
Acessibilidade de Deficientes intelectuais na 
biblioteca  



Fundada em 1961, a  APAE DE SÃO PAULO    

é uma Organização da sociedade civil sem 

fins lucrativos, voltada para a prevenção, 

inclusão, capacitação e desenvolvimento 

das pessoas com Deficiência Intelectual. 
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A Deficiência intelectual é definida pelo 
funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestações antes dos 
18 anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas. 
 
As áreas em que podem acontecer as 
limitações são: comunicação, cuidado pessoal, 
habilidades sociais, utilização dos recursos da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades 
acadêmicas, lazer e trabalho. 

 

 



Fonte: Dados IBGE - 2010 
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As Pessoas com  Deficiência Intelectual são as que possuem a menor taxa de alfabetização, 
comparando com outras deficiências.  
O desempenho educacional das pessoas com Deficiência Intelectual está longe do ideal. 

(BRASIL, 2012b, p.16). 

ÍNDICES EDUCACIONAIS  

Deficiência Intelectual 52,5%              2.600.000  apenas  1.346.559 

Deficiência Visual 83% 

Deficiência Auditiva  75% 

Deficiência Física  71% 



Perfil das pessoas com 
deficiência intelectual 

resulta em ser de: 
Baixa escolaridade 

Culmina em 
vulnerabilidade 

social 

Limitação para o 
trabalho 

Escassez de 
recursos 

financeiros 

Não tem acesso ao 
uso de tecnologia da 

informação e 
comunicação 

(internet); 

Excesso  de 
preconceito devido à 

marginalização 
infringida. 

Portanto... O analfabetismo é uma característica comum 
entre as Pessoas com Deficiência Intelectual.  
 
Revelando assim à comunicação oral como o método mais 
usado pela pessoa com Deficiência Intelectual para obter 
informações. 



Neste cenário apresentado , a biblioteca passa a ser um local em potencial para a 
inclusão da Pessoa com Deficiência Intelectual na sociedade , considerando os 
serviços e recursos inerentes para uma melhor qualidade de vida ,colaborando  
para a acessibilidade da informação e comunicação. 
 
Sendo assim .. as bibliotecas , precisam tomar medidas para o acesso à informação, 
possibilitar ferramentas e serviços baseados nas tecnologias assistivas de acordo 
com o grau de Deficiência da pessoa vencendo as barreiras do diálogo, alcançando 
a acessibilidade comunicacional, onde todos podem interagir. 
  



Para tornar uma Biblioteca acessível para todos devemos: 
 
Conhecer  a  comunidade; 
Conhecer as necessidades dos  usuários levando em consideração sua barreiras; 
Buscar informações e solução de problemas que encontre no ambiente que pode 
iniciar com soluções simples, como o uso de símbolos convencionais de acesso,  



Audiodescrição: é a narração, em língua portuguesa, integrada ao som original da 
obra audiovisual, contendo descrições de sons e elementos visuais e quaisquer 
informações adicionais que sejam relevantes para possibilitar a melhor compreensão 
desta por pessoas com deficiência visual e intelectual." (NR) 
 
Softwares de comunicação:  DAYSY software de multimídia acessível  permite a 
leitura  fácil de materiais informativos em diversos tipos  de formatos acessíveis.  
 
BOARDMAKER  que oferece serviço de comunicação alternativa para as pessoas com 
deficiência intelectual que não falam ou não escrevem. (SARTORETTO; BERSCH, 
2015). 
 
 



PICTOGRAMAS DE COMUNICAÇÃO : Picture Communication Symbols (PCS) 
disponibilizados pelo software Boardmaker, através de vários exemplos de 
atividades que poderão ser trabalhados com o usuário, a fim de possibilitar 
assimilação de informação através de imagens. : 

Pictograma é um símbolo que representa um 

objeto ou conceito por meio de desenhos 
figurativos. 



Pictogramas para bibliotecas, pictograma facilita a sinalização e identificação dos 
objetos e personagens pelos usuários com deficiência intelectual. 



Podemos considerar a escola como sua aliada para proporcionar atividades previas  
para este publico que tem dificuldade  comunicação e compreender os serviços e a 
dinâmica que a biblioteca pode oferecer ,diferente do ambiente escolar onde existem 
regras estabelecidas de convivência. 
 
Coleções acessíveis:  significam materiais em formatos acessíveis.  livros de letra 
grande , imagens,  símbolos. 
 



linguagem e conteúdo de publicações 
• Evite  linguagem abstrata. 
•  Ter sequencia  lógica.  
• A ação deverá ser direta e simples , pequena introdução grande ,poucos personagens. 
• Evitar  linguagem simbólica ( metáforas ). 
• Evite várias ações em uma única ação. Organize as palavras em uma oração simples,  
dentro de uma linha. 
• Evite palavras difíceis, porem use linguajar  adulto .   
• Explique ou descreva relações complicadas em uma forma concreta e lógica, aonde 
os eventos tenham lugar em um marco lógico e cronológico. 
•  Anime os escritores e ilustradores a conhecer seu público alvo e que se informem 
sobre o que significa ter dificuldades de leitura.  
• Avalie o material com grupos.  





Em fim .... A  Biblioteca é um espaço que  

contribui para a autoestima e a melhora na 

Qualidade de Vida  da pessoa com 

Deficiência Intelectual  possibilitando a 

inclusão na sociedade. 
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