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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados da pesquisa cujo objetivo básico foi analisar de 

que modo se efetiva a inclusão de estudantes com deficiência nas Bibliotecas Escolares do 

ensino regular da Rede Municipal de Fortaleza. É uma pesquisa exploratória, sendo o estudo 

empírico realizado em 17 bibliotecas escolares da Rede Municipal de Fortaleza, integrantes 

do Distrito 1. O instrumento de coletas de dados foi um questionário aplicado diretamente 

pela pesquisadora, com os responsáveis por essas bibliotecas. Os resultados mostraram que 

esses funcionários possuem uma ideia positiva acerca da inclusão, embora muitas vezes 

associem a sua responsabilidade aos funcionários do Atendimento Educacional Especializado, 

e que na maioria das escolas, os alunos com deficiência utilizam os serviços das bibliotecas 

com os demais estudantes. Também foi constatado as condições de inclusão relacionadas a 

acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e 

atitudinal, nem sempre estão contempladas nas ações das bibliotecas. Outra evidencia é que 

nenhuma das bibliotecas investigadas possui bibliotecário, nem profissionais suficientes para 

o desempenho das atividades nesses espaços, assim como não contam com tecnologias 

assistivas. O estudo dessa realidade revelou que a inclusão nesses espaços ainda não foi 

efetivada, as condições de acessibilidade ainda são precárias e carecem do investimento em 

ações e políticas públicas que revertam esse quadro. 

 

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Inclusão. Acessibilidade.   



 

 

ABSTRACT 

 

The presented research results have the main goal of analyzing how the inclusion of students 

with disabilities at the School Libraries of the regular education at the Fortaleza Municipal 

Network is effective. This empirical exploratory research was carried out in 17 school 

libraries from the Fortaleza Municipal Network, members of the District 1. The instrument of 

data collection was a survey applied directly by the researcher, with those responsible for 

these libraries. Results showed that these employees have a positive idea about inclusion, 

although they often associate their responsibility to the Special Education Service, and that in 

most schools, students with disabilities use library services with other students. It was also 

observed that referred to tools for inclusion related to architectural, communicational, 

methodological, instrumental, programmatic and attitudinal accessibility, they are not always 

contemplated in the libraries actions. Another evidence is that none of the libraries 

investigated has librarians, nor enough professionals to perform in these spaces, nor do they 

rely on assistive technologies. The study of this reality revealed that inclusion in these areas 

has not yet been effected, and accessibility conditions are still problematic due to lack of 

investment in actions and public policies so that this situation can be reversed. 

 

Key words: School libraries. Inclusion. Accessibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca é tema de discussão na Biblioteconomia desde os seus primórdios. No 

início a preocupação com a organização e guarda dos livros reinava nos debates da área e foi 

gradativamente ampliada com novas perspectivas emergentes da evolução científica e 

tecnológica, passando então da guarda dos livros à disseminação da informação. Além da 

organização dos acervos, o papel do bibliotecário também ganhou destaque por suas múltiplas 

capacidades de atuação, como a gestão de bibliotecas e de outras unidades de informações, 

mediação de leitura, ações culturais, etc. "As bibliotecas deixaram de ser espaços estáticos, 

fechados e silenciosos e tornaram-se locais dinâmicos e interativos, que reúnem, organizam e 

disponibilizam informação" (SEVERINO e BEDIN, 2011, p.125). Tais mudanças provocaram 

o surgimento de diferentes tipos de biblioteca e usuários, mostrando a necessidade do 

amadurecimento dos estudos sobre diversos aspectos, entre eles as melhorias nos espaços e 

serviços ali prestados. 

No contexto da Educação, a biblioteca escolar é concebida como um dos elementos 

essenciais para o processo ensino-aprendizagem na escola, com o potencial de atuar no 

desenvolvimento da leitura, pensamento crítico, aprendizagem e inclusão dos estudantes. 

Sabe-se que a biblioteca escolar possui em seu histórico marcas da censura e segregação, 

quando no seu surgimento destinou-se a fins religiosos e exclusão de determinados grupos, 

entre eles, pessoas com deficiência. Esse cenário refletiu diretamente na concepção da 

biblioteca escolar, que por ser inserida em um sistema educacional elitizado como as demais 

esferas da sociedade, era muitas vezes o reflexo da segregação. Brandenburg e Lückmeier 

(2013) apresentam alguns exemplos dessa abordagem diante a deficiência física e mental em 

regiões culturalmente resistentes à sua aceitação, como na Grécia, que apesar de oferecer 

iniciativas de apoio a essas pessoas, priorizava a busca do corpo dito perfeito, assim 

provocando a rejeição de pessoas ainda recém-nascidas que eram mortas ou abandonadas 

devido a sua deficiência física. 

Esses mesmos autores relatam que o Cristianismo, como esfera da religião, também 

teve uma relação direta no histórico das pessoas com deficiência ao surgir com a tese 

paradoxal de que todos são filhos de Deus, mas simultaneamente associava as deficiências 

como demoníacas, o que servia como justificativa para o isolamento e castigo dessas pessoas. 

Somente a partir do século 18 é que a deficiência passou a ter uma abordagem clínica, onde as 

investigações médicas juntas à pedagogia passam a sugerir as possibilidades educacionais 

dessas pessoas. No entanto, a segregação e isolamento dessas pessoas ainda permaneciam, 
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mas agora institucionalizadas e apenas na década de 60, as pessoas com deficiência em 

tratamento passaram a interagir na sociedade e frequentar escolas especializadas 

(BRANDENBURG; LÜCKMEIER, 2013). 

No Brasil, essa realidade também não foi diferente e somente a partir do século 20 foi 

que surgiram de fato políticas públicas a favor dos direitos das pessoas com deficiência, 

principalmente no que tange à educação, tendo esse um marco relevante em 1994, com a 

declaração de Salamanca quando é reafirmado como direito fundamental da criança ter acesso 

à educação. 

O acesso à educação e a globalização da informação por meio das Tecnologias 

Digitais de Informação e de Comunicação (TDIC) cooperam para um espaço maior de 

visibilidade e debate acerca da garantia dos direitos humanos. A democracia e a diversidade 

ao longo de décadas conseguiram ser estabelecidas pela legislação que, aos poucos refletiu os 

resultados de diversas lutas em busca da inclusão. No contexto histórico brasileiro, a 

Constituição de 1988 foi um divisor de águas para assegurar determinadas mudanças, 

destacando-se entre elas o direito essencial à educação básica de qualidade. Contudo, é 

importante lembrar que somente com muitas lutas travadas contra a exclusão é que esses 

direitos de acesso às pessoas com deficiência foram inseridos no sistema educacional. Mesmo 

assim, conforme dados preliminares do Censo Escolar 2017, publicados pelo Ministério da 

Educação – MEC, o acesso efetivo à educação ainda precisa ser garantido em alguns grupos 

sociais no cenário nacional, pois apresenta que o crescente índice de ingresso dos alunos com 

deficiência nas escolas regulares não é acompanhado pelo investimento nessas instalações, 

ratificando que ainda são necessárias lutas que assegurem uma educação de qualidade e 

democrática. 

O mais recente avanço dessas lutas é garantido pela Lei Brasileira de Inclusão, 

sancionada em 2015, que reforça entre outros direitos o acesso de pessoas com deficiência na 

rede regular de ensino. Assim, dá-se o fortalecimento na transição da educação especial para 

inclusiva, na qual as escolas e demais centros de ensino precisam se adequar para receber 

essas pessoas e oferecer o ensino democraticamente sem subestimar a capacidade desses 

indivíduos. Contudo o pleno acesso às escolas e, consequentemente, às formas de 

conhecimento nesses espaços ainda é distante da realidade dessas pessoas devido a oferta de 

educação ainda não flexibilizada. Oliveira et al. (2013) na investigação sobre o estado da arte 

das pesquisas concernentes às bibliotecas escolares, realizadas entre 1975 a 2011, apontam 

que a maioria delas aborda o papel da biblioteca para o desenvolvimento da leitura, as demais 

abordam a importância da biblioteca para a escola, por meio de parceria entre bibliotecário e 
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professor. O fato do mencionado estudo não mencionar aspectos sobre inclusão nessas 

produções pode sinalizar uma escassez literária sobre a temática nas décadas passadas. 

Diante da referida Lei Brasileira de Inclusão é fundamental averiguar e discutir como 

a se efetiva a inclusão dos estudantes com deficiência nas bibliotecas escolares. É na 

biblioteca escolar que o aprendizado de sala de aula é aprimorado, o prazer pela leitura é 

fortalecido e através da atuação dos profissionais desse espaço que o aluno potencializa suas 

habilidades e competências. Sendo a biblioteca escolar uma importante e necessária aliada ao 

ensino e aprendizagem estudantil é necessário que esta exercite sua atuação na perspectiva 

inclusiva em todos os seus eixos de ação, ofertando seus produtos e serviços a toda 

comunidade de estudantes, tendo em vista a indispensabilidade do ensino escolar na formação 

humana.  

A biblioteca é um equipamento direcionado ao atendimento de comunidades de 

usuários de demandas diversas, por exemplo, uma biblioteca universitária tem como foco no 

atendimento da comunidade acadêmica; a biblioteca pública deve atender as demandas dos 

leitores da comunidade; a biblioteca escolar tem como usuários principais estudantes e 

professores. Independentemente do contexto inserido, a biblioteca precisa funcionar sob 

planejamento para oferecer um atendimento de qualidade. Nesse sentido, as cinco leis de 

Ranganathan (1981), os livros são para serem usados; todo o livro tem o seu leitor; todo o 

leitor tem o seu livro; poupe o tempo do leitor e uma biblioteca é um organismo em 

crescimento, podem ser mencionadas como referências básicas para o funcionamento da 

biblioteca e consideradas atemporais na área de Biblioteconomia. Lancaster (1996, p.13) vem 

a esse encontro afirmando que, “Isto incluiria a adaptabilidade a condições sociais cambiantes 

e aos desenvolvimentos tecnológicos.” 

Por isso, pensando nas demandas e na adaptação das bibliotecas, é essencial sua 

adequação aos padrões de acessibilidade exigidos por lei para que esta consiga garantir a 

todos os usuários o acesso de maneira segura e autônoma, dando suporte total ou assistido ao 

usuário com algum tipo de deficiência. Junto a essas reflexões, o direito reforçado pela Lei de 

Inclusão, onde estudantes com deficiência podem se matricular no ensino regular traz à área 

de Biblioteconomia algumas indagações sobre a atuação e importância da biblioteca escolar 

nesse novo cenário de inclusão.  A partir disso, levantou-se a seguinte questão: Como se 

efetiva a inclusão de estudantes com deficiência nas Bibliotecas Escolares do ensino regular 

da Rede Municipal de Fortaleza? 
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1.2 Justificativa 

Investigar sobre as práticas inclusivas nas bibliotecas escolares é de extrema 

importância devido ao seu caráter social e por sua relevância para área de Biblioteconomia, 

uma vez que compreende aspectos da atuação das bibliotecas inseridas no contexto escolar. 

Assim, o interesse pessoal por esse tema surgiu logo após meu ingresso no Curso de 

Biblioteconomia da UFC, quando ao participar de uma seleção de bolsista fui selecionada e 

direcionada pela Biblioteca Universitária para atuar na Secretaria de Acessibilidade UFC - 

Inclui, no setor de Digitalização de Materiais Bibliográficos. Nesse período, além das 

atividades inerentes ao setor, participei nos eventos realizados pela referida secretaria, grupos 

de estudo, meu relacionamento cotidiano era sobre e junto às pessoas com deficiência. Toda 

essa atmosfera acadêmica/social proporcionou novos conhecimentos sobre acessibilidade e 

inclusão e o desafio de reflexão sobre qual seria o meu papel profissional em relação ao 

direito e demandas dessas pessoas. 

Então, sempre que dialogava com essas pessoas, ao questioná-las sobre as 

experiências vivenciadas nas bibliotecas de suas escolas, a resposta era sempre a mesma: não 

tinham essa lembrança, a biblioteca não exerceu nenhum papel em suas vidas. Nesse 

momento, infelizmente, a resposta não poderia provocar tanta surpresa. Afinal, por 

experiência própria, conheci a biblioteca escolar no ensino regular público, e esta não também 

era utilizada no seu real potencial. Da primeira escola em que estudei, não possuo memória 

alguma da biblioteca; na segunda, já no ensino médio, tenho a lembrança do espaço, onde 

havia uma professora responsável pela biblioteca (com espaço barulhento na hora do intervalo 

por causa dos jogos na quadra e de tabuleiros na biblioteca), mesmo sem divulgação ou 

convite, eu frequentava o espaço para leituras não obrigatórias e para realização de atividades 

em grupo, o único serviço que conhecia desta biblioteca era o empréstimo e distribuição de 

livros paradidáticos. Também lembro que no último ano nessa última escola, outra professora 

foi direcionada à biblioteca e passou convidar os alunos para visitar o espaço quando 

quiserem. 

Devido a essas experiências, quando ingressei na Biblioteconomia, compreendi que as 

bibliotecas das minhas escolas não cumpriam sua verdadeira missão, que, conforme a 

Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA), dentre outros 

aspectos, o de desenvolver nos alunos competências para a aprendizagem ao longo da vida, 

além de estimular a imaginação, de maneira que se tornem cidadãos responsáveis (IFLA, 

2015, p.19). E na Secretaria de Acessibilidade, ao ter um contato mais direto com as pessoas 

com deficiência, percebi que a ausência de uma atuação mais ativa da biblioteca, também 
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deixava uma lacuna na vida dessas pessoas, no entanto potencializadas, já que geralmente não 

se construía memória alguma de experiências proporcionadas por esse espaço. Tais respostas 

e reflexões me instigaram ainda mais na busca da importância da biblioteca escolar ativa na 

educação das pessoas com deficiência. 

O interesse na investigação desta temática se confirma com o desejo de aprofundar um 

pouco mais essas reflexões a partir da realidade atual e possibilitar ao leitor uma visão mais 

concreta acerca da sua atuação e das demandas desses espaços, de modo que os resultados 

apresentados sejam importantes para os profissionais interessados e atuantes nessas 

bibliotecas, impulsionando estratégias e melhorias para a inclusão dos alunos com deficiência 

nesse espaço.  Portanto, mesmo sabendo da necessidade de dar voz aos estudantes com 

deficiência, os recursos disponíveis para o desenvolvimento desta pesquisa não seriam 

suficientes para isto, no entanto, espera-se que este trabalho sirva como pesquisa preliminar 

para detectar a realidade na perspectiva da biblioteca, e posteriormente, prossiga com os 

encaminhamentos para o aperfeiçoamento dos resultados aqui almejados. 

