreensão, 
independente do conhecimento, experiência e 
habilidades do usuário. 

Eliminar complexidades 
desnecessárias e ser coerente com 
as expectativas e intuição do 
usuário. 

4. Informação 
Perceptível 

O projeto ou produto deve comunicar 
informações de maneira perceptível através de 
pictogramas, símbolos sonoros, táteis, etc. 

Facilitar o uso do espaço ou do 
equipamento, através da 
comunicação efetiva, independente 
do ambiente ou das condições do 
usuário. 

5. Tolerância ao 
Erro 

O projeto deve minimizar riscos e possíveis 
consequências de acidentes através do uso de 
escadas ou rampas com corrimãos, pisos táteis, 
elevadores com sensores em diversas alturas, 
etc. 

Proporcionar segurança ao usuário. 

6. Baixo Esforço 
Físico 

O projeto ou o uso do equipamento deve ser 
eficiente e confortável, com um mínimo de 
fadiga. Deve ser priorizado o uso de torneiras 
de sensor ou com alavanca, maçanetas do tipo 
alavanca que facilitem o manuseio. 

Minimizar ações repetitivas e 
esforços físicos que não podem ser 
evitados pelo usuário. 

7. 
Dimensionamento 
de espaços para 
acesso e uso 
abrangente 

Dimensões e espaços apropriados para acesso, 
alcance, manipulação e uso, 
independentemente do tamanho do corpo 
(obesos, anões etc.), da postura ou mobilidade 
do usuário (pessoas em cadeira de rodas, com 
carrinhos de bebê, bengalas etc.). 

Permitir acesso confortável; 
possibilitar o alcance visual a todos 
os usuários, sentados ou em pé; 
permitir a manipulação por usuários 
das mais variadas dificuldades; 
possibilitar a utilização dos espaços 
por usuários com órteses, como 
cadeiras de rodas, muletas, entre 
outras, nas suas atividades 
cotidianas. 

Fonte: Conteúdo disponível no site RL Mace Universal Design Institute. Disponível em: 
<http://udinstitute.org/principles.php> Acesso em: 18 set. 2013. 

 
 

 De acordo com Erkiliç (2011), em sua análise sobre esses princípios, o 

principal objetivo do DU não se limita a alguns parâmetros relacionados com a 

concepção que os termos “flexível”, “intuitivo”, “sensível”, “seguro”, “fácil” e 

“acolhedor” conotam. Para o autor, o conceito de DU melhor se identifica com o ideal 

sociopolítico da igualdade, ou seja, o conceito de design para todos se delineia 

principalmente a partir do primeiro princípio. 
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 A Figura 17 mostra um exemplo de aplicação do conceito de DU numa 

construção, cujo acesso é feito através de rampas, contemplando o uso 

democrático, de pessoas com ou sem deficiência.  

 

Figura 17 – Desenho de construção com acesso exclusivo por rampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.mp.sp.gov.br> Acesso em: 11 jul. 2013 

 

 A Figura 18 mostra alguns símbolos pictóricos usados para comunicação de 

informações aos usuários, conforme o quarto princípio do DU.  

 

Figura 18 – Símbolos pictóricos para informações perceptíveis no DU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.ideiasdobrasil.org.br> Acesso em: 11 jul. 2013  

 

 A Figura 19 mostra outro exemplo de aplicação do conceito de DU na vida 

diária. A identificação do conteúdo das embalagens de xampu (com a tampa para 

cima) e do condicionador (com a tampa para baixo) facilita a vida de pessoas cegas 

e/ou com baixa visão. Esse recurso já vem sendo utilizado por muitos fabricantes de 

cosméticos no mercado brasileiro.  
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Figura 19 – Aplicação do conceito de DU em embalagens de xampu e condicionador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.thaisfrota.wordpress.com> Acesso em: 11 jul. 2013  

 

  Além da regulamentação legal, o Brasil possui normas técnicas específicas 

para a promoção da acessibilidade. A primeira delas foi criada em 1985 pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A NBR-9050 estabelece critérios 

e parâmetros técnicos para projeto, construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 

acessibilidade (ASSOCIAÇÃO..., 2004).  

 Entretanto, apesar da existência de leis e normas que regulamentam a 

acessibilidade, o conceito de DU não tem sido amplamente aplicado. Nas 

edificações públicas, por exemplo, verifica-se ainda a tendência de promover 

soluções que segregam ao invés da democratizar. Seria bem mais fácil construir 

sanitários com design para todos, sobretudo nas novas edificações, do que construir 

sanitários separados para uso exclusivo de pessoas com deficiência. Com relação 

às edificações privadas, é possível observar que nos novos projetos habitacionais os 

espaços estão cada vez mais reduzidos e a não observância do princípio da 

flexibilização do DU é uma constante.  

 Não se pode negar, portanto, o importante papel que as novas tecnologias 

têm desempenhado no atendimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com deficiência. Não se pode negar também que a tecnologia acrescentou à 

biblioteca o poder capital de potencializar seus recursos, mas não é possível 

esquecer que a presença do profissional bibliotecário é de fundamental importância.  

 A mediação humana, seja para um público com ou sem deficiência, deve 

considerar que a comunicação se estabelece de diferentes modos e por diferentes 
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meios. As distintas formas de comunicação entre as pessoas, seja ela verbal, não 

verbal, gestual ou visual, devem, portanto, ser exploradas nessa mediação.  

 Neste sentido, configura-se a importância da biblioteca se a considerarmos 

como o espaço onde essa mediação humana se estabelece. Por conseguinte, cria-

se um poder mediador que se manifesta de duas maneiras: na mediação da 

biblioteca e na mediação do bibliotecário.  

 A mediação da biblioteca ocorre através de seus setores de referência, 

empréstimo, aquisição, processamento técnico, entre outros. Nesse caso, ela ocorre 

com ou sem a presença do usuário, embora seja o usuário a razão dessa mediação. 

Já a mediação do bibliotecário põe em destaque, sobretudo, sua comunicação com 

o usuário, que é fundamental e se manifesta nos serviços de referência, seleção e 

aquisição, processamento técnico, treinamentos em bases de dados e tantos outros 

serviços oferecidos por esse profissional.   

 Nesse contexto, inicia-se a abordagem dos conceitos de informação sob o 

ponto de vista da Ciência da Informação, tendo em vista o papel mediador da 

biblioteca universitária, relacionado à deficiência, com ênfase na mediação que se 

estabelece entre o bibliotecário e o seu usuário de informação.  
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5 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E DEFICIÊNCIA  

 

As pessoas com deficiência lutam por seu lugar no mundo e dentre outras 

coisas, reivindicam seu direito à informação e ao conhecimento. São, portanto, 

usuários de informação e as bibliotecas universitárias não podem estar alheias a 

essa realidade. É necessário, portanto, que em sua relação com esse público 

específico, a biblioteca universitária procure estar atenta e perceba não só a 

importância da informação para a vida dessas pessoas na sociedade atual, como 

também a sua responsabilidade em mediar essa informação. 

 

5.1 INFORMAÇÃO NA SOCIEDADE ATUAL 

 

 Na tentativa de conceituar a informação, Le Coadic afirma: 

 
[...] a informação é um conhecimento inscrito (registrado) em forma escrita 
(impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um suporte. A informação 
comporta um elemento de sentido. É um significado transmitido a um ser 
consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-
temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc., inscrição feita graças a 
um sistema de signos (a linguagem), signo este que é um elemento da 
linguagem que associa um significante a um significado: signo alfabético, 
palavra, sinal de pontuação. (LE COADIC, 2004, p. 4). 

 

 Entretanto, Sanches e Rio (2010) observam que essa formulação limitadora 

de Le Coadic nos leva a pensar como o conceito de informação tem sido tratado de 

forma hegemônica dentro da biblioteconomia. Isso ainda é facilmente percebido nas 

práticas profissionais nas unidades de informação, onde o rigor técnico se sobrepõe 

às necessidades de informação dos usuários.  

 Em sua teoria matemática da informação, Shennon e Weaver se 

preocuparam com os “[...] problemas técnicos relativos ao transporte físico da 

materialidade que compõe a informação.” (ARAÚJO, 2009, p. 193) e, dessa forma, 

ao propor uma abordagem científica para a informação, esses autores retiraram dela 

seu caráter subjetivo. “A informação é definida como uma medida da incerteza – não 

como aquilo que é informado, mas como aquilo que se poderia informar.” (p.194). 

Araújo (2005) lembra que essa teoria foi concebida para atender a uma companhia 

telefônica americana em suas necessidades de melhor desempenho, por isso, nas 

palavras da própria autora, “Este modelo está baseado na lógica e na terminologia 
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científica, permeado, portanto, por toda uma racionalidade instrumental e 

contemporânea.” (ARAÚJO, 2005, p. 3).  

 Diferentemente, a teoria crítica, fundamentada na área das humanidades, em 

particular na filosofia e na história, relaciona-se com a ideia de que a realidade tenha 

fundamento em si própria (ARAÚJO, 2009). O autor afirma, com base nessa teoria, 

que  

 
A informação é entendida, pela teoria crítica, como recurso fundamental 
para a condição humana no mundo e, como tal, a primeira percepção que 
se tem é de sua desigual distribuição entre os atores sociais. Como recurso, 
a informação é apropriada por alguns, que garantem para si o acesso. Aos 
demais, sobra a realidade da exclusão. (ARAÚJO, 2009, p. 197). 

  

 É nos países com IDH baixo, que essa dura “realidade da exclusão” se 

estabelece e onde tal corrente teórica pode encontrar espaço para desenvolver-se, 

embora possam ser identificadas instituições que se opõem a essa realidade e 

trabalham efetivamente no sentido de promover a democratização do acesso à 

informação.   

 Araújo (2005) propõe a adoção do modelo comunicativo-informacional, em 

que “[...] tanto o emissor, como o receptor assume um papel ativo no processo de 

comunicação da informação.” (p. 5). Tal modelo tem suas bases teóricas fincadas 

nos estudos do educador Paulo Freire e 

 
[...] ressalta que a participação do usuário é tão essencial quanto à do 
gerador de informação, para que as práticas informacionais ocorram de 
forma completa e eficaz, no sentido de que, a informação seja elemento 
efetivo na produção de conhecimento com real utilidade social. (ARAÚJO, 
2005, p. 5). 

  

 Araújo (2009) aponta para uma convergência conceitual a partir dessas 

teorias e modelos:  

[...] desenha-se uma perspectiva nova de estudos da informação, que a 
entende não mais como coisa, mas como processo – algo construído, 
essencialmente histórico e cultural, que só pode ser apreendido na 
perspectiva dos sujeitos que a produzem, a disseminam e a utilizam. 
(ARAÚJO, 2009, p. 203). 

  

 Os autores enfatizam, portanto, a importância da perspectiva do sujeito no 

processo de comunicação da informação, que precisa ser útil a ele para que, dessa 

forma, possa ser transformada em conhecimento. 
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 Na mesma perspectiva, referindo-se às definições de informação, Barreto 

afirma: 

 
[...] são as definições – que relacionam a informação à produção de 
conhecimento no indivíduo – as que melhor explicam a natureza do 
fenômeno em termos finalistas, associando-o ao desenvolvimento e à 
liberdade do individuo, de seu grupo de convivência e da sociedade como 
um todo. (BARRETO, 1994, p. 3). 

 

 Destaca-se, portanto, o valor da informação como instrumento capaz de 

modificar a consciência do homem e do seu grupo. Ela é o grande agente mediador 

para a produção do conhecimento no homem e na sociedade. A informação, na 

forma de conhecimento produzido, se constitui, em poderoso instrumento libertador 

e promotor do desenvolvimento humano. 

 Segundo Barreto (1994, p. 3), “A informação sintoniza o mundo.”  Para o 

autor, ela possui tamanha importância no mundo pós-industrial que “[...] recoloca 

para o pensamento questões sobre a sua natureza, seu conceito e os benefícios que 

pode trazer ao indivíduo e no seu relacionamento com o mundo em que vive.” As 

rápidas mudanças ocorridas na sociedade, impostas, sobretudo, pelo avanço da 

tecnologia impuseram um ritmo diferente do que se tinha no passado.  

 Carvalho (2001) nos lembra disso e também que a importância da informação 

no seu sentido estratégico é cada vez maior nas empresas e organizações. Para a 

autora, as novas tecnologias de informação estão alterando as relações de trabalho, 

exigindo novas aptidões e configurando novos perfis profissionais. Essas mudanças 

levaram a alterações significativas nas relações sociais, promovendo “[...] uma 

transformação econômica e social expressiva na sociedade.” (CARVALHO, 2001, p. 

3). Assim, a informação tem importância vital na nova sociedade que se configura e 

que impõe um perfil profissional cada vez mais exigente com relação ao uso da 

informação pelo usuário. O profissional da informação tem como foco o usuário e 

desta maneira, a mediação da informação depende de novos estudos que permitam 

a compreensão necessária que se estabelece no processo de comunicação da 

informação.  
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5.2 ABORDAGEM COGNITIVA E NECESSIDADES DOS USUÁRIOS: RELAÇÃO 
BIBLIOTECÁRIO / USUÁRIO 

 

 É na década de 1980 que os estudos voltados para as necessidades e uso da 

informação se aperfeiçoam, segundo Silva (2012), não apenas numa perspectiva 

quantitativa, mas também qualitativa e cognitiva. Dessa forma, o conhecimento 

sobre o pensar do usuário e de como ele se apropria do conhecimento, passa a ser 

valorizado. Ocorre, assim, uma aproximação da Ciência da Informação com as 

Ciências Cognitivas.  

 Segundo Rozados (2003), essa aproximação começa com teóricos anglo-

saxões: Bertram C. Brookes, fundador da abordagem cognitivista, seguido por 

Nicolas Belkin, que apresenta essa abordagem como única capaz de resolver as 

questões informacionais, e Peter Ingwersen, que segue uma linha semelhante. A 

autora menciona também a americana Brenda Dervin e sua teoria do sense-making, 

que propõe tratar a necessidade de informação com foco na relevância (no que 

produz sentido). T. D. Wilson relaciona as necessidades de informação ou 

comportamento informacional às exigências da pessoa no trabalho, na vida social e 

política e sugere que as barreiras que impedem a busca de informações surgirão a 

partir do mesmo conjunto de contextos. Outro pesquisador, D. Ellis, procurou 

identificar características comuns de comportamento informacional de 

pesquisadores nas Ciências Sociais, em seguida, nas Ciências Físicas e, também, 

na Engenharia (WILSON, 2000). 

 De acordo com Rozados (2003, p. 87), “As Ciências Cognitivas preocupam-se 

em entender a forma como se dá a apropriação do conhecimento pelos indivíduos.” 

Para explicar o fenômeno cognitivo, ela se apropria da teoria da significação. 

Segundo essa teoria, o novo conhecimento nunca é internalizado literalmente, 

devido ao componente idiossincrático da significação. Portanto, a estrutura cognitiva 

se reestrutura constantemente durante a aprendizagem significativa e as estruturas 

de conhecimento de um indivíduo vão sendo permanentemente alteradas. Rozados 

continua:  

  

A abordagem cognitiva na Ciência da Informação percebe e busca trabalhar 
com essa constante reestruturação do conhecimento individual do usuário, 
especialmente na busca da satisfação de suas necessidades de 
informação. (ROZADOS, 2003, p.87). 
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 Assim, de acordo com essa abordagem, o conceito de “necessidades de 

informação” se constitui em um dos aspectos mais importantes, e segundo Silva 

(2012), as necessidades de informação estão relacionadas ao pensamento e 

construção dos sentidos, que envolvem aspectos quantitativos/objetivos, 

qualitativos/subjetivos e interacionistas/sociais, o que denota uma mudança no 

paradigma: 

 
[...] o usuário não deve ser visto apenas como ponto central/cognitivista, 
mas como ponto central no âmbito das interações que conduzem ao 
paradigma social que contempla uma perspectiva de trazer unidade aos 
contextos do pensamento e da construção de sentidos. (SILVA, 2012, p. 
105). 

 

 Silva (2012, p. 108) observa também que a necessidade de informação não é 

um fenômeno isolado, “[...] mas um procedimento com fundamentos finalísticos.” O 

autor considera, acertadamente, que a satisfação do usuário é um desses principais 

fundamentos.  

