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LEGISLAÇÃO E BIBLIOTECAS: 
DIREITOS DO USUÁRIO

As bibliotecas têm a responsabilidade de 
garantir e de facilitar o acesso às  
manifestações do conhecimento e da 
atividade intelectual. Com este fim, as 
bibliotecas     devem adquirir, preservar e 
tornar acessível a mais ampla variedade 
de materiais, que reflitam a pluralidade e 
a diversidade da sociedade. (*)

(*) IFLA, Direitos da Pessoa Usuária dos Serviços Prestados 
por Profissionais da Informação, 29/03/1999



LEGISLAÇÃO E BIBLIOTECAS: 
DIREITOS DO USUÁRIO

As bibliotecas tornarão e acessíveis a
todos os usuários por igual todos os
materiais os serviços. Não haverá
discriminação por razão de raça,
religião, sexo, idade ou por qualquer
outro motivo. (*)

(*) IFLA, Direitos da Pessoa Usuária dos Serviços Prestados por 
Profissionais da Informação, 29/03/1999



CÓDIGO DE ÉTICA DO 
PROFISSIONAL 
BIBLIOTECÁRIO

Art. 3° - Cumpre ao profissional de 
biblioteconomia: 

[...] preservar o cunho liberal e 
humanista de sua profissão, 
fundamentado na liberdade da 
investigação científica e na 
dignidade da pessoa humana; 

Conselho Federal de Biblioteconomia - Brasil - Resolução n°327/86
Código de Ética Profissional do Bibliotecário



LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO: 
destaques

Portaria 3.284: 7/11/2003 : Credenciamentos de 
instituições de ensino superior e reconhecimentos de seus 
cursos, pelo MEC, condicionados à existência de infra-
estrutura adequada Equipamentos e serviços aos alunos 
com algum tipo de deficiência

Requisitos: Norma 9050 da ABNT - Adequação das 
edificações, equipamentos e mobiliário urbano à pessoa 
portadora de deficiência adaptações  diversas aos 
alunos



LEI Nº 9.610
Lei Nº 9.610: direitos autorais:19 fev. 1998
altera, atualiza e consolida a legislação sobre 

direitos autorais 
O Capítulo IV, Das Limitações aos Direitos 

Autorais, em seu art. 46 afirma que Não constitui 
ofensa aos direitos autorais, no inciso I - a 

reprodução, alínea d: 

“de obras literárias, artísticas ou científicas, 
para uso exclusivo de deficientes visuais, 

sempre que a reprodução, sem fins comerciais, 
seja feita mediante o sistema Braille ou outro 

procedimento em qualquer suporte para esses 
destinatários.”



Lei Nº 10.753 - Lei do Livro

Lei Nº 10.753 - Lei do Livro - 30/10/ 
2003 institui a Política Nacional do 
Livro: assegurar ao cidadão o pleno 
exercício do direito de acesso e uso 
do livro; promover e incentivar o 
hábito da leitura e assegurar às 
pessoas com deficiência visual o 
acesso à leitura.



Lei Nº 10.753 - Lei do Livro

Aguarda regulamentação 
Intensa mobilização da sociedade civil 
para sua concretização  - Movimento pelo 
Livro e Leitura Acessíveis no Brasil. 
(MOLLA)
Acordos com editores para que os livros 
sejam vendidos em meio digital às 
pessoas com deficiência visual



Lei Nº 10.753 e os formatos de livros

Livros Digitais em Texto: possibilitam 
leitura em áudio com leitores de telas e/ou 
podem ser impressos em braille
Áudio Livros
Livros no formato DAISY
Livros com letras ampliadas
Livros formatados e traduzidos em Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS



LABORATÓRIO DE 
ACESSIBILIDADE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS

QUEM SOMOS E O QUE 
FAZEMOS

Deise Tallarico Pupo
Sílvia Helena Rodrigues de Carvalho
Celma dos Anjos Domingues
Bolsistas do SAE