 

1.3 Objetivos 

Buscando contribuir nos estudos acerca da inclusão e bibliotecas escolares, na área de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, foram traçados objetivos condutores para a 

presente pesquisa, tem-se como objetivo geral: Analisar de que modo se efetiva a inclusão de 

estudantes com deficiência nas Bibliotecas Escolares do ensino regular da Rede Municipal de 

Fortaleza. Os objetivos específicos são:  

a) Investigar a formação da equipe e o funcionamento das bibliotecas das Escolas 

Municipais de Fortaleza; 

b) Colher impressões sobre a concepção de inclusão, junto aos responsáveis pelas 

bibliotecas escolares 

b) Analisar as condições de acessibilidade das bibliotecas estudadas observando-se as 

normativas existentes; 

c) Averiguar as ações inclusivas que são realizadas pelos responsáveis nesses espaços. 

 A busca por esses objetivos é que nortearão esta pesquisa e são os pontos fulcrais que 

serão abordados nesta monografia que está estrutura em seis capítulos: Como ponto de 

abertura encontra-se o primeiro que, expões o cenário do objeto de estudo, com a sua questão 

de pesquisa, justificativa, objetivos e esta disposição dos componentes desta monografia.  No 

segundo capitulo apresenta algumas reflexões sobre o conceito de inclusão e sua aplicação ao 

âmbito da educação, juntamente com uma subseção que traz algumas considerações sobre a 
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lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Os aspectos referentes à Biblioteca 

Escolar encontram-se no terceiro capítulo que por sua vez, se subdivide em Biblioteca Escolar 

e os diálogos necessários sobre Inclusão das Pessoas com Deficiência discorrendo tópicos 

pertinentes a acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, 

programática e atitudinal. O quarto capítulo apresenta os percursos e ferramentas 

metodológicas, seguidos pelos capítulos cinco e seis, que apresentam a discussão dos 

resultados e conclusões obtidas, respectivamente. 

 

2 REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE INCLUSÃO NO ÂMBITO DA 

EDUCAÇÃO 

 

 Assumir as diferenças e agir democraticamente na diversidade dos indivíduos é um 

desafio antigo e necessário na sociedade. Abranger, compreender, envolver, inserir ou tornar-

se parte de um grupo são ações que durante décadas não fizeram parte dos discursos 

constitucionais. Passados alguns séculos, o processo de inclusão vem ganhando grande 

visibilidade na mídia e demais espaços de comunicação, à medida que novos dispositivos 

legais reafirmam os direitos dessas minorias, o debate se amplia levantando posicionamentos 

ainda divergentes. A inclusão rebate a exclusão social de grupos devido às suas 

particularidades, muitas vezes pela cor da pele, orientação sexual, religiosa, ou o fato de 

possuir algum tipo de deficiência. 

 Conforme, Le Capitaine (2013), conceito inclusão vem do mundo anglo-saxão, e traz 

em sua semântica a noção de sociedade e educação inclusiva.  Tal conceito é também ligado 

aos movimentos pelos direitos humanos, principalmente aqueles concernentes a pessoa 

deficiente, principalmente entre os anos de 1960-1970 tendo suporte nas políticas da 

Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (ONU) em suas 

diversas declarações, particularmente na chamada Década das Nações Unidas de Pessoas com 

Deficiência (1983-1992), mais recentemente na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, de 13 de Dezembro de 2006. 

 Jansen et al. (2013) desenvolve em seu trabalho o conceito de inclusão e seus 

componentes fazendo uma análise das pesquisas realizadas nas áreas de psicologia social e 

educação.  Estes autores, ao analisarem a definição de inclusão em Shore et al. (2011), 

destacam três elementos que constituem esse termo: a satisfação das necessidades individuais 

num grupo; pertencimento e singularidade; e ação inclusiva do grupo para com o indivíduo.  

 Refletindo sobre a inclusão, Florian (1998, p.96) diz que ela “refere-se à oportunidade 
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que pessoas com deficiências têm de participar plenamente nas atividades educacionais, de 

emprego, de consumo, de recreação, comunitárias e domésticas que são específicas do 

quotidiano social”. Na mesma direção, Sassaki (1999) argumenta que a inclusão também pode 

ser entendida como um processo que exige mudanças na sociedade para o acolhimento de 

toda diversidade humana. O autor diz também que a educação nem sempre esteve presente na 

vida das pessoas com deficiência, tampouco com a atual abordagem inclusiva. Sassaki (1999) 

descreve as principais abordagens que antecederam a perspectiva inclusiva, 

 
A exclusão ocorria em seu sentido total, ou seja, as pessoas portadoras de  

deficiência  eram excluídas da sociedade para qualquer atividade porque 

antigamente elas  eram consideradas inválidas, sem utilidade para a sociedade e 

incapazes para trabalhar, características estas atribuídas indistintamente a todos que 

tivessem alguma deficiência (SASSAKI, 1999, p.29) 

 

Na concepção do modelo médico, a exclusão total foi camuflada para parcial através 

do laudo médico em que começam a ser pensadas “soluções” sobre as pessoas com 

deficiência, mas no sentido de selecioná-las de acordo com a doença classificada, nesse 

contexto 

 

As instituições foram se especializando para atender pessoas por tipo de deficiência. 

Assim a segregação institucional continuou sendo praticada. A ideia era a de prover, 

dentro das  instituições,  todos  os  serviços  possíveis  já  que  a   sociedade  não 

aceitava receber pessoas deficientes nos serviços  existentes na comunidade. 

(SASSAKI, 1999, p.30) 

 

Posterior a esse estágio, destaca-se aquele da integração social que, para Sassaki 

(1999, p.33), preocupou-se em inserir essas pessoas com deficiência na sociedade, desde que 

se “encaixasse” no padrão comum. O autor ainda identifica três modos de execução desses 

modelos, que confirmam a resistência à diversidade contida nessas modalidades de 

socialização:  

1. Pela inserção pura e simples daquelas pessoas com deficiência que conseguiram 

ou conseguem, por méritos pessoais e profissionais próprios, utilizar os espaços 

físicos e sociais, bem como seus programas e serviços, sem nenhuma modificação 

por parte da sociedade, ou seja, da escola comum, da empresa comum, do clube 

comum etc. 

 

2. Pela inserção daqueles portadores de deficiência que necessitavam ou necessitam 

alguma adaptação específica no espaço físico comum ou no procedimento da 

atividade comum a fim de poderem, só então, estudar, trabalhar, ter lazer, enfim, 

conviver com pessoas não-deficientes.  

 

3. Pela inserção de pessoas com deficiência em ambientes separados dentro dos 

sistemas gerais, por exemplo: escola especial junto à comunidade; classe especial 

numa escola  comum;  setor  separado  dentro  de  uma  empresa  comum;  horário 

exclusivo  para  pessoas  deficientes  num  clube  comum  etc. Esta  forma  de  

integração, mesmo com  todos os méritos, não deixa de ser segregativa.  

 

Rompendo com esses conceitos, a abordagem inclusiva surge para o respeito às 

diferenças, atuando diretamente não somente na eliminação de barreiras, mas na promoção da 
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valorização da diversidade. A inclusão social pode então ser compreendida como uma troca 

simultânea, “como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 

sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na  sociedade” (SASSAKI, p. 1999, p.3). 

Antes da abordagem inclusiva da educação, o processo de ensino-aprendizagem para 

pessoas com deficiência, como já mencionado, foi concebido no panorama integrativo da 

Educação Especial. Se no processo de exclusão as possibilidades de educação eram nulas, a 

educação especial chega para desviando o foco da deficiência para promover algum acesso ao 

ensino. A literatura aponta o século XIX como período de ação concreta desse tipo de 

educação quando em 1784 e 1854, respectivamente, na França e Brasil surgiram as primeiras 

escolas especiais, o Instituto Nacional dos Jovens Cegos, em Paris; e o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant, criado no Rio de Janeiro. Ambas as 

escolas foram fundadas para o ensino de cegos, ou seja, o processo de educação dessas 

pessoas começou com a segregação, onde as crianças com deficiência não tinham espaço nas 

escolas regulares com alunos ditos sem deficiência.  

 É comum enxergar a educação especial como uma educação “diferenciada” e 

direcionada às pessoas com deficiências, mas esse tipo de ensino ainda trazia em suas origens 

a segregação e discriminação dessas pessoas na sociedade, pois essa modalidade de educação 

 

se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado  

substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias 

e modalidades  que levaram à criação de instituições especializadas, escolas 

especiais e classes especiais. Essa organização fundamentada no conceito de 

normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico-terapêuticos 

fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio de diagnósticos, 

definem as práticas escolares para os alunos com deficiência.” (MEC, 2008, p. 2) 

 

De outro modo, “o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos - independente de 

seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural - em escolas e salas de 

aula provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas” (STAINBACK; 

STAINBACK, 1999, p.21). Portanto, ao comparar as duas perspectivas de educação para as 

pessoas com deficiências (Especial e Inclusiva), percebe-se que a Educação Inclusiva surge 

com enfoque nos direitos dessas pessoas, onde a sociedade precisa operar na eliminação das 

barreiras e garantia de acesso democrático nos espaços. Nesse contexto cabe destacar que a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada pelo 

MEC em 2008, modifica a concepção deste tipo de educação, atribuindo à Educação Especial 

características e ações que a configurem no panorama inclusivo, reconhecendo que a 
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Educação Inclusiva 

 

constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias 

históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. (MEC, 2008, p.1) 

A inclusão no ambiente escolar se justifica sob pelo menos três razões: primeiro 

porque muitas vezes a escola pode ser o primeiro e único espaço de interação e acesso ao 

conhecimento; para aperfeiçoar o sistema escolar para formação de indivíduos mais livres de 

preconceitos e demais barreiras; e a terceira para a própria evolução do contexto escolar, onde 

os profissionais qualifiquem e as gestões providenciem melhorias pertinentes para atender as 

demandas existentes (MANTOAN, 2003). A inclusão objetiva o acesso de todos ao ensino 

regular, desde o início da vida escolar, evitando a exclusão.  

Percebe-se que para a implementação da educação inclusiva, ainda são necessários 

esforços de diversas áreas para que esta seja efetivada, sobretudo a relação de igualdade e 

diferença no cotidiano ilustra um dos desafios enfrentados pelos profissionais desse contexto, 

diretamente ligado à incompreensão e aceitação da diversidade como algo natural, gerando 

confronto ao “(pretenso) sistema escolar homogêneo com uma heterogeneidade inusitada, a 

heterogeneidade dos alunos com condições de aprendizagem muito diversas” (BEYER, 2006, 

p.81). Esse mesmo desafio é refletido nos demais espaços escolares, onde muitas vezes não há 

uma preparação para lidar com o “novo”, com aquilo que é diferente, e por isso é necessário que a 

escola funcione como um sistema cooperativo, no qual a mesma missão de incluir e servir a todos 

seja encarada pelo coletivo, na qual a biblioteca escolar, componente essencial na unidade escolar, 

também deve estar alinhada à gestão escolar para sanar as demandas de novas práticas e ações que 

desconstroem os receios e mitos da inclusão nesse espaço. Assim, para que uma escola seja 

realmente inclusiva ela precisa ser, acima de tudo, planejada para isto, “é urgente que seus planos 

se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e 

que reconhece e valoriza as diferenças” (MATOAN, 2003, p.14). Portanto, para que efetivamente 

a inclusão aconteça de fato e de direito, em qualquer contexto, há necessidade, não somente de 

pessoas qualificadas ou competentes para tal, porém, também, demanda planejamento e 

infraestrutura de material e ambientes voltados a essa realidade. 

 

2.1 Sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

 

 No panorama brasileiro atual, para o fortalecimento de uma educação inclusiva, a 

legislação garante ao estudante com deficiência o direito de frequentar o ensino regular, o que 

tange diretamente na estrutura física e funcional da escola.  Mesmo com o avanço na luta das 
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pessoas com deficiência pelos seus direitos, e das novas diretrizes estabelecidas pelas Leis, falar 

dos direitos dessas pessoas ainda significa enfrentar resistências por alguns setores da 

sociedade, pois, como exposto, nem sempre esses indivíduos tiveram amparo legal para que 

seus direitos fossem garantidos.  

As lutas políticas para e dessas pessoas, contribuíram para a atual concepção de 

inclusão, resultaram da formulação de outros documentos necessários para a garantia da 

educação para todos, entre eles a Declaração de Salamanca de 1974, a Declaração de Jomtien 

1990 e a Convenção de Guatemala, em 1999. 

Tais documentações mundiais favoreceram a discussão sobre os direitos humanos 

nos países participantes, como também no Brasil, que impulsionado por tais iniciativas, 

formulou políticas, cartilhas e lei que potencializasse a prática do discurso legal, sobretudo, 

para a democratização da educação e a equidade através desses direitos. Além da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2009, no âmbito das políticas e diretrizes 

nacionais, destaca-se a Política Nacional de Educação Especial de 1994 e a já mencionada 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008.  

Essa primeira política embora tenha sido elaborada num contexto posterior ao debate 

internacional, ainda foi moldada em princípios retrógrados, nos quais o acesso à educação era 

assegurado a pessoas com deficiências específicas. O foco não era garantir o direito, mas, 

filtrar de acordo com aquilo que era então considerado „aceitável‟; esta última surge, portanto, 

como uma releitura da anterior, mas focando no processo de inclusão, enfatizando que a 

escola precisa estar preparada, para receber o aluno com deficiência, oferecendo equidade e 

autonomia a este indivíduo.  

A Constituição de 1988 também pode ser mencionada nesse cenário, pois ela 

estabelece a educação um dos direitos básicos dos cidadãos. Destaca-se ainda nesse contexto 

a Lei nº 7.853/89, que dispõe “sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos 

dessas pessoas” (BRASIL, 1989, p.1), que sinaliza um aparo leal mais direcionado aos 

interesses das pessoas com deficiência, assim como as Leis nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e a Lei nº 10.098/2000, que também exerceram sua importância 

na abertura de caminhos para a inclusão dessas pessoas no ambiente escolar e demais espaços 

da sociedade, respectivamente. 