 Os estudos sobre a satisfação do usuário surgem por volta da década de 

1940, mas se destacam no âmbito da Ciência da Informação a partir da década de 

1970, na Inglaterra e Estados Unidos. Para Silva, 

 
[...] os estudos de satisfação surgiram da insatisfação da sociedade com 
serviços e produtos, o que deliberou a necessidade de estudos que 
vislumbrassem a possibilidade de fortalecer a tríade avaliação-qualidade-
satisfação. (SILVA, 2012, p.110). 

 

 Assim, percebe-se que essa nítida ligação de complemento entre 

necessidade de informação e satisfação dos usuários está diretamente relacionada 

ao uso da informação.  

 Para Le Coadic (1996), o uso da informação é o produto final de um ciclo que 

se inicia com a necessidade da informação, conforme a Figura 19. 

 

Figura 20 – Usos e necessidades de informação 

 

 

 

 

 

Fonte: Le Coadic, 1996, p. 40 
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 De acordo com Le Coadic (1996, p. 39), portanto, necessidades e usos são 

interdependentes, “[...] se influenciam de uma maneira complexa que determinará o 

comportamento do usuário e suas práticas.” 

 Assim, muitos autores têm tentado chegar a uma definição sobre o termo 

“necessidade de informação”, todavia, trata-se de um tema bastante complexo e 

subjetivo, o que dificulta alcançar uma definição satisfatória. Bettiol (1990) afirma 

que as dificuldades na aplicação das descobertas no campo ocorrem 

frequentemente em decorrência da falta de uma teoria única, padronizada. 

“Necessidades”, “Demandas” e “Desejos”, por exemplo, são termos distintos, mas 

usados frequentemente de forma semelhante, demonstrando o caráter volátil do 

termo, o que impossibilita uma conceituação mais precisa e uniforme. 

 Segundo Araújo (2009), os estudos de usuários se desenvolveram, sendo os 

primeiros estudos, considerados “estudos funcionalistas” que objetivavam conhecer 

as características de cada população, visando oferecer informações mais 

adequadas a elas. Em seguida esses estudos se voltaram para a avaliação dos 

sistemas de informação e nas décadas de 1940 e 1950 o foco se voltou para a 

comunicação científica. Até meados de 1970 os estudos se preocupavam com o uso 

do sistema e não com o comportamento dos usuários (WILSON, 2000). Somente no 

final da década de 1970 é que passaram a adotar abordagens voltadas para o 

usuário da informação. Essa teoria dá ênfase às percepções dos usuários em 

relação à sua própria carência de conhecimento e, dessa forma, “[...] a informação 

passa a ser vista como algo na perspectiva de um sujeito.” (ARAÚJO, 2009, p. 200). 

Assim, não se valoriza mais apenas o autor e o texto, mas a inserção do receptor, o 

usuário no processo.  

 Em artigo precursor da abordagem cognitiva na Ciência da Informação, Belkin 

e Robertson (1976) apoiam essa perspectiva do sujeito ao afirmarem que a 

informação é o que é capaz de mudar ou transformar estruturas mentais do ser 

humano. Para Belkin (1980), o conhecimento que cada pessoa tem sobre um 

determinado assunto, ou o seu saber pessoal, varia de pessoa para pessoa, ou seja, 

cada pessoa se encontra em um estágio de conhecimento sobre determinado 

assunto. Quando se constata que existe uma anomalia ou deficiência nesse sentido, 

diz-se que o indivíduo se encontra num estado anômalo de conhecimento. Na 

tentativa de corrigir essa deficiência ou anomalia, busca-se obter a informação de 
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forma a alcançar um novo estado de conhecimento. Assim se constitui o acesso e 

uso da informação. 

 Wersin e Neveling (1975) vêm a necessidade de transferência de 

conhecimento para aqueles que dele necessitam como uma responsabilidade social, 

contudo, se referem a essa ligação da informação ao conhecimento como uma 

abordagem perigosa, tendo em vista que o termo “conhecimento” pode assumir 

sentidos variados. Na análise desses autores sobre a definição da informação, 

outras abordagens são consideradas: a estrutural (para a matéria), a da mensagem 

(baseada na teoria matemática), a do significado (orientada para a mensagem), a do 

efeito (orientada para o receptor), e a do processo (a informação é o próprio 

processo que ocorre na mente humana). 

 Segundo Ribeiro (2010, p. 64), a prática profissional de bibliotecários, 

arquivistas e documentalistas, historicamente tem se associado à ideia de “[...] 

disponibilizar a documentação a quem dela precisa.” Para a autora, essa ideia 

evoluiu a ponto de se tornar crucial na atuação de profissionais com a função de 

mediadores da informação. Para Ribeiro (2010, p. 66), o chamado paradigma 

custodial, patrimonialista e historicista, consolidado em meados do século XIX, 

começou a adquirir uma característica mais tecnicista por volta da virada do século 

XX, favorecendo “[...] o surgimento de uma mediação menos passiva e mais 

direccionada para os interesses dos utilizadores.” A atitude passiva e reativa em 

relação ao acesso a informação começa a mudar após a Segunda Guerra Mundial, 

quando ocorre também uma “explosão da informação”, profundamente impactante 

para a área de informação técnico-científica. A partir dos anos 1970, se delineia uma 

transição paradigmática, na qual “[...] a importância do utilizador passa a ser uma 

questão essencial para os serviços de informação.” (RIBEIRO, 2010, p. 66).  

 Assim, percebe-se a necessidade da prática de uma mediação voltada para o 

usuário, que valorize a leitura como meio de apropriação da informação e sua 

transformação em conhecimento.  

 

5.3 LEITURA, MEDIAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS SENTIDOS 

 

 O sentido da mediação, cujo objetivo principal é a apropriação da informação 

e do conhecimento, deve ser entendido na perspectiva do sujeito. Almeida Júnior 

(2009) define a mediação da informação como, 
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[...] toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação –, 
direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual 
ou coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena 
ou parcialmente, uma necessidade informacional. (ALMEIDA JÚNIOR, 
2009, p. 92) 

 

 De acordo com Almeida Júnior (2007), a apropriação da informação 

pressupõe uma alteração, uma ação transformadora e modificadora do 

conhecimento e nesse processo não há apenas uma ação de consumo, mas 

também de produção. Para o autor, “[...] a leitura está no cerne da apropriação da 

informação.” Pelo fato de a informação não existir a priori, por ser intangível e não 

concreta, é necessária a existência do documento para que ela possa ser veiculada 

e apropriada. A informação é disforme e molda-se “[...] ao acervo de conhecimentos 

de quem a procura.” (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p. 34).  

 Da mesma forma, Gomes (2008, p. 1) refere-se à complexidade do processo 

de construção do conhecimento, onde “[...] os sujeitos interagem entre si, mas 

também com as informações, processando-as para, a partir de seus 

enquadramentos, de suas possibilidades cognitivas, se apropriarem dos conteúdos 

acessados.” Assim, o documento precisa ter sua linguagem decifrada, decodificada 

e confrontada com o conhecimento preexistente no indivíduo para que a informação 

possa ser transformada em conhecimento e, consequentemente apropriada. 

 Para Almeida Júnior (2007, p. 34), “[...] a leitura é que possibilitará sua 

apropriação [...]” e ele entende esse processo, que começa na comunicação e 

termina na transformação do conhecimento de uma pessoa como a própria 

mediação da informação. Prosseguindo em sua argumentação, afirma que, 

 
[...] as áreas da ciência da informação e da biblioteconomia não 
armazenam, organizam ou processam a informação, mas uma possível 
informação, uma informação latente, uma informação potencial, ou, como 
passei a denominar, uma proto-informação. (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p. 
34). 

 

 O autor defende, portanto, que a informação só pode se concretizar a partir 

do uso da leitura. Sem ela, as ações efetivadas nas unidades de informação visando 

à apropriação da informação e do conhecimento se tornam vazias e inúteis. Ele 

lembra ainda que essa leitura é individual, pois ocorre a partir do acervo de 

conhecimentos de cada pessoa e nesse processo deve considerar também aspectos 

importantes como o conteúdo a ser veiculado, a intencionalidade do autor e as 
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características do documento e da informação registrada. Para ele, entretanto, a 

biblioteconomia acabou relegando a leitura a um plano inferior de interesse, na sua 

ânsia de obter status e de dizer-se “Ciência da Informação”. A leitura, portanto, foi 

entendida como algo prescindível dentro da Ciência da Informação (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2007).  

 Contudo, ela é um elemento imprescindível, seja limitada à palavra escrita ou 

não. Para o autor, há uma limitação muito grande na concepção que temos sobre a 

leitura, que trazemos de nossa própria formação. Desde os primeiros anos na 

escola, a leitura tem sido entendida e relacionada aos suportes da escrita, ou seja, 

“Aprendemos a ler e a escrever a palavra.” (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p. 37).  

 Dessa forma, não era de se esperar outra coisa da formação do bibliotecário, 

que foi instruído desde o início a entender, sobretudo, a leitura da palavra escrita e 

em suporte palpável (livros, revistas e outros). No entanto, Almeida Júnior (2007, p. 

34) defende que “[...] a leitura está no cerne da apropriação da informação [...]”, 

sendo um erro desconsiderá-la ou conferir a ela uma importância menor. O 

profissional que lida diariamente com a informação precisa entender que as 

linguagens são variadas, que os suportes não são únicos ou estáticos e que a 

prática da leitura deve estar presente na sua ação profissional e em todos os 

espaços em que atua. 

 Assim, é possível afirmar que a mediação está impregnada no fazer diário do 

bibliotecário, mas historicamente observa-se uma prática um pouco diferente. 

Almeida Júnior e Bortolin (2007) analisam com propriedade o caráter 

preservacionista assumido pela Biblioteconomia ao longo de sua história, 

observando que na dicotomia existente entre a disseminação e a preservação, essa 

última parece ter sido vitoriosa.  

 Ribeiro (2010) refere-se, neste sentido, ao chamado “paradigma custodial, 

historicista e patrimonial” no qual a ideia da preservação sempre se sobrepôs a ideia 

do acesso. Em nome da preservação, as bibliotecas se transformaram em meros 

repositórios ou mesmo em depósitos de livros. Na analise de Almeida Júnior e 

Bortolin (2007), apesar do caráter depositário, os livros eram colocados em áreas 

nobres das bibliotecas, que com o tempo foram se moldando e assumindo, de certa 

forma, o aspecto de porões. Também o silêncio, tradicionalmente imposto nas 

bibliotecas, por exemplo, parece reforçar a ideia do individualismo na relação com o 



107 
 

livro e a leitura nas primeiras bibliotecas de universidades, apesar de ser este um 

espaço voltado para a leitura e para a mediação. Os autores afirmam:  

 
Essa imagem, talvez um pouco estereotipada, apresenta um espaço que se 
fez porão, que se fez depósito. Nele, basta a acomodação do material, o 
inútil silêncio dos suportes fechados, o triste marasmo dos lugares pouco 
frequentados. (ALMEIDA JÚNIOR; BORTOLIN, 2007, p. 4). 

  

 Além de desenhar um triste estereótipo, Almeida Júnior e Bortolin (2007, p. 4) 

tentam reafirmar a concepção por eles defendida de que “[...] o suporte era 

entendido como algo formado, indissoluvelmente, pelo objeto físico e pelo 

conteúdo.” De acordo com essa concepção, os autores concluem que a posse do 

documento se confunde com a posse do próprio conhecimento, o que justificaria 

(inconscientemente), por exemplo, os saques e a destruição de bibliotecas em 

guerras e conflitos mundiais ao longo da história. O sonho em torno da biblioteca 

que pudesse abrigar a totalidade dos livros publicados também denota a tentativa de 

manter o conhecimento humano restrito a um determinado espaço, como forma de 

dominação. Os autores enfatizam: 

 
Apesar de voltada para o coletivo – frisado no discurso – a preservação 
isola, individualiza, elitiza. O conhecimento preservado nos livros pode ser 
apreendido por alguns, ousamos dizer, poucos: aqueles que possuem 
condições mínimas para isso, ou seja, são alfabetizados e têm condições de 
decodificar adequadamente o texto escrito e seu conteúdo. (ALMEIDA 
JÚNIOR; BORTOLIN, 2007, p. 5). 

 

 Apesar de não negarem o valor da preservação que permite que o 

conhecimento e as ideias dos homens se mantenham, os autores lembram que as 

ideias que ficaram foram aquelas que puderam ser registradas, ou seja, aquelas 

provenientes de alfabetizados ou de pessoas com condições mínimas para se 

apropriarem do conhecimento de sua época. Eles afirmam: 

 
Não se está aqui negando o valor do que foi preservado, nem se está 
negando o pensamento do homem ou minimizando sua história. Esta não é 
uma questão para se lidar com um foco maniqueísta: ou se preserva ou não 
se preserva. Mas, e isso é notório, preserva-se predominantemente o 
pensar, os conceitos, as ideias, as concepções, os valores, as ideologias de 
quem possui o poder de construir e manter “templos do saber”, de quem 
possui o próprio poder. (ALMEIDA JÚNIOR; BORTOLIN, 2007, p. 6). 

 
 Os autores lembram que não se pode pensar em preservação sem a 

perspectiva da disseminação e vice-e-versa. Todavia, propõem que o conceito de 

mediação substitua o termo disseminação e o seu significado e argumentam:  
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Ao contrário da disseminação, a mediação não está restrita apenas às 
atividades relacionadas diretamente ao público atendido, mas em todas as 
ações do profissional da informação, em todo o fazer desse profissional. A 
mediação está presente, de maneira não explicitada, na seleção, na escolha 
dos materiais que farão parte do acervo da biblioteca, em todo o trabalho de 
processamento técnico, nas atividades de desenvolvimento de coleções e, 
também, no serviço de referência e informação. Presente em todas essas 
ações, a mediação faz parte do próprio objeto da área de informação. 
Especificamente, em relação à área de Ciência da Informação, o seu objeto 
passaria a ser mais a mediação do que a informação. (ALMEIDA JÚNIOR; 
BORTOLIN, 2007, p. 6-7).  

 

 Neste sentido, teríamos a mediação explícita, que se manifesta nas atividades 

fins, principalmente no chamado serviço de referência e informação, e a mediação 

implícita, presente nas atividades meio (seleção, aquisição, processamento técnico). 

Os autores chamam a atenção ainda para um ponto importante no conceito de 

mediação da informação que é a concepção de interferência. As pesquisas feitas 

revelam que “[...] as ações do profissional da informação não são neutras, não são 

imparciais e resultam sempre em uma interferência.” (ALMEIDA JÚNIOR; 

BORTOLIN, 2007, p. 7).  

 Dessa maneira, deixam claro que o bibliotecário não pode mais ser visto 

como o profissional passivo, neutro e destinado a servir apenas, mas sim como 

aquele que participa efetivamente da sociedade na qual está inserido e contribui 

para a construção da história da humanidade.  

 Além disso, a neutralidade e a imparcialidade não são possíveis, uma vez que 

o profissional da informação atua como matéria-prima, que por si só não é neutra e 

não pode ser imparcial. A informação, portanto, estará sempre impregnada por 

ideologias, interesses econômicos, políticos e culturais. O usuário deve ser ativo e 

participativo, ator central do processo de apropriação e não mais aquele ser passivo 

e mero receptor da informação, mas deve determinar a existência ou não da 

informação. De acordo com essa concepção, a informação não existe sem o usuário 

ou seu receptor e é necessário que se estabeleça uma relação entre ela e a pessoa 

que a busca através dos suportes informacionais. O usuário passa a ser, portanto, 

um produtor da informação, cuja autoria passa a ser compartilhada e não mais 

pertencente a um único sujeito, (ALMEIDA JÚNIOR, 2009). 

 Nessa perspectiva, Iser (1999), em sua análise teórica da literatura, defende a 

existência de uma interação entre o texto e o leitor, corroborando a existência de 

uma autoria compartilhada entre autor e leitor. Para Iser, cabe ao leitor “descobrir 
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equivalências” e “formular padrões” no decorrer da leitura que levem ao surgimento 

de vários contextos e possibilidades no seu ponto de vista. Assim, “O ponto de vista 

do leitor oscila sem cessar durante a leitura e atualiza o sentido em diferentes 

direções, pois as relações, uma vez estabelecidas, dificilmente podem ser 

mantidas.” (ISER, 1999, p. 167). O pensamento de Iser fundamenta a concepção da 

mediação da informação, pois para ele o texto não vem pronto, não é completo em 

si mesmo, mas necessita do leitor para interpretá-lo e lhe dar sentido. Os textos são 

elaborados com vazios que “[...] permitem a intromissão do leitor.” (CALDIN, 2012, p. 

