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BIBLIOTECA INCLUSIVA

I – Bibliotecas para todas as pessoas
• Público: as pessoas
• Marco legal: fundamentos para atenção e garantia de direitos
• Acessibilidade e inclusão
• Comportamentos e atitudes

II – Transformação da Biblioteca
• Instrumentos e recursos disponíveis
• Adequação dos espaços 

III – Programas e Atividades
• Atendimento ao público
• Atividades inclusivas e acessíveis



PÚBLICO DAS BIBLIOTECAS
• Todas as pessoas constituem o público da biblioteca. 
• Bibliotecas públicas, escolares, de órgãos públicos são 
espaços coletivos, de uso público, mesmo que sejam de 
acesso restrito.

• Pessoas são diferentes, com necessidades e características 
próprias, com limitações, estaturas, idades, gênero, raça, 
etnia, condições de mobilidade distintas.



INCLUSÃO E 
ACESSIBILIDADE
MARCO LEGAL

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU)

Constituição do Brasil (1988):  Art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza...”

Lei 10.098/2000: normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida

Lei 13.146/2015: Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência)

Lei nº 10.753/2003: institui a Política Nacional do Livro: amplia o acesso ao livro e à leitura e  a 
produção de livros para deficientes visuais

Lei 13.696/2018: Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita: trata da democratização do acesso ao 
livro e aos diversos suportes à leitura por meio de bibliotecas de acesso público, entre outros espaços 
de incentivo à leitura, de forma a ampliar os acervos físicos e digitais e as condições de acessibilidade

Tratado de Maraqueche (Decreto nº 9.522/2018): facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, 
com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, firmado em 
Marraqueche, em 27 de junho de 2013.



LEI 13.146/2015
ALGUNS DESTAQUES

Art. 1º: destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.
Art. 2º: pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 3º: I – Acessibilidade: possibilidade ou condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados 
de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida ...
Art. 4º: Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 
sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
Art. 5º: A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.



LEI 13.146/2015
ALGUNS DESTAQUES

• Art. 7º: É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com 
deficiência.

• Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais 
pessoas;

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;

• Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em 
formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa 
com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação.

§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e 
modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não 
ofertem sua produção também em formatos acessíveis.

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras 
tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e 
impressão em Braille.

§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em Libras.

• Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.



TIPOS DE DEFICIÊNCIAS
• DEFICIENCIA FÍSICA: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física 

• DEFICIÊNCIA MENTAL: funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média

• DEFICIÊNCIA SENSORIAL: deficiência visual e deficiência auditiva
• DEFICIÊNCIA INTELECTUAL



POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL

• Segundo dados do IBGE (2010), 46 
milhões de brasileiros, cerca de 24% 
da população, declarou ter algum 
grau de dificuldade em pelo menos 
uma das habilidades investigadas 
(enxergar, ouvir, caminhar ou subir 
degraus), ou possuir deficiência 
mental 



PROMOVER 
ACESSIBILIDADE

IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE TODAS AS PESSOAS

MUDAR ATITUDES PRÓPRIAS

BUSCAR PARCERIAS

ADEQUAR ESPAÇOS

PROVER INFRAESTRUTURA

USAR DESENHO UNIVERSAL

CAPACITAR EQUIPE

DIVULGAR MUDANÇAS

ENCONTRAR AS PESSOAS

RESERVAR VAGAS E ESPAÇOS



MUDAR ATITUDES

Não ignorar as deficiências
Se dirigir à pessoa para 
conversar (não ao seu 

acompanhante)

Pedir orientações à pessoa 
com deficiência sobre 

como melhorar o 
atendimento

Seja tolerante e 
compreensivo com as 

pessoas com deficiência

Ao orientar, use como base 
a posição da pessoa e não a 

sua

No caso da pessoa com 
deficiência visual, não use 

indicações de lá, aqui, 
acolá: utilize expressões 
como daqui a x passos, à 

sua direita, embaixo, à sua 
frente...

Elimine barreiras, 
desobstrua passagens e 

retire elementos perigosos 
(sabão, água, alimentos no 

chão...)