No entanto, no que diz respeito à educação básica, a realidade ainda evidencia uma 

carência na democratização ao seu acesso, principalmente se atentarmos ao panorama atual 

das escolas públicas brasileiras, pois muitas não contam com estrutura adequada e faltam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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profissionais suficientes para as demandas escolares. 

A Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sancionada em 

2015, é “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania” (BRASIL, 2015, p.1). Denominando a pessoa com deficiência como 

alguém que possui “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 

2015, p.1). 

Essa lei apresenta alguns conceitos essenciais à temática inclusão, abordando 

disposições sobre os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, entre eles a educação, 

que fortalece o direito da pessoa com deficiência o acesso ao 

 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 

habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015, p.6). 

 

O sistema educacional inclusivo trata-se de uma rede de colaboração, em que toda 

comunidade escolar mantém o compromisso de zelar pela autonomia e protagonismo dos 

estudantes, onde o direito ao ensino e suas diversas formas de aprendizado sejam respeitados 

e promovidos. 

A Lei Brasileira de Inclusão responsabiliza o poder público pela construção de um 

sistema educacional inclusivo, através da criação, implementação e avaliação de ações e 

práticas como a oferta do ensino bilíngue, uso de tecnologias assistivas, acessibilidade, 

profissionais de apoio especializado, dentre outras ações essenciais para a autonomia e 

participação dos estudantes no cenário inclusivo. Vale ressaltar que a referida lei também 

afirma que a garantia de um ensino de qualidade é dever do Estado, da família, da 

comunidade escolar e da sociedade, o que fortalece o discurso de que todos devem estar 

compromissados com a promoção da inclusão. 

Por consequência, essas novas determinações também estão diretamente ligadas à 

biblioteca escolar, lócus desta pesquisa, uma vez que direcionam novas regras para construção 

e garantia da inclusão no ambiente escolar.  A referida lei defende o desenvolvimento dos 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, dos estudantes segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. Essas diretrizes são também 

missão da biblioteca escolar, que tem o compromisso de possibilitar a comunidade estudantil 
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suportes à aprendizagem e oferecer-lhes a possibilidade de se tornarem pensadores críticos. 

Em 2015, o Ministério da Educação divulgou a informação de que até o ano de 2014 o 

número de estudantes com deficiência em escolas regulares brasileiras totalizava 698.768 

matrículas. Entretanto, apesar do crescimento na quantidade de matrículas, muitos indivíduos 

ainda estão à margem de uma educação e do convívio com o ambiente educacional, pois as 

suas limitações os impedem de enveredar pelos caminhos do conhecimento. 

É preciso fortalecer a reflexão sobre a real capacidade dessas pessoas para que seja 

possível compreender que existem metodologias capazes de aperfeiçoar a aprendizagem delas 

e torná-las aptas a vivências e experiências positivas no contexto social e educativo. As 

limitações precisam ser identificadas e trabalhadas e sejam encardas a fim de amenizá-las e, 

assim, assegurar a inclusão e permanência dos estudantes com deficiência nas escolas. Nesse 

processo, o trabalho dos profissionais escolares deve ser realizado e pensado visando à 

inserção justa na esfera escolar, assim como os investimentos em capacitação, acessibilidade e 

tecnologias assistivas são imprescindíveis para a construção desse espaço. 

 

3 BIBLIOTECA ESCOLAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

  

Do mesmo modo que em outros contextos, a Biblioteca Escolar também deve estar 

presente no ambiente das políticas públicas de inclusão. Essas instituições precisam estar 

atentas a todos os aspectos que favorecem a inclusão, como por exemplo, arquitetura 

mobiliário, equipamentos e outras infraestruturas. Este capítulo traz algumas considerações 

sobre esse tipo de biblioteca de modo a favorecer a acessibilidade e inclusão de pessoas com 

deficiência. 

 

3.1 Biblioteca Escolar 

 

A escola é, sem dúvidas, uma das principais fontes de ensino e aprendizado, em que o 

educando tem uma oferta de recursos e atividades educativas, como aula, palestras, atividades 

culturais, aulas de campos, etc. Além da sala de aula, a escola é composta por outros espaços 

de convivência e interação, onde o conhecimento também é gerado, como na biblioteca 

escolar. Logo, no contexto da educação, a biblioteca escolar é um equipamento fundamental, 

por ser um recurso essencial de aprendizagem, possibilita estudos em equipe e individuais 

contribui para a execução de projetos educativos, tanto entre estudantes como também entre 

eles e os professores.  
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No entendimento de Amato e Garcia (1998, p.11) a biblioteca escolar “é um recurso 

indispensável para o desenvolvimento do processo ensino aprendizado e formação do 

educando". O objetivo da biblioteca escolar é também incentivar e disseminar o gosto pela 

leitura junto a crianças e adolescentes, através do material bibliográfico e não bibliográfico, 

organizados e integrados aos interesses da instituição a que pertence (CAMPOS; 

BEZERRA,1989, p.101). 

Tendo papel fundamental nesse processo, Nery (1998, p. 14) diz que a biblioteca não 

se limita “só a missão de levar o conhecimento a comunidade escolar, como a de transformar 

leitores em cidadãos críticos, pensantes e formadores de opinião".  A importância da 

biblioteca na escola também se ilustra nas suas funções que dentre outras, consiste em ampliar 

conhecimentos, oferecer um ambiente que favoreça a construção de hábitos de leitura e 

pesquisa, oferecer aos professores materiais que auxiliem seus trabalhos e enriqueça seus 

currículos escolares; colaborar o processo educativo disponibilizado da atualização constante 

de conhecimentos em todas as áreas do saber (AMATO, GARCIA, 1998, p.12). 

Simão (1993) também destaca como principais funções da biblioteca escolar o 

atendimento ao usuário e a promoção da leitura, onde as demais atividades desempenhadas 

nesse ambiente servem para dinamizar e aproximar a relação biblioteca/usuário, ressaltando 

que o estímulo ao uso desse espaço, seja para leitura ou recreação, deve ser um objetivo fixo, 

presente em todas as metas do planejamento.  

No entanto, as características e funções da biblioteca escolar ideal descrita na literatura 

ainda são escassas no cotidiano escolar. A obra “Miséria da Biblioteca escolar” faz uma forte 

crítica ao cenário das bibliotecas escolares brasileiras, possibilitando a compreensão de que 

esses espaços ainda não tiveram suas raízes consolidadas de acordo com sua importância. Este 

cenário descrito pelo autor é preocupante e se arrasta até os dias atuais, 

 

Além da inexistência concreta da biblioteca escolar na maioria das nossas escolas, o 

seu funcionamento, quando ela existe , é caracterizado por vários problemas ligados 

à precariedade dos recursos materiais (verbas, espaços, etc.), à desqualificação dos 

profissionais, à pobreza do acervo, entre os mais evidentes (SILVA, 1999, p.83). 

 

Passaram-se décadas e mesmo com os avanços tecnológicos e informacionais, o 

cenário atual mostra que essa evolução ainda não foi suficiente para garantir o acesso 

democrático à informação. O espaço da biblioteca escolar, principalmente na rede pública de 

ensino, ainda não é contemplado pela totalidade do corpo estudantil e esse uso se torna ainda 

mais escasso na realidade dos estudantes com deficiência, pois se este equipamento não 
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possui estrutura adequada e uma equipe competente, é quase impossível atender às demandas 

de seus usuários.  

 É claro que são vários fatores que agravam esse cenário, no entanto, a garantia desse 

direito pode começar a ser efetivada com a implementação de políticas públicas, com atuação 

conjunta e cooperativa de vários eixos da sociedade, como a atuação de profissionais de áreas 

diversas do conhecimento. No ambiente escolar não deve ser diferente, essa articulação deve 

acontecer entre todos os profissionais, seguidos de políticas e ações que estimulem 

intervenções conjuntas em prol do funcionamento pleno da escola, oferecendo o acesso 

democrático aos espaços e equipamentos da instituição. 

No âmbito das bibliotecas escolares brasileiras, destaca-se a Lei 12.244/10, que 

objetiva a universalização destes equipamentos, dispõe a obrigatoriedade de bibliotecas em 

instituições de ensino no âmbito nacional, tanto público quanto privado. Sobre esta lei, 

Carvalho (2011) faz uma análise sobre os quatro artigos que a compõem, abordando o 

conceito, o acervo e esforços para a implementação desse espaço. De fato, a lei traz conceitos 

e diretrizes limitadas, além da ausência de consequências para o seu descumprimento, mas é 

uma esperança para construção, de fato, da biblioteca escolar atuante. Para a aplicação da 

presente lei, que emerge da necessidade da mudança no atual cenário desses equipamentos, é 

considerada necessária a inclusão de um artigo indicando ao “Poder Público uma 

porcentagem mínima do orçamento destinado à biblioteca de suas escolas, e a mesma 

exigência aos empresários da educação, procurando desta forma garantir investimento na 

biblioteca” (CARVALHO, 2011, p.309). 

Para um grau comparativo entre o contexto de quatro décadas atrás e o atual 

recorremos a Silva (1999) que descreve a realidade precária das bibliotecas escolares e sua 

quase existência. Basta se visitar algumas escolas públicas de bairros próximos, que será 

notória a situação precária da biblioteca que se encontra: sem mobiliário e acervo adequados, 

sem recursos humanos suficientes, sem a presença de um bibliotecário, profissional adequado 

e qualificado para a gestão da biblioteca, espaço físico limitado, ações pedagógicas 

inexistentes, etc. Em suma, as melhorias dessas bibliotecas somente ainda não foram 

efetivadas, uma vez que a manutenção desse setor na esfera pública ainda é realizada de 

forma inadequada e retrógrada. 

Nessa realidade, a Lei sancionada em 2010, pode sinalizar uma alternativa para o 

problema quando realmente for concretizado, pois torna obrigatória a presença da biblioteca 

nas escolas brasileiras, e determinam que as instituições se esforcem para o desenvolvimento 

dessa realidade no prazo de dez anos. Quase no fim do prazo das exigências, muita coisa 
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ainda não foi solucionada. Basta questionar algum aluno de escola pública quem “cuida” da 

biblioteca da escola em que ele estuda, ou pelo menos se ele conhece algum bibliotecário. 

 

 

  

3.1.1 Biblioteca Escolar e os diálogos necessários sobre Inclusão das Pessoas Com 

Deficiência  

 O debate sobre educação demanda discussões sobre diversas perspectivas e esferas 

políticas, sociais, econômicas e culturais. Por sua vez, “a biblioteca, instituição milenar, 

durante séculos garantiu a sobrevivência dos registros do conhecimento humano, tem agora 

seu potencial reconhecido como partícipe fundamental do complexo processo educacional” 

(ANDRADE, 2008, p.15). Nesse contexto a Biblioteconomia se insere levantando o debate 

sobre bibliotecas escolares, inclusive, reunindo uma literatura já consolidada sobre a temática  

No entanto, ainda há demanda de discussões e práticas sobre a biblioteca escolar no 

panorama inclusivo, fortalecido pela referida Lei Brasileira de Inclusão, uma vez que esta se 

relaciona diretamente no ensino fundamental e médio, exercendo funções importantes no 

processo ensino-aprendizagem do estudante. Compreender esse contexto é fundamental para 

que a inclusão seja incorporada na gestão da biblioteca escolar no paradigma atual. Cabe aos 

organismos competentes garantir a construção desses equipamentos e ao bibliotecário assumir 

o seu papel de gestor, utilizando os recursos à sua disposição, suas competências e habilidades 

de maneira colaborativa ao desenvolvimento da escola no geral.Na biblioteca escolar, uma 

das competências atribuídas ao bibliotecário consiste em “observar as necessidades dos alunos 

e dos professores e participar de suas preocupações; agir de maneira que a biblioteca 

contribua para o desenvolvimento e o florescimento intelectual das crianças” (DOUGLAS, 

1961, p.16), atitudes como estas são essenciais para promoção da inclusão. 

O bibliotecário escolar, além de toda bagagem teórica e técnica, precisa atuar de 

maneira didática e pedagógica para tornar esse espaço um ambiente atrativo e acima de tudo, 

vivo, no sentido de movimentar as pessoas que a frequentam, as informações que ali circulam 

(CAMPELLO, 2002). 

De acordo com o Manifesto publicado pela IFLA em 2005, os aspectos que 

devem ser considerados no desenvolvimento de uma política para esse tipo de biblioteca têm 

que contemplar a estrutura do currículo escolar, os métodos de ensino e aprendizagem 

utilizados na escola, as analises sobre a satisfação de critérios e padrões nacionais e locais. 

Precisam, ainda estar voltadas para as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento 
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pessoal dos alunos, assim como as necessidades do corpo docente. O acesso à educação no 

ambiente escolar deve ultrapassar as “quatro paredes” da sala de aula e envolver outros 

espaços e profissionais, além do professor, são eles psicólogos, pedagogos, bibliotecários. Na 

proposta da IFLA, cabe à equipe da biblioteca escolar  

 

observar padrões éticos elevados na interação com todos os membros da 

comunidade da escola. Todos os usuários devem ser tratados de forma igualitária, 

independentemente de suas habilidades e história pessoal. Os serviços devem estar 

adaptados às necessidades de cada usuário. Para fortalecer o papel da biblioteca 

escolar como ambiente de aprendizagem aberto e seguro, a equipe da biblioteca deve 

reforçar sua função de orientadora, mais do que de instrutora no sentido tradicional. 

Isto implica, em primeiro lugar e acima de tudo, que ela esteja mais voltada para a 

perspectiva do usuário do que influenciada por atitudes e preconceitos pessoais, no 

momento de realizar os serviços bibliotecários (IFLA, 2005, p.14). 

 

 A IFLA neste tópico, apesar de não utilizar a palavra acessibilidade ou inclusão, deixa 

claro o compromisso que se deve ter com os usuários, independentemente de qualquer 

distinção ou limitação, a biblioteca precisa estar apta a receber seus usuários; possibilitar o 

acesso e os serviços adaptando-os para que não haja exclusão, as barreiras precisam ser 

identificadas e amenizadas de acordo as necessidades dos seus usuários. 

