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2 METODOLOGIA

LEITORES E NÃO LEITORES
ESTUDO REALIZADO EM DUAS ETAPAS: QUALITATIVO E QUANTITATIVO

Pesquisa realizada por meio de entrevistas telefônicas 
e individuais.

Quantitativa: Aplicação de questionário estruturado, com 
aproximadamente 19 minutos de duração
Qualitativa: Entrevista em profundidade com cerca de 60 
minutos de duração.

Leitores e Não leitores (quantitativa) com baixa visão ou 
cegueira.
➢ Leitores: Entrevistados que leram, ouviram ou acessaram 

livros nos últimos 4 meses.

A coleta de dados realizada:
Quantitativa: de 27/07 a 03/08 de 2019.
Qualitativa: de 02/07 a 20/07 de 2019.
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Distribuição

(*) A composição do mailing Leitores e Não leitores ocorreu através de aquisição de mailing de pessoas com deficiência visual e também pelo fornecimento da Fundação 

Dorina Nowill. O mailing das Redes de Apoio foi composto por pessoas independentes ou de instituições que participam das redes de apoio e estão cadastradas na 

Fundação Dorina Nowill.

TOTAL
- LEITORES E NÃO LEITORES -

REDES DE APOIO

N
9%

NE 
33%

CO
7%

SE
38%

S
13%

N
17%

NE 
23%

CO
10%

SE
30%

S
20%

Base: Total da amostra - 33 entrevistas

Base: Total da amostra - 207  entrevistas
Base: Leitores – 163 entrevistas
Base: Não Leitores – 44 entrevistas

N
9% NE 

33%CO
8%

SE
36%S

14%

N
8% NE 

33%CO
2%

SE
46%S

10%

LEITORES

NÃO LEITORES

ETAPA QUANTITATIVA

Na etapa qualitativa, foram realizadas 
entrevistas em todas as regiões do país.
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13Amostra

Leitores

Norte 3 entrevistas

Nordeste 5 entrevistas

Sudeste 2 entrevistas

Sul 3 entrevistas

Centro-Oeste 3 entrevistas

TOTAL 16 entrevistas

(*) Margem de erro máxima, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

Redes de Apoio

Norte 1 entrevista

Nordeste 1 entrevista

Sudeste 1 entrevista

Sul 1 entrevista

Centro-Oeste 1 entrevista

TOTAL 5 entrevistas

ETAPA QUALITATIVA 
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS



18Perfil do público 18

TOTAL DA AMOSTRA
207 Entrevistas

LEITOR
163 entrevistas

NÃO LEITOR
44 entrevistas

*PEA = População economicamente ativa

Sexo

Homens = 42%
Mulheres = 58%

Idade
Média= 47 anos

Ocupação*

PEA= 67%
Assalariado registrado: 28%
Funcionário Público: 23%

Escolaridade

Fundamental = 11%
Médio = 43%
Superior = 45%

Deficiência Visual

Baixa Visão: 51%
Cegueira: 49%

Sexo

Homens = 44%
Mulheres = 56%

Idade
Média= 47 anos

Ocupação*

PEA= 66%
Assalariado registrado: 26%
Funcionário Público: 24%

Escolaridade

Fundamental = 6%
Médio = 44%
Superior = 51%

Deficiência Visual

Baixa Visão: 47%
Cegueira: 53%

Sexo

Homens = 38%
Mulheres = 62%

Idade
Média= 47 anos

Ocupação*

PEA= 69%
Assalariado registrado: 36%
Funcionário Público: 22%

Escolaridade

Fundamental = 31%
Médio = 43%
Superior = 26%

Deficiência Visual

Baixa Visão: 65%
Cegueira: 35%
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INTERESSE PELA LEITURA 
E OS GÊNEROS HABITUAIS
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➢ Momento de vida (trabalha ou não, estudos regulares, 
cursos ligados à acessibilidade)

➢ Local de moradia (recursos na cidade)

➢ Recursos familiares e financeiros 

A relação com a Leitura leva em conta vários aspectos individuais

➢ Personalidade, grau de maturidade, idade

➢ Como se deu a deficiência visual (nascença, perda progressiva, perda tardia)

➢ Cegueira ou Baixa Visão

➢ Experiências ao longo da vida – apropriação de recursos para ler

➢ Grau de domínio dos recursos – tecnologia vem ganhando espaço entre 
recursos acessíveis de leitura



25Frequência com que lê, ouve ou acessa livros
Estimulada e única, em %

25

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P8. Com que frequência você lê, ouve ou acessa livros, independente do formato?/ P3. (NÃO LEITOR) Quando foi a última vez que você leu, ouviu ou acessou um livro, seja um livro de literatura, acadêmico, didático, técnico, etc.