2).  

 É grande a responsabilidade que recai sobre o bibliotecário, que em seu fazer 

diário, seja no setor de aquisição, de referência ou no processamento técnico da 

biblioteca, atua como agente mediador da informação. Questões como neutralidade 

e imparcialidade parecem ter sido demasiadamente internalizadas na formação 

desses profissionais e acabam sendo percebidas no distanciamento construído entre 

o bibliotecário e seu usuário, que, afinal, é a razão de ser (ou deveria ser) dessa 

mediação.  

 Sendo a mediação uma interferência, tal como defendida por Almeida Júnior 

(2009), ela se opõe diretamente à neutralidade e à imparcialidade, sustentadas pelo 

pensamento hegemônico da biblioteconomia que ainda vigora nos nossos dias e 

permeia o fazer diário dos profissionais bibliotecários. Não há interferência neutra ou 

imparcial. A interferência pressupõe envolvimento e é absolutamente salutar, 

contudo, Almeida Júnior e Bortolin (2007) advertem para o cuidado que esse 

profissional deve ter com a manipulação, um conceito muito próximo da 

interferência, mas que deve ser evitado. Segundo os autores, a existência da 

interferência na prática do profissional da informação nega a postura passiva e 

subserviente defendida pelo pensamento hegemônico da biblioteconomia, 

mostrando que esse profissional deve ser entendido como sujeito e participante da 

construção da sociedade em que vive.  
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6 O PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO E O USUÁRIO 

 

6.1 O BIBLIOTECÁRIO MEDIADOR  

 

 Santos (1996) considera como profissional da informação os indivíduos que 

fazem da  informação seu objeto de trabalho. Entre esses profissionais estão os 

arquivistas, museólogos, administradores, analistas de sistemas, comunicadores, 

documentalistas e também os bibliotecários.  

 De acordo com Carvalho (2002), a profissão de bibliotecário tem 

originalmente a condição de zelar pelo livro, de ser o seu guardião e também do 

conhecimento nele registrado. Entretanto, com a mudança do foco de interesse do 

documento para a informação e do advento das novas tecnologias de informação e 

comunicação, esse status tem sido abalado. Além disso, uma série de novas 

exigências e questionamentos relativos à ação mediadora desse profissional têm 

sido feitas pela sociedade globalizada na qual vivemos.  

 Segundo Carvalho (2002, p. 3), “No passado o bibliotecário era uma pessoa 

culta.” Nomes como Ortega y Gasset, Ramiz Galvão, Padre Antônio Vieira e Edson 

Nery da Fonseca são exemplos de homens cultos que exerceram a profissão. Mas 

com o tempo esse perfil foi mudando e pouco a pouco se adaptando às exigências 

de mercado. Os currículos foram sofrendo alterações até que a formação técnica se 

sobrepôs à formação erudita. 

 
Desse modo, a influência da formação americana dá ênfase às técnicas, 
enquanto a escola francesa privilegia as questões culturais e domínio de 
outras línguas. O bibliotecário da função de zelador do livro incorpora o de 
bibliófilo cultuando o livro. (CARVALHO, 2002, p. 3). 

  

 Segundo Santos (1996), influenciado pela escola norte-americana, o currículo 

atual é responsável pela formação de bibliotecários hábeis nas atividades-meio, 

como classificação, catalogação, recuperação da informação e sua disseminação, 

porém, “As questões relativas aos usuários recebem, entretanto, um tratamento 

menos privilegiado.” (SANTOS, 1996, p. 7). Ou seja, os procedimentos técnicos são 

colocados em primeiro plano, em detrimento do atendimento ao usuário e suas 

necessidades de informação.  

 Não é por acaso, portanto, que Le Coadic (1996) define os profissionais da 

informação como pessoas capazes de processar a informação a partir de diferentes 
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suportes, destacando a habilidade desses profissionais para dominar a técnica 

biblioteconômica. Entretanto, esses valores já não são suficientes diante do perfil 

globalizado da sociedade atual, que se conecta em rede e exige acesso amplo e 

irrestrito à informação de que necessita.  

 Targino (2010) percebe a existência de uma “corrida quase desenfreada” por 

novos paradigmas para a prática profissional nas bibliotecas do século XXI. Para a 

autora, o essencial na discussão desses novos paradigmas se refere à nova postura 

do profissional bibliotecário, que deve estar pronto para responder às exigências da 

sociedade que vem se transformando em decorrência dos avanços científicos e 

tecnológicos. Para a autora, a profissão de bibliotecário e do profissional de 

informação em geral tende a se modificar, acompanhando a evolução da sociedade. 

Referindo-se aos bibliotecários, ela afirma: 

 
Por sobrevivência, estes devem ir além das tarefas rotineiras, como 
empréstimo domiciliar, serviço de orientação de usuários e levantamentos 
bibliográficos on-line para assumir outros encargos, a exemplo da avaliação, 
planejamento, implantação de redes de informação em empresas 
industriais; programas de gerenciamento de informação na automação de 
bibliotecas e instituições congêneres; e edição de revistas técnico-
científicas. (TARGINO, 2010, p. 44).  

 

 Em sua reflexão sobre as transformações que vêm ocorrendo no papel do 

profissional bibliotecário face às transformações sociais, culturais e tecnológicas, 

Oddone revela a sua preocupação com o futuro desse profissional ao afirmar: 

 
Poucos desses profissionais parecem estar compreendendo e processando 
as marcas da nova cultura e do novo perfil social anunciado pelos clarins do 
próximo milênio, tornando indispensável que se dê início a amplas e 
intensas ações de conscientização. O espaço reservado ao guardião dos 
estoques acumulados do saber humano sempre estará disponível. Essa 
tarefa, no entanto, não deveria restringir o escopo da atividade 
biblioteconômica, pois o resgate do relevante papel social do bibliotecário – 
renomeado ou não como profissional da informação – passa 
necessariamente pela compreensão das novas dimensões que 
caracterizam seu exercício profissional. (ODDONE, 1998, p. 3). 

 

 Passados 15 anos da publicação do artigo citado, “os clarins do próximo 

milênio” a que se refere a autora já tocaram, o século XXI já é uma realidade, mas é 

possível perceber que sua preocupação ainda é pertinente e real. A questão não se 

resume na simples adaptação às novas ferramentas, mas, sobretudo, na 

necessidade do surgimento de uma nova mentalidade, um novo pensar e perceber o 

mundo. Dessa forma, uma nova transformação precisa ocorrer, à semelhança das 
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transformações ocorridas ao longo da história do conhecimento, onde cada avanço 

tecnológico, cada descoberta científica interferiu de forma significativa no 

desenvolvimento da humanidade (ODDONE, 1998).  

 Espera-se, portanto, que esse profissional consiga desatar os nós que o 

amarram ao pensamento hegemônico da biblioteconomia, permeado pelo excesso 

de tecnicismo, e possa se aventurar em ações mediadoras efetivas, focadas nas 

necessidades do usuário da informação, com ou sem deficiência, assumindo, assim, 

seu papel social. Neste sentido, é necessário pensar no usuário não somente em 

atividades culturais ou de incentivo à leitura, mas no próprio fazer diário na 

biblioteca, nas atividades de processamento técnico, de seleção e aquisição de 

material bibliográfico, que devem estar voltada principalmente para ele – o usuário. 

Somente dessa forma será possível atrair esse usuário, permitindo que ele participe 

da vida da biblioteca e que essa biblioteca possa deixar de ser o “templo do saber” 

que inibe e intimida os menos letrados, para se transformar num espaço vivo, de 

inclusão e de acolhimento da diversidade humana.  

 

6.2 COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

 

 Castells (1999, p. 43) toma a revolução da tecnologia da informação como 

ponto de partida para a sua análise sobre a “[...] complexidade da nova economia, 

sociedade e cultura em formação [...]”, embora deixe claro não ser a tecnologia o 

fator determinante da sociedade e vice-e-versa. Percebe-se que mudanças 

significativas ocorreram na sociedade, e novas exigências têm sido impostas por 

essa sociedade da informação de forma contundente. Para Dias et al (2004, p. 2), 

nessa nova sociedade, “A informação é matéria prima para os indivíduos serem 

partícipes de mudanças na realidade social, organizacional e, consequentemente, 

em sua própria realidade.”  

 Nesse contexto, de acordo com Campello (2003, p. 33), “A ‘sociedade da 

informação’ é o espaço mais abrangente por onde trafega o movimento da 

competência informacional.” Isso significa, portanto, não ser possível participar 

plenamente dessa sociedade sem absorver as mudanças impostas e ser capaz de 

fazer uso da informação que nela circula. Ser competente em informação passou a 

ser uma questão de sobrevivência na sociedade contemporânea, lembrando que as 

mudanças impostas ocorreram, sobretudo, no âmbito educacional, no âmbito das 
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competências profissionais e também em relação ao acesso à informação pelo 

usuário, incluindo aqui também o usuário com deficiência.  

 Surge, o conceito de Information Literacy, expressão inglesa usada 

inicialmente em 1974, pelo bibliotecário norte americano Paul Zurkowski, para 

referir-se, inicialmente, a habilidades relacionadas à informação eletrônica, tendo 

sido depois, amplamente adotado pela classe bibliotecária (DUDZIAK, 2003).  

 No Brasil, o termo foi citado pela primeira vez em artigo publicado no ano 

2000 por S. E. Caregnato, que o traduziu como “alfabetização informacional”. 

Entretanto, no início da discussão sobre o assunto, optou-se pelo não 

aprofundamento da questão terminológica, para que a preocupação maior recaísse 

sobre as questões conceituais (CAMPELLO, 2003).  

 Dessa forma, Dudziak (2003) e outros autores utilizaram inicialmente em seus 

trabalhos a expressão no original em inglês. Posteriormente, algumas alternativas de 

tradução foram propostas, como “alfabetização informacional”, “letramento”, 

“literacia” (usado em Portugal) e “fluência informacional”. É possível observar que 

existe na literatura uma alternância no uso dos termos “competência informacional” e 

“competência em informação”. De acordo com Hatschbach e Olinto (2008), a 

proposta de adoção do termo “competência em informação” foi aprovada na primeira 

mesa-redonda sobre o tema no XIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 

(SNBU) realizado em Natal, em 2004. A partir daí a expressão passou a ser 

utilizada, embora o termo “competência informacional” não tenha deixado de ser 

utilizado na literatura sobre o tema.  

 A American Library Association (ALA) define como competência em 

informação o conjunto de habilidades que as pessoas necessitam ter para 

reconhecer quando a informação é necessária, tendo a capacidade de localizar, 

avaliar e utilizar eficazmente a informação necessária. Essa definição vem sendo 

aceita por estudiosos do campo. A ALA ressalta a importância da information literacy 

no contexto contemporâneo, marcado pelas rápidas mudanças nos recursos 

tecnológicos e da informação, sendo a competência em informação a base para a 

necessária aprendizagem ao longo da vida. Dessa forma, através de sua 

Association of College and Research Libraries (ACRL), a ALA estabeleceu padrões 

norteadores da competência em informação para aplicação no ensino superior (ALA, 

2000).  
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 O Quadro 3 mostra esses padrões acompanhados dos respectivos 

indicadores de desempenho estabelecidos. Observando os conceitos inseridos 

nesses padrões, percebe-se que os mesmos não se destinam apenas aos que 

aprendem, mas também aos responsáveis pelo ensino e pela mediação da 

informação nas bibliotecas e unidades de informação.  

 

Quadro 3 – Padrões de Competência em Informação e Indicadores de Desempenho da ACRL/ALA 

 

PADRÕES INDICADORES DE DESEMPENHO 

1. Determinar a natureza e a 
extensão da informação 
necessária. 

- Definir e articular a necessidade de informações; 
- Identificar uma variedade de tipos e formatos de fontes potenciais de 
informação; 
- Considerar os custos e benefícios de adquirir a informação necessária; 
- Reavaliar a natureza e extensão da informação de que precisa. 

2. Acessar as informações 
necessárias de forma eficaz e 
eficiente. 

- Selecionar os métodos de investigação mais adequados ou sistemas de 
recuperação de informação para o acesso a informação necessária; 
- Construir e implementar efetivamente as estratégias de busca concebidas; 
- Recuperar informações online ou pessoalmente, utilizando uma variedade 

de métodos; 
- Refinar a estratégia de busca, se necessário; 
- Extrair, registros e gerenciar as informações e suas fontes. 

3. Avaliar as informações e 
suas fontes criticamente e 
incorporar informações 
selecionadas em sua base de 
conhecimento e sistema de 
valores. 
 

- Resumir as principais ideias a serem extraídas da informação recolhida; 
- Articular e aplicar critérios iniciais para avaliar tanto a informação quanto 
as suas fontes; 
- Sintetizar as principais ideias para a construção de novos conceitos; 
- Comparar novos conhecimentos com os já existentes para determinar o 
valor agregado, as contradições, ou outras características únicas da 
informação; 
- Determinar se o novo conhecimento tem um impacto sobre o sistema de 
valores do indivíduo e tomar medidas para conciliar diferenças; 
- Validar a compreensão e a interpretação das informações, discutindo com 
outros indivíduos, especialistas e/ou profissionais da área; 
- Determinar se a consulta inicial deve ser revista. 

4. Usar, individualmente ou 
como membro de um grupo, 
informações de forma eficaz 
para realizar um propósito 
específico. 
 

- Aplicar novas informações antes da concepção e criação de um produto ou 
do seu desempenho particular; 
- Revisar o processo de desenvolvimento do produto ou do seu 
desempenho; 
- Comunicar o produto ou o seu desempenho de forma eficaz para os 
outros. 

5. Compreender as questões 
econômicas, legais e sociais 
que cercam o uso de 
informações, e acessar e 
utilizar informações de forma 
ética e legal. 
 

- Compreender as questões éticas, legais e socioeconômicas que cercam a 
informação e a tecnologia da informação; 
- Seguir as leis, regulamentos, políticas institucionais e etiqueta 
relacionadas ao acesso e uso de recursos de informação; 
- Reconhecer o uso de fontes de informação na comunicação do produto ou 
no seu desempenho. 

Fonte: Baseado em ALA, 2000 

   

 Na perspectiva dos conceitos da ALA, Dudziak nos dá a seguinte definição: 

 

A partir da análise da evolução do conceito e seguindo a concepção de 
information literacy voltada ao aprendizado ao longo da vida, pode-se defini-
la como o processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, 
atitudinais e de habilidades necessário à compreensão e interação 
permanente com o universo informacional e sua dinâmica, de modo a 
proporcionar um aprendizado ao longo da vida. (DUDZIAK, 2003, p. 28). 
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 Dudziak (2003) aponta, ainda, três concepções de information literacy:  

 

a) Concepção da informação – com ênfase na tecnologia da 

informação, é associada à Sociedade da Informação e se baseia no 

desenvolvimento de habilidades e uso de ferramentas e suportes 

tecnológicos. O profissional da informação intermedia a informação; 

b) Concepção cognitiva – com ênfase nos processos cognitivos, o 

foco está no indivíduo e em seus processos de compreensão e uso da 

informação. Nesse paradigma, a biblioteca é o “espaço de 

aprendizagem” e o profissional atua, ora com gestor do conhecimento, 

ora como mediador nos processos de busca de informação;  

c) Concepção da inteligência – com ênfase no aprendizado ao longo 

da vida, deve englobar a “noção de valores ligados à dimensão social e 

situacional”. O usuário passa a ser percebido como sujeito e, como tal, 

inserido na sociedade do aprendizado. Nesse caso, a biblioteca se 

coloca como “espaço de expressão do sujeito”, e o profissional da 

informação é o “agente educacional” com vistas à mediação do 

aprendizado. 

  

 Para Dudziak, a verdadeira mediação educacional acontece quando o 

bibliotecário é capaz de convencer o aprendiz de sua própria competência e 

capacidade de ser autônomo e independente. Para tanto,  

 
[...] os bibliotecários necessitam se reinventar, adotando uma postura mais 
ativa, deflagrando processos e projetos de inovação organizacional, tanto 
no âmbito da biblioteca, quanto no âmbito das instituições de ensino. Neste 
sentido, devem buscar o aprendizado contínuo, a melhoria de suas 
qualificações e competências, principalmente em relação à comunicação, 
estabelecendo parcerias com docentes, administradores, alunos e mesmo 
com seus pares, de modo a ampliar suas redes de comunicação e sua 
visibilidade profissional. Ao difundir a cultura da informação, os 
bibliotecários estarão promovendo a information literacy. (DUDZIAK, 2003, 
p. 33).  