Tanto a lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, quanto a 13.146 de 6 de julho de 

2015, apresentam definições e determinações acerca da acessibilidade e direitos das pessoas 

com deficiência, respectivamente; enquanto a Lei de Acessibilidade estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência através da 

eliminação de barreiras, a Lei Brasileira de Inclusão, mais recente, também reproduz esses 

princípios de maneira mais abrangente, pois relaciona a inclusão e acessibilidade com os 

direitos fundamentais. Ambas definem a acessibilidade como  

 

possibilidade e 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 como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

Ferrés (2008) traz discussões pertinentes a teoria e prática da acessibilidade nas 

bibliotecas, onde aborda legislações e conceitos relacionados, e define a biblioteca acessível 

como  

um espaço que permita a presença e proveito de todos , e está preparada para acolher 

a maior variedade de público possível para as suas atividades, com instalações 

adequadas às diferentes necessidades e em conformidade com as diferenças físicas, 

antropométricas e sensoriais da população (FERRÉS, 2008, p.36). 

 

Observa-se que os conceitos de acessibilidades estão diretamente ligados à erradicação 

de barreiras nos espaços físicos, mas não limitadas à estas. Na mencionada Lei 13.146, 
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barreiras são denominadas como qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 

acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas 

se comunicarem ou terem acesso à informação, estão classificadas em: 

 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 

público; 

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de 

uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas 

edificações de uso privado multifamiliar; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 

intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 

massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à 

informação;(BRASIL, 2015, p.2) 

 

Progredindo nesse entendimento, Sassaki (2009) discute que para haver acessibilidade 

seis dimensões principais se fazem necessárias, divididas conforme suas principais barreiras: 

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal. Desse 

modo, é relevante refletir como essas dimensões podem ser projetadas na biblioteca escolar, 

para que esta possa cumprir seu papel visando sempre a democracia no atendimento, através 

do rompimento de barreiras entre ela e o usuário. 

 

a)  Acessibilidade arquitetônica 

 

A acessibilidade arquitetônica é a eliminação de barreiras físicas, ou seja, consiste na 

eliminação de tudo aquilo que representa um impedimento de acesso e uso de um espaço, seja 

ele público ou privado. Algumas destas barreiras são, por exemplo, a ausência de rampas, que 

pode significar restrição de acesso para as pessoas com deficiência físicas em determinados 

espaços como o andar superior de algum edifício, ou um cadeirante diante de uma porta com 

batente; a falta de sinalização também configura-se como barreira para pessoas com 

deficiência visual, com essa ausência uma pessoa com baixa visão ou cegueira total não 

poderá identificar a sala de um setor sem a intervenção de uma pessoa vidente; a 

acessibilidade arquitetônica surge confrontando esses tipos de restrições para a promoção da 

liberdade e autonomia, para o direito de ir e vir (SASSAKI, 2009). 

Para o espaço escolar fisicamente acessível, Sassaki (2009) recomenda que tanto o 

ambiente interno quanto o entorno deve estar providos de acessibilidade, isto é, são 

necessárias a presença de calçadas regulares com guias rebaixadas para acesso à escola, os 

portões de acesso também devem possuir largura adequada e o espaço deve ser suficiente para 

o tráfego dos alunos. Já no espaço interno, alguns pontos destacados são a implantação de 
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corredores amplos com faixas indicativas de alto contraste, elevadores, rampas no trajeto para 

o recinto da biblioteca e áreas de circulação dentro dos espaços internos desse recinto entre as 

prateleiras e estantes, as mesas e cadeiras e os equipamentos.  

Ainda no ambiente escolar, especificamente no espaço da biblioteca, acessibilidade de 

seu espaço físico encontra subsídios na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

que estabelece padrões para construções civis, desde vias públicas a edifícios particulares, 

apresentando na norma 9050. Igualmente chama a atenção sobre a importância na construção 

de rampas, elevadores, placas de aviso e locomoção nesse espaço, como por exemplo, entre as 

estantes. Esta norma determina as mesmas obrigatoriedades às bibliotecas e centros de 

leituras, onde 

Pelo menos 5%, com no mínimo uma das mesas deve ser acessíveis. Recomenda-se, 

além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade; a 

distância entre estantes de livros deve ser de no mínimo 0,90 m de largura; nos 

corredores entre as estantes, a cada 15 m, deve haver um espaço que permita a 

manobra da cadeira de rodas. Recomenda-se a rotação de 180°; a altura dos fichários 

deve atender às faixas de alcance manual e parâmetros visuais; recomenda-se que as 

bibliotecas possuam publicações em Braille, ou outros recursos audiovisuais; pelo 

menos 5% do total de terminais de consulta por meio de computadores e acesso à 

internet devem ser acessíveis a P.C.R. e P.M.R. Recomenda-se, além disso, que pelo 

menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade. (ABNT, 2004, p.88) 

 

Além da ABNT, outro recurso também importante para a promoção da acessibilidade 

arquitetônica é o desenho universal, que não se restringe à biblioteca, mas trata-se de um 

conceito que visa a construção de  produtos ou ambientes que sejam utilizados por qualquer 

pessoa, que possua deficiência ou não. A ideia é baseada em sete princípios fundamentais: 

equidade, flexibilidade, simplicidade e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro e 

baixo esforço físico, tamanho e espaço para aproximação e uso. Tais princípios estão ligados 

a acessibilidade arquitetônica, quando orienta a construção de ambientes e espaços 

construídos na perspectiva desses fundamentos, sendo um único ambiente que atenda as 

demandas de todos, que possa ser adaptado e munido de informações claras, legíveis para os 

usuários desses espaços.  

 

b) Acessibilidade comunicacional 

 

O processo de comunicação também é passível de barreiras diversas que podem 

impedir a transmissão de mensagens. Logo, a acessibilidade comunicacional visa à promoção 

de meios para a comunicação interpessoal, escrita e virtual. O domínio da Libras, por 

exemplo, é um dos meios de promover a comunicação entre um ouvinte e um surdo; a técnica 

de Braille, é um instrumento para comunicação escrita para pessoas com deficiências visuais; 
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os softwares de leitores de telas são ferramentas que também promovem acessibilidade para 

pessoas com deficiência, no ambiente virtual, além da utilização desses programas, a 

arquitetura dos sites também é de extrema importância para que essas pessoas tenham 

autonomia e condições justas de serem usuárias dos serviços promovidos nesse ambiente. 

(SASSAKI, 2009). 

Todas estas questões merecem atenção na gestão da biblioteca escolar, uma vez que a 

comunicação é o princípio do relacionamento com o usuário. Conhecer quais são as demandas 

dos estudantes é essencial, isso deve ser incluído nos Estudos de Usuários do setor, ou no 

mínimo, deve ser identificado num levantamento sobre os alunos com deficiência na escola,  e 

com base no que for identificado, adotar o uso de uma linguagem acessível à comunidade 

escolar. 

 

c) Acessibilidade metodológica 

 

Na promoção da acessibilidade tecnológica, são eliminadas as barreiras presentes nos 

métodos e nas técnicas utilizadas nos processos diárias, ou seja, há barreiras no modo de 

fazer/executar algo. Nesse sentido, Sassaki (1999) destaca para o uso no ambiente escolar os 

diferentes tipos de aprendizado, nos quais a acessibilidade é permitida através da ruptura com 

o método convencional, valorizando e viabilizando o desenvolvimento do modo de 

aprendizagem de cada um. O autor ainda ressalta a importância em propagar o uso da Teoria 

das Inteligências Múltiplas para toda comunidade escolar, funcionários e alunos, com a 

finalidade de valorizar as habilidades e maneiras de aprendizagem. 

No espaço da biblioteca, o bibliotecário escolar precisa utilizar seu perfil pedagógico 

para dinamizar as atividades das maneiras mais diversas a fim de valorizar os tipos de 

aprendizagem dos estudantes. O uso de mídias, jogos, e outros instrumentos são ferramentas 

úteis para atrair e apresentar aos alunos as múltiplas possibilidades de uso da biblioteca.  

 

 d)  Acessibilidade instrumental 

 

Outro tipo de acessibilidade essencial para a promoção da inclusão é a instrumental, 

cujo objetivo é erradicar as barreiras presentes nos objetos, que possam dificultar seu uso. A 

acessibilidade instrumental, muitas vezes é permitida através da modificação de um objeto 

para adaptá-lo ao uso. Nesse contexto, podemos destacar a importância da Tecnologia 

Assistiva que, de acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, 
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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, 2008, p.9) 

 

Bersch (2017) apresenta as origens e conceitos importantes acerca da Tecnologia 

Assistiva, expõe suas categorias que são divididas de acordo com sua função e uso, (variam 

desde aspectos arquitetônicos, quanto pedagógicos) e para sanar as questões conceituais 

divergentes entre tecnologia e tecnologia assistiva, a autora pontua três questionamentos 

essenciais para isto: 

• O recurso está sendo utilizado por um aluno que enfrenta alguma barreira em 

função de sua deficiência (sensorial, motora ou intelectual) e este recurso/estratégia 

o auxilia na superação desta barreira? 

• O recurso está apoiando o aluno na realização de uma tarefa e proporcionando a 

ele a participação autônoma no desafio educacional, visando sempre chegar ao 

objetivo educacional proposto? 

• Sem este recurso o aluno estaria em desvantagem ou excluído de participação? 

(BERSCH, 2017, p.2). 

 

Desta forma, sobre o uso das tecnologias é correto afirmar que ele funciona 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” (BERSCH, 2017, p.2). Diante disto, é de extrema importância que a 

biblioteca tenha em seu espaço, à disposição, recursos desse cunho à disposição da 

comunidade escolar para que alguma potencial barreira não seja um fator de segregação 

dentro desse espaço.  

 

e) Acessibilidade programática 

 

A acessibilidade programática está diretamente ligada às políticas públicas em prol 

dos direitos das pessoas com deficiências. Para Sassaki (2009) tanto as leis, projetos, 

portarias, regulamentos devem ser claros e não constar barreiras de omissão. No âmbito da 

biblioteca escolar, é necessário que todas as políticas e normas do espaço contemplem esse 

público. No contexto da biblioteca é fundamental que o bibliotecário conheça a realidade dos 

estudantes com deficiência e elabore documentos e ações de acordo com as demandas 

identificadas junto aos professores, gestão escolar e, sobretudo, com os pais e os próprios 

estudantes, considerando o lema “Nada sobre nós sem nós”, que defende a participação das 

pessoas com deficiência em debates e decisões direcionados a este público. Dessa forma, o 



33 

 

funcionamento legal desse setor, estará ciente do seu compromisso com a inclusão, tendo 

consciência do que é preciso ser feito, como e para quem deve ser direcionado. 

 

 

f) Acessibilidade atitudinal 

 

A acessibilidade atitudinal é mais uma ação necessária para o enfrentamento direto ao 

preconceito, estigmas, estereótipos e discriminações. Por isso é importante apresentar a 

temática inclusão a todos os alunos para que eles conheçam e respeitem as diferenças e, por 

meio da sensibilização junto à comunidade escolar seja despertada a conscientização e 

tolerância dos sujeitos indivíduos. A sensibilização pode ser feita pelo desenvolvimento de 

ações como palestras, oficinas, roda de conversa, destinada a toda comunidade escolar, isto é 

alunos, pais, professores, zeladores e demais funcionários. 

O eixo atitudinal está diretamente ligado aos demais, uma vez que abrange a reflexão 

das práticas que contribuam para a afirmação efetiva da acessibilidade e inclusão de pessoas 

com deficiência na sociedade. Esse eixo pode ser efetivado por meio de Políticas Públicas, ou 

até mesmo em práticas mais imediatas, contudo eficientes. Por exemplo, com palestras e 

oficinas de divulgação e sensibilização da sociedade acerca da inclusão e acessibilidade, 

assim como ações e atitudes, coletivas e individuais que cooperem para a implementação da 

acessibilidade nos espaços. Baptista (2008, p.25) discorre sobre as práticas essenciais do 

bibliotecário para lidar com as diferenças e adequar a biblioteca para inclusão, e ressalta que 

 

[...] não basta simplesmente tornar os ambientes acessíveis. As barreiras mais 

difíceis de serem contornados são as “barreiras de atitude”. É preciso que nos 

tornemos pessoas acessíveis e inclusivas, ou seja, fazer uma revisão de nossas 

atitudes e mudá-las, tendo como foco principal a ideia de que todas as pessoas têm 

direitos e deveres em uma sociedade democrática e que ninguém deve ser excluído 

por qualquer razão que seja. 

 

Na biblioteca escolar, esse eixo pode ser concretizado de diferentes formas, utilizando 

produtos e serviços de informação, por exemplo, para orientar os estudantes e minimizar as 

barreiras que impedem a integração e inclusão desses estudantes. Cabe destacar a importância 

do bibliotecário na percepção desse eixo, afinal ele será o profissional que pode sugerir e 

efetivar, em conjunto com os demais educadores, essas ações.  Entretanto, a biblioteca não 

deve ser a única responsável por essas ações, pois a inclusão é um papel de todos. Ela deve 

explorar o seu potencial para este fim, ao informar a comunidade escolar, sobre suas ações 
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envolvendo a inclusão de pessoas deficientes em seu espaço. Com isso estará, também, 

promovendo a divulgação da importância da biblioteca no contexto escolar e social, estreitar o 

relacionamento com a comunidade e claro, em uma perspectiva de sociedade inclusiva.  

 

5 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresentados procedimentos e técnicas escolhidas para a construção do 

presente trabalho e, posteriormente, uma breve contextualização dos lóci da pesquisa.  

Trata-se de uma pesquisa social, que conforme Fachin (2002) tem como propósito a 

busca por respostas significativas para determinadas questões por intermédio dos 

procedimentos metodológicos. A presente pesquisa buscou a identificação e análise do 

cenário inclusivo dos estudantes com deficiência em bibliotecas escolares da Rede Municipal 

de Fortaleza, e para o esse estudo foram necessárias as escolhas de métodos e técnicas 

específicas. O estudo caracterizou-se como uma pesquisa exploratória com abordagem 

qualitativa, pois “este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2007, 

p.000). Também, é caracterizado pela maior profundidade das questões propostas sobre um 

determinado grupo, a interação entre seus componentes, e possui validade quando 

proporciona novas questões ou hipóteses sobre o objeto de investigação (GIL, 2007).  

Visando o alcance dos objetivos aqui já estabelecidos, foi realizado um levantamento 

documental para identificação de informações mais amplas acerca do tema de pesquisa, 

recorrendo-se, portanto, a livros, periódicos, manuais e legislações para o conhecimento dos 

conceitos e estudos já realizados sobre o assunto. 