39

22

7

4

9

4

4

10

Todo dia

Pelo menos uma vez por semana

Uma vez a cada 15 dias

Uma vez ao mês

Uma vez a cada seis meses

Menos de uma vez ao ano

Uma vez ao ano

Não tem frequência, lê, ouve ou acessa
eventualmente

49% do público Leitor 

35% do público 
Não Leitor 

Total

Leitores

Não Leitores

Última vez que leu

56% De 5 meses a 3 anos

34% Mais de 3 anos

11% Não lembra
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➢ Ler é uma possibilidade de ampliar conhecimento, assim como conhecer 

muitas coisas que suprem a falta de visão (descrições, contextualizações, 

entender sentimentos causados pela observação visual)

➢ Fonte de lazer - sonhar, experimentar sensações, “viajar na história”, imaginar

➢ Muitas pessoas nunca saíram de suas cidades e estados e ampliam visões e 

experiências através da leitura

Conhecer o mundo, fantasiar diferentes histórias

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P9. Outras pessoas indicaram alguns motivos que fazem com que leiam, escutem ou acessem livros. Vou ler alguns para você e peço que me diga de 0 a 10 o quanto concorda com cada afirmação sobre a leitura de livros. Zero significa que você 
discorda totalmente e 10 que você concorda totalmente.

3 3 3
8 7 10

90 90 87

TOTAL LEITOR NÃO LEITOR

A leitura é uma forma de 
conhecer o mundo

9,6 9,6 9,7Médias

Notas 9 e 10

Notas 7 e 8

Notas 0 a 6

Avaliação do interesse pela leitura
Estimulada e única, em % (Escala de 11 pontos)



28Avaliação do interesse pela leitura
Estimulada e única, em % (Escala de 11 pontos)

28

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P9. Outras pessoas indicaram alguns motivos que fazem com que leiam, escutem ou acessem livros. Vou ler alguns para você e peço que me diga de 0 a 10 o quanto concorda com cada afirmação sobre a leitura de livros. Zero significa que você 
discorda totalmente e 10 que você concorda totalmente.

10 5

29

73 79

53

90 94

75

19
20

16

9
7

17

5
4

6

71 76

55

18 15
31

5
2

19

TOTAL LEITOR NÃO LEITOR TOTAL LEITOR NÃO LEITOR TOTAL LEITOR NÃO LEITOR

Notas 9 e 10

Notas 7 e 8

Notas 0 a 6

Tenho prazer em ler

Leio apenas os livros que são 
obrigatórios para minha formação 

acadêmica ou profissional
Não gosto de ler

8,9 9,3 7,7 3,5 3,1 5,3 1,4 0,8 3,6Médias

Maioria dos entrevistados afirma que a leitura é um prazer. 
O perfil que não leu nenhum livro nos últimos quatro meses, tende a ser menos positivo. Também são os que mais 

concordam que a leitura é uma obrigação.
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➢ Ler como possibilidade de entender questões relevantes do mundo 

cotidiano:

▪ política, economia, ciências sociais, conhecimentos gerais

▪ saber sobre filosofia, ciência, saúde, medicina

➢ Ler como caminho para a profissionalização → estudos, áreas de 

interesse (direito, tecnologia, serviço social, pedagogia, administração, 

comunicação, história → graduação e pós)

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P9. Outras pessoas indicaram alguns motivos que fazem com que leiam, escutem ou acessem livros. Vou ler alguns para você e peço que me diga de 0 a 10 o quanto concorda com cada afirmação sobre a leitura de livros. Zero significa que você 
discorda totalmente e 10 que você concorda totalmente.

22
13

52
21

26

5

57 61
43

TOTAL LEITOR NÃO LEITOR

Estou sempre procurando 
novos títulos para ler

7,8 8,5 5,6Médias

Buscar conhecimentos específicos

Avaliação do interesse pela leitura
Estimulada e única, em % (Escala de 11 pontos)

Notas 9 e 10

Notas 7 e 8

Notas 0 a 6



31Locais onde busca informações sobre livros disponíveis para pessoas com deficiência visual
Espontânea e múltipla, em %

31

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P10. Onde você busca informações sobre livros disponíveis para pessoas com deficiência visual? Algum outro local?

