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RESUMO 
 
Analisa o nível de conhecimento e habilidades dos profissionais bibliotecários quanto às 
tecnologias assistivas, traçando um perfil, no que se refere à capacidade de atuação desses 
profissionais junto aos usuários portadores de necessidades especiais de Instituições de 
Ensino Superior - IES. A análise foi feita com base no resultado da aplicação de um 
questionário fechado aplicado in-loco nas instituições pesquisadas como também pesquisa 
bibliográfica e utilização de relato de experiência profissional. A pesquisa foi feita apenas 
nas IES com dimensão Universitária no município de João Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, em vista da crescente demanda desses usuários devido a ações e políticas públicas 
de inclusão social. Apresenta conceitos, opções e aplicações de tecnologias assistivas bem 
como opções de sua utilização em bibliotecas universitárias e a importância do domínio e 
das habilidades do profissional junto a essas tecnologias, promovendo assim uma reflexão 
tanto por parte dos estudantes como pelos profissionais no que tange a abrangência do 
atendimento aos usuários, os suportes informacionais como ainda na responsabilidade 
social do bibliotecário na promoção e facilitação no acesso a informação e de 
acessibilidade. 
 
Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Acessibilidade. Acesso a informação. Formação 
Profissional - Bibliotecário. Bibliotecas universitárias – João Pessoa/PB. Brasil.
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INTRODUÇÃO  
 

A informação e a transmissão do conhecimento tem sido objeto de estudos há 

muitos anos por parte dos profissionais da informação, bem como as habilidades dos 

profissionais bibliotecários no papel de facilitador do acesso a informação. 

A postura e habilidades dos profissionais da informação como um todo, também tem 

estado em pauta frequente, principalmente no tocante a importância do aprendizado e 

utilização das tecnologias de comunicação e informação, contudo, um segmento de usuários 

de informação, seja ela científica, técnica ou de utilidade pública, não tem sido tão 

amplamente debatido como deveria; os usuários portadores de necessidades especiais. 

Nesse ambiente se desenvolveu uma inquietante pergunta “será que os profissionais 

atualmente no mercado de trabalho estão preparados ou em processo de capacitação à essa 

nova demanda de usuário?” e ainda “os estudantes estão cientes dessas necessidades?” 

As respostas para esses questionamentos se baseiam em torno das Tecnologias 

Assistivas (TA’s) que vem sendo amplamente difundida na sociedade, em especial nas 

instituições de ensino, contudo, pouco se debate sobre elas durante o período de formação 

profissional, sendo esse o foco dessa pesquisa, avaliar a importância das TA’s nas 

bibliotecas universitárias. 

Visto ainda que a base da formação do bibliotecário é disponibilizar informação 

sistematizada, selecionada e de acesso rápido, assim, não seria aceitável um usuário, 

portador de qualquer que seja a deficiência, ser discriminado de atendimento qualificado 

por falta de capacidade profissional. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para realização deste, uma pesquisa exploratória com pesquisas em bases 

bibliográficas e eletrônicas como ainda a utilização de relato de experiência, podendo assim 

entender e conhecer terminologias e conceitos voltados aos portadores de necessidades 

especiais, podendo estabelecer um ponto de partida para os questionamentos possibilitando 

a aplicação de questionário em bibliotecas de Instituições de Ensino Superior (IES) com 

características Universitárias na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, uma 

Unidade Federativa localizada no Nordeste do Brasil. Os questionários foram aplicados 

unicamente com os bibliotecários dessas instituições, uma vez que a pesquisa pretende 

avaliar o nível de entendimento apenas dos bibliotecários, e não de toda a equipe da 



 

 

biblioteca. Todos os questionários foram aplicados in loco para pudessem ser feitas 

observações visuais nas unidades de informação. 

Durante a aplicação do questionário foram observados a existência ou não de 

recursos de TA como ainda a explicação do termo, visando esclarecer aos entrevistados o 

significado do termo TA como ainda verificar o nível de familiaridade dos profissionais 

com esses recursos. 

Após a coleta e cruzamento dos dados, foi possível visualizar várias informações 

pertinentes à demanda de usuários portadores de necessidades especiais e habilidades dos 

profissionais. 

 

3 A REAL DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A INFORMAÇÃO 

 

É fato, irrefutável, e já tido como “clichê”, por alguns pesquisadores, que 

informação é poder. Mas como ter acesso a informação se ela não está disponível em 

centros, unidades ou qualquer outro meio promotor de informação em suportes acessíveis a 

todos os que dela necessitam? 