Para coleta de dados optou-se pela aplicação de um questionário junto aos 

profissionais responsáveis pelas bibliotecas escolares selecionadas. O questionário trata-se de 

um “conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado” (GIL, 2008, p.121). O questionário 

utilizado (apêndice A) foi elaborado com questões abertas e fechadas acerca da temática de 

pesquisa, pautadas pelo escopo teórico utilizado sobre inclusão e biblioteca escolar. As 

questões foram pensadas a partir de quatro eixos norteadores que possibilitassem a 

identificação das condições de acessibilidade das bibliotecas e averiguação de ações 

inclusivas realizadas nesses espaços: perfil profissional, concepção de inclusão por parte dos 
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participantes, condições de acessibilidade e práticas inclusivas. Predominou o uso de questões 

abertas para que os participantes pudessem expressar suas respostas com mais liberdade. 

 

5.1 Os Lóci da pesquisa 

 

Os lóci da pesquisa foram as bibliotecas da Rede Municipal de Fortaleza. Essa rede é 

composta por 291 escolas organizadas em cinco distritos educacionais. Sobre o cenário da 

educação inclusiva na esfera municipal, recorreu-se ao Plano Municipal de Educação (PME) 

de Fortaleza, publicado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em 2015, cujo 

conteúdo apresenta diagnósticos, metas e estratégias para a Rede Municipal de ensino com 

projeção para o período de 2015 a 2025. Entre as informações pertinentes para esta pesquisa, 

vale salientar que o documento publicado destaca como metas o investimento em laboratórios, 

bibliotecas, cantos de leitura, entre outros equipamentos. Apresenta também dados 

identificados que explicitam a preocupação com o fortalecimento da inclusão escolar dos 

alunos com deficiência na esfera municipal, tendo-se notado um aumento significativo na 

matrícula desses estudantes, comparação entre os anos 2010 e 2015, que contabilizou 3.574, 

aumento 72,25%.  

Outro ponto a ser destacado desse documento é a confirmação do compromisso com a 

inclusão dos estudantes, garantindo o compromisso com a acessibilidade e inclusão dos 

alunos com deficiência no ensino regular.  

Sobre o cenário das bibliotecas escolares, a realidade é mostrada com clareza que a 

falta de investimentos e políticas públicas implicam em lacunas para que esta seja efetivada 

na maioria das escolas brasileiras. Uma presença forte e marcante no cenário das bibliotecas 

são os professores regentes de bibliotecas, que são readaptados para este espaço quando são 

impossibilitados de continuar lecionando. A atuação dos professores como regentes de 

bibliotecas escolares têm sido alvo de debates com conflitos de interesses nas mídias locais e 

na Câmara Legislativa. A saber, em 2013, o veículo de comunicação O Povo, por exemplo, 

publicou um artigo criticando a gestão municipal acerca do fechamento das bibliotecas após 

remanejamento dos professores lotados na biblioteca às salas de aulas.  

Portanto, esses professores são afastados das salas de aulas por motivos de saúde e 

passam por perícias anuais, o que gera incerteza sobre o futuro profissional desses sujeitos e a 

rotatividade no quadro funcional na biblioteca se torna frequente, uma vez que há “um 

descrédito profissional, desmotivação laboral e problemas nas relações interpessoais” 

(RODRIGUGES; SANTOS, 2017, p. 289). 
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Ainda no contexto das bibliotecas escolares no cenário municipal, cabe destacar que 

há o debate na Câmara Legislativa, para institucionalização do SIMBE – Sistema Municipal 

de Bibliotecas Escolares, programa regulamentado pela Portaria n° 32/2012 e dispõe diversas 

funções para que sejam cumpridas na gestão dessas bibliotecas, esta mesma portaria, 

esclarece que o “exercício da função de professor na Biblioteca Escolar e Apoio à Biblioteca 

não se caracterizam como Cargo Comissionado, mas sim, considera-se efetivo exercício na 

unidade escolar, como função docente e lotação em sala de aula”. Em 2017, foi apresentado o 

Projeto nº 229/2016, propondo a integração do SIMBE com o Sistema Municipal de Ensino 

com a Política Municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas; a contratação de 

bibliotecários; cumprimento da Lei Federal n° 12.244 onde até 2020, todas as escolas com 

bibliotecas, respeitadas as atribuições de competência exclusiva dos bibliotecários, conforme 

regulamentação da profissão e a contratação progressiva de profissionais de biblioteconomia, 

no 1° ano – 20% e até 2020 um aumento de 80% na profissão. No entanto, mesmo com a 

proximidade do prazo estipulado pela Lei Nº 12.244, tais iniciativas ainda seguem sem 

evoluções efetivas para o seu cumprimento. 

Para este trabalho foi selecionada uma amostragem intencional levantada junto à 

Secretaria Municipal de Educação. A seleção iniciou-se com a abertura de um processo na 

referida secretaria, especificamente no setor de protocolos, e depois encaminhada, 

internamente, para o departamento de livros sob a responsabilidade da bibliotecária do setor. 

A finalidade do processo consistiu na solicitação de uma relação de escolas municipais de 

Fortaleza que atendessem aos critérios I) possuir bibliotecas em funcionamento; II) ter alunos 

com deficiência em seu quadro de matrícula. Tais critérios foram estabelecidos de acordo com 

a problemática já apresentada. Na etapa final do processo, foram apresentadas listagens das 

escolas que atendiam a estes requisitos e no momento, optou-se pela listagem compostas por 

27 escolas de ensino básico, do Distrito 1, cuja sede localiza-se na Barra do Ceará. Vale 

ressaltar que ao receber o processo com as devidas informações e autorizações, foi 

verbalizado pela bibliotecária responsável que os dados fornecidos são resultantes do censo 

mais recente, correspondente ao ano 2016, pois o de 2017 ainda estava em fase de conclusão. 

Após a lista de escolas ser disponibilizados pela SME, foi realizada uma busca na 

internet para coleta dos telefones e endereço das instituições selecionadas para que fosse 

possível agendar a visita para aplicação do questionário. Posterior a isso, a tentativa de 

agendamento prévio para aplicação do questionário não foi positiva, pois das 27 escolas, 

apenas responderam às ligações. Diante disto, partiu-se para campo, uma jornada que se 

tornou mais demorada do que o programado devido à quantidade de escolas que foram 
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visitadas; a dependência do transporte público, que deixou o trajeto mais longo e demorado; 

além dos ataques a ônibus em alguns bairros e as imprevistas ausências dos responsáveis, 

foram alguns dos entraves enfrentados durante esta etapa que durou cerca de três semanas, 

com visitas às escolas nos três turnos disponíveis. No quadro 1, encontram-se as bibliotecas 

que aceitaram participar do estudo. Por uma questão estética, foram adotadas as siglas EM 

para designar Escola Municipal e EMEIF para designar Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental.  

 

Quadro 1– Situação das bibliotecas escolares do Distrito I de Educação 
  

ESCOLA SITUAÇÃO DA BIBLIOTECA 

EM Agostinho Moreira  Disponível 

EM Antônio Correia Lima  Disponível 

EM Desembargador Hermes Parahyba  Disponível 

EM Antonio Mendes  Disponível 

EM Casimiro José De Lima Filho  Disponível 

EMEIF Castelo De Castro  Disponível 

EM Dois De Dezembro  Disponível 

EM Dom Helder Câmara  Disponível 

EM Faustino De Albuquerque Indisponível 

EM Francisco Das Chagas De Farias  Disponível 

EM Francisco Domingos Da Silva  Indisponível 

EM Silva Cavalcante  Disponível 

EM Frei Lauro Schwartz  Disponível 

EM Gustavo Barroso Indisponível  

EM Herondina Lima Cavalcante  Disponível 

EM Hilberto Silva  Disponível 

EM Jader De Figueiredo Correia  Disponível 

EM Jesus Cristo  Disponível 

EM José De Alencar  Disponível 

EM Jose Rebouças Macambira Indisponível 

EM Lenira Jurema De Magalhaes Indisponível 

EM Maria Roseli Lima Mesquita Indisponível 

EM Professor Martinz De Aguiar Indisponível 

EM Professor José Parsifal Barroso  Disponível 

EM Patativa Do Assaré  Disponível 

EM Secretário Paulo Petrola Indisponível 

EM Virgílio Távora Indisponível 

EM São Cura D'ars Indisponível 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Após a realização das visitas, foi identificado que nem todas as escolas fornecidas pela 

lista da SME estavam com bibliotecas abertas (Quadro 2). Do número total de 27 escolas, 10 

foram eliminadas desta pesquisa, por alguns dos motivos de indisponibilidade: responsável 

ausente (licença médica ou atestado); biblioteca aberta, mas sem funcionário, funcionando 
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eventualmente sob a demanda de agendamento dos professores; biblioteca fechada, devido à 

ausência do profissional designado para função; ou fechada para obra de reforma. 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Visando melhor compreensão dos achados da pesquisa, nossa análise foi estruturada 

conforme os objetivos específicos do estudo, enunciados na introdução deste documento, 

observando-se as seguintes categorias: caracterização da equipe; percepção dos responsáveis 

pelas bibliotecas, sobre a concepção de inclusão; condições de funcionamento e acessibilidade 

das bibliotecas; ações inclusivas que são realizadas nas bibliotecas. A identidade dos 

participantes será preservada, por isso, para melhor visualização, as respostas apresentadas 

serão identificadas pela letra “P” junto ao número de ordem atribuído, de modo que P1 

simboliza a fala do Participante1, e assim, por conseguinte. 

 

a) Caracterização da equipe e funcionamento das bibliotecas investigadas 

Nossa intenção com essa categoria é conhecer a formação das pessoas que atuam nas 

bibliotecas escolares pesquisadas e os horários de funcionamento das mesmas. Entendemos 

que a possibilidade de inclusão de estudantes com deficiência demanda tanto, uma equipe 

capacitada, bem como a disponibilidade de funcionamento para o atendimento adequado a 

esse público.   

Os resultados evidenciam que os responsáveis pelas bibliotecas são todos professores 

readaptados e com especialização em áreas diversas, conforme o gráfico1: 

 

Gráfico 1 – Áreas de graduação dos professors readaptados 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tais resultados elucidam que há uma forte presença da formação na área de 

humanidades, particularmente em Pedagogia. Tal fato pode contribuir, sobretudo, para o 

61%17%

22%
Pedagogia

Letras

Outras áreas
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desenvolvimento das habilidades pedagógicas, isto é, os conhecimentos teóricos acerca do 

processo ensino e aprendizagem é um ponto relevante para que o potencial da biblioteca seja 

explorado através das atividades realizadas. 

Acerca da composição da equipe, constatamos que a maioria das bibliotecas conta 

apenas com um profissional e operam em dois turnos regulares, especificamente manhã e 

tarde. A falta de pessoas na equipe da biblioteca implica na distribuição de atividades internas 

do setor, sobrecarregando todas as funções em apenas um profissional que não possui 

qualificação suficiente para sanar as demandas da biblioteca. Um professor readaptado, não 

possui em sua formação conhecimento teórico e prático para a execução de atividades 

peculiares do setor como àquelas destinadas ao acervo, como processamento técnico, 

aquisição, desbaste de itens entre outros. Ainda que esses professores recebam alguma 

capacitação de bibliotecários da prefeitura, eles não conseguem adquirir competências 

suficientes para torná-los aptos ao desenvolvimento de todas as atividades vitais da biblioteca 

escolar. Além dessa limitação funcional oriunda pela falta de conhecimento especializado, a 

limitação física e a rotatividade desses profissionais são outros aspectos importantes sobre o 

quadro funcional identificado nesta pesquisa. Por se tratarem de professores readaptados por 

motivos de doenças, esses trabalhadores são submetidos à perícia periodicamente, 

procedimento determinante para a permanência desses profissionais como responsáveis pela 

biblioteca. A saber, “a readaptação dos professores a um ambiente potencial, mas que não 

legitima o exercício de sua profissão gera-se o adoecimento. As constantes avaliações geram 

mudanças no organismo através do sistema nervoso central” (RODRIGUES; SANTOS, 2017 

p. 291). A questão readaptação, que deveria ser uma alternativa positiva à atuação do 

professor, se torna, um desafio para esses profissionais ao assumirem um setor, muitas vezes 

com poucos recursos e com atividades diferentes das quais foram capacitados; 

comprometendo também o desempenho do setor no atendimento dos seus usuários, uma vez 

que esses profissionais não são direcionados como apoio das atividades, mas isoladamente 

como únicos responsáveis por elas. Para Araújo e Sousa (2013) o crescente número de 

atestados e o adoecimento dos professores estão relacionados ao trabalho, relações 

interpessoais com alunos, colegas e direção [...] sabe-se que a pressão emocional, funcional e 

pessoal pode gerar sintomas e patologias no docente e em seu papel. Existe um descrédito 

profissional, desmotivação laboral e problemas nas relações interpessoais. 

Esses resultados sobre a equipe apontam a ausência do bibliotecário, profissional 

legalmente designado para atuar nesse setor, configurando-se, portanto, numa grave carência 

da formação desta equipe, uma vez que "o bibliotecário escolar é o responsável pela mediação 
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dos alunos com a informação, assim pode ser entendido como educador. Ele também cumpre 

o papel de orientá-los quanto ao uso adequado da biblioteca" (BLATMAN, 2011, p.114). 

Esta realidade acerca do quadro de funcionários mostra que, atualmente, esse 

panorama infringe a Lei 12.244 ao limitar a gestão da biblioteca escolar a apenas professores 

readaptados, além das que não contam com um funcionário fixo para sua gestão diária e as 

que estão fechadas pela falta de profissional. A biblioteca escolar é uma peça fundamental no 

processo educativo, “pode-se afirmar escola sem biblioteca é uma instituição incompleta, e 

uma biblioteca não orientada para um trabalho escolar dinâmico torna-se instrumento estático 

improdutivo dentro desse contexto” (Amato; Garcia, 1989, p.11). Estes mesmos autores 

salientam que 

não se pode alienar a biblioteca do processo educativo, sem prejuízo para todos os 

interessados:  o professor, que perde um grande aliado em termos de apoio técnico-

pedagógico;   o bibliotecário ou responsável,  que vê seus esforços se perderem no 

vácuo das “impossibilidades” e, principalmente, os alunos que deixam de ter um 

grande instrumento de auxílio nas tarefas escolares e enriquecimento cultural na 

ampliação de seus horizontes e na formação de uma visão crítica (AMATO; 

GARCIA, 1989, p.14). 