  

 Assim, as habilidades necessárias não se referem apenas àquelas básicas do 

uso da informação impressa ou de suportes tecnológicos. Os bibliotecários precisam 

compreender a necessidade de desenvolver “[...] habilidades de pensamento, 

compreensão, análise e síntese, além de atitudes e agregação de valor à informação 
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– a information literacy – para se obter condições de autonomia quanto à obtenção 

do aprendizado ao longo da vida.” (DIAS et al., p.2). 
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7 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA MEDIADORA E INCLUSIVA 

 

7.1 O CONTEXTO 

 

 Para acompanhar as mudanças e exigências da sociedade atual, a biblioteca 

universitária não pode continuar apenas recitando as palavras de sua missão – “dar 

apoio às atividades de ensino, pesquisa extensão e inovação” – sem, contudo, 

adotar uma atitude inclusiva, que perceba a diversidade de seus usuários e os atraia 

para si. Muitos desses usuários se sentem intimidados pelas inúmeras restrições de 

uso que são colocadas e, no caso das pessoas com deficiência, essa intimidação é 

ainda maior, tendo em vista a existência das barreiras físicas reais que os impedem 

de participar da vida da biblioteca e usufruir de seus benefícios. 

 Neste sentido, Mazzoni et al. (2001) advertem que além de ter um bom 

sistema de sinalização e acesso ao acervo, inclusive por consulta digital, é 

fundamental que a biblioteca universitária priorize o atendimento humano de 

qualidade e pense o espaço da biblioteca em função da utilização de todos os 

usuários, com ou sem deficiência. A ação mediadora do bibliotecário é fundamental, 

na medida em que ele deve estar atento aos avanços da tecnologia e procure utilizar 

os recursos de TA, sobretudo os relacionados às TIC, como os softwares e uso das 

redes sociais. Os autores ressaltam também com muita propriedade a importância 

de se estar atento aos “aspectos atitudinais”. Essas “barreiras atitudinais” são as 

piores e mais resistentes, pois “Em muitas situações as pessoas não percebem estar 

adotando medidas discriminatórias, ou seja, praticam uma discriminação 

involuntária.” (MAZZONI et al., 2001, p. 33).  

 De fato, falsas soluções, tais como acessos trancados a cadeado, elevadores 

desligados, guichês e sanitários separados, são exemplos dessa discriminação 

velada. Numa biblioteca inclusiva, a sinalização deve ser pensada levando em 

consideração a diversidade de seus usuários e os serviços devem ser 

disponibilizados também via internet, de forma a ampliar as possibilidades de acesso 

para todos. Além disso, deve haver uma preocupação constante com a ampliação 

do acervo de obras em versão digital, de forma a dar apoio aos trabalhos 

acadêmicos nos níveis de graduação e pós-graduação. É recomendável também 

que a biblioteca possua um espaço de acessibilidade, com recursos de mobiliário 

adequado, hardware, software e toda infraestrutura necessária para leituras e 
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pesquisas dos usuários com deficiência, sem que esse espaço seja de uso exclusivo 

deles. Nesse ponto é importante enfatizar – nenhum usuário deve ser segregado 

(MAZZONI et al., 2001).  

  

7.2 A BIBLIOTECA MEDIADORA E A IMPORTÂNCIA DE SEUS SERVIÇOS – O 
SERVIÇO DE REFERÊNCIA 

 

 A evolução do Serviço de Referência (SR) está diretamente relacionada à 

revolução técnico-científica do século XVII e ao desenvolvimento industrial do século 

XVIII, que, conforme Pessoa e Cunha (2007) provocaram o aumento vertiginoso do 

volume de publicações científicas. Foi necessário, então, criar bibliotecas para 

reunir, organizar e armazenar toda essa produção, que, com o passar do tempo, foi 

crescendo e se tornando cada vez mais especializada. Segundo os autores, os 

usuários se tornaram mais exigentes e passaram a solicitar mais a atenção dos 

bibliotecários. Tal fenômeno ocorreu, sobretudo, nas bibliotecas universitárias que 

reuniam a produção das sociedades científicas.  

 De acordo com Grogan, num dado momento, os que necessitavam de 

informação perceberam que não tinham mais a aptidão necessária para encontrar 

todas as informações de que necessitavam. “Nascia assim a arte do serviço de 

referência como um dom profissional do bibliotecário.” (GROGAN, 1995, p. 8). Para 

o autor, a referência é “[...] uma atividade essencialmente humana, que atende a 

uma das necessidades mais profundamente arraigadas da espécie, que é o anseio 

de conhecer e compreender.” (p. 22), não se tratando apenas do fornecimento de 

informações, mas do atendimento de necessidades cognitivas.  

 De acordo com Grogan (1995), a denominação “bibliotecário de referência” 

começou a ser empregada por Melvil Dewey por volta do ano de 1888, mas a 

aceitação da função pela biblioteca pública só veio a ser plenamente aceita no início 

do século XX. Segundo o autor, o serviço se desenvolveu de forma constante nas 

bibliotecas universitárias norte-americanas, impulsionado pela tendência do ensino 

superior para o “estudo pela pesquisa”. Para Grogan (1995), o status alcançado pelo 

SR se deve a sua característica interpessoal, “[...] que o torna o mais humano dos 

serviços da biblioteca [...]” (p. 34).  

 O outro fator consagrador do SR, mencionado por Grogan, é que o exercício 

da atividade traz consigo a certeza antecipada de que os resultados serão aplicados 
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às necessidades específicas de quem o busca, o que pode trazer também muita 

satisfação ao bibliotecário que o executa. Assim, o SR tem sido descrito por vários 

teóricos da biblioteconomia como o “coração da profissão”, a “pedra angular” da 

prática profissional e a culminância da totalidade da atividade bibliotecária 

(GROGAN, 1995).  

 Segundo Cunha (2000), com a evolução tecnológica e a possibilidade de 

acesso do próprio usuário à imensa gama de informação digital disponível, chegou-

se a discutir a possibilidade de desaparecimento do bibliotecário de referência. Para 

o autor, isso não veio a acontecer em virtude da precariedade dos mecanismos de 

busca disponíveis na web. Entretanto, hoje, é possível afirmar que, apesar do 

avanço tecnológico que proporcionou a evolução e multiplicação dos mecanismos e 

possibilidades de busca na web, a figura do bibliotecário de referência, intermediário 

da informação, ainda é essencial, pois ainda cabe a ele a tarefa de treinar e orientar 

o usuário no uso das TIC disponíveis na atualidade. Sobre o uso das TIC, Pessoa e 

Cunha afirmam: 

 
Mudam as maneiras de se prestar os serviços conforme a realidade das 
bibliotecas, e, a cada dia, cresce o número de ferramentas que auxiliam na 
organização documentária e na busca e recuperação de informações. 
Muitos recursos tecnológicos são resultados da revolução dos meios de 
comunicação e das demandas altamente diferenciadas que os usuários 
propõem. Por isso, pressionadas pelo mundo globalizado, as bibliotecas e 
unidades de informação acabam por modificar sua estrutura, seus 
processos, e seus produtos e serviços. (PESSOA; CUNHA, 2007, p. 70). 

 

 A mudança imposta pelo mundo que se globaliza não decretou a “morte” do 

bibliotecário de referência, mas passou a exigir que ele aceitasse as mudanças e 

percebesse a necessidade de adaptação às novas exigências da sociedade. Para 

Pessoa e Cunha (2007), o uso das TIC pelos bibliotecários de referência implica o 

aumento da eficiência do SR, bem como do aumento da capacidade de atendimento 

das necessidades dos usuários e economia de tempo, pessoal e recursos 

financeiros por parte da biblioteca. Cunha (1999) afirma que, a despeito de todas as 

adaptações às novas exigências, ainda caberá ao bibliotecário a função de ensinar 

as pessoas como utilizar os recursos informacionais disponíveis, seja na biblioteca 

ou na internet.  

 O SR tradicional evoluiu para o serviço de referência virtual, que, segundo 

Márdero Arellano (2001), tem suas origens na década de 1980, nos Estados Unidos. 

Esse tipo de serviço utiliza recursos como chat, e-mail e videoconferência e oferece, 
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entre tantos serviços, a pesquisa on-line, comutação bibliográfica on-line, orientação 

e normalização bibliográfica, levantamentos bibliográficos especializados, entre 

outros.  

 Muitas são as possibilidades de atuação do bibliotecário de referência, mas é 

necessário que ele esteja atento a todas elas e as faça valer no atendimento diário 

de seus usuários de informação, com ou sem deficiência. O uso de recursos virtuais 

é sempre muito bem recebido pelo usuário e confere credibilidade ao bibliotecário e 

à biblioteca. No atendimento de pessoas com deficiência a vantagem é ainda maior, 

se considerarmos que pessoas com grau maior de severidade de suas deficiências 

ou mesmo com deficiências temporárias podem ser prontamente atendidas em suas 

necessidades de informação, sem que seja preciso se deslocaram até a biblioteca.  

 Dessa forma, acredita-se que o SR continua sendo a atividade “nobre” da 

biblioteconomia, por ter em si essa capacidade mediadora de levar a informação, de 

ensinar o seu usuário a obter a informação de que necessita, promovendo a sua 

inclusão, sem que seja necessária a sua presença física na biblioteca.  

 Assim, tendo em vista as breves considerações feitas sobre a mediação da 

informação e a responsabilidade do profissional bibliotecário em ser competente em 

informação e de promover essa competência em suas unidades de informação como 

aprendizado ao longo da vida, e também sobre a importância de uma prática 

eficiente do SR, espera-se que a biblioteca, particularmente a biblioteca 

universitária, da qual tratamos nesse trabalho, seja capaz de assumir plenamente 

essa responsabilidade e possa ser, efetivamente, mediadora e inclusiva.  

 Para atingir os objetivos, o percurso metodológico da pesquisa revela a seguir 

o ambiente pesquisado em sua realidade local, os dados coletados, sua análise e 

resultados.  
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8 PERCURSO METODOLÓGICO – A PESQUISA 

 

8.1 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMBIENTE PESQUISADO 

 

8.1.1 A Universidade Federal da Bahia   

 

A história da Universidade Federal da Bahia (UFBA) tem início ainda no 

século XIX, quando, em 18 de fevereiro de 1808, o Príncipe Regente Dom João VI 

cria a Escola de Cirurgia da Bahia. Com ela surge o primeiro curso universitário do 

Brasil. Ainda nesse século, foram criados os cursos de Farmácia (1832) e 

Odontologia (1864), a Academia de Belas Artes (1877), Direito (1891) e Escola 

Politécnica (1896). Já no século XX, Isaías Alves cria a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (1941).  

Com a atuação de Edgard Santos, fundador e seu primeiro reitor, a UFBA 

destacou-se na trajetória do ensino superior brasileiro. Durante 15 anos de reitorado 

(1946-1961), Edgard Santos liderou o processo de federalização e implantou a 

infraestrutura física e de pessoal, concebendo assim uma universidade integrada 

nas diversas áreas: artes, letras, humanidades e ciências. De Universidade da Bahia 

passa a denominar-se Universidade Federal da Bahia, em 1950, integrando escolas 

isoladas e instituindo outros cursos. Nesses 15 anos, a UFBA floresceu nas áreas de 

artes, humanidades e saúde. É desse período a construção do Hospital 

Universitário, a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais e os campi do Canela, 

Vale do Canela, Federação e Ondina. A UFBA também ganhou destaque na música, 

dança e teatro, com a criação dos primeiros cursos universitários do gênero no 

Brasil, alicerçando, na década de 1960, movimentos culturais importantes como o 

Cinema Novo e o Tropicalismo.  

A instituição cresceu, modernizou-se e nos dias atuais deu início a uma 

reforma substancial. Através do Programa de Apoio a Planos de Expansão e 

Reestruturação das Universidades Federais (REUNI), a UFBA tem ampliado a oferta 

de cursos de graduação e implementado uma reforma curricular, com a implantação 

do regime de ciclos na educação superior, articulado à expansão de vagas. 

Paralelamente à reestruturação curricular, está em curso a reestruturação física dos 

campi. As unidades de ensino (faculdades, escolas e institutos) serão reunidas por 

áreas de afinidade denominadas zonais, ligadas por corredores de circulação. O 
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projeto prevê a implantação de arenas multiuso, pavilhões de laboratórios, 

complexos de auditórios modulados, centro de idiomas e outros. Além disso, está 

previsto a reforma na estrutura física das unidades existentes. São 59 novas 

edificações e intervenções físico-ambientais, com investimento de R$ 187 milhões. A 

Figura 21 mostra a entrada principal do Campus Universitário de Ondina.  

 

Figura 21 – UFBA – Entrada principal do Campus Universitário de Ondina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.escoladeinverno.fis.ufba.br> Acesso em: 13 mar. 2014 

 

 A UFBA, entretanto, não se constitui apenas de unidades de ensino, 

laboratórios, pesquisa e da oferta de cursos de graduação e pós-graduação. É 

importante ressaltar, que nada disso seria possível sem a existência de suas 

bibliotecas, que hoje funcionam integradas no Sistema Universitário de Bibliotecas 

da UFBA (SIBI/UFBA) e são responsáveis por agregar os acervos das diversas 

áreas do conhecimento, gerindo a informação no âmbito da universidade. Essas 

bibliotecas são de fundamental importância por desempenharem o importante papel 

mediador de valorização do conhecimento produzido, exercido por seus profissionais 

bibliotecários, materializado, sobretudo, através do Serviço de Referência, que 

segundo Grogan (1995) constitui a essência da atividade bibliotecária, pois através 

de sua vocação holística se coloca a disposição para ajudar o homem a obter 

respostas às suas indagações sobre o mundo onde vive e sobre sua existência.  

Nesse ponto, é preciso deixar claro que, apesar desse serviço ser praticado 

naturalmente pelos bibliotecários como parte inerente à profissão, apenas as 

bibliotecas focalizadas na pesquisa possuem um setor de referência em 

funcionamento. Ou seja, institucionalmente o serviço não é praticado pelo 
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SIBI/UFBA como um todo, nem mesmo nas outras duas bibliotecas com status de 

universitárias (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Escola Politécnica), o 

que caracteriza uma falha da política institucional, que precisa ser corrigida.  

 

8.1.2 Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa (BURMC)  

 

Com o nome de Biblioteca Central Reitor Macedo Costa, foi criada, em 1968, 

como órgão suplementar da UFBA, subordinado ao Reitor. Em 12 de maio de 1975, 

teve seu Regimento Interno aprovado pelo Conselho Universitário e em agosto de 

1983, passou a ocupar edifício próprio no Campus Universitário de Ondina. 

Funcionou como órgão coordenador do Sistema de Bibliotecas até o ano de 2009, 

quando o Conselho Universitário da UFBA instituiu, através da Portaria nº 03/09, o 

Sistema Universitário de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI). A 

partir dessa data, passa a chamar-se Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa 

(BURMC), agregando acervos de vários cursos e representativos de todas as áreas 

do conhecimento, como Matemática, Farmácia, Biologia, Medicina Veterinária, 

Comunicação, Letras e os Bacharelados Interdisciplinares criados recentemente 

pela UFBA Universidade Nova, além dos diversos cursos de pós-graduação. A 

BURMC proporciona serviços bibliotecários e de informação à comunidade 

universitária, de modo a contribuir para o desenvolvimento dos programas de 

ensino, pesquisa, extensão e inovação.  

Agora não mais como órgão coordenador, a BURMC se constitui numa 

biblioteca universitária com coleção, produtos e serviços próprios. Funciona num 

prédio de três pavimentos localizado na rua Barão de Jeremoabo, s/n, no Campus 

Universitário de Ondina (Figuras 22 e 23) e atualmente conta com 22 funcionários 

técnico-administrativos, com cargos de bibliotecários documentalistas, assistentes e 

auxiliares em administração, distribuídos nas seções: Circulante ou Empréstimo 

(abriga a coleção circulante e efetua empréstimos local e domiciliar); Referência 

(abriga a coleção de referência e não efetua empréstimos domiciliares); e Periódicos 

(abriga a coleção de periódicos e publicações seriadas e também não efetua 

empréstimos domiciliares).  

