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Este estudo aborda questões de direitos das pessoas com deficiência visual e o acesso aos centros
culturais, onde a arte/cultura apresenta-se sobre a primazia da visão, pelo discurso visual e/ou
audiovisual, na chamada cultura visuocêntrica. Objetivou um recorte documental, a partir da década
de1980, sobre os movimentos sociais que provocaram a legitimação dos direitos à cidadania e à
participação da vida cultural e de seus benefícios. Trata-se de um estudo bibliográfico e empírico de
natureza qualitativa.Concluiu-se que os movimentos das pessoas com ou sem deficiência em favor da
inclusão das chamadas minorias têm exigido a eliminação de todos os tipos de barreiras em
instituições públicas ou privadas, promotoras ou divulgadoras de cultura como museus, galeria,
cinemas, teatros e outras casas ou centros culturais.

ABSTRACT

This study addresses issues of the rights of people withvisual impairment and access to cultural
centers, whereart/culture is presented on the primacy of vision, by visualand/or audiovisual
discourse, in the socalled visuocentric culture. This study aimed at a documental excerpt from
thedecade de1980 on the social movements that provoked thelegitimation of the rights to citizenship
and the participationof cultural life and its benefits. This is a bibliographical andempirical study of a
qualitative nature. It was concluded thatthe movements of people with or without disabilities in
favorof the inclusion of so-called minorities have required theelimination of all types of barriers in
public or privateinstitutions, promoters or disseminators of culture such asmuseums, gallery,
Cinemas, theatres and other houses orcultural centers.

RESUMEN

Este estudio aborda cuestiones de los derechos de las personas con discapacidad visual y el acceso a
los centros culturales, donde el arte/cultura se presenta sobre la primacía de la visión, por discurso
visual y/o audiovisual, en la llamada cultura visuocéntrica. Este estudio se centró en un extracto
documental de la década de 1980 sobre los movimientos sociales que provocaron la legitimación de
los derechos a la ciudadanía y la participación de la vida cultural y sus beneficios. Se trata de un
estudio bibliográfico y empírico de carácter cualitativo. Se llegó a la conclusión de que los
movimientos de personas con o sin discapacidad a favor de la inclusión de las denominadas minorías
han requerido la eliminación de todo tipo de barreras en instituciones públicas o privadas,
promotores o difusores de la cultura como museos, galerías, Cines, teatros y otras casas o centros
culturales.
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1. INTRODUÇÃO

Esta comunicação está articulada às pesquisas desenvolvidas no âmbito do Grupo de Estudos e
Pesquisa em Educação/GEPED, Estudos e Pesquisa em Educação Criança, Infância e
Educação/GEPCIE e RESSALT - Relações de Saberes e Subjetividades: Alfabetização, Linguagens
e Trabalho Docentes, da Universidade Federal de Sergipe/UFS, cadastrados no Diretório dos Grupos
de Pesquisa do CNPq e vinculado à linha de pesquisa “Infância, prática pedagógica e formação
docente”.

A pesquisa compromete-se com um debate extremamente atual, a partir de quatro categorias:
Direitos Socioculturais, acessibilidade, arte/educação e inclusão sobre a (in)visibilidade de pessoas
com deficiência, nos diferentes espaços de formação ou fruição da arte e/ou cultura e de como a Arte,
a Educação e a Inclusão com suas informações possibilitam a eliminação das barreiras do
preconceito, que interferem no processo de aprendizagem e na participação das pessoas com ou sem
deficiência, em qualquer fase da vida.

Nesse sentido, nas diversas situações de ensino e de práticas vivenciadas , como professoras e
pesquisadoras no contexto de uma sociedade e educação inclusiva, tem sido imprescindível recorrer
sempre as diferentes linguagens da arte, como recurso lúdico, para mediar o processo de
ensino/aprendizagem de pessoas com deficiência, assim, as práticas de arte eram utilizadas como
ferramenta didático-pedagógica em diversas disciplinas, e ainda como recursos de mediação para
inclusão dos alunos na escola regular. Afinal, em concórdia com Bueno (2012), infere-se que a arte,
por apresentar ao próximo como um algo prazeroso, por vezes é subjugada à infantilização. Com
isso, ao ser considerada com tática de inclusão social por alguns, importa seu uso para a construção
do conhecimento da pessoa, enquanto indivíduo portador de necessidades diversas.

Embora o autor refira-se às pessoas com deficiências mentais, essa concepção se estende, também, as
demais deficiências, assim como expressa bem a tendência da arte que fora empregada pela
pesquisadora dessa pesquisa. Tal compreensão inquieta, no sentido de ação, e fomenta uma
necessidade de pesquisar sobre os fundamentos da arte e suas diferentes linguagens como
conhecimento por si só e não, apenas, como um recurso de aprendizagem.

Nesse sentido (RIZZI, 2002 apud SILVA e ARAÚJO, 2004, P. 11), infere que a experiência com a
arte permite a indivíduo uma “[...] integração da experiência singular e isolada de cada ser humano
com a experiência da humanidade”. Inicia-se, assim, uma caminhada em busca da compreensão das
diferentes possibilidades para uma arte mais acessível às pessoas com deficiência, que as oportunize
a integrar experiências individuais e coletivas, independente de sua condição física, sensorial ou
intelectual e, ainda, articular saberes da arte, educação e inclusão.

O entendimento de arte e suas diferentes linguagens, de que trata este estudo, tem o significado de
cultura e, especificamente, às dispostas nos museus, galerias, casas de espetáculos, entre outros.
Esses saberes já vêm sendo articulados com o Movimento das Escolinhas de Arte no Brasil desde a
década de 1940, influenciados por Herbert Read e Victor Lowenfeld, por seus trabalhos
fundamentarem o acesso à arte pela Pessoas com Necessidades Especiais (AZEVEDO, 2002, P. 8).

