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Com 60 anos de história, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de 
Bessa – BPELB é a biblioteca modelo do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas Municipais, sendo referência para as 
bibliotecas dos 853 municípios mineiros. Funciona no prédio 
projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado pelo então 
Governador Juscelino Kubitschek, em 1954 e possui o Anexo 
Professor Francisco Iglésias. A BPELB integra o Circuito Cultural 
Praça da Liberdade, o maior circuito cultural do Brasil. 

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa 



Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa 
 

São mais de 570.000 mil exemplares disponíveis, entre 
livros, revistas e jornais correntes e históricos, e obras 
raras, recebe diariamente cerca de 1.500 pessoas, entre 
crianças, jovens, adultos, estudiosos de várias áreas e 
pessoas com deficiência visual. 



A Diretoria de Extensão e Ação Regionalizada – DEAR tem por 
finalidade promover a ampliação dos serviços da Biblioteca 
Pública Estadual Luiz de Bessa à população de Belo Horizonte 
e aos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
especialmente às áreas mais carentes, visando  democratizar 
o acesso à informação e à leitura. 

Diretoria de Extensão e Ação Regionalizada 



     Atende pessoas com deficiência visual, buscando orientá-
las em pesquisas e estudos, possibilitando o acesso à 
informação e literatura através de livros acessíveis 
(audiolivros e em Braille) e facilitando sua inserção cultural 
e social. 

Setor Braille 



Principais serviços 

• Empréstimo domiciliar de livros em Braille e áudio; 

• Transcrição de obras para o Sistema Braille; 

• Orientação para acesso à Internet e utilização de 
softwares específicos para pessoas com deficiência visual 
(cegueira e baixa visão) 

• Organização de agenda de voluntários para leitura e 
estudo com pessoas com deficiência visual; 

• Realização de atividades de incentivo à leitura e 
formação. 



Voluntária lendo 
para usuária do Setor.  

Voluntárias trabalhando na revisão 
de livro para ser transcrito para o 
Braille. 

Voluntária transcrevendo para o Braille 
com máquina Perkins. 



Computadores com softwares acessíveis.  



Atendimento a visitas de escolas e grupos. 



Curso de Braille 

• Curso de Braille: objetiva 
capacitar voluntários, 
usuários e demais 
interessados envolvidos 
com os deficientes visuais 
na leitura e na escrita do 
Sistema Braille.  

• Professor: Alexandro Lima 

• Carga horária: 60h 

• Realizado uma vez por 
ano. 

Aula do Curso de Braille. 



Hora do Conto e da 
Leitura 

• Narração e leitura de histórias 
para pessoas com deficiência 
visual, tendo a literatura como 
fio condutor. 

• Equipe de contadores da 
biblioteca e convidados. 

• Acontece na última segunda-
feira do mês, a cada dois meses. 



Cine Braille 

• Exibição de filmes com 
audiodescrição para 
pessoas com deficiência 
visual, seguida de 
discussão sobre aspectos 
relevantes da produção. 
Os DVDs ficam disponíveis 
para empréstimo 
domiciliar.  

• Acontece na segunda 
quarta-feira, a cada dois 
meses, no Teatro da 
Biblioteca. 

 

 



Saber em Foco 

• Palestras sobre temas de interesse 
das pessoas com deficiência visual. 
Temas: seguridade social, direitos 
do consumidor, preparação para 
concursos públicos, mobilidade 
urbana, auto-estima e motivação, 
etc. Os temas são definidos em 
conjunto com usuários do Setor.   

• Acontece na última segunda-feira 
do mês, a cada dois meses, 
intercalado com a Hora do Conto e 
da Leitura.    

Palestra “Preparando-se para concursos 
públicos”, com Bruno Zampier – abril/2014 



Recepção a pessoas com 
deficiência  

• Buscando orientar pessoas que 
trabalham ou convivem com 
deficientes visuais, realizamos a 
palestra “Recepção de pessoas com 
deficiência”, na qual são repassados 
procedimentos para lidar com esse 
público. O palestrante é servidor da 
Biblioteca, Alexandro Alves Lima.  

• Realizada sempre que há demandas 
de grupos. 



Clube de Leitura 

     Para estimular a leitura de 
livros de literatura em Braille 
foi criado um Clube de 
Leitura. Serão lidos e 
discutidos em 2015:  

     * Agosto, de Rubem Fonseca;  

     * Leite derramado, de Chico 
Buarque. 

     Aberto a toda a comunidade. 



Clube de Xadrez 

• Criado para ensinar as 
pessoas com deficiência 
visual a jogarem xadrez, 
o Clube de Xadrez é 
realizado aos sábados. 
Orientado pelo 
voluntário Pedro Borges.  



Biblioteca e Cidadania 

Objetivo Geral: 
 

Fortalecer a prática do voluntariado nos diversos serviços 
do Setor Braille da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. 
 

Objetivos Específicos: 
 

• Expandir o atendimento às pessoas com deficiência visual; 
• Envolver e capacitar pessoas interessadas na prática do 
voluntariado; 
• Criar modelos que permitam replicar as iniciativas nas 
bibliotecas públicas municipais do interior de Minas Gerais, 
para as quais a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa é 
referência em acessibilidade. 



Produção do Livro em Braille 

Torna obras diversas 
acessíveis àqueles que 
dominam a leitura em 
Braille. É um processo 
laborioso e de muitas 
etapas. Apoia-se 
fortemente no trabalho de 
voluntários principalmente 
no escaneamento digital, 
na revisão do texto em 
tinta, e na conferência das 
versões em Braille e tinta.  



Leitura viva voz e grupos de estudos 
 A produção do livro em Braille leva um 
longo tempo. Para atender com 
agilidade a pedidos individuais ou à 
demanda diária de estudantes de 
escolas e faculdades, contamos com o 
trabalho de voluntários que leem os 
textos em tinta diretamente para os 
usuários com deficiência visual.  
      
Quando vários usuários têm 
necessidades em comum (preparação 
para o ENEM ou concursos públicos, por 
exemplo), são organizados grupos de 
estudos semanais, com a participação de 
especialistas de áreas diversas do 
conhecimento.  



Gravação do Livro em Áudio 

É uma outra forma de tornar 
livros acessíveis para a pessoa 
com deficiência visual, 
contemplando também 
aqueles que ainda não 
dominam a leitura em Braille. 
A gravação é feita em estúdio, 
dentro do Setor. Envolve a 
seleção e o treinamento 
criterioso de voluntários com 
habilidades específicas para tal 
finalidade. O acervo atual de 
audiolivros excede 1.400 
títulos. 



Equipe 

• Gildete Veloso – Diretora de Extensão e Ação Regionalizada; 

• Glicélio Ramos Silva – Coordenador; 

• Alexandro Lima – Revisor e professor do curso de Braille; 

• Andréia Mendes – Técnica de nível médio; 

• Maria de Fátima Fernandes – Técnica de nível médio; 

• Joana Maria da Silva – Técnica de nível médio. 

 
braille.sub@cultura.mg.gov.br ou dear.sub@cultura.mg.gov.br 
(31) 3269-1218  ou (31) 3269-1222 

 