“O acesso à informação, e consequentemente à leitura, é um direito social garantido 

constitucionalmente. Portanto, a garantia deste direito está relacionada à democratização da 

sociedade como um todo e exercício da cidadania.” (MARTINS, 2002, p. 158). 

Assim, podemos perceber que promover o acesso à informação além de um 

exercício de cidadania é a efetivação de um direito. 

“A competitividade entre países, organizações e pessoas, já há algum tempo, não é 

medida pelo tamanho ou meramente pelo poder, mas sim pelo conhecimento que os 

mesmos podem acumular.”(PIMENTA, 2002, p. 133) 

Como muito bem explícita Pimenta (2002, p. 126) “a vida está sendo contagiada 

pela síndrome da informação, mal este originário de uma indomável ansiedade, decorrente 

da existência de tanta informação”, porém, esta informação produzida com tanta velocidade 

e em tanta quantidade, não vem sendo disponibilizada de forma igualitária, uma vez que a 

preocupação maior é com sua disponibilização impressa em tinta, deixando o indivíduo que 

não dispõe da visão, a mercê de um que possua este sentido para poder ter acesso às 

informações. 



 

 

 

4 A RESPONSABILIDADE DO BIBLIOTECÁRIO E DA BIBLIOTECA  COM SEUS 

USUÁRIOS-CLIENTES 

 

Uma vez constatada e irrevogada a função do bibliotecário como profissional da 

informação e facilitador dela, se questiona até onde vai a responsabilidade do indivíduo 

administrador e a unidade de informação administrada por ele junto aos que dela se utilizam 

para ter acesso a informação e se apropriar de conhecimento. 

 

Com a supervalorização da informação em todas as atividades humanas, o 
mercado de trabalho da informação tem evoluído e mudado, passando a 
exigir, do seu respectivo profissional, um perfil elaborado e uma postura 
mais arrojada, diante de tantos desafios a transpor. (PIMENTA, 2002, p. 
130). 

 

As ações de catalogação e classificação são primordiais para disponibilização 

sistematizada do conteúdo fornecido por uma unidade de informação, contudo outras 

atitudes e novas habilidades se fazem necessárias ao profissional bibliotecário. 

 

Democratizar a leitura significa, sobre tudo, democratizar a biblioteca, 
democratizar a mentalidade dos profissionais da informação, rompendo 
com estereótipos e com paradigmas puramente tecnicistas que 
historicamente rotularam os bibliotecários de ‘catalogadores e 
classificadores de livros’, de ‘técnicos’, de ‘meros intermediários entre o 
livro e o leitor’, enfim, de ‘guardiões de livros’. (MARTINS, 2002, p. 
148). 

  

Assim, Martins enfatiza a importância de uma postura profissional que vá além das 

práticas de catalogação e classificação. 

Araújo (2002) identifica a biblioteca como uma instituição social na qual é possível 

identificar três propriedades nas suas funções sociais. “Tais propriedades pressupõem uma 

base material, profissional e organizacional que efetiva o exercício daquelas funções” 

(ARAÚJO, 2002, p. 37). 

Dentre essas propriedades destacam-se as “Propriedades materiais – incluem 

coleções de objetos representando o conhecimento (documentos) e equipamentos 

especializados.” (ARAÚJO, 2002, P. 37). 

Na atual conjuntura democrática de acesso a informação, há a necessidade de se 

disponibilizar meios extras de acesso a informação, em especial para os portadores de 

necessidades especiais. 



 

 

5 TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

No âmbito dos portadores de necessidades especiais, o avanço tecnológico e a 

criatividade humana tem sido ferrramentas de extrema importância para amenizar as 

barreiras existentes aos deficientes. Essas ferramentas, sejam elas móveis ou arquitetônicas, 

são chamadas de Tecnologias Assistivas (TA's), que tem como principal função promover 

acessibilidade, independência e autonomia àqueles que por alguma deficiência não sejam 

capazes de efetuar determinado tipo de atividade. 

As TA’s não são novas, um exemplo dela é a famosa “perna de pau”, presente nos 

piratas das histórias infantis, hoje em dia sendo mais comum o uso de hortenses ou próteses 

mecânicas.  A bengala, a cadeira de rodas, o andador, uma rampa de acesso, etc., tudo isso 

são exemplos de TA, pois proporcionam aos seus utilizadores autonomia e inclusão. 