BCCL



Frente:Sala de Acesso à Informação; fundos: Laboratório de Apoio Didático

Laboratório de Apoio DidáticoSala de Acesso à Informação

LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE



Informações Gerais
Localização

1º andar da BC
Horário de atendimento

2ª a 6ª - das 9h às 17h
Público-alvo

Comunidade interna e externa à 
universidade



Serviços
Orientação à pesquisa bibliográfica

Levantamentos bibliográficos

Localização e obtenção de materiais bibliográficos

Capacitação dos usuários no uso adequado das Fontes de 
Informação disponíveis

Orientação e normatização de dissertações e teses, 
trabalhos de graduação, artigos para publicação em 
periódicos científicos



OBJETIVOS DO LABORATÓRIO DE 
ACESSIBILIDADE

Oferecer um ambiente adequado para acesso à informação dos 
usuários com deficiência, na Unicamp

Incentivar a autonomia e a independência acadêmica dos usuários

Promover apoio didático

Atender aos  pesquisadores e estudiosos em inclusão e 
acessibilidade 

Equiparar oportunidades: serviços e produtos da BCCL

Possibilitar criação e disseminação de novas ferramentas de apoio 
a usuários com deficiência física e sensorial.

Produzir material alternativo

Desenvolver e aplicar software destinados a usuários com 
deficiência 



IMPRESSÃO BRAILLE OU 
FORMATAÇÃO PARA ÁUDIO

Elaboração sob demanda

Prioridade: alunos da Unicamp

Contato com os professores das disciplinas e solicita o 
cronograma e a bibliografia que será usada ao longo de seu 
curso. 

Verificação da sua existência nas Bibliotecas do Sistema ou 
na Web

Materiais não localizados: a editora é acionada para 
possível aquisição de arquivo digital.



IMPRESSÃO BRAILLE OU FORMATAÇÃO 
PARA ÁUDIO: procedimentos adotados

Escaneamento página a página

Revisão e correção

Enumeração das páginas, respeitando-se o texto em tinta 
para posterior citação

Notas de rodapé:colocadas no final do texto para facilitar a 
leitura e compreensão

Formulários de controle: referência bibliográfica para 
inserção no portal do LAB



Referência Completa

AUTOR, Título do Capítulo In: Título da Obra. Local: Editora, Ano. p.999-999.
Usuário

E-mail

Telefone

Categoria

Interno
Graduação

Interno
Pós-graduação Externo

Instituto / Origem

Tipo do Material Livro Capítulo de livro Artigo Outros

Localização do Material SBU Externo Do Professor Outros

Disciplina

Professor

Solicitação Enviar por e-mail Imprimir em braille

Prazo de entrega
dd/mm/aa  

Enviado em
dd/mm/aa

Número total de páginas 
digitalizadas

Número de páginas 
impressas em braille

Nome do Bolsista Escaneado Correção Páginas Data Horário de 
início

Horário de 
término Observações

999-999 dd/mm/aa 99:99 99:99



ENCAMINHAMENTOS

ARQUIVOS DIGITAIS: enviados para o e-mail da pessoa 
para leitura com o auxílio dos leitores de tela. 

Impressos em braille a pedido, em geral para resenhas, 
seminários ou língua estrangeira 

DADOS  2006 - 2008 

4995 páginas digitalizadas
3473 páginas impressas em braille
130 partituras musicais digitalizadas
253 usuários externos atendidos 



Produção de textos do LAB 
(2008-2009)

Material Digitalizado por Categoria de Usuário

63%

24%

13%

graduação = 8263
pós-graduação = 3138
externo = 1630



Produção de textos para aluno de 
pós-graduação em Ciência Política
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Produção de textos para aluna de 
graduação em Pedagogia (2005-2008)
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Produção de textos de um semestre 
para aluno de pós-graduação em 

Economia

918
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Produção de textos para aluna com 
baixa visão (um semestre, graduação 

em Biologia) 
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Material digitalizado e impresso 
em braille 

Percentual de Material Digitalizado e Impresso em 
Braille

80%

20%

digitalizado = 10893

braille = 2706



ELABORAÇÃO DE MATERIAIS
Digitalização de textos e livros impressos:
leitura com o auxílio de leitores de tela ou 

impressos em braille.

ETAPAS:

• Escaneamento
• Correção
• Revisão
• Envio: e-mail ou 

impresso
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