(*) Citações até 5% do total da amostra

Índice de Multiplicidade:

Total: 1 local
Leitor: 2 locais
Não Leitor: 1 local

Total

Leitores

Não Leitores

20

17

17

15

10

10

5

5

5

14

Sites de livros, tais como Portal dos
Cegos, Bengala Legal, etc.

Bibliotecas públicas, universitárias,
escolas

Fundação Dorina Nowill, Dorinoteca

Sites de pesquisa - Google

Indicação de amigos, parentes, marido,
esposa, namorado(a)

Redes sociais

Livrarias in loco

Sites de compra de livros como
Amazon, etc.

Internet, através de e-mail (sem
especificar)

Não busco informações

Leitor Não Leitor

20 6

Leitor Não Leitor

5 48

As instituições especializadas e bibliotecas são os principais meios utilizados pelo leitor para obter informação 
sobre livros acessíveis. 

Leitor Não Leitor

12 1



32Gêneros de livros habituais
Estimulada e múltipla, em %

32

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P11. Você costuma ler, acessar ou ouvir livros de_________? Algum outro gênero que não tenha mencionado? Qual? 

Índice de Multiplicidade:

Total: 7 gêneros
Leitor: 7 gêneros
Não Leitor: 5 gêneros

76

68

65

62

57

57

54

48

46

46

38

Espiritualistas ou religiosos

Drama, Romance

Acadêmico, didático, técnico

Temas como Inclusão, deficiência visual

Aventura, ação

Biografias

Autoajuda

Humor, Comédia

Ficção cientifica

Infantil, infanto-juvenil

Políticos

Leitor Não Leitor

79 62

75 40

Leitor Não Leitor

63 34

Leitor Não Leitor

53 15

Livros espiritualistas ou 
religiosos são os mais 

procurados pelo público 
para ler, ouvir ou acessar.



33Gênero de livro mais frequente
Espontânea e única, em %

33

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P12. E entre os gêneros que você costuma ler, acessar ou ouvir, qual gênero você lê, ouve ou acessa com maior frequência?

27
19

13
6 6 4 3 3

6

Espiritualistas ou
religiosos

Acadêmico,
didático, técnico

Drama, Romance Autoajuda Biografias Ficção cientifica Temas como
Inclusão,

deficiência visual.

Aventura, ação Nenhum gênero

(*) Citações até 3% do total da amostra

Leitor 2

Não Leitor 22

Leitor 15

Não Leitor 5

Livros espiritualistas ou religiosos também são destaque entre os mais frequentes. Os 
acadêmicos ocupam a segunda posição, em um ranking geral.

22% dos entrevistados que não leram nenhum livro nos últimos 4 meses, informam 
que não tem um gênero mais frequente. 



34Gêneros de livros que sente falta
Espontânea e múltipla, em %

34

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P13. E qual é o gênero de livros que você sente falta, não encontra disponível para pessoas com deficiência visual?

Índice de Multiplicidade:

Total: 2 gêneros
Leitor: 2 gêneros
Não Leitor: 1 gênero

19
11

6 6 5 5 4 3 3

43

Acadêmico,
didático,
técnico

Drama,
Romance

Espiritualistas
ou religiosos

Autoajuda Aventura, ação Biografias Ficção cientifica Temas  como
Inclusão,

deficiência
visual

Políticos Nenhum
gênero

Leitor 37

Não Leitor 67

“Queria ler a biografia do Roberto Marinho em Braille, mas não tem”

“O Edmilson Sacramento escreveu  um livro sobre ele, mas é uma 
edição independente...tem que comprar com ele mesmo”



35Livros lidos, ouvidos ou acessados
Espontânea e múltipla, em %

35

Base: Público Leitor: 163 entrevistas
P1. (LEITOR) Nos últimos 4 meses, quais livros você leu, ouviu ou acessou? Por favor, considere todos os livros, seja um livro de literatura, acadêmico, didático, técnico, etc.