 

O cenário atual, portanto, ainda está distante do desejado e não é exclusividade do 

município em questão, vários estados brasileiros também passam pelo mesmo problema, há 

pelo menos duas décadas, a realidade paulista, por exemplo, também vivenciou essa realidade 

onde, na ausência de bibliotecário, outros profissionais, em sua maioria professores, 

assumiram a gestão das bibliotecas escolares (SIMÃO, 1993). 

A falta de atenção e investimentos na biblioteca escolar pode ser percebida claramente 

também no insuficiente quadro de colaboradores desse setor, onde há o instável 

reaproveitamento de professores e a carência de outros profissionais, dentre eles, 

principalmente o bibliotecário. Se as condições não são favoráveis para o uso adequado e 

otimizados desses espaços e serviços, é necessário refletir que  

 

Se realmente desejamos uma sociedade justa igualitária em que todas as pessoas 

tenham valor igual direitos iguais precisamos reavaliar a maneira como alterar de 

nossas escolas, para proporcionar aos alunos com deficiência oportunidades e 

habilidades para participar da nova sociedade está surgindo (STAINBACK e 

STAINBACK, 1999, p. 29). 

 

Uma das funções da biblioteca é armazenar, orientar e disponibilizar o acesso à 

informação através do seu acervo, que deve ser planejado para as necessidades de seus 

usuários, diante da conjuntura atual, tanto o atendimento, quando as próprias demandas 

internas do setor, como a organização, também são afetadas pela falta de profissionais 
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direcionados a biblioteca.    

Em que concerne à especialização dos professores readaptados que atuam nas 

bibliotecas evidencia-se que a maioria deles (31%) fez uma pós-graduação em 

Psicopedagogia, conforme gráfico 2. Talvez essa capacitação possa contribuir para que eles 

desenvolvam atividades muito mais voltadas para a inclusão.  

 

Gráfico 2 – Áreas de especialização dos professores readaptados 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De certa forma, esses resultados eram esperados, pois, sabe-se que desde 1961 a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 4.024/61, já sinalizava, em seu 

escopo esse tema. Contudo, é interessante observar que 19% dos professores, fizeram 

especialização em Administração Escolar e Gestão Escolar fato que, evidencia a sua atuação 

na escola e certamente, essas capacitações não são especificas para atuar em biblioteca 

escolar. Logo, acredita-se que embora essas capacitações sejam importantes não ofereçam os 

conhecimentos mais adequados a gestão da biblioteca escolar de modo que possam contribuir, 

efetivamente, na sua atuação nesse espaço.  

 

b) Percepção dos responsáveis pelas bibliotecas, sobre a concepção de inclusão 

 

Na coleta de dados, também foi questionado aos participantes suas concepções acerca 

da inclusão e das práticas inclusivas, para identificar qual a noção que eles possuem sobre esta 

temática. Nossa intenção não foi averiguar somente o conhecimento técnico, mas se os 

mesmos reconhecem a sua importância como requisito básico para a sua promoção.  

Nessa categoria identificamos que algumas características mencionadas se sobressaem 

nas colocações dos participantes, destacadas em negrito. Muitas vezes são utilizados os 

termos socialização, interação, acesso e atendimento, o que nos remete às relações 

interpessoais no contexto escolar e qualidade no atendimento desses estudantes. Expomos as 

31%

19%19%

12%

13%

6%
Psicopedagogia

Administração Escolar

Gestão Escolar

Metodologia do Ensino

Literatura

Educação Inclusiva



42 

 

falas dos participantes no quadro 2, apresentando de um lado o papel da inclusão e de outro, 

exemplos de práticas inclusivas. 

 

Quadro 2 - Respostas dos participantes acerca da inclusão e prática inclusivas 

 PAPEL DA INCLUSÃO PRÁTICA INCLUSIVA 

P1 
“seria a socialização das crianças no 

ambiente escolar” 

“não deixar os alunos de fora de 

qualquer atividade, por maior ou 

menor deficiência. 

P2 

“socialização e a criação de atividades que 

pudesse desenvolver seu (conhecimento 

referindo ao aluno)” 

“Jogos, utilização de materiais 

reciclados na construção de objetos 

que inclua um novo conhecimento” 

P3 

“Incluir os alunos no ambiente onde eles 

possam se sentir iguais com os mesmos 

direitos e deveres” 

“Acessibilidade, atividades lúdicas 

voltadas ao alunos, livros voltados às 

necessidades dos alunos” 

 

P4 “O papel da inclusão é torná-los iguais” “Atividades em grupo” 

P5 
“A nossa criança especial participa de todas 

as atividades escolares” 
*Não mencionado 

P6 
“Socialização e interação do aluno com 

deficiência” 

“Profissionais de apoio capacitados, 

material pedagógico adequado e 

acessibilidade” 

 

P7 
“Tornar a criança com deficiência mais 

independente” 

“Tornar o aluno mais comunicativo e 

sociável. Trabalhar sempre com letras 

grandes e aceitação do problema com 

os pais” 

 

P8 

“fundamental para que os estudantes possam 

se sentir parte da sociedade, de maneira 

igualitária, desenvolvendo suas 

habilidades e transformando suas vidas no 

melhor possível” 

“é a participação da criança em todos 

os ambientes, sem restrição” 

 

P9 

“Respeitar o indivíduo enquanto pessoa, 

independente da sua dificuldade, pois 

embora tenha deficiência todos somos 

diferentes e temos limitações” 

“Acesso à escola, leitura e escrita, 

jogos e convivência” 

 

P10 

“Muito importante devido a interação (dos 

alunos com deficiência) entre os alunos 

chamados normais”  

“O AEE seria um exemplo de prática 

inclusiva” 
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P11 

“Interagir os alunos possuidores de "laudos 

médicos" com algum tipo de deficiência com 

os alunos da seriação considerados dentro da 

normalidade” 

“Manter todos os alunos numa 

mesma sala de aula” 

P12 
“Inserir na sociedade a pessoa com 

deficiência para ter uma vida normal” 

“Participação nas atividades dentro 

da escola, tratamento igual que a torne 

igual em todos os sentidos, no limite e 

no acesso” 

P13 
“O papel da inclusão seria a criança ter o 

acesso à educação e aprendizagem”  

“O trabalho realizado pela professora 

da AEE” 

P14 
“Atender da melhor maneira possível o 

aluno com deficiência” 

“Rodízio de livros para facilitar o 

acesso (biblioteca fica no 1° andar); 

atendimento especializado aos alunos 

com deficiência” 

 

P15 
“O papel da inclusão é o desenvolvimento e 

socialização das pessoas com deficiência” 

“A conscientização dos outros alunos 

sobre as deficiências; trabalhar 

atividades que envolvam a todos” 

P16 
“Socializar a criança, interação com o 

outro” 

“A participação dos estudantes com 

deficiência no trabalho da biblioteca” 

P17 

“Trabalhar o aluno para que ele possa 

socializar com os outros e que não haja 

preconceito” 

“Atividades em grupo” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como expostos na Tabela 2, as respostas obtidas apontam que a maioria dos 

responsáveis pelas bibliotecas tem alguma convicção da função da inclusão para os estudantes 

com deficiência e de suas práticas. Percebemos também o olhar positivo desses profissionais 

sobre a inclusão, que muitas vezes é alvo de resistência. Pensar na inserção e permanência 

desses estudantes no grupo é de extrema importância para que a inclusão seja promovida. A 

independência desses alunos também é construída nesse processo, uma vez que a interação 

traz habilidades não somente acadêmicas, mas proporcionam às crianças habilidades da vida 

diária, de comunicação e sociais conforme aponta Stainback e Stainback (1999). 

Além de garantir o direito do estudante com deficiência, usufruir dos ambientes 

escolares junto aos demais se configura como socialização e interação viabilizados no 

convívio diário, cooperam para que os demais “alunos aprendem a ser sensíveis, a 

compreender, a respeitar e acrescer confortavelmente com as diferenças e as semelhanças 

individuais entre pares". Ademais, na interação entre os alunos com e sem deficiência, os 
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estudantes aprendem a atuar e interagir com seus pares no mundo real. Igualmente importante, 

seus pares e os professores aprendem como agir e interagir com eles." (STAINBACK; 

STAINBACK, 1999, p. 23; 25). 

Alguns participantes também mencionam a promoção da igualdade como uma das 

funções da inclusão (linha 4, do quadro 2), que merece uma ressalva; como discorremos neste 

trabalho, a inclusão não surge para tornar as pessoas iguais, tampouco agrupá-las de maneira 

homogênea, algo utópico, pois até mesmo num grupo de pessoas sem deficiência, as 

particularidades de cada um, suas subjetividades e necessidades tornam o todo heterogêneo. 

Assim, também ocorre na inclusão dos estudantes com deficiência, o objetivo, portanto, não é 

torná-los iguais, porém, valorizar e estimular suas habilidades, considerando seus direitos e 

deveres no contexto em questão. Acerca das práticas inclusivas, todas as respostas estão 

relacionadas a atividades em grupo, o que reforça o entendimento mencionado sobre a 

inclusão como socialização, interação já discorridos. 

Percebemos, portanto, que os professores lotados nas bibliotecas escolares do Distrito 

I possuem um entendimento razoável acerca da inclusão, pois embora os aspectos tenham 

sido mencionados em respostas isoladas, a maioria delas, mencionou pelo menos um atributo 

componente da inclusão. 

  

c) Condições de funcionamento e acessibilidade das bibliotecas 

 

Até aqui já conseguimos traçar algumas características das bibliotecas escolares 

municipais do Distrito I de Fortaleza, estas são geridas por professores readaptados e 

funcionam, na maioria dos casos, nos dois turnos manhã e tarde. Sobre o funcionamento da 

biblioteca, consideramos importante não somente saber do seu quadro funcional, mas também 

no contexto dos objetivos já expostos, as questões relacionadas sobre acessibilidade também 

foram importantes para dimensionar a realidade atual.  

Sobre o funcionamento das bibliotecas, foi questionado aos participantes acerca da 

localização da biblioteca, entendemos que esse requisito pode ser um fator determinante para 

o seu acesso, seja pelos alunos com ou sem deficiência. Foi questionado aos participantes se 

eles consideram a localização da biblioteca estratégica ou não para os estudantes. Os 

resultados apontam que das 17 bibliotecas, 11 possuem localização estratégica para os 

usuários com deficiência, justificando como favorável o fato da mesma estar situada no térreo, 

proximidade das salas de aula e ausência de obstáculos na entrada. As demais, afirmaram o 

oposto, justificando pela ausência de acessibilidade e distância das salas de aulas, conforme 
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quadro 3. 

 

Quadro 3 – Justificativas dos participantes que não consideram estratégica a localização da 

biblioteca 

P1 “Seria melhor com o apoio de profissionais especializados sobre inclusão”  

P4 “Pois não á rampas e fica no primeiro andar” 

P6 “Porque fica escondida” 

P12 “Distante das salas, no canto da escola, com vários obstáculos no caminho”  

P14 “Se localiza no 1° andar e só tem escadas, no caso do aluno ser cadeirante”  

P17 “Não temos rampas, não temos corrimão e está localizada no segundo piso” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De fato, a ausência do desenho universal ou de tecnologias que permitam o uso e 

acesso autônomo de pessoas com deficiência nesses ambientes configura-se num grave 

problema de acessibilidade arquitetônica, e isto foi identificado pelos participantes. As 

instalações em lugar escondido e distante das salas de aulas também foram mencionadas 

como justificativas de uma localização não estratégica da biblioteca, uma vez que o 

distanciamento das salas de aulas, se não for realizado um trabalho de apresentação desse 

espaço, pode dificultar o contato e interação dos alunos nesse setor.  

 Percebe-se que os participantes possuem algum conhecimento acerca das potenciais 

barreiras no acesso à biblioteca e o fato da maioria estar situada no térreo realmente é um 

ponto favorável. Em contrapartida, as escolas com bibliotecas situadas no primeiro andar 

revelam uma latente gravíssima de exclusão, pois embora alguns alunos com deficiência 

possam usufruir de alguns serviços destes setores através da acessibilidade metodológica 

aplicada (se houver), o acesso ao espaço físico torna-se inexistente pelas barreiras 

anteriormente apresentadas. Desta forma, se não há o mínimo em acessibilidade arquitetônica 

no acesso, ou metodológica para ampliação do serviço de atendimento, a interação entre os 

alunos e o direito de uso do espaço da biblioteca ficam privados e restritos à apenas uma 

parcela da comunidade escolar. Isto posto, a identificação dessas barreiras é essencial para 

mensurar quais são as demandas de melhorias e alternativas para contornar tais problemas. 

Para esta categoria, também foi questionado acerca das iniciativas relacionadas a 

acessibilidade dessas bibliotecas. A priori, todos os participantes identificaram demandas de 

melhorias no espaço da biblioteca, entretanto, os resultados nos permitem visualizar dois 

grupos distintos: os que pensaram iniciativas e enxergaram demandas; e os que não pensaram 

em iniciativas, mas que também expressam necessidades similares de melhorias, como 
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apresenta o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Iniciativas para tornar o espaço acessível 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Dentre as iniciativas que já foram pensadas, mas não necessariamente efetivadas, 

temos mudanças relacionadas a mobilidade, espaço físico, equipamentos e serviços, 

especificamente, nas palavras dos participantes, são elas: a construção de rampas; mudança 

para sala maior; mobiliário novo; mudança da biblioteca escolar para o térreo; atendimento 

direcionado aos alunos com deficiência. 

 Como podemos observar, existe uma quantidade grande de pessoas envolvidas com o 

ambiente da biblioteca escolar, que embora trabalhem em escolas que recebem alunos com 

deficiência, não pensaram em iniciativas, alguns casos apresentaram razões para tal ou não 

souberam informar, conforme quadro 4. 

 

Quadro 4 – Participantes que não pesaram em iniciativas de acessibilidade para biblioteca 

P6 “Não tenho conhecimento pois depende da demanda pública” 

P15 “Nenhuma, pois ela (biblioteca) não sente tanta necessidade, visto que os alunos 

com necessidades especiais são atendidos no AEE.” 

