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Resumo O presente relato denominado Adaptação de Recursos para Inclusão Social das Pessoas com 

Deficiência é um recorte do trabalho desenvolvido no programa permanente Clube da Leitura que 

acontece uma vez por semana na Biblioteca Pública de São Paulo (BSP), no município de São Paulo, 

Brasil. A BSP tem desenvolvido desde fevereiro de 2010 ações culturais para promover o acesso à 

leitura com o intuito de atingir o maior número de pessoas em sua grande diversidade, sendo assim, 

foram criados inúmeros programas permanentes, dentre eles o Clube da Leitura que tem como 

proposta a construção literária coletiva, que consiste em dois grades eixos : o leitor em formação e a 

mediação de leitura, tendo sempre um mediador. O público alvo do programa são adolescentes e 

adultos, que tem demonstrado interesse pela proposta. A ampla divulgação pelos próprios 

participantes tem atraído um grande público com e sem deficiência. 

Neste contexto, o trabalho aqui apresentado tem como objetivo viabilizar recursos em ações culturais 

para que as pessoas com deficiência possam ter acesso de maneira autônoma e significativa nas 

atividades inerentes a sociedade. O trabalho foi divido em três etapas. Na primeira etapa foi realizada 

coleta de dados a partir de observações que foram protocoladas através de anotações semanais ao 

longo do programa com o intuito de verificar a interação e as possíveis necessidades de 4 participantes 

com deficiência visual e 5 participantes sem deficiência acerca dos recursos disponibilizados para as 

atividades de leitura e escrita. Na segunda etapa foi feita a analise dos dados. E na terceira e última 

etapa, após analise dos dados, constatou – se a necessidade de adaptar os recursos utilizados no 

programa para que fossem acessíveis. Sendo assim, foram utilizados alguns recursos que a própria 

BSP já disponibiliza em seu espaço para os sócios (usuários) com deficiência. Os principais recursos 

utilizados até o presente momento foram: uma Máquina Fuser ou ZY – Fuser que possibilita a criação 

de diagramas táteis facilitando a compreensão, por exemplo, de diferentes estruturas de um poema. 

Os softwares leitores de tela possibilitam que as pessoas com deficiência visual elabore seu próprio 

texto juntamente com todos os participantes do presente programa. E o recurso de audiodescrição, 

pois a fala do mediador deve ser clara, precisa e descritiva para que todos possam fazer parte do 

processo de aprendizagem. As conclusões preliminares apontam que as adaptações dos recursos 

foram imprescindíveis para que os participantes tivessem condições plenas de dialogarem com as 



 

 

leituras propostas e suas produções de textos ao longo do programa, esta ação proporcionou a 

autonomia e o sentimento de pertencimento dos envolvidos no processo de inclusão social. 
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