A BURMC presta ainda os serviços de comutação bibliográfica, através do 

COMUT, serviço criado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), para localização e obtenção de cópias de artigos, partes de 



124 
 

livros, teses e dissertações nas diversas instituições brasileiras; treinamentos de 

usuários em bases de dados nacionais e estrangeiras e no Portal de Periódicos 

mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e treinamento de calouros, realizado semestralmente e direcionado aos 

alunos que ingressam na UFBA, para o uso da biblioteca, seu catálogo on-line e 

demais recursos oferecidos. 

Seus serviços são gerenciados pelo software Pergamum, concebido na 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), que permite o gerenciamento 

do livro desde a sua aquisição até o seu empréstimo ao usuário em todas as 

bibliotecas do SIBI/UFBA. 

Apesar de seu prédio ter sido construído na década de 1960, suas amplas 

instalações sofreram reformas ao longo dos anos e hoje dispõem de um elevador, 

rampas de acesso e sanitários adaptados para pessoas com deficiência em todos os 

três pavimentos. Além disso, as estantes que abrigam seu acervo estão dispostas 

com espaço de noventa centímetros para permitir a mobilidade de cadeirantes.  

 

Figura 22 – Visão externa do prédio da BURMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.sumai.ufba.br> Acesso em: 13 mar. 2014 
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Figura 23 – BURMC – Entrada principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.guiadoocio.com> Acesso em: 13 mar. 2014 

 

8.1.2.1 Justificativa para a Escolha da BURMC 

 

 Além da sua tradição na atuação como órgão coordenador durante tanto 

tempo, a escolha da BURMC se justifica, principalmente, por sua característica 

multidisciplinar e por ter em seu acervo a representatividade de todas as áreas do 

conhecimento presentes na universidade. Assim como a Biblioteca Universitária de 

Saúde (BUS), a BURMC, diferentemente das bibliotecas setoriais, é uma das 

bibliotecas de grande porte, estruturada para oferecer serviços especializados a sua 

comunidade, que vão além dos serviços básicos de empréstimos e devoluções 

praticados pelas bibliotecas consideradas de pequeno porte. Cabe registrar, 

também, que, apesar de existirem ainda mais duas bibliotecas com status de 

biblioteca universitária (Escola Politécnica e Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas), essas bibliotecas atingiram essa condição mais pelo volume e 

representatividade de seus acervos do que pela estrutura e serviços oferecidos.  

 

8.1.2.2 O Serviço de Referência na BURMC 

 

 O SR da BURMC é desenvolvido na Seção de Referência (Figuras 24 e 25), 

localizada no andar térreo da biblioteca, onde são atendidos estudantes e 

professores dos cursos de Matemática, Farmácia, Biologia, Medicina Veterinária, 

Comunicação, Letras e os Bacharelados Interdisciplinares, além da comunidade 

externa em geral.  



126 
 

 A Seção dispõe de acervo composto por obras de referência para consulta 

local e computadores disponíveis para consulta dos usuários. Através de suas 

bibliotecárias, realiza treinamentos para o uso de bases de dados, do Sistema 

Pergmum, utilização do Portal de Periódicos da CAPES e faz ainda o treinamento 

dos novos alunos na utilização dos serviços prestados pelas bibliotecas do 

SIBI/UFBA. Os treinamentos podem ser solicitados por professores ou grupos de 

pesquisadores da UFBA e são realizados em laboratório equipado com 

computadores em rede, localizado na própria seção. Os funcionários são treinados 

para prestar orientação necessária aos usuários na utilização de todos os serviços 

prestados pela seção e pela biblioteca. 

 

Figura 24 – Seção de Referência da BURMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

Figura 25 – Seção de Referência da BURMC – Entrada e balcão de atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 

 



127 
 

8.1.3 Biblioteca Universitária de Saúde (BUS) 

 

 A Biblioteca Universitária de Saúde Prof. Álvaro Rubim de Pinho (BUS) 

funciona na rua Basílio da Gama s/n, no Campus Universitário do Canela (Figuras 

26 e 27) e foi inaugurada em 30 de julho de 2010, tendo sido projetada e construída 

durante o reitorado do Prof. Naomar Monteiro de Almeida Filho.  

 Em 14 de março de 2011, foi iniciada a unificação dos sete acervos da área 

de saúde localizados nas bibliotecas da Escola de Enfermagem, Escola de Nutrição, 

Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Complexo 

Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), Faculdade de 

Odontologia, e finalizada em fevereiro de 2011, com a transferência do acervo da 

Faculdade de Medicina. Seu acervo atende aos nove cursos de graduação e pós-

graduação, e tendo em vista sua característica multidisciplinar, atende a outras 

áreas na UFBA, bem como a comunidade externa. 

 A BUS possui instalações modernas, com mobiliário e espaços projetados 

nas salas de leitura (Figuras 28 e 29) e entre as estantes (Figura 30), que permitem 

o acesso e mobilidade aos usuários com deficiência, dispondo também de sanitários 

adaptados e de dois elevadores. 

 

Figura 26 – Visão externa do prédio da BUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <www.criarportobello.com.br> Acesso em: 13 mar. 2014  
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Figura 27 – Visão externa do prédio da BUS – Detalhe da entrada principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Seção de Referência da BUS 

 

Figura 28 – Hall e balcão de atendimento da BUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Seção de Referência da BUS 

 

Figura 29 – Sala de Leitura da BUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Seção de Referência da BUS 
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Figura 30 – Acervo da BUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Seção de Referência da BUS 

 

8.1.3.1 Justificativa para a Escolha da BUS 

 

 Assim como a BURMC, a BUS se constitui numa biblioteca com estrutura de 

grande porte, concebida para oferecer serviços especializados que vão além dos 

serviços básicos prestados pelas bibliotecas setoriais. Apesar de atender a uma 

única área do conhecimento, atende aos vários cursos relacionados a essa área, 

com exceção dos cursos de medicina veterinária e farmácia, atendidos pela 

BURMC, em decorrência da localização física, próxima às unidades de ensino. 

Dessa maneira, o primeiro motivo para a escolha da BUS se deve à sua capacidade 

de dar atendimento à área de saúde nos padrões de uma biblioteca universitária.  

 O segundo motivo para a escolha da biblioteca que atende à área de saúde 

objetiva chamar a atenção para a tradição de pesquisa nessa área na UFBA, 

tradição essa que tem origem nos primórdios da instituição ainda no século XIX, a 

partir da Escola de Cirurgia da Bahia, criada por D. João VI.  

 A escolha da BUS para um estudo que tem a deficiência como pano de fundo 

pretende também trazer à memória que foram os pesquisadores baianos da 

Faculdade de Medicina da Bahia, liderados por Nina Rodrigues, considerado por 

alguns autores como o pai da antropologia, os responsáveis por vários estudos 

científicos que apontaram a questão da miscigenação racial como a causa, por 

exemplo, da surdez, e de anomalias físicas e mentais.  

 Estudos registrados na literatura sobre esses cientistas pioneiros indicam que 

muitas pesquisas feitas na Bahia apontavam para os cruzamentos raciais como 
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causa para a criminalidade, loucura e degeneração.  Ao contrário dos médicos da 

Faculdade do Rio de Janeiro, que buscavam estudar e combater as doenças 

tropicais através de ações higiênicas, os médicos baianos da chamada “Escola de 

Nina Rodrigues” procuravam se concentrar no doente e no estudo da miscigenação 

para explicar os males do corpo e da mente, usados também como justificativa para 

a criação de programas eugênicos e depurativos no início do século XX, cujo 

objetivo era “limpar a raça” como forma de promover a saúde da população.  

 Não se pode negar, portanto, o equívoco dessas teses que ajudaram a 

justificar o racismo, o regime de escravidão no século XIX, o ideal eugênico do início 

do século XX, além do preconceito e segregação praticados até hoje em relação às 

pessoas com deficiência no Brasil. Entretanto, isso não invalida a importância 

desses cientistas e da atuação da Faculdade de Medicina da Bahia na consolidação 

da prática médica no Brasil e inserção da medicina baiana no cenário científico 

nacional. 

  

8.1.3.2 O Serviço de Referência na BUS 

 

 O SR na BUS é direcionado basicamente para os usuários da área de saúde, 

embora atenda também estudantes de universidades e faculdades privadas da área. 

Realiza treinamentos para os estudantes da UFBA, focados nas fontes de 

informação e bases de dados da área de saúde, visando ao desenvolvimento de 

competências em informação dos usuários. 

 Na Seção de Referência (Figuras 31 e 32) funciona também a Estação BVS, 

um programa do Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), utilizado para capacitar os estudantes no uso das 

bases de dados e desenvolvimento de estratégias de pesquisa. A Seção dispõe 

também de acervo composto por obras de referência para consulta local e 

atendimento por funcionários treinados para prestar auxilio aos usuários em suas 

pesquisas.  
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Figura 31 – Seção de Referência da BUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Seção de Referência da BUS 

 

Figura 32 – Seção de Referencia da BUS – Computadores para consulta dos usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Seção de Referência da BUS 

 

8.2 A PESQUISA 

 

 A pesquisa realizou-se no âmbito de duas bibliotecas universitárias 

selecionadas, focalizando os seus respectivos serviços de referência. Para a 

amostra, foram entrevistados a gestora do SIBI/UFBA, os gestores das bibliotecas 

selecionadas e as respectivas bibliotecárias de referência que atuam nessas 

bibliotecas.  
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8.3 COLETA DE DADOS 

 

 O instrumento adotado para a coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada. A adoção dessa técnica se justifica não apenas em função do 

tamanho do universo e amostra, mas também porque ela permite maior flexibilidade 

e adequação para a obtenção de respostas às questões subjetivas. A literatura 

sobre o assunto revela que numa entrevista as pessoas podem se expressar a 

respeito do que elas entendem a respeito de algo ou mesmo o que pretendem fazer 

a partir de suas convicções pessoais.  

 Essa pesquisa valorizou, sobretudo, aspectos como a vivência pessoal dos 

entrevistados, o olhar que elas lançam sobre uma questão tão delicada como a 

deficiência e como são capazes de trazer a visão que possuem para a sua prática 

profissional na biblioteca. Dessa forma, o uso da técnica da entrevista, ao 

proporcionar a interação com o entrevistado e um diálogo mais flexível, possibilitou a 

obtenção de informações mais aprofundadas, mas nem sempre verbalizadas pelos 

entrevistados. 

 Elaborou-se um roteiro semiestruturado de entrevista direcionado aos 

gestores das bibliotecas estudadas (APÊNDICE A) e às bibliotecárias do serviço de 

referência de cada biblioteca (APÊNDICE B). Esses roteiros foram concebidos de 

forma a atender as questões colocadas nos objetivos específicos do trabalho, 

procurando preencher os requisitos de validade, relevância, especificidade, clareza e 

profundidade, propostos pela literatura consultada. Neste sentido, verificou-se ser 

necessária a adoção de algumas estratégias visando à obtenção de respostas 

relevantes. Através do pré-teste realizado antes da aplicação do instrumento, 

identificou-se a necessidade do cuidado na formulação das perguntas, bem como na 

previsão de respostas afirmativas ou negativas para as quais deveriam ser 

formuladas questões alternativas, visando, assim à manutenção do foco na questão 

abordada e a garantia de que ela seria efetivamente respondida.  

 Embora não tenha sido intencionalmente utilizada como uma estratégia, o fato 

da pesquisadora pertencer ao quadro funcional do SIBI/UFBA e gozar de uma 

relação profissional mais estreita com a maioria dos entrevistados permitiu uma 

interação maior, o que de alguma forma veio a facilitar a coleta de dados. Foram 

entrevistados os gestores do SIBI/UFBA, das bibliotecas estudadas e as 

bibliotecárias das seções de referência das respectivas bibliotecas, que foram 
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convidados através de mensagem enviada por correio eletrônico, onde foram 

informados o motivo do convite e os propósitos da pesquisa. Apenas uma 

bibliotecária, da BUS, não atendeu ao convite feito. As entrevistas, que foram 

gravadas pela pesquisadora, ocorreram entre os dias 24 e 28 de março de 2014. 

Seguindo-se a apresentação, análise e interpretação dos dados obtidos.  
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9 APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

 Adotou-se dividir a amostra em dois grupos: um composto pelos bibliotecários 

gestores das bibliotecas pesquisadas, identificados pelas letras “BG”, e outro 

composto pelos bibliotecários de referência, identificados pelas letras “BR”. Dessa 

forma, a cada pessoa entrevistada foi atribuída uma identificação correspondente ao 

grupo seguida de um número sequencial aleatório, visando preservar a identidade 

dos entrevistados. Assim, os entrevistados são identificados como BG1, BG2 e BG3; 

BR1, BR2 e BR3. 

 Os depoimentos obtidos na entrevista semiestruturada estão relatados a 

seguir: 

  

 a) Grupo de Bibliotecários Gestores (BG) 

 

 BG-1 

 Ao responder sobre a questão da existência de políticas de atendimento para 

usuários com deficiência, BG-1 inicia informando que no momento elas não existem 

no âmbito do SIBI/UFBA, mas que existe um projeto em fase de implantação que vai 

melhorar as condições das bibliotecas, especialmente as de maior porte. BG-1 

considera que o projeto atenderá, sobretudo, as pessoas com deficiência visual, 

tendo em vista a aquisição de equipamentos apropriados, como máquinas 

fotocopiadoras, impressoras Braille, computadores e softwares específicos que 

equiparão os laboratórios de acessibilidade a serem implantados inicialmente na 

BURMC e na BUS. BG-1 informa que esses espaços de acessibilidade ficarão 

trancados e reservados para uso exclusivo dos usuários com deficiência.  

 Diante de um possível questionamento sobre o caráter protetivo dessa 

decisão, BG-1 justifica a decisão institucional lembrando que esses equipamentos só 

interessam às pessoas com deficiência e que não devem ficar muito expostos. 

Reitera que não se trata de segregação, mesmo diante do argumento de que não 

haveria necessidade de se manter trancado, uma vez que, naturalmente, o uso seria 

exclusivo, pois pessoas sem deficiência não sentiriam necessidade de utilizar esses 

equipamentos. Como argumento final, BG-1 afirma que a proteção é necessária 

para evitar os furtos e depredações, comuns nas bibliotecas do SIBI/UFBA.  
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 Diante do questionamento sobre o fator humano relacionado ao atendimento 

das pessoas com deficiência, BG-1 declara que o projeto do SIBI/UFBA prevê o 

treinamento de pessoal (bibliotecários e auxiliares) para o manejo dos equipamentos 

e para o contato com o público especificado, lembrando que o tratamento deve ser 

diferenciado. 

 Sobre a Política de Desenvolvimento de Coleções e a não inclusão da 

aquisição de acervos específicos para a utilização de pessoas com deficiência nesse 

documento, BG-1 alegou que todos os documentos desse gênero do SIBI/UFBA 

estão sendo revisados e atualizados. BG-1 considera importante que o documento 

atenda esse seguimento e que deve ter ocorrido uma falha na época em que ele foi 

escrito, em decorrência, talvez, da própria especificidade do material e da prática 

comum de se elaborar documentos tomando como base documentos de outras 

Instituições de Ensino Superior (IES). BG-1 apontou ainda como outras 

possibilidades o fato de no meio bibliotecário ser comum a atribuição desse tipo de 

atendimento à Biblioteca Pública do Estado da Bahia e que é usual, quando se fala 

em deficiência, lembrar apenas das pessoas com deficiência visual, cujo 

atendimento demanda a existência de acervos e equipamentos especiais. Para BG-

1, o problema pode ser cultural, relacionado à deficiência visual e à falta de políticas 

voltadas para a questão da deficiência. 

 BG-1 considera que as bibliotecas estudadas são acessíveis e inclusivas, 

com base na acessibilidade física já existente e nas ações futuras a serem 

empreendidas no projeto de acessibilidade do SIBI/UFBA. Com relação à presença 

de pessoas com deficiência nas bibliotecas, BG-1 acha que isso ocorre em função 

da falta de informação existente no âmbito da universidade. Sobre o cumprimento do 

papel mediador das bibliotecas, BG-1 declara que no momento isso não ocorre e 

que só ocorrerá na sua plenitude após a implementação de ações, na sua grande 

maioria, previstas pelo projeto de acessibilidade do SIBI/UFBA.  