Não grite para orientar 
(pode causar o inverso)



MELHORIAS PARA INCLUSÃO
Apoio a todas as pessoas
• Planejar atividades anuais nas bibliotecas e assegurar recursos e parcerias para implementação e/ou adaptações 

dos espaços e mobiliários para serem acessíveis a todas as pessoas.
• Organizar os espaços para a convivência de todas as pessoas juntas, sem separação
• Realizar eventos que acolham as pessoas e promovam inclusão, reservando espaços próprios e viabilizando 

audiodescrição e língua de sinais e outros recursos 
• Preparar equipe para respeito e cuidado com o próximo
• Utilizar símbolos e desenhos universais para sinalizar os espaços, serviços e público
• Utilizar cartazes em locais visíveis e sinalizar o piso (com setas ou outros) para facilitar a localização
• Realizar auditorias semestrais ou anuais para checar as condições locais e eliminar as barreiras à acessibilidade
Exemplos de alguns desenhos universais



ETAPAS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO: SUGESTÃO MAIS DIFERENÇAS

MANUAL ORIENTADOR: FORTALECIMENTO DE BIBLIOTECAS ACESSÍVEIS E INCLUSIVAS 

HTTP://MAISDIFERENCAS.ORG.BR/WP-CONTENT/THEMES/MAISDIFERENCAS/DOWNLOADS/MATERIAIS/MANUAL_ORIENTADOR.PDF 

http://maisdiferencas.org.br/wp-content/themes/maisdiferencas/downloads/materiais/manual_orientador.pdf


ESPAÇOS ACESSÍVEIS

- Lei nº 10.098/2000. [...] os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de 
natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que 
utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com 
deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de 
modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação.

- ABNT NBR 9050/2020 (versão corrigida 2021): acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- Solicitar apoio de profissionais das áreas de Arquitetura e Engenharia para planejar os 
espaços, conforme as condições e recursos existentes, e fornecer um projeto ideal. 
Comece com as possibilidades e busque alcançar o ideal.



Apoio a pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida
• Substituir maçanetas redondas por maçanetes de alavanca
• Construir rampas e evitar pisos deslizantes 
• Instalar barras de apoio nas paredes dos banheiros
• Disponibilizar lavabos e bebedouros em altura acessível
• Instalar corrimãos (se já tem, manter limpos com sabão ou álcool)
• Manter uma parte do balcão rebaixado ou uma mesa para atendimento a pessoas com cadeiras de rodas ou de 

baixa estatura 
• Se possível, usar mesas e cadeiras reguláveis de altura
• Liberar espaço entre as mesas e as estantes para cadeiras de rodas 
• Disponibilizar muletas, bengalas e cadeira de rodas para o caso de necessidade
• Disponibilizar folheadores de páginas de livros 
• Utilizar símbolos para marcar espaços (desenho universal)
• Se a pessoa usar cadeira de rodas, procurar falar na mesma altura
• Se possível, substituir as portas de entradas por portas de correr com sensores que abrem e fecham com 

presença



ABNT 9050:2020



Apoio a pessoas com deficiência visual
• Óculos que transformam escrita em áudio (ainda caros)
• Lupa para ampliação de textos (para pessoas com baixa visão)
• Incluir cartazes com orientações em Braille (escrita tátil, em relevo)
• Disponibilizar regletes (pranchas para escrita em Braille)
• Disponibilizar livros em Braille (guarda-los com todo cuidado para não pressionar os 

pontos e danificá-los), livros falados (lidos por atores) e audiolivros para gravação em 
pen-drive, envio por celular, email ou escuta por computador da biblioteca

• Disponibilizar, no computador ou smartphone, o aplicativo Dorina Daisy Reader – 
DDReader: gratuito para a leitura de livros digitais no formato Daisy. 

• Instalar piso tátil (direcional e sinalizador de obstáculos)
• Disponibilizar teclados em Braille 
• Promover oficinas de escrita e leitura em Braille



BRAILLE
• Sistema de leitura e escrita tátil para cegos, ou seja, a leitura 

com as mãos. São 63 símbolos em relevos e combinações de 
até seis pontos dispostos em uma célula em duas colunas de 
três linhas cada.

• ONDE CONSEGUIR LIVROS, AUDIOLIVROS E LIVROS 
FALADOS:

• Fundação Dorina Nowill 
(leiturainclusiva@fundacaodorina.org.br )

• Dorinateca: (http://www.dorinateca.org.br/ )
• Mais Diferenças:
• (https://maisdiferencas.org.br/biblioteca/livros/) 

     FNDE www.fnde.gov.br (coled_fnde@fnde.gov.br)