 

Ilustração de rampa de acesso. 

Fonte: http://www.bairroabadia.webs.com/images/rampa_deficiente.gif 
 

Cook; Hussey (1995, apud BERSCH, 2008, p.2), define TA como “uma ampla 

gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas aplicadas para minorar os 

problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiências”.  

Em vista das mais variadas formas de necessidades especiais as opções de TA segue 

na mesma proporção, uma vez que para cada necessidade existente um elemento irá surgir 

para dar suporte. 

Bersch (2008) lista as categorias dos produtos da TA em nove itens, são eles: 



 

 

a) Auxílio para vida diária e vida prática – Opções que ofereçam ao portador de 

necessidade especial um desenvolvimento autônomo para as tarefas do dia a dia, tidas por 

muitos como simples, como levar o garfo a boca, tomar um copo com água, etc. 

b) Comunicação aumentativa e alternativa – Para pessoas com dificuldades de fala 

e/ou escrita funcional ou ainda para os que possuam deficiência que o impeçam de exercer 

suas habilidades de fala e/ou escrita. 

c) Recursos de acessibilidade ao computador – Compreende nos equipamentos 

físicos e de programas desenvolvidos para possibilitar o uso do computador por parte dos 

portadores de necessidades especiais. Diferenciando das atividades da vida diária pela 

complexidade das atividades desenvolvidas pelo computador visto as inúmeras opções de 

atividades que podem ser desenvolvidas. 

d) Sistemas de controle de ambientes – Consistem basicamente em controles e 

comandos acessíveis onde o portador de deficiência poderá controlar o ambiente em que se 

encontra, podendo acender ou apagar a luz, ligar um aparelho de televisão, atender ao 

telefone, etc. 

e) Projetos arquitetônicos para acessibilidade – Consideram a necessidade dos 

projetos arquitetônicos serem totalmente feitos visando o acesso de pessoas portador ou não 

de qualquer tipo de necessidade especial disponibilizando rampas, mapas táteis, pisos táteis, 

toaletes adaptados, etc. 

f) Órteses e próteses – São os exemplos mais vistos e por muitas vezes os mais 

onerosos, pois pode variar desde um suporte adaptado para a falta de um dedo até mesmo 

um membro mecânico com alta tecnologia de controles por impulsos elétricos emitidos pelo 

cérebro.  

g) Adequação postural – Uma classe a parte que se refere a equipamentos que 

auxiliam na adequação postural auxiliando em uma postura correta e com maior segurança. 

h) Auxílios de mobilidade – outra classe em que há uma variação muito grande 

quanto aos custos e complexidade, pois há uma variante que vai desde uma simples bengala 

à cadeiras de rodas com controles eletrônicos. 

i) Auxílio para cegos ou para pessoas com visão subnormal – São equipamentos que 

visam autonomia das pessoas com deficiência visual na realização de tarefas individuais 

como usar um termômetro, verificar as horas, usar uma calculadora, etc., podendo ser 

através da utilização de equipamentos dotados de sinais sonoros ou com lupas, lentes, etc. 



 

 

j) Auxílio para pessoas com surdez ou déficit auditivo – compreende em 

equipamentos com infravermelhos, leitores, aparelhos para surdez, telefones com teclado-

teletipo (TTY), alertas visuais, etc. 

l) Adaptações em veículos – que abrangem as adaptações e os acessórios que 

possibilitam a uma pessoa com deficiência física conduzir um veículo automotor, 

facilitadores de embarque e desembarque, rampas, etc. 

Essas categorias são extremamente relevantes para um primeiro momento onde se 

faz necessário separar das necessidades básicas até as complexas. 

Dentre essas necessidades, podemos incluir as de acesso às unidades de informação 

e ainda as de acesso à informação. 

A TA é um tipo de tecnologia que na atualidade se faz necessária ter domínio pelos 

profissionais da informação, uma vez que para a promoção e facilitação do acesso a 

informação para os portadores de necessidades especiais, elas, as Tais, são as ferramentas 

mais adequadas. 