 BG-1 enfatiza, ainda, que a divulgação desse projeto e o que ele trará em 

benefícios é muito importante para que seja possível testar o que está sendo feito 

em prol da acessibilidade nas bibliotecas do SIBI/UFBA. 

 Durante toda a entrevista, BG-1 referiu-se às pessoas com deficiência como 

“portadores de necessidades especiais”, revelando desconhecimento quanto à 

terminologia adotada oficialmente no Brasil. Apesar da pesquisadora ter formulado 
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sempre as perguntas usando a terminologia correta, BG-1 continuou a utilizar a já 

ultrapassada.  

 BG-1 finaliza seu depoimento propondo que ocorra uma reestruturação física 

e espacial em todas as bibliotecas do SIBI/UFBA, por entender que a maioria delas 

funciona em instalações inadequadas.  

 

 BG-2  

  

 Sobre a política de atendimento para pessoas com deficiência praticada no 

SIBI/UFBA, BG-2 declarou que não existe ainda, mas passará a existir a partir do 

projeto de acessibilidade que está sendo implantado pelo SIBI/UFBA através dos 

cursos de LIBRAS e Braille que serão ministrados para os bibliotecários e 

estudantes, como parte desse projeto. Sobre a falta de formação específica dos 

bibliotecários de SR para o atendimento das pessoas com deficiência, BG-2 volta a 

se referir aos cursos que ocorrerão.  

 Com relação à política de coleções e ao questionamento sobre a não inclusão 

dos acervos especiais nessa política, BG-2 respondeu que essa política ainda não é 

oficial, trata-se apenas de uma minuta que já se encontra na pauta do Conselho 

Deliberativo do SIBI/UFBA para revisão e posterior aprovação. BG-2 acha 

importante que se inclua a questão da aquisição de acervos específicos para 

usuários com deficiência e que essa questão certamente estará em pauta em função 

do projeto de acessibilidade que inclui a instalação de laboratórios de acessibilidade, 

inicialmente na BURMC e na BUS.  

 BG-2 considerou inicialmente que as bibliotecas estudadas nessa pesquisa 

são acessíveis e inclusivas, apontando novamente para a questão da acessibilidade 

física. Num segundo momento, reconsiderou sua resposta, afirmando que não são 

100%, mas apenas 30% no momento.  

 Diante do questionamento sobre o cumprimento do papel mediador da 

informação nas bibliotecas, BG-2 afirmou que não existe no momento, mas existirá a 

partir da implantação efetiva do projeto de acessibilidade do SIBI/UFBA. 

 Sobre a indagação relativa ao que pode ser feito para aprimorar o 

atendimento das pessoas com deficiência nas bibliotecas, BG-2 voltou a falar sobre 

o projeto de acessibilidade e que ele prevê a elaboração de atividades direcionadas 

para esse público e o uso de recursos virtuais. Diante do questionamento sobre a 
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formação do pessoal, BG-2 voltou a falar sobre o projeto de acessibilidade, que 

incluirá treinamentos. BG-2 revelou não saber quantos estudantes com deficiência 

ingressam anualmente na UFBA, e quando informada pela pesquisadora que há 

uma concentração maior na área III (Filosofia e Ciências Humanas), considerou que 

essa concentração pode ter como explicação o fato de não ser essa área muito 

prática como a área II (Saúde), por exemplo. BG-2 exemplificou que para uma 

pessoa com deficiência seria mais fácil ser um professor do que um enfermeiro.  

 

 BG-3  

 

 Sobre o questionamento a respeito do atendimento de pessoas com 

deficiência, BG-3 declara não ter conhecimento de nenhuma política ou algum 

procedimento padrão e que nunca atendeu uma pessoa com deficiência em todos os 

anos de atuação na UFBA. Acrescenta apenas que há uma preocupação do 

SIBI/UFBA com o mobiliário usado na biblioteca, fala sobre o projeto de 

acessibilidade, ainda em processo de idealização e mostra preocupação em relação 

à dificuldade que se tem na finalização de projetos no âmbito da universidade.  

 Sobre a política de coleções, BG-3 declara conhecer, mas não sabe o que 

motivou a omissão dos acervos especiais nessa política. BG-3 tem conhecimento de 

que não se trata de um documento oficial e que será alvo de atualização pelo 

Conselho Deliberativo do SIBI/UFBA na próxima reunião. BG-3 considerou, 

inicialmente, que as bibliotecas são acessíveis e inclusivas, por conta da 

acessibilidade existente, mas tem dúvidas em opinar, em virtude de não haver 

frequência desse público na biblioteca.  

 BG-3 acha que não há preparo para o atendimento e que não existem 

acervos e equipamentos, principalmente para as pessoas com deficiência auditiva. 

Num segundo momento, BG-3 declara que há acessibilidade, mas não há inclusão e 

que biblioteca e universidade deixam a desejar neste sentido. 

 Em relação ao questionamento sobre o que precisa ser feito para melhorar as 

condições de atendimento das pessoas com deficiência, BG-3 acha que a solução 

deve ser institucional, ou seja, deve partir da UFBA e não do SIBI/UFBA ou das 

bibliotecas que o constituem.  
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 b) Grupo dos Bibliotecários de Referência (BR) 

   

 BR-1  

 

 BR-1 explicou com detalhes os serviços disponibilizados pela seção de 

referência da biblioteca onde trabalha, demonstrando que o SR realizado procura 

contribuir para o desenvolvimento de competências dos seus usuários de 

informação no que se refere ao acesso e uso das informações pertinentes à área 

atendida pela biblioteca. Sobre o atendimento de usuários com deficiência, informou 

que esse público é muito escasso, sendo, em sua maioria, pessoas com baixa visão. 

BR-1 informou que não sentiu dificuldades nesse atendimento, pois os recursos de 

acessibilidade disponíveis no Sistema Operacional Windows foram suficientes para 

dar conta da demanda, além disso, a falta de experiência com outros tipos de 

deficiência impede que se faça uma análise mais apurada sobre as possíveis 

dificuldades no atendimento.  

 BR-1 esclareceu que o layout da Seção de Referência proporciona identificar 

de imediato caso existam usuários com dificuldades na consulta on-line, já que os 

computadores ficam em frente às mesas de trabalho das bibliotecárias e auxiliares. 

Num segundo momento, BR-1 lembrou que a seção é frequentada por dois usuários 

com deficiência auditiva, filhos de uma funcionária. Para BR-1, o SR está preparado 

para atender o público com deficiência e a experiência com os usuários com 

deficiência auditiva tem ajudado. Além disso, seu esforço pessoal em ler e procurar 

assistir a vídeos sobre o assunto é determinante nessa preparação.  

 BR-1 enfatiza também que é necessário ter habilidade no trato interpessoal 

nesses atendimentos. Sobre as políticas de atendimento, BR-1 disse não ter 

conhecimento de nenhuma e que nunca recebeu algum tipo de treinamento ou 

orientação especial, apenas aplica o que aprende por intermédio da pesquisa e de 

sua vivência pessoal no seu fazer diário na biblioteca.  

 Com relação à ausência de público com deficiência, BR-1 acha que falta 

iniciativa da própria biblioteca no sentido de investir na divulgação dos serviços que 

ela pode proporcionar. BR-1 acha também que falta a participação dos professores 

no processo de motivar e levar esses usuários para a biblioteca. BR-1 defende uma 

ação cooperativa e coordenada entre professores, bibliotecas, além de uma política 

institucional com o objetivo de cumprir a lei e proporcionar o acesso.  
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 BR-1 acha que a implantação de serviços em sua biblioteca ainda é 

incompleta, sendo necessário o desenvolvimento de projetos com ações conjuntas. 

Enfatiza, também, a necessidade de promover cursos de LIBRAS e Braille para que 

se possa estar mais próximo da realidade vivida pelas pessoas com deficiência e 

acha que a acessibilidade na biblioteca deve ser integrada, sem segregação, para 

que ocorra a inclusão. 

 Em sua fala, BR-1 demonstrou conhecer a terminologia oficial, pronunciando 

sempre a expressão “pessoas com deficiência” em suas respostas. Sobre a política 

de coleções, declarou conhecer o documento citado e acha que ele deveria atender 

à aquisição de acervos específicos. Para BR-1, a política de coleções deve 

contemplar esse tipo de aquisição, independentemente de haver demanda ou não. 

BR-1 acha que o SR pode contribuir para a política de coleções através das fontes 

de informação de que dispõe (bases de dados, obras de referência em geral) e na 

divulgação dos recursos disponíveis, trabalhando também em cooperação com o 

setor de aquisição da biblioteca.  

 Sobre a questão da característica acessível e inclusiva da biblioteca, BR-1 

acha que ela é acessível sim, mas não 100% inclusiva, pois muito precisa ser 

melhorado no que se refere à consciência e ao aprendizado para fazer melhor. Para 

BR-1 faltam mais estudos na área sobre o assunto para que essa consciência se 

solidifique. BR-1 entende que não basta apenas adquirir equipamentos, mas é 

preciso divulgar a disponibilidade dos serviços. 

 Sobre o papel mediador da informação, BR-1 acha que tem sido feito, mas 

que ações precisam ser empreendidas. Sugere a criação de grupos de estudo sobre 

a questão da deficiência no SIBI/UFBA, envolvendo todas as unidades, de forma a 

ser possível, através das discussões nesses grupos, trazer as experiências pessoais 

de convivência para as atividades profissionais. Pessoas com deficiência devem ser 

convidadas para integrar esses grupos para que seja possível conhecer melhor as 

pessoas a serem atendidas. Para BR-1, o trabalho de divulgação é importante e 

pode ser feito em redes de relacionamento com pessoas com e sem deficiência, e 

através dessa relação com o seu usuário de informação, construir uma relação mais 

inclusiva.   
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 BR-2  

 

 BR-2 demonstrou ter uma visão bastante crítica da questão da acessibilidade 

e inclusão na biblioteca. Na sua concepção, as condições atuais de acesso não são 

satisfatórias, pois apesar da existência dos recursos de acessibilidade, como os 

elevadores, por exemplo, nem sempre esses equipamentos funcionam a contento e, 

por esse motivo, não garantem a acessibilidade de forma segura e efetiva.  

 Com relação à descrição do atendimento do SR de sua biblioteca, fez um 

relato detalhado, incluindo atividades de treinamento, comutação bibliográfica e 

orientação na pesquisa. BR-2 fez também uma autocrítica, revelando que não se 

sente com aptidão para atender usuários com deficiência, com a necessária 

desenvoltura, embora nunca tenha realizado esse tipo de atendimento nos seus dois 

anos de experiência no SR da biblioteca. BR-2 questiona, portanto, a sua própria 

competência ao considerar que precisa compreender melhor as necessidades do 

público em questão para fazer a mediação adequada. 

 BR-2 credita às questões sociais como a maior justificativa para a ausência 

de pessoas com deficiência na biblioteca e na universidade como um todo. Para BR-

2, a falta de oportunidade afasta essas pessoas do convívio acadêmico. Vai mais 

além, afirmando que o problema não está na biblioteca ou na universidade, mas sim 

na sociedade, que é excludente. Para BR-1, quando bibliotecários mediam 

informação usando recursos predominantemente visuais, por exemplo, estão 

segregando as pessoas com deficiência visual, sendo essa uma atitude excludente. 

BR-2 acha que é um problema de formação e que essa precisa ser adequada para 

atender a tais necessidades.  

 Com relação à política de aquisição de acervos, acha importante que o 

SIBI/UFBA inclua os acervos especiais, não por conta de demandas existentes, mas 

porque tal demanda deva ser criada para que possibilite a prestação dos serviços. 

BR-2 acredita no planejamento e na necessidade de formulação de políticas 

voltadas para pessoas com deficiência partindo da própria universidade.  

 

 BR-3  

 

 Sobre o questionamento feito em relação ao SR praticado na biblioteca em 

que trabalha, BR-3 falou que o atendimento rotineiro da Seção de Referência é 
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basicamente o de prestar auxílio sobre o uso da biblioteca e da base de dados 

formada pelo acervo da biblioteca, além dos treinamentos em bases de dados de 

pesquisa. BR-3 informou que as obras de referência existentes na seção são cada 

vez menos procuradas pelos usuários. Com relação ao atendimento de usuários 

com deficiência, informou que não existem políticas, mas que serão implantadas 

pelo projeto de acessibilidade do SIBI/UFBA.  

 Sobre o questionamento em relação as suas dificuldades na condução do 

atendimento, BR-3 declarou que, apesar dos atendimentos desse tipo serem 

escassos, não tem encontrado dificuldades. BR-3 refere-se aos usuários que 

atendeu de maneira carinhosa e quase maternal. Relata que são sempre pessoas 

“muito tranquilas” e a elas são sempre dispensadas atenções especiais.  

 Ao se referir ao projeto de acessibilidade do SIBI/UFBA, que prevê a 

implantação dos laboratórios nas bibliotecas de grande porte, BR-3 assume a 

posição preservacionista defendida pelo referido projeto, concordando com a 

decisão de permitir o acesso a esses laboratórios apenas às pessoas com 

deficiência, argumentando que o acervo e os equipamentos não podem ficar 

expostos à depredação e ao furto. Ainda com relação ao projeto, enfatizou a 

importância da realização dos cursos de LIBRAS e Braille, como forma de capacitar 

bibliotecários e auxiliares para o atendimento.  

 Com relação à política de aquisição de acervos específicos, BR-3 declara 

conhecer a política de coleções e que considera importante que esse documento 

atenda esse seguimento. BR-3 acha que as omissões nessa política não foram 

intencionais e que o documento existente hoje é apenas uma minuta, que em breve 

será revista pelo Conselho Deliberativo do SIBI/UFBA.  

 BR-3 finaliza seu depoimento declarando que a biblioteca é acessível em 

parte, porque ainda existem carências na estrutura a serem resolvidas e que o 

projeto de acessibilidade do SIBI/UFBA dará conta disso. Quanto à biblioteca ser 

inclusiva, BR-3 acredita que ela é apenas em parte também e justifica sua resposta 

com a afirmação de que na seção “ninguém deixa de ser atendido”.  
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10 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Analisando a formação acadêmica dos entrevistados, verifica-se que todos 

são profissionais bibliotecários, que exercem legalmente essa função na UFBA. De 

acordo com o Quadro 4, todos os entrevistados possuem especialização, dois 

possuem uma segunda graduação, um possui mestrado completo, com doutorado 

em andamento, e três estão com o mestrado em curso. Tais informações revelam 

uma tendência que vem se configurando nos últimos anos no âmbito do SIBI/UFBA, 

onde os profissionais têm buscado se qualificar, não só no nível de especialização, 

como também no nível de mestrado e doutorado.  

 Ainda em conformidade com os dados registrados no Quadro 4, verifica-se 

uma predominância da pós-graduação em nível de especialização no grupo BG em 

relação ao grupo BR. As diferenças identificadas no nível de qualificação dos dois 

grupos se revelam nas respostas dadas pelos integrantes dos dois grupos aos 

questionamentos colocados durante as entrevistas.  

 

Quadro 4 – Formação acadêmica dos bibliotecários entrevistados por grupos 

FORMAÇÃO/TITULAÇÃO GRUPO BG GRUPO BR 

Graduação Biblioteconomia BG-1, BG-2, BG-3 BR-1, BR-2, BR-3 

Segunda Graduação BG-1 BR-2 

Especialização BG-1, BG-2, BG-3 BR-1, BR-2, BR-3 

Mestrado Completo - BR-1 

Mestrado em Andamento BG-2 BR-2, BR-3 

Doutorado em Andamento - BR-1 

  

 Especificamente em relação ao atendimento de usuários com deficiência, que 

é o foco desta pesquisa, de maneira geral verifica-se nos dois grupos de 

entrevistados, uma preocupação evidente com as especificidades desses usuários e 

a necessidade de uma formação mais voltada para o atendimento desse 

seguimento.  

 Neste sentido, à luz dos objetivos específicos propostos para a pesquisa, 

algumas considerações foram feitas a partir dos depoimentos dados pelos grupos de 

entrevistados: 
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 O GRUPO BG 

  

 De maneira geral, o grupo BG se mostrou muito preocupado com a visão 

gerencial das bibliotecas e isso se explica naturalmente pelo fato de serem esses 

entrevistados os gestores do SIBI/UFBA e das bibliotecas estudadas. É natural que 

isso ocorra, entretanto, essa visão gerencial foi exageradamente enfatizada nos 

depoimentos desses profissionais, em detrimento de outras questões, sobretudo, em 

relação à visão de uma prática bibliotecária mais voltada para as necessidades dos 

usuários e tendo em vista o desenvolvimento de competências desses usuários de 

informação.  