80% dos 

leitores citam 
livros de 

LITERATURA 
EM GERAL

Leitores

38% dos 

leitores citam 
livros 

ACADÊMICOS, 
DIDÁTICOS, 
TÉCNICOS

68% dos  

leitores citam 
livro de 

LITERATURA 
EM GERAL 26% dos 

leitores citam 
livro 

ACADÊMICO, 
DIDÁTICO, 
TÉCNICO

Habituais Última leitura

Religiosos (Bíblia), 
romances, grande 

variedade de títulos

Línguas, ciências, 
concursos, legais 

Bíblia, Jorge Amado, 
diversos

Línguas, filosofia, 
ciência
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Mais citados:

Títulos de livros lidos, ouvidos ou acessados
Espontânea e múltipla, em %

36

Base: Público Leitor: 163 entrevistas
P1. (LEITOR) Nos últimos 4 meses, quais livros você leu, ouviu ou acessou? Por favor, considere todos os livros, seja um livro de literatura, acadêmico, didático, técnico, etc.

67

14

3

3

NOMES DE
LIVROS

Bíblia/ Bíblia
Sagrada

O evangelho
segundo Jesus

Cristo

O matuto

80% do 

público leitor 
cita livros de 
LITERATURA 
EM GERAL

11

2

1

1

1

1

1

1

1

1

NOME DE AUTOR

Jorge Amado

Lia Luft

Zíbia Gaparetto

ST. Germain

JK Rowling

Jorge Kairòs

Carlos Maringuella

Monteiro Lobato

Joanna de Angelis

17

8

5

2

2

TIPO/ GÊNERO

Romances

Religiosos,
espirituais,
evangélicos

Alimentação

Autoajuda

Leitores

Cerca de Oito em cada dez leitores citam livros de literatura em geral. 
67% recordam do nome do livro lido, ouvido ou acessado nos últimos 4 meses. Há grande dispersão entre os títulos 

mencionados dificultando a indicação de um título específicos. Os religiosos, sobretudo a Bíblia, destacam-se. 
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Literatura é valorizada por todos

✓ Os mais citados na etapa qualitativa foram:
best sellers juvenis como Harry Potter e
Crepúsculo

✓ Os best sellers adultos 50 tons de Cinza e A
Menina que roubava livros

✓ Alguns gostam de clássicos: Machado de
Assis (Dom Casmurro), Jorge Amado
(Capitães de Areia), poemas de Carlos
Drummond de Andrade, José de Alencar (A
viuvinha)

✓ Contos, poesias

✓ Livros infantis (Estudantes escolares e mães
de crianças pequenas) – João e o Pé de
Feijão, Rapunzel, A Bela Adormecida

Outros títulos:

➢ Infanto-juvenil: livros de Tatiana Belinky

➢ Romance: A Barca do Inferno (Gil Vicente), livros de
Sidney Sheldon, A casa das 7 mulheres (Leticia
Wierzchowsky), Memórias de uma gueixa (Arthur
Golden), O Profeta (Khalil Gibran), Perfume de
Mulher (Marcelo Rodrigues), Ensaio sobre a Cegueira
(José Saramago)

➢ Aventura: A Montanha Encantada (Maria José
Dupre), Percy Jackson (Rick Riordan)

➢ Fantasia: J.K. Rowling(autora de Harry Potter),
Michael Crichton (dos filmes Jurassic Park)

➢ Religiosos: Bíblia Sagrada, Violetas na Janela (Vera
Lucia de Carvalho - espírita)

Títulos de livros lidos, ouvidos ou acessados



38Títulos de livros lidos, ouvidos ou acessados
Espontânea e múltipla, em %

38

Base: Público Leitor: XXX entrevistas
P1. (LEITOR) Nos últimos 4 meses, quais livros você leu, ouviu ou acessou? Por favor, considere todos os livros, seja um livro de literatura, acadêmico, didático, técnico, etc.

Mais citados:

13

1

1

1

1

1

NOME DE LIVROS

A constituição de
1988

Estatuto da Pessoa
com deficiência

Oposições Filosóficas

vade Mecum

A biologia da crença

38% do 

público leitor 
cita livros 

ACADÊMICOS, 
DIDÁTICOS, 
TÉCNICOS

29

6

3

2

2

2

TIPO/ GÊNERO

Português, Inglês

Biologia, fisiologia,
anatomia, biofísica,

nutrição

Apostila para
concurso

História, História do
Brasil

Sobre Deficiência
Visual

1

1

NOME DE AUTOR

Celso Furtado

Leitores

Livros acadêmicos, didáticos  e técnicos são menos citados pelo público leitor (38%) em 
comparação com os livros de literatura em geral.
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Material acadêmico

Universitários/ Acadêmicos

➢ Desde livros clássicos: O Capital (Karl Marx), Constituição Brasileira (para 
os estudantes de direito/advogados), até livros e conteúdos específicos -
direcionados a assuntos pontuais

“Estudo serviço social e me indicaram no grupo de whattsapp o 
livro que estou lendo agora, que é A Sociedade Individualizada, de 
Zygmunt Bauman)

“Eu que gosto de política leio desde comunismo com Karl Marx, até 
liberalismo do Murray Rothbard”

➢ Conteúdos profissionais (também técnicos): massoterapeutas 

Profissões cujo material tem muitas imagens (como massagem) é muito 
difícil → audiodescrição é ruim, pouco desenvolvidas:

“No máximo fala que tem uma pessoa em pé, duas sentadas...)