• Cursos gratuitos: 
• http://www.braillevirtual.fe.usp.br/pt/index.html 

• https://www.ginead.com.br/curso/curso-online-gratis-de-sistem
a-braille 

mailto:leiturainclusiva@fundacaodorina.org.br
http://www.dorinateca.org.br/
https://maisdiferencas.org.br/biblioteca/livros/
http://www.fnde.gov.br/
mailto:coled_fnde@fnde.gov.br
http://www.braillevirtual.fe.usp.br/pt/index.html
https://www.ginead.com.br/curso/curso-online-gratis-de-sistema-braille
https://www.ginead.com.br/curso/curso-online-gratis-de-sistema-braille


PISO TÁTIL
DIRECIONAL E DE OBSTÁCULO

Reglete (prancha de escrita em Braille)   -   Teclado com Braille



APOIO A PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

• Surdos podem utilizar a língua de sinais, a fala, 
a escrita, gestos, ou qualquer combinação 
desses meios

• Usar cartazes com expressões mais usuais em 
Libras 

• Tentar se comunicar na Língua Brasileira de 
Sinais (Libras)

• Falar olhando para a pessoa para facilitar a 
leitura labial

• Usar bem as expressões faciais, corporais e 
gestuais

• Utilizar audiodescrição

• Disponibilizar teclado em Libras

Cursos gratuitos: 

- Escola de Governo/ENAP (60 horas): 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11 

- USP : 
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=
5603&section=0 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=5603&section=0
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=5603&section=0


ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA
Espaço de atendimento
- Organizar o espaço para atendimento acessível
- Deixar claro que a Biblioteca presta atendimento ao público com deficiência: algum 

cartaz escrito: “Biblioteca Acessível” e usar os desenhos universais. Se possível 
também em Libras e em Braille

- Manter pessoas com condições de atendimento aos deficientes (paciência, respeito, 
cuidado e atenção), se possível com treinamento em Libras

- Se tiver pessoas com deficiência entre os trabalhadores da biblioteca, se possível 
coloca-los no atendimento (se concordarem)

- Verificar sempre qual é a deficiência, qual a preferência por formatos acessíveis, quais 
necessidades e interesses da pessoa em relação ao acervo, atividades e serviços da 
biblioteca

- Elaborar o guia da biblioteca com informações básicas: horário de funcionamento, 
contato, redes sociais, (se tiver), serviços fixos (empréstimo, pesquisa...), atividades 
eventuais (programação, se houver), áreas gerais do acervo e os formatos acessíveis 
disponíveis.



EXEMPLO DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL

                                             Desenho: Regina Cohen (DSc.), FAU/UFRJ) 
Disponível em: https://redarterj.files.wordpress.com/2011/11/acessibilidade-e-desenho-universal-em-bibliotecas.pdf



ATIVIDADES E SERVIÇOS
• Acervo com livros e materiais acessíveis para escolha livre, empréstimo e leitura local
• Terminal de consulta e uso acessível (adequar o computador com os recursos e acervo)
• Empréstimo acessível – domiciliar e no trabalho
• Biblioteca itinerante – circular os livros
• Recursos para leitura (lupas, óculos, leitores digitais)
• Atividades de contação de histórias com audiodescrição e Libras e espaços reservados
• Exposições literárias  com recursos acessíveis
• Pesquisa bibliográfica com materiais em formatos acessíveis e diferentes maneiras de disponibilização 

(empréstimo entre bibliotecas, audiolivros, Braille, envio por e-mail, whatsapp etc)
• Oferta de oficinas de Língua de Sinais (Libras), escrita e leitura em Braille e de contação de histórias para 

deficientes
• Palestras sobre acessibilidade
• Atividades culturais inclusivas (juntar as pessoas)
• Todas as atividades respeitando protocolos sanitários, de limpeza e segurança



RECURSOS TECNOLÓGICOS SIMPLES
• Configure o modo acessibilidade do google – aciona audiodescrição e texto em fala
• Microsoft Edge (transforma textos em áudio)
• Speechnotes (pelo Play Store):  bloco de notas online habilitado para transformar a escrita em fala
• Configure os computadores da biblioteca com os recursos de acessibilidade
• Configure a TV para uso de audiodescrição
• Instrumentos para acionar computadores por comandos de voz ou sinais (ex. mouse ocular, recursos como Colibri, sistema operacional 

Doxvox, Microfenix)
• NVDA: leitor de tela em código aberto (software livre)
• JAWS for Windows: para acessar recursos e arquivos do Windows
• DAISY: permite a leitura e produção de livros em formato digital acessível. 
• HOLOS: estratégias para desenvolvimento global. Para deficiência intelectual e dificuldades de aprendizagem.
• EyeFy: converte textos em sons