 O bibliotecário zelador e guardião dos livros e do conhecimento já não cabe 

mais nesse mundo globalizado que se interessa pala informação e não mais apenas 

pelo documento. Entretanto, percebe-se na fala do grupo BG que há o compromisso 

com a prestação dos serviços, mas sempre condicionado à preservação do acervo e 

dos equipamentos que constituem a biblioteca. A ênfase na questão gerencial 

verificada nos depoimentos do grupo BG não se configura apenas pelo compromisso 

que esses gestores têm com a instituição provedora, que espera que o patrimônio 

seja conservado, mas constitui-se também num reflexo, conforme verificado na 

literatura, de uma tendência preservacionista muito forte na biblioteconomia. Essa 

vocação para proteger, preservar e conservar permanece ainda muito impregnada 

na formação do bibliotecário, apesar de questionada pelos usuários e agora também 

pelos próprios profissionais, que buscam evoluir na sua qualificação e, de certa 

forma, procuram quebrar aos poucos esse paradigma.  

 As respostas dadas pelo grupo BR, formado por profissionais que buscam 

mais a qualificação no nível de mestrado e doutorado, evidenciam essa tendência. A 

fala desses profissionais vai além das questões gerenciais, a maioria dá mais ênfase 

à qualidade do atendimento no que tange às expectativas dos usuários, do que na 

provisão de equipamentos e acervos para que o atendimento ocorra a contento. 

 Com relação à política de atendimento, o grupo BG, formado por 

bibliotecários gestores, parece entender que esse é um problema a ser resolvido tão 

somente pelo projeto de acessibilidade que está sendo proposto pela atual gestão 

do SIBI/UFBA. Acredita-se que as soluções para a acessibilidade física que estão 

sendo propostas (algumas até já implantadas), como rampas, elevadores, os cursos 

e o laboratório de acessibilidade, darão conta de estabelecer uma política de 



144 
 

atendimento sólida, que atraia os usuários com deficiência para as bibliotecas do 

BIBI/UFBA.  

 De fato, o processo de acessibilidade numa biblioteca universitária está 

diretamente relacionado aos aspectos urbanísticos, arquitetônicos e de 

comunicação, sendo justa, portanto, a preocupação em ter vagas especiais no 

estacionamento, rampas, elevadores, espaços apropriados para circulação e 

sinalização adequada. Entretanto, a literatura que embasa essa pesquisa demonstra 

que esses aspectos se qualificam quando encontram os aspectos atitudinais, que 

expressam a compreensão que cada pessoa tem acerca da acessibilidade e, 

consequentemente, como essa acessibilidade é construída a partir dessa 

compreensão. Isso pode ocorrer de forma positiva ou negativa. Dessa forma, as 

iniciativas de adequação urbanística, arquitetônica e de comunicação são válidas, na 

medida em que os que promovem essas adequações adotem uma atitude proativa 

em relação à acessibilidade.  

 No caso das bibliotecas do SIBI/UFBA, todo o esforço que se vem 

empreendendo pode se transformar numa discriminação involuntária, caso não 

sejam evitadas certas atitudes discriminatórias e constrangedoras como a existência 

de elevadores e sanitários trancados, acessos e espaços exclusivos. A teoria do 

Modelo Social da Deficiência se baseia fundamentalmente na afirmação de que a 

deficiência é uma manifestação da diversidade humana. Ignorar, portanto, essa 

premissa significa provocar a experiência da desigualdade. 

 Portanto, numa biblioteca universitária, toda a política de atendimento para 

pessoas com deficiência e toda a acessibilidade pretendida devem ser pensadas 

levando em consideração a diversidade de seus usuários. O acervo que ela possui e 

os serviços que ela oferece devem ser amplamente acessíveis de modo a alcançar a 

todos. Nessa perspectiva se enquadra também a necessidade da política de 

atendimento contemplar a aquisição de acervos específicos para facilitar o acesso à 

informação por usuários com deficiência. A política de aquisição de acervos não 

pode se deter apenas em contemplar as necessidades de usuários com deficiência 

visual, como foi observado nas respostas das pessoas entrevistadas no grupo BG, 

mas deve contemplar todos os tipos de deficiência. É importante enfatizar que a 

biblioteca deve estar atenta às barreiras atitudinais, que são as piores e mais 

resistentes.  
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 Os bibliotecários do grupo BG declararam que o papel mediador da biblioteca 

e do profissional bibliotecário não tem sido observado no âmbito das bibliotecas 

estudadas e vinculam essa afirmação à falta de uma política ou projeto para 

acessibilidade. A maioria acredita que essa mediação só correrá após a implantação 

do projeto de acessibilidade do SIBI/UFBA. No entanto, tendo em vista o referencial 

teórico no qual se baseia esta pesquisa, o papel mediador do bibliotecário não pode 

estar condicionado apenas às questões de acesso físico e mobilidade no ambiente 

da biblioteca. Essa mediação precisa se efetivar na perspectiva do usuário, visando 

à satisfação de suas necessidades de informação. As interferências realizadas pelos 

profissionais da informação devem propiciar a apropriação da informação que venha 

satisfazer uma necessidade de informação do usuário. Assim, ações neste sentido 

devem ser empreendidas, e sem elas, toda a acessibilidade física pode se tornar 

inútil. 

 Apesar da preocupação do grupo BG com o projeto de acessibilidade que 

está sendo implantado pelo SIBI/UFBA, nenhuma das pessoas entrevistadas revelou 

ter conhecimento sobre os número relativos ao ingresso de estudantes com 

deficiência na UFBA. Embora tal questionamento não tenha feito parte do roteiro da 

entrevista semiestruturada, no decorrer das entrevistas esse desconhecimento foi 

notório, incluindo também os depoimentos do grupo BR. Percebe-se, dessa forma, 

que existem problemas a serem resolvidos em relação à comunicação no âmbito da 

UFBA, já que esses dados já veem sendo coletados pela Superintendência de 

Tecnologia da Informação e Secretaria Geral de Cursos da UFBA, através do 

Sistema Acadêmico (SIAC) no momento da matrícula on-line. O Núcleo de Apoio ao 

Estudante com Necessidade Especial na UFBA (NAPE) tem efetuado o 

mapeamento do ingresso por área, cursos e tipo de deficiência, além de prestar 

assistência a esses estudantes. Dados do Censo realizado pelo NAPE revelam o 

ingresso de estudantes em 2013 na UFBA por curso (Tabela 1), por área do 

conhecimento (Gráfico 1) e por tipo de deficiência (Gráfico 2). O Gráfico 3 mostra 

também os dados relativos ao ingresso de estudantes com deficiência nos anos de 

2009 a 2013.  
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Tabela 1 – Estudantes com necessidades especiais (por deficiência e por curso) em 2013 

 

Curso Auditiva Cegueira Cadeirante Baixa visão Motora 

Administração 1 0 0 0 0 

Arquitetura 1 0 0 0 0 

Arquivologia 2 0 0 0 0 

Bacharelado 
interdisciplinar 0 1 0 4 1 

Biblioteconomia 0 0 1 0 0 

Ciências Biológicas 2 0 0 0 0 

Ciências Sociais 0 1 1 1 0 

Dança 0 0 1 1 0 

Direito 2 0 2 5 1 

Enfermagem 1 0 0 0 0 

Engenharia civil 1 0 0 0 0 

Geografia 1 0 0 0 1 

Letras  1 0 1 1 0 

Medicina 0 0 0 1 0 

Medicina Veterinária 1 0 0 1 0 

Música 0 2 1 0 0 

Pedagogia 3 0 0 2 0 

Saúde Coletiva 1 0 0 0 0 

Serviço Social 0 1 0 0 0 

Teatro 1 0 0 0 0 

Educação Física 0 0 0 1 0 

Engenharia de Controle 
e Automação 0 0 0 1 0 

Engenharia Mecânica 0 0 0 1 0 

Engenharia Sanitária 0 0 0 1 0 

Farmácia 0 0 0 1 0 

Nutrição (Vit. da 
Conquista) 0 0 0 1 0 

Matemática 0 0 0 0 1 

Total 18 5 7 22 4 

 
Fonte: SIAC/SGC/NAPE – UFBA 
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Gráfico 1 - Estudantes com deficiência matriculados na UFBA por área do conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo NAPE/UFBA 2013 
 
 

Gráfico 2 – Estudantes com deficiência matriculados na UFBA por tipo de deficiência 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Censo NAPE/UFBA 2013 

 

Gráfico 3 – Estudantes com Deficiência Matriculados na UFBA de 2009 a 2013 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Setor pedagógico do NAPE/UFBA 
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 Cabe registrar, ainda, que os problemas de comunicação institucional podem 

ser percebidos, sobretudo no âmbito do próprio SIBI/UFBA, quando se verifica nos 

depoimentos dos bibliotecários das duas bibliotecas certo descompasso em relação 

ao acesso às informações relativas às ações técnicas e administrativas do próprio 

Sistema de Bibliotecas.  

 

 O GRUPO BR 

 

 O grupo BR, formado por bibliotecários de SR, em sua maioria demonstrou 

menos interesse pelas questões gerenciais e de acessibilidade física e mais 

interesse em abordar as questões ligadas ao exercício do SR em suas bibliotecas. 

Assim, em relação à política de atendimento a abordagem preferida foi relacionada à 

preocupação com o usuário a ser atendido e o questionamento constante em 

relação à competência para a realização desse atendimento.  

 É possível perceber na fala dos bibliotecários desse grupo que o oferecimento 

de cursos e treinamentos especiais é importante, mas não se constitui no único 

caminho a ser seguido. O grupo BR valoriza a necessidade de se adquirir mais 

conhecimentos, não apenas a partir de cursos sobre LIBRAS e Braille, ou 

treinamentos para o uso de equipamentos e softwares, mas, sobretudo, em relação 

à realidade das pessoas com deficiência e suas necessidades de informação. 

Observa-se, portanto, uma preocupação com o exercício do SR, que por ser uma 

atividade essencialmente humana, exige que o bibliotecário vá além da simples 

tarefa de fornecer informações aos usuários de informação e se preocupe em 

atender suas necessidades cognitivas.  

 Ao externar uma visão mais crítica em relação à questão da deficiência, o 

grupo BR demonstrou também uma preocupação social que se afina à perspectiva 

defendida pelo Modelo Social da Deficiência, pois em sua maioria o grupo aponta a 

questão social como fator determinante para a ausência de pessoas com deficiência 

na biblioteca. O fato de o grupo se referir a essas pessoas da forma politicamente 

correta, utilizando sempre a denominação “pessoas com deficiência”, é positivo, pois 

demonstra o interesse e respeito existente pela causa da deficiência.  

 Outro fator positivo se refere ao fato de a maioria do grupo BR demonstrar 

não depender de ações institucionais para que possam obter conhecimentos sobre 

temas como deficiência, acessibilidade e inclusão. A maioria dos entrevistados 
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revelou buscar conhecimentos acerca desses assuntos e o fazem com o intuito de 

trazer esses conhecimentos para suas experiências diárias nas bibliotecas onde 

trabalham. O grupo valoriza também as experiências pessoais com pessoas com 

deficiência, como forma de aprendizado a ser aplicado no trato interpessoal com 

essas pessoas no ambiente de trabalho. Tal atitude se coaduna com a própria 

definição que temos atualmente de information literacy, na qual o conceito de 

competência em informação está diretamente relacionado com o aprendizado 

contínuo, que se estabelece ao longo da vida.  

 Com relação aos acervos específicos, o grupo SR se mostrou unânime em 

defender que a aquisição desses acervos deve integrar a política de coleções 

adotada pelo SIBI/UFBA e que essa aquisição não deve partir de demandas 

existentes, mas que elas devem ser criadas diante do compromisso que se deve ter 

em relação ao atendimento de pessoas com deficiência na biblioteca. Essa é, sem 

dúvida, uma tendência bastante positiva, pois revela que além de esses 

bibliotecários estarem conscientes da importância da adequação dos acervos para o 

atendimento, adquiriram uma compreensão mais substancial em relação à 

responsabilidade social que têm, enquanto bibliotecários.   

 A preocupação com a mediação da informação demonstrada pelo grupo SR é 

também bastante significativa, sobretudo quando fazem uma autocrítica sobre seus 

respectivos desempenhos e são cautelosos ao abordar essa mediação, 

compreendendo que para exercê-la é preciso empreender muitas ações, para que 

ela possa ser real. O grupo acha que essas ações não devem ser limitadas a 

treinamentos específicos para prestação de serviços, mas, sobretudo, devem se 

constituir em uma ampla discussão sobre esse público a ser atendido, suas 

necessidades de informação, suas dificuldades de acesso e sobre os meios a serem 

utilizados para realizar um atendimento esclarecido, que atenda às reais 

expectativas desses usuários.  

 De maneira geral, o grupo BR demonstrou perceber a diferença entre os 

conceitos de acessibilidade e inclusão, ao considerar que o rompimento das 

barreiras físicas e arquitetônicas nem sempre promove a inclusão. Para esse grupo, 

a promoção da inclusão deve ir além da simples construção de rampas, pisos táteis, 

instalação de elevadores, aquisição de acervos e abertura de espaços acessíveis no 

prédio da biblioteca. É necessário que a acessibilidade se prolongue ao limite do 

campus universitário e continue essa trajetória até os limites da cidade.  
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 O grupo foi unânime ao achar necessário, principalmente, a existência de 

ações que divulguem os serviços disponibilizados, de forma a atrair esse público que 

precisa ter a certeza de que será bem atendido e devidamente acolhido pela 

biblioteca. 

 

10.1 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 A pesquisa chega ao seu momento conclusivo, confirmando que o 

atendimento de usuários com deficiência nas bibliotecas estudadas é praticamente 

inexistente, o que reafirma o pressuposto inicial que se configurou como o problema 

norteador. Os resultados obtidos nas entrevistas, sobretudo através dos 

bibliotecários de referência, evidenciam essa realidade.  

 Verificou-se, portanto, que os resultados obtidos na pesquisa responderam a 

todos os objetivos específicos propostos para investigar os motivos da ausência de 

usuários com deficiência nas bibliotecas do SIBI/UFBA.  

 Respondendo ao primeiro objetivo específico, a pesquisa comprovou a 

inexistência de políticas específicas voltadas para o atendimento das necessidades 

de informação das pessoas com deficiência no âmbito das bibliotecas universitárias 

do SIBI/UFBA. Embora exista um projeto institucional de acessibilidade em 

andamento, com o intuito de preencher essa lacuna, não é possível afirmar que seja 

suficiente para suprir as reais necessidades de informação desses usuários e para 

atraí-los para as bibliotecas.  

 O segundo objetivo específico foi respondido pela constatação de que não 

existe uma política institucional para aquisição de acervos específicos que atenda às 

necessidades de informação de usuários com deficiência. Verificou-se apenas a 

existência de iniciativas isoladas e a perspectiva de inclusão desse tipo de acervo no 

documento “Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções do Sistema de 

Bibliotecas da UFBA”, a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do SIBI/UFBA.  

 O terceiro objetivo específico proposto também foi respondido, na medida em 

que os resultados demonstram que a mediação é pouco praticada, possivelmente 

em função da escassa frequência de usuários com deficiência nas bibliotecas. 

Verificou-se também que a mediação é pouco entendida como conceito a ser 

observado na prática profissional do bibliotecário, sobretudo daqueles que 

desempenham funções administrativas.  
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 Além de responder aos objetivos específicos propostos, a pesquisa 

possibilitou, ainda, perceber o interesse dos profissionais bibliotecários em 

questionar as suas próprias competências para o exercício dessa mediação em 

relação ao seu usuário de informação. Essa tendência para a autocrítica parece 

bastante positiva e deve ser entendida como uma evolução resultante da maior 

facilidade de acesso desses profissionais aos cursos de pós-graduação no nível de 

especialização, mestrado e doutorado, conforme revelados na pesquisa. O acesso à 

qualificação acadêmica, portanto, pode estar ajudando os profissionais das 

bibliotecas universitárias do SIBI/UFBA a se conscientizarem e a se posicionarem 

corretamente em relação a temas como acessibilidade, deficiência e inclusão.  