Títulos de livros lidos, ouvidos ou acessados



40Último título de livros lido, ouvido ou acessado
Espontânea e única, em %

40

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P2. E destes livros, qual foi o último que você leu, ouviu ou acessou?/ P4. (NÃO LEITOR) Qual foi o último livro que você leu, ouviu ou acessou? 

68% do 

público leitor 
cita livro de 
LITERATURA 
EM GERAL

26% do 

público leitor 
cita livro 

ACADÊMICO, 
DIDÁTICO, 
TÉCNICO

Mais citados:

56

11

NOMES DE
LIVROS

Bíblia/ Bíblia
Sagrada

5

2

NOME DE AUTOR

Jorge amado

7

3

TIPO/ GÊNERO

Religiosos,
espirituais,
evangélicos

6

1

1

NOMES DE
LIVROS

Oposições
filosóficas

A biologia da
crença

20

4

TIPO/ GÊNERO

PortuguÊs, inglês

Leitores

Entre os últimos livros lidos, ouvidos ou acessados, 68% informam que foram livros de 
literatura em geral.



41Outras publicações que costuma ler, ouvir ou acessar
Estimulada e múltipla, em %

41

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P14. Você costuma________?

64

45

28

70

51

31

40

26

17

   Ler jornais, revistas, artigos
em geral

   Ler artigos acadêmicos

   Acompanhar blogs sobre
leitura voltados para pessoas

com deficiência visual Índice de Multiplicidade:

Total: 1 item
Leitor: 2 itens

Não Leitor: 1 item

80% do público 

total costuma ler, 
ouvir ou acessar 

outras publicações.

87% do público 
leitor costuma ler, 

ouvir ou acessar 
outras publicações.

57% do público  
não leitor 

costuma ler, ouvir 
ou acessar outras 

publicações.

Total

Leitores

Não Leitores

Revistas próprias para a 
pessoa com Deficiência 
Visual : Pontinhos e RBC 
(Revista Brasileira para 

Cegos)

Revista adaptada: Veja
(adaptada para o público 

com deficiência visual)
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Sites

➢ Específicos para a pessoa com Deficiência Visual

• Cegosbrasil.net

• Mundo Cegal

• Acessam publicações diversas 

➢ Notícias

• CBN, G1, Rádio Globo, rádios de notícias locais

Outras conteúdos que costuma ler, ouvir ou acessar

Redes Sociais

➢ Facebook

• parcela gosta das fofocas

• alguns curtem páginas com foco em dv – Edmilson 
Sacramento, dv escola (grupo que disponibiliza 
livros digitais)

➢ Instagram

• mais limitado por ser rede social de fotos e vídeos

• mesmo assim gostam, procuram entender os posts

• Também tem conteúdo para pessoa com 
deficiência visual – Cegos na Cozinha, por exemplo

Entendimento maior das questões que cercam a pessoa 
com deficiência visual e sensação de pertencimento
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FORMATOS DE ACESSO À LITERATURA
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Livros em Braille

Audiolivros
(ou Áudio Books)

Leitores de Tela

APPs de deficiência visual

(conhecimentos esparsos)

Conhecimento de recursos para Leitura Acessível

➢ NVDA, DOSVOX, JAWS, VIRTUAL 
VISION (computador)

➢ VOICE OVER e TALKBACK (celulares 
Iphone e Android, respectivamente)

➢ Arquivos em PDF, Word, TXT, epub, 
Daisy
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Depende de vários fatores:

➢ Preferências

➢ Interesses

➢ Possibilidade de ter os 

conteúdos desejados em 

diferentes formatos

➢ Acesso e conhecimento de 

Braille e das tecnologias

Melhores recursos para Leitura Acessível

NÃO EXISTE o melhor 
recurso de Leitura 

Acessível

O QUE EXISTE É O 
MELHOR MIX DE 

RECURSOS DE LEITURA 
ACESSÍVEL PARA CADA 

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL



47Formatos para ler, ouvir ou acessar livros
Em %

47

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P16. Formatos utilizados/ P17. Formato que mais utiliza/ P18. Formato que mais gosta/ P19. Formato que sente falta