 

6 COLETA E AVALIAÇÃO DOS DADOS 

 
Para realizar o trabalho foi aplicado um questionário com Bibliotecários de Bibliotecas 

Universitárias de IES públicas e privadas no Município de João Pessoa – PB, com a finalidade de 

avaliar:  

a) Se nas bibliotecas em que trabalham há usuários portadores de necessidades especiais. 

b) Se sentem aptos a atender usuários portadores de necessidades especiais; em caso 

afirmativo, procurou-se saber ainda se fez algum tipo de treinamento, curso ou capacitação. 

c) Se sabiam o significado do termo “Tecnologia Assistiva”. 

d) Em qual esfera esse tipo de conhecimento deveria ser estudo. 

 

O questionário foi respondido por 14 (quatorze) bibliotecários, contudo apenas 12 foram 

utilizados para a tabulação e interpretação dos dados. Isto se deu em vista de 2 (dois) dos 

bibliotecários que responderam eram portadores de necessidades especiais, ou seja, sendo 

utilizadores direto das TA’s, não sendo pertencente ao universo que pretendemos avaliar, o de não 

portadores de necessidades especiais. 

Questão 1 - Na biblioteca em que você trabalha há portadores de necessidades especiais? 

Nesta pergunta, 92% dos bibliotecários responderam que na biblioteca em que trabalha 

existem usuários portadores de necessidades especiais. Dessa forma, podemos perceber que esse 

tipo de usuário já é uma presença real e mássica em bibliotecas universitárias. 

Conforme gráfico abaixo: 



 

 

 

 
           Gráfico 1 – Questão 1. 

 
 

Questão 2 – Você sabe atender um portador de necessidades especiais? 

Nessa questão, 62% dos bibliotecários entrevistados afirmaram saber atender essa 

demanda. Alguns fizeram questão de adicionar ressalvas, indicando que saberiam atender 

determinado tipo de deficiência. 

Aos que afirmaram saber atender um portador de necessidade especial foi 

perguntado ainda a sub-questão 2 – Fez algum curso, treinamento ou capacitação? 

O resultado desta questão foi inversamente proporcional às respostas anteriores, pois 

apenas 25% deles disseram ter feito algum curso, treinamento ou capacitação. 

Dessa forma percebemos que a grande maioria dos bibliotecários que afirmaram 

saber atender não tinham tido nenhum tipo de preparação específica para poder ofertar um 

atendimento de qualidade, conforme mostram os gráficos a baixo. 

 

 
   Gráfico 2 – Questão 2.        Gráfico 3 – Sub-questão 2. 
 

Questão 3 – Você sabe o que é Tecnologia Assistiva (TA)? 



 

 

Esta pergunta visava sondar o nível de conhecimento dos bibliotecários quanto ao 

uso dos equipamentos e estruturas apropriadas para fornecer aos portadores de necessidades 

especiais, condições de uso de uma biblioteca como ainda o acesso a informação. 

A esta questão, 62% disseram não saber o que é TA, mostrando que a maioria dos 

profissionais entrevistados não sabiam da existência desses recursos. Acreditamos que a 

negativa se deva em vista do termo Tecnologia Assistiva, pois é de censo comum que 

rampas, bengalas, impressão Braille, etc. são recursos que proporcionam aos deficientes, 

autonomia e independência. 

Aos 38% que afirmaram saber o que são as Tecnologias Assistivas, fora feita a sub-

questão 2- Na biblioteca em que trabalha, há recursos de TA? 

Neste universo, 80% afirmaram a existência de recursos de TA na biblioteca onde 

trabalha. Ainda nesta questão, fora explicado o significado do termo TA, e perguntado 

novamente se no local de trabalho existiam recursos de TA. Nessa ocasião, 63% dos que 

disseram não saberem o que era TA, mudaram sua resposta, afirmando que no local de 

trabalho existiam recursos de TA. 

 

 
Gráfico 4 – Questão 3. 
 



 

 

 
Gráfico 5 – Sub-questão 3. 
 

Questão 4 – Você acha que os conhecimentos em tecnologia assistiva devem ser 

estudados durante: a) graduação; b) pós-graduação; c) curso complementar (aos que se 

interessarem) 

Maioria absoluta respondeu que conhecimentos em TA devem ser estudados durante 

o período de graduação, totalizando 92% dos entrevistados. Durante a entrevista, vários 

foram os que ressaltaram a importância desse tipo de assunto ser discutido e estudado nas 

três esferas de estudo, ou seja, tanto na graduação, pós-graduação e ainda como curso 

complementar aos que se interessarem. 

Apenas 8% disseram que esse tipo de estudo deve ser feito apenas em cursos 

complementares e não houve quem optasse pela opção pós-graduação”. 