P17 “Não sei responder” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Tais respostas elucidam que apesar de todos os participantes terem apresentado uma 

boa compreensão acerca da inclusão, eles não se apropriaram deste conceito para aplicá-lo 

efetivamente no seu espaço de trabalho, antes pensam que a inclusão é compromisso apenas 

do AEE. Contestando tal posicionamento, “Todos os defensores da melhoria nas escolas para 

melhor atender as diferentes necessidades dos alunos devem unir-se e reconhecer o princípio 
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de que as boas escolas são boas escolhas para todos os alunos e, então, agir com base nesse 

princípio” (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p.69). A inclusão deve ser, portanto, um 

compromisso de todos para todos, na comunidade escolar principalmente, por ser um espaço 

de acesso principal de ensino deve dispor de ambientes inclusivos na sua totalidade para que 

ninguém seja prejudicado. Não somente a inclusão, todavia a biblioteca também deve ser um 

compromisso de todos e não apenas de um funcionário,  

 

Se assumida coletivamente, tendo em mira a encarnação da leitura na vida dos 

estudantes, então a biblioteca escolar é “tarefa de todos” (diretor, supervisores, 

orientadores, professores, alunos e pais) sem distinção. Existe, neste caso, uma 

preocupação voltada à construção e o incremento de uma atmosfera geral, propícia à 

prática de leitura na escola (AMATO; GARCIA, 1989, P.31). 

 

 Simão (1993) também defende a participação e o engajamento coletivo em prol da 

biblioteca, para tornar esse espaço num local ativo, dinâmico e acolhedor ao usuário, é 

essencial que tantos os professores, os pais e os próprios alunos participem do planejamento, 

execução e avaliação das atividades da biblioteca. Nery (1989, p.56) diz que o “importante é 

que os próprios frequentadores da biblioteca sejam ouvidos para se encontrar a forma que 

melhor responde Às solicitações e necessidades.” Uma das ferramentas para isso são os 

estudos de comunidades e de usuários, por apontarem alternativas que contribuem para 

melhorar a atuação desse tipo de bibliotecas ou outras. 

 Outra observação interessante, é que nos dois grupos de respostas obtidas, a maioria 

aponta melhorias necessárias no espaço. Das necessidades apresentadas destacam-se: livros 

novos para o acervo e materiais educativos para pessoas com deficiência; mais espaço físico 

para disposição dos itens e circulação dos alunos na biblioteca; construção de rampas de 

acesso; melhorias no mobiliário com novas prateleiras, mesas e carteiras; equipamentos 

tecnológicos que permitam a pluralidade do desempenho de atividades com os alunos; além 

de ar condicionado e melhoria na acústica, para isolamento do barulho externo que ampliado 

na hora do recreio. Das demandas mencionadas, as que mais se repetem são as relacionadas 

ao acervo e espaço físico, com ênfase na necessidade de ampliação e climatização. Tais 

demandas expressam o que já vem sendo relatado na literatura e ilustram a falta de 

investimentos na biblioteca. Corroborando com este cenário, Amato e Garcia (1989, p.21) 

defendem que para uma biblioteca cumprir verdadeiramente suas funções, saindo do estágio 

atual, são necessários  

recursos humanos conscientes de suas responsabilidades, quanto à 

funcionalidade da biblioteca, objetivando, assim, a formação de leitores; 

conhecimento, atualização, ampliação e adequação do acervo, conforme o 

conteúdo programático escolar e demais atividades programadas; divulgação 
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dos seus objetivos, acervo e serviços prestados. 

 

Como uma biblioteca sem funcionários suficientes conseguirá desenvolver atividades 

que contemplem a todos os alunos, e simultaneamente planejar e efetuar aquisição de novos 

itens, organização do acervo, ou oferecer suporte aos professores? O cerne do 

desenvolvimento da biblioteca, principalmente no contexto inclusivo, requer investimento 

material e de profissionais capacitados e suficientes para desempenhar estas funções. A 

biblioteca, quando concebida de acordo com suas finalidades deve ser um espaço agradável 

para que seja atraente e prazeroso para todos os estudantes. 

Como discutido no referencial teórico, o uso das tecnologias assistivas são grandes 

aliadas para a concretização da inclusão em qualquer espaço, assim como na biblioteca, 

permitindo ao usuário maior independência e controle de mobilidade e usos nesse ambiente. 

Assim, atribuímos a esta categoria de análise as questões acerca dos equipamentos de 

acessibilidade e tecnologias assistivas, esta última mais abrangente.  Esses questionamentos 

foram feitos em dois momentos, num primeiro momento perguntou-se sobre a existência de 

equipamentos de acessibilidade na biblioteca, deixando espaço para respostas abertas, com a 

finalidade de que o participante se sentisse livre para reflexão e identificação de tais itens na 

biblioteca em que atua.  

De outra maneira, também foi perguntado acerca das tecnologias assistivas ofertadas 

no espaço da biblioteca, assim como os benefícios por elas proporcionados aos estudantes 

com deficiência. Foram dadas algumas opções de múltiplas escolhas a serem marcadas 

conforme sua existência na biblioteca, conforme gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Equipamentos de acessibilidade e TA‟s presentes nas bibliotecas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 As respostas obtidas com essas duas questões salientam que a maioria das bibliotecas 

não possui tecnologias assistivas disponíveis para uso, tampouco equipamentos básicos que 

possam promover acessibilidade. A minoria relatou como tecnologias assistivas lupa, jogos 

com textura e Braille. Vale destacar que a presença de Braille sinalizado nesta questão, não 

pode ser definida como tecnologia assistiva disponível no espaço da biblioteca, uma vez que 

as bibliotecas pesquisadas não contam com este recurso como ferramenta, mas apenas um 

item isolado no acervo. Percebe-se também que a ausência de leitores de tela também aponta 

o baixo uso de computadores nesses espaços.  

Ainda nesse mesmo segmento, uma terceira pergunta foi levantada acerca de itens 

básicos de acessibilidade na biblioteca, essenciais tanto para o acesso quanto para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas no espaço, cujas respostas são apresentadas no 

gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Itens básicos de acessibilidade nas bibliotecas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os achados evidenciam que a maioria das bibliotecas possuem acervo de audiovisual. 

Esse dado ratifica as palavras de Amato e Garcia (1989, p.117) ao afirmarem que “A 

utilização dos recursos audiovisuais reforça o processo de aprendizado na escola, 

reconstruindo informações visuais e /ou verbais”. De certa forma, o uso desses materiais 

também pode contribuir como democratização dessas informações, já que, dependendo do 

tipo de mídia, pode contar com o recurso de legendagem útil para surdos. Nesse item, não 

podemos esquecer de que o adequado seja a presença da tradução em libras, dependendo do 

nível de alfabetização do estudante e do conteúdo exibido, o entendimento do aluno pode ser 

construído pelo aparato visual do material. Nesse caso, para as pessoas com deficiências 
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visuais, seria necessária a tecnologia da audiodescrição, embora já tenha se relatado a sua 

ausência na maioria das bibliotecas investigadas.  

A presença de acessibilidade na entrada da biblioteca e o espaço adequado para 

circulação no ambiente da biblioteca também se sobressaem nas bibliotecas em questão. No 

entanto, a ausência nas demais, embora se configurem em números menores, não se tornam 

menos expressivas, uma vez que o impedimento na entrada ou permanência autônoma no 

espaça da biblioteca caracteriza-se como um fator gravíssimo de exclusão. Diante disto, cabe 

ao bibliotecário responsável pela biblioteca, nesse caso, aos professores readaptados, pensar 

em metodologias que permitam o acesso dos estudantes na biblioteca. Para tanto, devem 

desenvolver ações de divulgação e dinamização do espaço, tanto quanto a identificação e 

eliminação de possíveis barreiras que dificultam esse acesso.  

Assim como as maneiras de acesso, o atendimento e estrutura da biblioteca, os 

serviços e recursos por elas ofertados também são determinantes para o seu funcionamento. 

Desta forma, a quarta pergunta adequada a esta categoria condiz com os serviços e recursos 

em comum utilizados pelos alunos com e sem deficiência no espaço da biblioteca. Conforme 

o gráfico 5, a maioria dos participantes relataram que os alunos com deficiência utilizam 

algum serviço da biblioteca. Tais resultados possibilitam duas linhas de raciocínio: há 

demanda desse público no uso da biblioteca e a confirmação dos benefícios do convívio em 

grupo, sem segregação. Para Simão (1993) o estímulo ao uso da biblioteca deve ser um 

objetivo permanente entre os demais, pautado na prática da leitura informativa e recreativa. A 

autora defende que as duas principais funções da biblioteca escolar é o atendimento ao 

usuário e a promoção da leitura, onde todas as atividades servem para dinamizar e aproximar 

a relação biblioteca e usuário. 

Gráfico 6 – Serviços e recursos utilizados pelos alunos com deficiência da biblioteca 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Das atividades usufruídas pelos alunos com deficiência no espaço da biblioteca, 

gráfico 6, nota-se que em sua maioria são atividades em grupos, especificamente contação de 

histórias e palestras, o que se configura numa atmosfera construtiva para o entrosamento e 

interação entre os estudantes, pois "O ambiente escolar é o local em que as diferenças 

individuais se entrelaçam com a diversidade do coletivo, pois os alunos trabalham em grupo, 

aprendem a defender opiniões, a criticar e adquirirem respeito perante aos demais" 

(STAINBACK; STAINBACK, 1999, p.114). 

As atividades com menores registros, uso da internet e pesquisa ilustram a carência de 

recursos materiais e humanos nessas bibliotecas, uma vez que falta uma ferramenta 

automatizada de pesquisa e orientação adequada do bibliotecário, considerando que uma das 

principais funções da biblioteca também é a pesquisa escolar. É importante lembrar que essa 

ação precisa ser orientada por uma pessoa capacitada para que o aluno seja capaz de 

identificar na biblioteca a solução para suas necessidades informacionais, para que este 

reconheça a biblioteca também como um espaço de aprendizado, de construção de 

conhecimento. 

 

d) Ações inclusivas realizadas nas bibliotecas. 

  

Acerca das ações inclusivas, foram utilizadas três questões abertas que correspondem 

ao terceiro objetivo determinado para esta pesquisa, ou seja, identificar quais práticas 

inclusivas são desenvolvidas nessas bibliotecas.  

 A primeira pergunta buscou levantar a concepção dos profissionais acerca das 

contribuições da biblioteca para a inclusão dos estudantes com deficiência na sua escola. Do 

mesmo modo como foi importante averiguar suas concepções acerca da inclusão, entender 

como esses responsáveis enxergam a função prática da biblioteca para inclusão, também diz 

muito acerca do potencial da biblioteca para esses funcionários. As respostas obtidas estão 

transcritas no quadro 5: 

 

Quadro 5 - Respostas dos participantes acerca da contribuição da biblioteca para a inclusão  

P1 
“No momento não há essa contribuição direta, mas pode existir com o apoio do 

pessoal especializado (AEE).” 

P2 
“Realizando atividades que possam engrandecer o conhecimento de cada um 

respeitando suas individualidades” 

P3 “Através da acessibilidade e de materiais, atividades de leitura, através de atividades 
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mais voltadas aos alunos com deficiência” 

P4 
“Contribui para a socialização dos alunos na hora do intervalo que freqüentem o 

espaço  para jogos” 

P5 “Participando de todas as atividades organizadas pela biblioteca” 

P6 “Com profissionais capacitados e materiais adequados” 

P7 
“Junto com a gestão da escola a biblioteca pode contribuir no sentido de solicitar a 

SME os recursos necessários para o atendimento das crianças com deficiência” 

P8 

“Fortalecendo o laço entre os alunos, despertando curiosidade pela leitura, 

desenvolvendo o hábito e responsabilidade no empréstimo dos livros, autonomia, 

principalmente nas crianças com necessidades especiais, fortalecimento da 

cooperação entre os alunos.” 

P9 
“Na conscientização e no acesso livre ao acervo, e na participação da Semana de 

Inclusão da escola” 

P10 
“Poderia utilizar o audiovisual para exibir filmes para eles, utilizar o computador 

com aplicativos para eles, mas não possuímos esses recursos” 

P11 “Fomentar o desejo dos alunos a pesquisa e a leitura” 

P12 “Através de pesquisas, participação e empréstimos de livros” 

P13 
“A contação de história contribui bastante para o incentivo à leitura; o empréstimo 

contribui para o incentivo à leitura” 

P14 

“Seleção de livros, de início que sejam de linguagem não verbal, e de livros com 

linguagem verbal com textos pequenos. Adicionar filmes na programação da 

biblioteca relacionados à história de vida deles” 

P15 

“Solicitar a aquisição de tecnologias assistivas. Pensar em ações voltadas ao 

atendimento para esse público. Contar com o apoio do pessoal do AEE na realização 

das atividades” 

P16 “Incluindo eles nas atividades da biblioteca” 

P17  “Pode contribuir com o apoio dos profissionais especializados da escola” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 É notório que a maioria dos participantes apresenta visões similares acerca da 

contribuição da biblioteca, mas em dois grupos visivelmente distintos, um consegue detalhar e 

abranger como se dá essa contribuição, como as respostas nas linhas 8, 9 e 15, que apontam 

contribuições para além do uso do acervo. Ao contrário, das demais respostas que se 

concentram muito no uso dos livros, o que é de extrema importância, mas não o único meio 
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para contribuir para inclusão escolar.Portanto, o ideal, mais uma vez, é que a gestão desse 

espaço seja atribuída ao bibliotecário e este seja capaz de usar os seus conhecimentos acerca 

do uso da biblioteca em prol da solidificação da inclusão desses estudantes através da 

excelência na oferta de seus produtos e serviços. 

 A segunda questão identificou a existência de atividades realizadas pela biblioteca fora 

do seu espaço tradicional. Atividades desse perfil são importantes, pois além de ativar e 

divulgar a biblioteca para a comunidade escolar, também servem como alternativas para 

algumas barreiras, como aquelas que impossibilitam o acesso à biblioteca, seja pela falta 

rampas ou por porta de entrada inadequada, por exemplo. Dos participantes que afirmaram 

realizar atividades fora do espaço da biblioteca, destacaram ações voltadas predominando 

atividades relacionadas à leitura e arte, apresentadas no gráfico7.  