66

66

55

34

29

22

13

7

  Falado, audiolivros

PDF com leitor de
tela, PDF acessível

TXT, Word

Braille (braille/ tinta-
braille)

  Com Fonte Ampliada

E-pub

Daisy

Não utiliza nenhum
dos formatos

Utiliza
(múltipla)

Mais Utiliza
(única)

Mais Gosta
(única)

Sente falta
(múltipla)

21

22

20

8

14

7

0,1

7

  Falado, audiolivros

PDF com leitor de
tela, PDF acessível

TXT, Word

Braille (braille/ tinta-
braille)

  Com Fonte Ampliada

E-pub

Daisy

Não utiliza nenhum
dos formatos

28

19

17

9

12

6

1

7

  Falado, audiolivros

PDF com leitor de
tela, PDF acessível

TXT, Word

Braille (braille/ tinta-
braille)

  Com Fonte Ampliada

E-pub

Daisy

Não utiliza nenhum
dos formatos

28

20

17

9

10

5

1

7

  Falado, audiolivros

PDF com leitor de
tela, PDF acessível

TXT, Word

Braille (braille/ tinta-
braille)

  Com Fonte Ampliada

E-pub

Daisy

Não utiliza nenhum
dos formatos

Os livros normalmente utilizados por cerca de 66% do público são os livros falados, audiolivros e PDF 
com leitor de tela, acessível. Em segundo patamar estão os livros em TXT, Word com 55%.



48Formatos para ler, ouvir ou acessar livros
Em %

48

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P16. Formatos utilizados/ P17. Formato que mais utiliza/ P18. Formato que mais gosta/ P19. Formato que sente falta

Total

Leitores

Não Leitores

32

28

21

37

32

24

12

12

7

Braille

  Impresso somente
em Braille

  Impresso em tinta-
braille

Utiliza
(única)

Mais Utiliza
(única)

Mais Gosta
(única)

Sente falta
(múltipla)

8

6

3

9

7

3

4

1

3

Braille

  Impresso somente
em Braille

  Impresso em tinta-
braille

9

9

10

10

4

3

Braille

  Impresso somente
em Braille

9

9

1

12

11

1

0,5

0,5

Braille

  Impresso somente
em Braille

  Impresso em tinta-
braille



49Livros em Braille - É o livro da pessoa cega por excelência

É a única forma de leitura que 
permite ao leitor cego conhecer a 

grafia correta das palavras e da 
pontuação. A alfabetização e 

aprendizado de leitura e escrita é com 
o material Braille.

Recurso de maior independência para a 
leitura e escrita – tendo o material Braille  

(livro, máquina de escrever, reglete), a pessoa 
cega é independente na leitura e 

produção da escrita.

A pessoa com deficiência 
visual tem a chance de ter 
postura ativa na leitura → 

imprime o ritmo, dá a 
entonação, entende bem a 

pontuação

Do ponto de vista emocional, Braille é 
o recurso que torna a leitura mais 
emocionante, “viva”, prazerosa.

“É uma sensação verdadeira de 
liberdade... Como se estivesse 
lendo o livro em tinta com as 

mãos” O acesso aos livros é difícil

✓ O maior contato com o Braille é na fase da 
vida em que frequentam as Instituições 
para Cegos, nos momentos de aprendizados 
para a independência → nesse locais o 
contato com Braille é constante  porém, ao 
deixarem de frequentar as Instituições por 
não precisarem mais, o Braille se distancia.

✓ Desconhecem serviços gratuitos de 
receber os livros emprestados em casa.