DATAS COMEMORATIVAS DA INCLUSÃO
● Janeiro

04 - Dia Mundial do Braille

● Abril

02 - Dia Mundial e Nacional da Conscientização sobre o Autismo

08 - Dia Nacional do Sistema Braille

23 - Dia Nacional da Educação do Surdo

24 - Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais

● Junho

18 - Dia Mundial do Orgulho Autista

27 - Dia Mundial da Pessoa Surda-Cega

● Agosto

21 a 28 - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla

22 - Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual

05 - Dia da Acessibilidade

10 - Dia da Inclusão Social

13 - Dia do Cego e da Audiodescrição

● Setembro
08 - Dia Universal da Língua de Sinais
10 - Dia Mundial da Saúde Mental
19 - Dia do Teatro Acessível
21 - Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência
26 - Dia Internacional do Surdo
30 - Dia Internacional do Intérprete de Libras
● Outubro
06 - Dia Mundial da Paralisia Cerebral
11 - Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física
25 - Dia Nacional do Combate ao Preconceito às Pessoas 
com Nanismo
● Dezembro
03 - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência



LINKS DE INTERESSE
• https://guiaderodas.com (orientações, guia e certificação): startup brasileira reconhecida como 

a melhor iniciativa inclusiva do mundo. 
• http://fundacaodorina.org.br/ (orientações e matérias para deficientes visuais)
• http://www.dorinateca.org.br/ (livros falados e digitais acessíveis; livros em Braille para 

distribuição) 
• https://maisdiferencas.org.br/biblioteca/livros/  (livros e materiais acessíveis)
• https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro : livros didáticos e de 

literatura em formato acessível para estudantes
• www.snbp.cultura.gov.br : Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas / Min. do Turismo
• https://brasil.un.org/pt-br/149511-esta-aberto-o-edital-para-selecao-de-projetos-do-crianca-esp

eranca-2022 (Criança Esperança - Edital aberto para apoio a projetos)

https://guiaderodas.com/
http://fundacaodorina.org.br/
http://www.dorinateca.org.br/
https://maisdiferencas.org.br/biblioteca/livros/
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro
http://www.snbp.cultura.gov.br/
https://brasil.un.org/pt-br/149511-esta-aberto-o-edital-para-selecao-de-projetos-do-crianca-esperanca-2022
https://brasil.un.org/pt-br/149511-esta-aberto-o-edital-para-selecao-de-projetos-do-crianca-esperanca-2022


LEGISLAÇÃO MENCIONADA
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU)
• Constituição do Brasil (1988):  Art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...”
• Lei 10.098/2000: normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
• Lei 13.146/2015: Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência)
• Lei nº 10.753/2003: institui a Política Nacional do Livro: amplia o acesso ao livro e à leitura e  a 

produção de livros para deficientes visuais
• Lei 13.696/2018: Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita
• Tratado de Marraqueche (Decreto nº 9.522/2018)

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=424-cartilha-c&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.753.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9522.htm
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http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf. 
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• Fortalecimento de bibliotecas acessíveis e inclusivas: manual orientador. São Paulo: Mais Diferenças, 2016. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://redarterj.files.wordpress.com/2011/11/acessibilidade-e-desenho-universal-em-bibliotecas.pdf
http://www.pcdlegal.com.br/convencaoonu/wp-content/themes/convencaoonu/downloads/ONU_Cartilha.pdf
https://maisdiferencas.org.br/wp-content/themes/maisdiferencas/downloads/materiais/manual_orientador.pdf


AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO.

Soares, Cleide C. Oficina Biblioteca inclusiva, baseada na Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília: BDB Cultural, 4, 5 
e 6 de outubro de 2021. (parceria Ministério do Turismo/Secretaria Especial de Cultura e Companhia Voar Arte para Infância e Juventude).

Links da oficina “Biblioteca Inclusiva” no youtube

• 1º Dia: https://www.youtube.com/watch?v=b_6xYg9feNk

• 2º Dia: https://youtu.be/AjyZVLtQ9tQ

• 3º Dia: https://youtu.be/9Qj6tZqHYJc

Informações:

• BDB Cultural: bdbprodução@gmail.com (@bdbcultural) 

• Grito do Livro: Viva a Leitura! gritodolivro.blog gritodolivro@gmail.com (Cleide Soares) 

• Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas / Secretaria Especial de Cultura / Ministério do Turismo: http://snbp.cultura.gov.br/  snbp@turismo.gov.br 
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