 

 
Gráfico 6 – Questão 4. 



 

 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa foi feita em apenas uma capital brasileira, contudo em debates 

informais e por informações de conhecimento público, a demanda de usuários portadores de 

necessidades especiais nas universidades brasileiras é um numero cada vez maior, uma vez 

que algumas IES estão adotando o sistema de cotas e nesse sistema incluindo cotas para 

portadores de necessidades, a exemplo da Universidade Federal de Sergipe, localizada no 

Estado de Sergipe – Brasil. 

Após a comparação dos dados coletados com o questionário e os conceitos de TA, 

foi possível perceber que há uma demanda real de portadores de necessidades especiais nas 

bibliotecas universitárias pesquisadas como ainda que um quantitativo elevado número de 

bibliotecários  que se consideram aptos a atender usuários com alguma limitaçao, contudo, 

percebe-se que o empirismo domina as práticas bibliotecárias nesse aspecto, uma vez que é 

inversamente proporcional a quantidade de profissionais que tiveram alguma preparação 

para tal. 

Percebeu-se ainda que alguns acreditam que o fato de ter assistido algum seminário, 

palestra ou participado de algum evento e que nele tenha prestigiado alguma fala sobre 

atendimento à portadores de necessidades especiais, se sintam capazes de realizar esse 

atendimento. Experiências mostram que contatos isolados com o assunto não são 

suficientes para que se possa ter conhecimento suficiente. Acreditamos que o universo de 

profissionais realmente capacitados seja menor que o demonstrado no resultado da 

pesquisa, uma vez que não há nos cursos de graduação em Biblioteconomia no Brasil, 

disciplinas específicas nesta temática. 

Pode-se constatar que o termo Tecnologogia Assistiva ainda é um estranho ao 

vocabulário dos bibliotecários, pois após a sua explicação, um número elevado de 

entrevistados mudaram sua resposta quanto a existência desse tipo de recurso em seus 

locais de trabalho. Durante a aplicação do questionário, percebeu-se ainda que em 

praticamente todas bibliotecas que afirmaram não possuir recursos de TA, eram presentes 

rampas e toaletes adaptados, mostrando a falta de conhecimento dos profissionais sobre 

esse tipo de recurso. 

Uma constatação feita durante a pesquisa se confirmou com a aplicação do 

questoinário, a da extrema importancia de se estudar, ou pelo menos ter uma iniciação ao 



 

 

assunto durante o período de graduação como ainda a procura por cursos especializados de 

capacitação nesse aspecto. 

A discurssão ainda é vista com muita cautela e com algum distanciamento, mesmo 

sendo sabido a sua importancia por parte dos estudantes e profissionais. 

Sabendo que a informação confere poder a sociedade e que a mesma deveria ser 

tratada com mais responsabilidade no quanto a sua disponibilização e disseminação, seja 

focando o usuário portador de necessidades especiais ou não, como produto final de 

maneira que ele possa buscar e/ou receber e ter acesso a informação de forma igualitária. 

Porém, ao analisar criticamente esses pontos chaves no contexto brasileiro, vemos que a 

‘’demanda é maior que a oferta’’ e que se faz necessário uma melhor formação do 

profissional bibliotecário. Ao que se refere a novas habilidades que vá além das usuais, 

como por exemplo, atendimento personalizado às pessoas com algum tipo de limitação, 

bem como conhecimento e uso das TA´S, e assim que o mesmo seja capaz de promover aos 

portadores de necessidades especiais acesso a informação, exercendo assim de maneira 

eficiente seu papel de facilitador da informação preparado para fomentar o seu acesso e 

gerenciando recursos e soluções que auxiliem na superação de dificuldades funcionais no 

ambiente, ou seja, a Biblioteca. 

Podemos perceber que a promoção do acesso a informação não se dá apenas no 

âmbito dos suportes informacionais, mas também na estrutura de apoio como ainda nas 

habilidades dos profissionais e das equipes que visam essa promoção. As TA’s precisam ser 

debatidas e mais do que isso, precisam ser uma realidade nas práticas bibliotecárias, 

fazendo com que esse profissional esteja realmente preparado à oferecer serviços e produtos 

informacionais a todo e qualquer usuário, seja ele portador de necessidades especiais ou 

não, se tornando um verdadeiro facilitador e promotor do acesso à informação. 
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