✓ Houve inclusive argumentos sobre a 
dificuldade de peso dos livros e espaço 
para armazenamento

Em contrapartida, a leitura Braille no contexto 
atual dos recursos de Leitura Acessível tem muitas 

limitações, mesmo entre os cegos que GOSTAM 
do Braille

✓ Os leitores sabem que as Bibliotecas 
Públicas tem livros em Braille mas não tem 
tempo para frequenta-las  → abrem em 
horário comercial, e cegos trabalham, 
estudam, cuidam de suas casas
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Outro aspecto da vulnerabilidade dos livros em Braille é o desenvolvimento 
tecnológico de recursos para Leitura Acessível

▪ Braille é o principal recurso de 
Leitura Acessível, suas vantagens 
são absolutas em todos os 
sentidos → tecnologias pouco 
valorizadas

▪ Perfil mais velho, que trabalha 
com Braille (professor ou revisor)

▪ Parte alfabetizada em Braille se 
distancia: “Fui alfabetizado, não 
esqueço o Braille, mas a 
tecnologia supre minha 
necessidade de facilidade e 
velocidade”

▪ Alguns nem querem ser 
alfabetizados em Braille: “Nunca 
tive vontade de aprender...  A
tecnologia está ajudando muito”

Livros em Braille – Perfis em relação ao Braille e a Tecnologia

“Defensores do Braille”

▪ Valorizam ler Braille e quando 
conseguem os livros gostam da   
leitura

▪ Porém, os recursos tecnológicos           
fazem parte do universo de             
Leitura, tanto quanto o Braille

▪ Muitos títulos encontram apenas    em 
formato digital (ou audiolivros)

▪ Uso recorrente dos leitores de tela de 
celulares (artigos, redes sociais, 
WhatsApp e até livros)

Mesclam recursos Apenas recursos 
tecnológicos



51Formatos para ler, ouvir ou acessar livros
Em %

51

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P16. Formatos utilizados/ P17. Formato que mais utiliza/ P18. Formato que mais gosta/ P19. Formato que sente falta

Total

Leitores

Não Leitores

66

66

29

73

76

32

39

28

15

  Falado, audiolivros

  Em PDF com leitor
de tela, PDF acessível

  Com Fonte
Ampliada

Utiliza
(única)

Mais Utiliza
(única)

Mais Gosta
(única)

Sente falta
(múltipla)

21

22

14

19

22

16

31

22

8

Falado, audiolivros

Em PDF com leitor de
tela, PDF acessível

Com Fonte Ampliada

28

19

12

27

19

13

34

20

7

Falado, audiolivros

Em PDF com leitor de
tela, PDF acessível

Com Fonte Ampliada

28

20

10

26

21

10

33

14

7

Falado, audiolivros

Em PDF com leitor de
tela, PDF acessível

Com Fonte Ampliada
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Audiolivros é um recurso valorizados para a Leitura de LITERATURA em geral.

Audiolivros

Hoje em dia é possível 
acessar audiolivros em sites, 

via internet

Muito bom para momentos que 
precisam realizar outras 

atividades que não exigem 
concentração

▪ Algumas mulheres valorizam 
os audiolivros em momentos 
que estão cuidando da casa

É um arquivo 
fácil de adquirir

É uma boa forma 
para ler romances, 

histórias

A qualidade da leitura é extraordinária → São vozes 
agradáveis, que leem muito bem, fazem entonação e 

pontuação  com ritmo, graça



53Formatos para ler, ouvir ou acessar livros
Em %

53

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P16. Formatos utilizados/ P17. Formato que mais utiliza/ P18. Formato que mais gosta/ P19. Formato que sente falta

Total

Leitores

Não Leitores

55

22

13

62

27

14

28

6

10

TXT, Word

E-pub

Daisy

Utiliza
(única)

Mais Utiliza
(única)

Mais Gosta
(única)

Sente falta
(múltipla)

20

7

0,1

24

9

0,0

3

1

0,5

TXT, Word

E-pub

Daisy

17

6

1

22

7

1

2

1

1

TXT, Word

E-pub

Daisy

17

5

1

20

6

1

7

3

TXT, Word

E-pub

Daisy



55Uso de recursos tecnológicos para ler, ouvir ou acessar livros
Estimulada e múltipla, em %

55

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P15a. Vou ler o nome de alguns itens de tecnologia utilizados para ler, ouvir e acessar livros e gostaria que você me dissesse se utiliza algum deles. Você utiliza______?

59

51

29

23

21

65

57

33

23

15

39

29

12

21

42

   Leitores de tela do celular
como Voice Over, TalkBack

   Leitores de tela como NVDA,
JAWS, DOSVOX, DOLPHIN, etc.

   Scanner de voz

   Lupas ou ampliadores que
alteram a cor dos livros

Não utiliza nenhum dos
recursos tecnológicos

79% do público 

total utiliza algum 
recurso tecnológico 

para ler, ouvir ou 
acessar livros.

85% do público 
leitor utiliza algum 
recurso tecnológico 

para ler, ouvir ou 
acessar livros.