 

Gráfico 7 – Atividades realizadas pela biblioteca fora do seu espaço físico 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se, que embora 59% tenham expressado realizam atividades externas visando 

a inclusão, que as demais 41% delas não as realiza e apresentam justificativas diversas, entre 

elas: há falta de planejamento para esta atividade, já que nunca foi pensado nessa 

possibilidade antes; falta de funcionários, problema já descrito na categoria a, onde as 

bibliotecas não contam com equipe ideal para as demanda de serviços e atividades. A 

exemplo foi mencionado a entrega dos livros que é uma das atividades que sobrecarregam no 

início do ano letivo; biblioteca ainda está em iniciação dos trabalhos e por isso ainda não foi 

realizada atividades, problema também originado pela rotatividade dos professores 

readaptados (geralmente as pessoas que trabalham nessas bibliotecas são readaptadas e 

possuem várias limitações), elucidando mais uma vez que a carência de profissionais 

suficientes e adequados refletem no desempenho da biblioteca. Vale enfatizar, novamente, 
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que a biblioteca escolar precisa ser administrada por um bibliotecário e uma equipe o mais 

interdisciplinar possível, para que tanto as demandas técnicas quanto pedagógicas, sejam 

supridas para melhor atender o usuário. 

A terceira questão teve como finalidade apurar se a biblioteca preocupa-se em realizar 

atividades de sensibilização da comunidade escolar acerca da inclusão. A sensibilização é de 

extrema importância no contexto inclusivo, uma vez que preparar a sociedade para conviver 

com as diferenças também é uma maneira de promover a inclusão. Nesse contexto, é 

relevante ressaltar o importante papel da biblioteca que deve através de seu responsável, seja 

ele “professor ou bibliotecário, trabalhará no sentido de gerar influências consequentes na 

comunidade de leitores, “mantendo a casa em ordem” e conjugando os seus esforços com os 

do corpo docente e da comunidade” (SILVA, 1989, p.32). 

Das respostas obtidas, 08 afirmaram que realizam atividades desta finalidade e 09 não 

realizam, como apresenta o gráfico 8.  

 

Gráfico 8 - Atividades de Sensibilização realizadas pela biblioteca 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As respostas obtidas revelam que das atividades que são realizadas, a maioria consiste 

na exibição de filmes na temática inclusão;apoio nos eventos escolares, em parceria com os 

funcionários do AEE;contação de histórias na temática inclusiva além de palestras com os 

pais dos alunos. As bibliotecas que realizam tais práticas, sem dúvidas têm assumido de fato o 

compromisso com a inclusão, além de divulgar seus serviços e atendimentos nesse meio. 

 Em contrapartida, os motivos destacados pelas escolas que não realizam sensibilização 

ilustram a carência no quadro funcional dessas bibliotecas, onde a falta de capacitação e 

quantidade insuficiente de profissionais nesses setores são algumas demandas expressas por 
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eles mesmos, como relatados em uma das respostas “Nós que trabalhamos na biblioteca não 

recebemos nenhuma capacitação nesse sentido trabalhamos apenas com a nossa intuição e boa 

vontade” (P1). A rotatividade desses profissionais também é um agravamento, principalmente 

nos casos em que biblioteca já estava há muito tempo fechada e o professor chegará para 

árdua missão de reativá-la. 

Percebe-se, portanto que a falta de capacitação, planejamento e funcionários 

suficientes exercem impacto direto no desempenho das atividades da biblioteca, assim como 

àquelas que deveriam ser voltadas a construção da inclusão de alunos com deficiência na 

escola. Outro aspecto identificado é a apatia e terceirização da inclusão, quando metade dos 

participantes afirma que nunca pensou sobre atividades desse caráter ou acredita que esse 

papel é tão somente do AEE. Estas ausências ilustram, portanto, um grave cenário no 

panorama inclusivo. Se as escolas se dizem aptas a receberem esses alunos, certamente não 

consideram o espaço da biblioteca como um ambiente a ser utilizado pelos alunos com 

deficiência. 

 

7 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou a compreensão acerca da inclusão nas 

bibliotecas escolares municipais de Fortaleza. Para o alcance de uma visão mais abrangente 

acerca desta realidade, os resultados buscados foram focados acerca dos funcionários dessas 

bibliotecas, do seu funcionamento e dos seus serviços. 

A análise dos dados obtidos em campo mostrou que o cenário dessas bibliotecas no 

contexto da inclusão ainda caminha em passos lentos, uma vez que, das bibliotecas 

disponibilizadas para este estudo, uma parte não estava apta a participação, por estarem 

desativadas ou fechadas sem profissional direcionado à sua gestão no momento da pesquisa. 

Outro ponto que consideramos gravíssimo foi a inexistência do bibliotecário no cotidiano 

escolar dessas bibliotecas. Elas todas são geridas por professores readaptados que recebem a 

árdua tarefa de assumir a gestão de uma biblioteca. Além do quadro de pessoal inadequado, 

também foi identificada a inexistência dos recursos de acessibilidade, assim como 

precariedade nas estruturas físicas da maioria das bibliotecas. Essas características não são 

favoráveis à inclusão dos alunos com deficiência, pois propiciam barreiras que dificultam as 

acessibilidades, sobretudo, arquitetônicas e metodológicas.  

Verificou-se também que, embora os estudantes com deficiência sejam usuários 

assíduos da biblioteca, e os professores reconheçam a importância da inclusão desses nas 
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escolas regulares, a falta de capacitação, planejamento e recursos também interfere 

negativamente no desenvolvimento da inclusão nesses ambientes. A crença de que a inclusão 

é responsabilidade unicamente do Atendimento Educacional Especializado, justifica em parte 

o fato da maioria das reflexões sobre acessibilidade na biblioteca surgirem após os 

questionamentos desta pesquisa, que juntamente com o baixo índice em atividades de 

sensibilização na comunidade escolar, evidenciam que a acessibilidade atitudinal ainda não é 

uma característica sólida nesses espaços. Essa visão global dos resultados alcançados permitiu 

compreender que a gestão municipal negligencia importância da biblioteca para o contexto 

escolar, embora expresse o compromisso de melhorias no PME, quando não oferece suporte 

necessário para isto para seu pleno funcionamento. 

Outro contributo da pesquisa de campo foi a possibilidade do contato direto com esses 

espaços e profissionais durante as visitas para a coleta dos dados. Embora o uso do 

questionário tenha sido a escolha para a análise desta pesquisa, os diálogos e observações 

feitas permitiram visualizar as barreiras físicas mencionadas nos questionários, as expressões 

e falas soltas no decorrer do preenchimento do formulário, sendo de extrema importância para 

compreender o contexto dessas bibliotecas. 

Diante do que foi exposto, compreendendo os conceitos mencionados nesse estudo, os 

tipos de acessibilidade necessários para inclusão, assim como os recursos necessários para 

ativação e funcionamento de um biblioteca escolar, é visível que o processo de inclusão ainda 

não é efetivado nas bibliotecas escolares do ensino municipal. Também é possível assinalar 

algumas ações que podem contribuir para a promoção da acessibilidade e construção da 

inclusão nesse cenário: 

 A contratação e valorização do bibliotecário nessas bibliotecas – essencial em 

qualquer tipo de biblioteca, a ocupação dos bibliotecários nessa gestão não se trata de 

restringir as atuações nesses setores, mas de direcioná-las conforme a legislação e a 

capacitação requeridas. A atuação do bibliotecário gestor neste espaço, possibilitará 

gestão de qualidade desses espaços através dos conhecimentos especializados desses 

profissionais, assim como da ampliação da equipe, contando ainda com os professores 

readaptados e de estagiários e bolsistas nesses espaços.  

 O cumprimento das normas e metas elencadas no vigente Plano Municipal de 

Educação de Fortaleza – o documento prevê a adequação dos prédios, mobiliários e 

capacitação nos ambientes da escola, entre eles, a biblioteca. O cumprimento dessas 

diretrizes precisa ser efetivado para que o quadro atual seja revertido, onde as 

bibliotecas desativadas sejam reabertas da maneira adequada para que os alunos 
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possam usufruí-las, e os casos de barreiras físicas sejam superados com as reformas 

necessárias; 

 Criação de uma política inclusiva para as bibliotecas – como componente essencial 

para a acessibilidade comunicacional, as políticas surgem para padronizar e superar as 

falhas de comunicação. Formalizar um grupo de trabalho com os bibliotecários e 

demais funcionários responsáveis por essas bibliotecas para elaboração de uma 

política de inclusão que contemple as principais demandas desses setores e de seus 

usuários, uma iniciativa como esta, seria um instrumento para que os princípios da 

inclusão sejam norteadores para todas as bibliotecas escolares municipais de Fortaleza.  

 Capacitação profissional – a gestão municipal deve investir também na capacitação 

dos profissionais desses espaços, mas esta colocação já foi contemplada anteriormente.  

Destaca-se aqui, a importância em difundir o compromisso pessoal e profissional do 

bibliotecário no contexto da inclusão, é de extrema importância que os profissionais 

busquem qualificação e aos discentes, que os cursos de graduações enfatizem essa 

relevância, para que ainda no estágio de formação profissional, ele já consiga assimilar 

a importância do atendimento das necessidades dos seus usuários, e que os 

conhecimentos adquiridos sejam concebidos e aplicados nos princípios da inclusão e 

diversidade. 

 

 Como mencionado na escrita deste trabalho, nesta ocasião não foi possível ouvir 

diretamente as demandas dos alunos com deficiência, contudo, os resultados aqui alcançados 

possibilitaram um diagnóstico preliminar que elucida a necessidade de um olhar mais atento e 

investimentos urgentes para a causa inclusiva. Também possibilitou a pesquisadora, como 

futura bibliotecária e, sobretudo aos interessados na área de biblioteca escolar, o 

conhecimento da realidade acerca do funcionamento das bibliotecas escolares da rede 

municipal de Fortaleza, sobretudo no panorama inclusivo.  

 Além dos possíveis caminhos apontados para reverter o cenário atual, também se 

recomenda que esta pesquisa seja aprimorada e venha a ser estendida aos demais distritos de 

educação da Rede Municipal de Fortaleza; que as reflexões aqui estabelecidas sejam 

relevantes para o desenvolvimento de outros estudos e políticas que possibilitem também a 

participação de fala das pessoas com deficiência. Conclui-se, portanto, que os objetivos da 

pesquisa foram alcançados e, consequentemente, a problemática proposta respondida.  
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A - PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Qual cargo você ocupa?  

2. Qual a sua formação acadêmica/profissional? 

3. Na sua compreensão, qual é o papel da inclusão? Quais práticas você considera 

inclusivas? 

 

 

B- PERFIL DA BIBLIOTECA 

1. Nome da Escola: 

2. Ano de fundação: 

3. Endereço: 

4. Contato: 

5. Composição da equipe: 

6. Horário de funcionamento: 

 

C – ACESSIBILIDADE - EIXO ARQUITETÔNICO 

1. Quais equipamentos de acessibilidade têm instalados na biblioteca? 

 

 

2. A localização da biblioteca é estratégica para o acesso dos usuários com 

deficiência? Por favor, Explique. 

 

 

3. Quais iniciativas já foram pensadas para tornar o espaço físico acessível? Quais 

são as demandas de melhorias do espaço? 

 

 

D - ACESSIBILIDADE - ITENS BÁSICOS 

1.  Esta biblioteca possui: 

(  ) Seção de audiovisual: 

(  ) Seção de Braille:  

(  ) A porta principal da biblioteca central é ampla e possui maçaneta em altura acessível? 

(  ) Espaço adequado para circulação de pessoas com deficiência física? 

 

2. Indique qual (ais) serviços ou recursos que os alunos com deficiência usam na 

biblioteca. Atenção! Você pode marcar mais de uma opção. 

(  ) Pesquisa escolar  

(  ) Pesquisa em geral 

(  ) Leitura em geral 

(  ) Lazer 

(  ) Internet 

(  ) Contação de histórias 

(  ) Palestras 

(  ) Exposições 

(  ) Oficinas de leitura 

(  ) Saraus literários 

(  ) Rodas de leitura 

(  ) Mostras de filmes 

(  ) Mediação de leitura 

(  )  Outras atividades.  
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E – ACESSIBILIDADE - EIXO ATITUDINAL  

1. Na sua concepção, de que maneira a biblioteca pode contribuir para inclusão dos 

estudantes de sua escola? 

 

2. Esta biblioteca realiza atividades e ações com os alunos fora do seu espaço 

tradicional? 

(  ) Sim. Qual (ais)? 

 

 

(  ) Não. Por quê? 

 

 

3. Esta biblioteca desenvolve alguma ação de sensibilização da comunidade escolar 

acerca da inclusão? 

(  ) Sim. Por favor, exemplifique? 

 

 

(  ) Não. Por qual motivo? 

 

 

F  – ACESSIBILIDADE - TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

1. Indique quais tecnologias assistivas são ofertadas na biblioteca. O que esses 

recursos proporcionam aos alunos com deficiência? 

(  ) Braille 

(  ) Leitores de tela 

(  ) Lupa 

(  )Audiodescrição 

(  ) Materiais adaptados(com texturas, cores, etc) 

(  ) Outros 

 

 

Agradeço pela sua colaboração. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

Esta pesquisa é sobre BIBLIOTECA ESCOLAR INCLUSIVA: UMA ANÁLISE DO 

CENÁRIO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS DE FORTALEZA e está 

sendo desenvolvida por Thalita Raquel Patriolino Alves, do Curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Ceará, sob a orientação da professora Drª Virgínia Bentes Pinto. 

Os objetivos do estudo são identificar e analisar quais são as práticas inclusivas de 

alunos com deficiência em bibliotecas escolares. A finalidade deste trabalho é  produzir 

conhecimento que possibilite, aos bibliotecários e demais profissionais atuantes nessas 

bibliotecas, de modo que os resultados apresentados impulsionem estratégias de melhorias 

para a inclusão dos alunos com deficiência nesses espaços.  

Solicitamos a sua colaboração para participação do questionário, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de Biblioteconomia 

e Ciência da Informação e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. Por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa será para fins acadêmicos e dados pessoais não serão 

utilizados. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para 

qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

 

 

______________________________________    

Assinatura da pesquisadora responsável  

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da orientadora responsável  

 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, 

de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro 

o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos 
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na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). 

Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

 

Fortaleza , ____de _________de _________ . 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante  

 

 

Contato com a Pesquisadora Responsável:  

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Thalita Raquel Patriolino Alves Telefone: (085) 9 8735.3177 ou enviar email 

para thalitapatriolino@gmail.com. 

 