Diante disso, espera-se que, num futuro próximo, serviços de qualidade possam ser 

oferecidos às pessoas com deficiência, de forma a atraí-las aos ambientes 

acessíveis e inclusivos das bibliotecas da UFBA. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Focalizar o atendimento de pessoas com deficiência nas bibliotecas do 

SIBI/UFBA neste trabalho de pesquisa teve a pretensão de dar início a uma 

discussão mais efetiva em torno do tema ainda pouco explorado no âmbito da 

Ciência da Informação, na Universidade Federal da Bahia. A pesquisa se constituiu, 

ao mesmo tempo, numa tarefa simples e complexa.   

 A simplicidade da qual se reveste o trabalho está relacionada ao próprio SR. 

Apesar de ser considerado um “serviço nobre” na biblioteconomia, sua prática está 

incorporada à rotina de toda biblioteca, seja ela de grande, médio ou pequeno porte 

e independe da existência de um setor específico para que possa ser exercido. A 

prática do SR é, portanto, inerente à profissão de bibliotecário, mesmo que ele não 

se especialize nesse serviço. Dessa forma, bibliotecários vêm sendo formados para 

exercerem esse serviço, respondendo questões, orientando e auxiliando seus 

usuários de informação em trabalhos e pesquisas.  

 A pesquisa adquire certa complexidade, principalmente, em função do público 

focalizado no atendimento – as pessoas com deficiência –, que, apesar de terem 

necessidades semelhantes a qualquer outro usuário de informação, se constituem 

num público com especificidades próprias, que para terem acesso à informação 

necessitam, com frequência, de auxílios diferenciados, apoio pedagógico, bem como 

de adaptações espaciais e arquitetônicas. Tal peculiaridade exige fundamentalmente 

que o profissional bibliotecário compreenda, com um pouco mais de profundidade, a 

experiência da deficiência pela qual passa o seu usuário de informação e assim 

possa ter condições de realizar um atendimento de qualidade.  

 Mas como compreender a realidade da deficiência, quando se vive num 

mundo pensado exclusivamente para pessoas sem deficiência? E como prestar 

atendimento de qualidade a um usuário que não fala, não enxerga, não anda ou 

possui algum déficit cognitivo, sem ter sido preparado para isso? Os resultados 

dessa pesquisa mostram claramente que essas questões angustiantes rondam de 

alguma forma o pensamento e a consciência dos bibliotecários entrevistados. Por 

isso, não é justo colocar a culpa nesses profissionais, cuja formação recebida 

simplesmente ignorou a questão da deficiência, embora caiba registrar que 

mudanças na formação desses profissionais sejam absolutamente necessárias.  
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 Neste sentido, acredita-se que a modernização dos currículos é um caminho 

a ser seguido, de modo a formar bibliotecários mais abertos às transformações que 

estão ocorrendo na sociedade e também profissionais mais conscientes em relação 

ao seu papel de mediador da informação. Esses profissionais precisam ter a real 

dimensão da responsabilidade social da sua profissão e do compromisso que têm 

para com o seu usuário de informação. Ele precisa estar mais atento às novas 

exigências da sociedade globalizada, na qual estão incluídas também as pessoas 

com deficiência, pois não basta entender que essas pessoas têm direito a serem 

atendidas em suas necessidades de informação, é preciso procurar conhecer essas 

necessidades e buscar os meios adequados para fazer essa mediação de forma 

eficiente. Conhecer as novas tecnologias disponíveis, por exemplo, é fundamental, 

mas é preciso também saber utilizá-las, identificando as ajudas técnicas indicadas 

para cada deficiência, em favor da satisfação das necessidades de informação. 

 A questão da formação do bibliotecário é demasiado complexa e as causas 

para as lacunas existentes encontram-se, sobretudo, na educação recebida ao longo 

da vida. Sem dúvida, a concepção de leitura no âmbito das bibliotecas é limitada, 

pois em sua formação básica o bibliotecário foi ensinado a fazer apenas a leitura da 

palavra escrita. Não é de se estranhar, portanto, que no atendimento de pessoas 

com deficiência, ele tenha dificuldades em perceber que o uso de outras linguagens 

e suportes pode ser determinante para que a mediação se estabeleça de forma 

efetiva e satisfatória.  

 Através dos resultados obtidos, percebe-se também que o discurso dos 

bibliotecários entrevistados parece ainda estar muito impregnado pela tendência 

preservacionista tão tradicional na biblioteconomia. Fala-se com mais ênfase em 

preservar a integridade do ambiente da biblioteca, dos equipamentos e do acervo, 

do que em priorizar a disponibilização dos recursos existentes aos usuários. 

Contraria-se, dessa forma, a primeira lei da biblioteconomia, e corrobora-se a ideia 

de que a preservação continua a triunfar em relação à disseminação, ou seja, a 

técnica ainda é mais importante do que o usuário.   

 Infelizmente, é possível observar que isso ainda ocorre em todos os setores 

da biblioteca. No processamento técnico, por exemplo, percebe-se claramente a 

tendência do uso de notações complicadas e adoção de sistemas de classificação 

inadequados, que dificultam a localização dos livros nas estantes ou no catálogo on-

line da biblioteca. Os setores de seleção e aquisição de acervos também precisam 
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estar conectados às necessidades dos usuários. Numa biblioteca universitária a 

seleção de novos títulos é efetuada, basicamente, pelos docentes que indicam a 

bibliografia a ser utilizada nos cursos, no entanto, os estudantes também podem 

contribuir. No caso de estudantes com deficiência, por exemplo, essa contribuição 

pode ser fundamental porque, nesse caso, a seleção deve ir além da escolha de 

títulos e conteúdos e se deter também na escolha dos suportes mais adequados 

para os diferentes tipos de deficiência identificados. O profissional bibliotecário deve 

estar atento a essa questão, buscando sempre se atualizar em relação à adequação 

de acervos, suportes e equipamentos. 

 Não resta dúvida de que essa pesquisa proporcionou perceber que os 

profissionais bibliotecários do SIBI/UFBA estão preocupados com o exercício da 

mediação, particularmente em relação às pessoas com deficiência, e entendem que 

precisam adquirir as competências necessárias para o melhor desempenho de suas 

funções. Nesse ponto, é oportuno abrir um parêntese para que se possa esclarecer 

que a pesquisa realizada não objetivou apontar os erros cometidos pelos 

bibliotecários do SIBI/UFBA, ou comprovar a incompetência deles em relação ao 

atendimento. Pelo contrário, tentou-se apenas identificar as lacunas existentes na 

relação desses profissionais com esse público específico, de forma a procurar 

caminhos que levem a biblioteca a praticar um atendimento de qualidade.  

 A pesquisa propiciou, também, ressaltar a importância do acesso à 

informação para a apropriação de conhecimentos como um direito fundamental 

também das pessoas com deficiência, que precisaram percorrer um longo caminho 

para se fazerem percebidas pela sociedade. Sem dúvida alguma, esse caminho de 

luta foi permeado por uma história árdua de desprezo, abandono e segregação. 

Hoje, já é possível dizer que essas pessoas começam a ser identificadas como 

cidadãs. Elas já não querem mais ser comparadas aos “anjos” (seres iluminados) ou 

aos “demônios” (seres possuídos), que arderam nas fogueiras da Inquisição ou que 

serviram de “bobos da corte” para a nobreza medieval, que achava graça na 

aparência incomum que tinham.  

 Apesar de terem ainda muitos dos seus direitos negados por uma sociedade 

que é excludente, essas pessoas continuam lutando, conquistando espaços, 

mostrando que a deficiência não é uma tragédia irremediável, capaz de condenar o 

indivíduo a um castigo eterno.  
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 Em pouco mais de cinco décadas de luta, as pessoas com deficiência 

conseguiram conquistar espaços nunca imaginados no decorrer dos muitos séculos 

de obscuridade a que foram condenados, conforme revela a história da humanidade. 

É certo que a sociedade ainda não se despiu do preconceito, da intolerância e da 

capacidade de estranhamento diante da deficiência e das diferenças existentes 

entre as pessoas, todavia, muito foi conquistado, sobretudo, pela força da lei que, a 

partir da metade do século XX, começou a ser pensada na perspectiva dos direitos 

humanos. Nessa época em que o mundo começa a ser transformado pelo impacto 

da revolução tecnológica, pelo fenômeno da globalização e pelas consequentes 

mudanças nas relações sociais, se intensificam os movimentos pelos direitos 

humanos e, consequentemente, surgem também os movimentos pelos direitos das 

pessoas com deficiência. Finalmente, essas pessoas compreenderam que existe um 

lugar para elas no mundo.  

 No Brasil, a população de pessoas com deficiência tem aumentado em 

decorrência da violência urbana, e também em função do próprio envelhecimento da 

população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem realizado 

investigações sobre a população com deficiência no país desde o primeiro 

levantamento censitário, ocorrido em 1872, além de estar presente nos censos 

demográficos de 1890, 1900, 1920, 1940, 1991 e 2000. A partir de 2010, o IBGE 

modificou um pouco a abordagem da deficiência, passando a considerar os fatores 

sociais e ambientais, conforme orientado pela CIF e pela OMS. Nesse ano, o 

percentual de pessoas com deficiência passou dos 14,5% registrados no censo de 

2000, para 23,9%, correspondendo a cerca de 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência, na sua maioria concentradas nas cidades.  

 É essa população, essencialmente urbana e inserida no mundo globalizado, 

que reivindica sua participação plena em todos os setores da sociedade. Essa 

população, que reclama seus direitos ao trabalho, à educação, à cultura, à saúde, ao 

laser e a tantos outros direitos fundamentais, precisa ter garantido também o seu 

pleno acesso à informação, sem a qual não é possível apropriar-se do 

conhecimento.  

 Esta pesquisa ensejou ressaltar, não apenas a partir dos resultados obtidos, 

mas, sobretudo, em decorrência da pesquisa bibliográfica empreendida para a 

fundamentação do trabalho, o poder mediador da biblioteca e do bibliotecário no 

processo de apropriação do conhecimento das pessoas com deficiência. Ao 



156 
 

promover a inclusão desse seguimento, a biblioteca pode funcionar ainda como uma 

forte aliada na luta que ainda é travada por essas pessoas na sociedade.  

 Assim, mais do que acessível, é necessário também que a biblioteca seja 

inclusiva. A literatura sobre o tema mostra que o conceito de acessibilidade evoluiu e 

hoje precisa ser entendido não apenas em função da simples eliminação de 

barreiras físicas, mas, também, mediante a concepção do “desenho para todos”, que 

não distingue pessoas com ou sem deficiência e engloba aspectos do mundo físico 

e do mundo digital. Já a característica inclusiva da biblioteca se estabelece, 

principalmente, em função de atitudes de valorização dos recursos de acessibilidade 

disponíveis, através de políticas de atendimento e ações empreendidas para tornar a 

biblioteca atraente, de forma que ela possa acolher todos os seus usuários, 

independentemente da condição física ou intelectual que possuam.  

 A pesquisa bibliográfica buscou trazer também para a Ciência da Informação 

um referencial teórico diferenciado, baseado nos Disability Studies, um campo de 

discussão ainda pouco explorado no Brasil. Acredita-se que trazer o tema da 

deficiência sob o aspecto social, tocando em questões como preconceito, estigma e 

segregação e apresentando o Modelo Social da Deficiência, possa vir a contribuir 

para o fomento de uma discussão mais ampla entre bibliotecários, professores e 

usuários com e sem deficiência, de modo a fortalecer a área, ainda muito carente de 

estudos dessa natureza.  

 Finalmente, espera-se que a pesquisa possa contribuir de forma positiva para 

o amadurecimento profissional dos bibliotecários do SIBI/UFBA e que desse 

amadurecimento possa emergir um Sistema Universitário de Bibliotecas mais 

atuante, com bibliotecas comprometidas com a inclusão, com a acessibilidade e, 

principalmente, com o respeito às diferenças, tão próprias da natureza humana.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA DOS 

GESTORES DO SIBI/UFBA E DAS BIBLIOTECAS PESQUISADAS 

 

Identificação do Entrevistado 

Nome:_____________________________________________________________ 

Biblioteca:__________________________________________________________ 

Cargo/Função:________________________________________________________ 

Formação/Titulação:___________________________________________________ 

 

1. O Sistema de Bibliotecas adota ou possui alguma política própria ou alguma 

padronização no atendimento de usuários com deficiência pelo serviço de referência das 

bibliotecas?  

2.  [RESPOSTA SIM] - Ela tem sido aplicada?  

3. [RESPOSTA NÃO] - Existe perspectiva para adoção de algum tipo de política ou 

padronização nesse sentido? 

4. O documento Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções do Sistema de 

Bibliotecas da UFBA, que norteia a seleção e aquisição de acervos não faz nenhuma 

referência à aquisição de acervos específicos para atender aos alunos com deficiência. 

Por que esse seguimento não foi incluído? 

5. Você considera necessário que essa Política de Coleções atenda esse seguimento?  

6. [RESPOSTA SIM] - Existe alguma perspectiva futura de atendimento a essa 

necessidade?  

7. [RESPOSTA NÃO] – Por quê?  

8. Você considera que esta (ou as bibliotecas estudadas) é uma biblioteca acessível e 

inclusiva? Por quê?  

9. Você acredita que as bibliotecas universitárias do SIBI/UFBA têm cumprido o seu papel 

social de mediar a informação e contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência 

na sociedade?  

10. [RESPOSTA SIM] - De que forma? Que ações têm sido feitas nesse sentido? 

11. [RESPOSTA NÃO] - Por quê?  

12. Em sua opinião, o que precisa ser feito aprimorar ou aperfeiçoar o atendimento das 

pessoas com deficiência nas bibliotecas universitárias do SIBI/UFBA? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA DOS 

BIBLIOTECÁRIOS DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA DAS BIBLIOTECAS 

PESQUISADAS 

 

Identificação do Entrevistado  

Nome: ______________________________________________________________ 

Biblioteca:___________________________________________________________ 

Cargo/Função:________________________________________________________ 

Formação/Titulação:___________________________________________________ 

 

1. Fale um pouco sobre o serviço de referência realizado na biblioteca e há quanto 

tempo você trabalha nesse serviço. 

2. Você tem atendido usuários com deficiência?  

3. [RESPOSTA NÃO] - Você imagina qual seria o motivo para a ausência desses 

usuários na biblioteca? – [ir p/ questão 4] 

4. [RESPOSTA SIM] - Você tem encontrado algum tipo de dificuldade na condução 

desse tipo de atendimento?  

5. Você considera que o serviço de referência está preparado para esse 

atendimento?  

6. [RESPOSTA SIM] - De que forma? 

7. [RESPOSTA NÂO] - Por quê?   

8. Você tem conhecimento da existência de algum tipo de política ou recomendação 

padronizada do Sistema de Biblioteca para o atendimento das pessoas com 

deficiência? 

9. [RESPOSTA SIM] - Ela é aplicada? Você já recebeu algum tipo de orientação 

especial ou treinamento nesse sentido?  

10. Você tem conhecimento do documento Política de Formação e Desenvolvimento 

de Coleções do Sistema de Bibliotecas da UFBA? Esse documento não faz 

nenhuma referência à aquisição de acervos específicos para atender aos alunos 

com deficiência. O que você acha dessa omissão?  

11. Você acha que existe demanda que justifique a aquisição desse tipo de 

material?  

12. [RESPOSTA NÃO] - Por quê?  
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13. [RESPOSTA SIM] - Você acha que o serviço de referência pode contribuir para 

propor a inclusão desses acervos especiais na política existente?  

14. [RESPOSTA SIM] - De que forma?  

15. [RESPOSTA NÃO] - Por quê?  

16. Você considera que esta é uma biblioteca acessível e inclusiva? Por quê?  

17. Você acredita que esta biblioteca universitária tem cumprido o seu papel social 

de mediar a informação e contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência 

na sociedade?  

18. [RESPOSTA NÃO] - Por quê?   

19. [RESPOSTA SIM] - Quais são as ações têm sido executadas nesse sentido?  

20. Em sua opinião, o que precisa ser feito para aprimorar o atendimento dos 

usuários com deficiência nesta biblioteca universitária?  

21. Como o serviço de referência pode contribuir nesse sentido?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