58% do público  
não leitor utiliza 

algum recurso 
tecnológico para 

ler, ouvir ou 
acessar livros.

Índice de Multiplicidade:

Total: 2 recursos
Leitor: 2 recursos

Não Leitor: 1 recurso
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Os Apps são menos conhecidos, mas conhecedores 
referem  tendência à expansão e maior 

popularização entre pessoas com deficiência visual.

Apps (não lembram nome)

▪ Avisam se luz está acesa

▪ Falam as cores

▪ Leem notas de dinheiro

App UBOOK → Muitos livros 

digitais e audiolivros

App Seeing Al

▪ Descreve as pessoas ao redor

▪ Lê textos manuscritos

App Voice Dream (Apple) →
Lê vários formatos de texto, 

compartilha arquivos

Uso de outros recursos tecnológicos



58Forma preferida de acesso para ler, ouvir ou acessar livros
Estimulada e única, em %

58

Base: Total da amostra – 207 entrevistas/ Público Leitor: 163 entrevistas/ Público Não Leitor: 44 entrevistas
P20. Como você prefere acessar aos livros? (SE NENHUMA) Qual a forma preferida para acessar aos livros?

57

21

19

2

58

21

18

3

54

21

25

Baixar, fazer download da
internet

Receber o livro em casa

Pessoalmente, indo na
biblioteca, livraria ou outro

local de leitura

Outra forma

Total

Leitores

Não Leitores

A preferência da maioria dos entrevistados para acessar os livros é baixando, fazendo o 
download da internet.
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Há queixas em relação à falta de material para 
estudos específicos

➢ ENEM

➢ Concursos públicos

➢ O tempo para produção do material 
acessível pode ser muito maior que a 
necessidade do momento.

➢ Livros recém lançados levam muito tempo 
para serem adaptados para as pessoas com 
deficiência visual.

Conhecimento quanto ao acesso das pessoas com deficiência visual à leitura acessível

“Eu sei que o Laramara faz se eu pedir, mas 
leva 3, 4 meses... Se é algo que preciso 

antes, nem peço”

“Um cara lança um livro de Legislação do Código 
Civil... Pode levar anos para achar o  livro em 

PDF... As instituições que atendem o público com 
deficiência visual não tem condição de atender a 

todas as necessidades”

Algumas pessoas com deficiência visual sabem que podem solicitar livros em instituições especializadas, 
porém informam algumas dificuldades:

Pessoas com deficiência visual também gostariam de recursos de áudio descrição de 
melhor qualidade. Descrições muito pouco desenvolvidas: “Descreve assim...tem uma 

pessoa em pé e duas sentadas...não descreve ambiente, expressões, cores”



84Sugestões do público para a promoção da leitura acessível

“A leitura só é possível através dos livros”

➢ Ampliação de títulos em material acessível

▪ Mais bibliotecas online

▪ Mais títulos específicos → “Olhem o público universitário”

▪ Instituições de oferta de livros acessíveis em um site online único: “Somar 
forças”

➢ Mostrar a importância do Braille no desenvolvimento  e grau de independência da 
pessoa com deficiência visual que se vale desse recurso

▪ para os próprios deficientes visuais

▪ para os pais de crianças com deficiência visual

▪ para a sociedade, de forma geral

➢ Otimizar material acessível após lançamento de livros→ Tanto em Braille como 
também em arquivos para leitor de tela (PDF é o mais utilizado)

➢ Aprimorar o recurso de audiodescrição 

▪ Fornecer cursos, investir no desenvolvimento desse recurso

▪ Trabalhar junto aos desenvolvedores de softwares a importância desse recurso 
para muitos dos materiais acessíveis
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Mostrar às empresas que os sites devem ser acessíveis

Conscientizar empresas sobre a importância da acessibilidade à 
leitura das pessoas com deficiência visual

Fazer um trabalho junto às editoras

➢ Pessoas com deficiência visual tem muita vontade de poder comprar 
livros em livrarias

➢ Se possível, poder acessar os livros no site (buscar forma de preservar 
vendas dos livros físicos)

Sugerir audiodescrição nos sites de compras na internet 

Cardápios em restaurante em Braille

Sugestões do público para a promoção da leitura acessível

➢ Sites e aplicativos de empresas de telefonia, de 
entretenimento e TV por assinatura, plataformas de 
transporte e de entrega de comida, etc
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Obrigado (a)!