Esses pensamentos levaram ao seguinte questionamento: Quais as políticas públicas que asseguram o
direito das pessoas com deficiência visual – Cegos e de baixa visão que se caracterizam pelo
não-funcionamento total ou parcial desse sentido – ter acesso ao cabedal cultural disponíveis nos
espaços educacionais e culturais produzidos pelas diferentes sociedades?

O estudo se justifica e tem uma relevância por comprometer-se a discutir temática tão significativa
para uma reflexão sobre a constituição dos direitos socioculturais das pessoas com deficiência no
atual cenário da sociedade brasileira, com intensas mudanças e inquietações políticas, econômicas,
culturais e sociais.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/direitos_socioculturais_acessibilidade_das_pessoas_com_deficienc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Desse modo, esse estudo tem como objetivo fazer um recorte documental, a partir da década de
1980, sobre os movimentos sociais que provocaram a legitimação dos direitos das pessoas com
deficiências à cidadania e à participação da vida cultural e de seus benefícios.

Logo, essa pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico e empírico de natureza qualitativa, que para
Stumpf “[...] na forma mais restrita, a pesquisa bibliográfica acontece quando há uma seleção dos
documentos relacionados ao tema estudado” (STUMPF, 2009 apud SILVA, 2010, p. 37). quanto a
abordagem empírica, conforme Triviños, “[...] é um tipo de estudo que pretende descrever os fatos e
fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009,
p.35). Na qual se busca dados relevantes a partir da experiência do pesquisador”.

2. CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS SOCIOCULTURAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA:

Segundo dados do IBGE, do Censo realizado no ano de 2010, dos 45,6 milhões de pessoas, ou 23,9%
da população, declararam algum tipo de deficiência. Destas, 35,8 milhões se declararam com
deficiência visual, considera-se incluso nesses dados o grupo de perda severa. É um quantitativo bem
significativo, o qual classifica-se dentro da deficiência sensorial, que se caracteriza pela inabilidade
de utilizar na sua totalidade os sentidos remanescentes, independente de quantos lhes restam. Mas,
quanto aos dados do Censo, não deixa claro quantos são os indivíduos do grupo dos cegos e, muito
menos, sabe-se quantos são os indivíduos do grupo de baixa visão, segundo a Classificação
Internacional de Doenças (CID)11 que aloca a deficiência visual como, simplesmente, cegueira e de
baixa visão, assim:

[...] cegueira é a perda total da visão até a ausência de projeção de luz. Do
ponto de vista educacional, deve-se evitar o conceito de cegueira legal
(acuidade visual igual ou menor que 20/200 ou campo visual inferior a 20°
no menor olho), utilizada apenas para fins sociais, pois não revelam o
potencial visual útil para execução de tarefas [...] (BRASIL, 2001, p. 33).

E como baixa visão ou visão subnormal:

[...] é o comprometimento do funcionamento visual em ambos os olhos,
mesmo após tratamento e ou correção de erros refracionais comuns: acuidade
visual inferior a 0,3, até percepção de luz; campo Visual inferior a 10º do seu
ponto de fixação; capacidade potencial de utilização da visão para o
planejamento e execução de tarefas [...] (ibid, 2001, p. 33).

Embora seja classificada a cegueira quando a pessoa tem perda severa ou total e, também, a baixa
visão quando a perda é mais leve e moderada, as duas têm as mesmas necessidades, mas processos
de aprendizagem distintos e no bojo das deficiências engrossam os movimentos de defesa da
inclusão social, nos contextos: educacional, político e cultural.

Ao longo da história, as pessoas com deficiência vêm lutando pelo conhecimento do direito a
usufruir sua cidadania como os demais membros da sociedade. Entende-se como cidadania, em
concórdia com Aranha:

O conceito de cidadania em sua plena abrangência engloba direitos políticos,
civis, econômicos, culturais e sociais. A exclusão ou limitação em qualquer
uma dessas esferas fragiliza a cidadania, não promove a justiça social e
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impõe situações de opressão e violência (ARANHA, 2004. p. 11).

Esse conceito retrata bem a história dos movimentos das pessoas com deficiência a partir da década
de 1980 do século XX, justifica-se que, nessa década, inicia-se o processo de legitimação dos direitos
dessas pessoas na concepção de cidadão. Uma das ações foi à eleição do Ano Internacional das
Pessoa com Deficiência, em 1981. Ainda neste ano, o Brasil faz o primeiro Censo com a participação
de todos os Estados brasileiros, através do auxílio das Organizações Governamentais – OG’s e das
Organizações Não Governamentais ONG’s, provocando, com isso, novas discussões sobre como a
sociedade deveria se organizar para integrar as pessoas com deficiências. Integrar, nesse período,
subtendia-se que as pessoas com deficiência estariam aptas para exercer o seu papel social sem, com
isso, modificar a organização dos espaços sociais. Embora as sociedades começassem a refletir e
direcionar seus olhares para tais indivíduos, por outro lado, as mantinham segregadas em suas casas
ou nas instituições que as representavam (TELES, 2011, P. 45).

No entanto, como consequência de lutas e filosofias que favoreciam as diversas classes sociais em
uma sociedade democrática de Direito, é por intermédio da Constituição Federal (CF) de 1988, que
tais direitos se materializam em um dos seus objetivos “[...] promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”
(BRASIL, CF/1988).

Sendo assim, ao refletir acerca o artigo (Art.) 3º e o Inciso 4º, o qual é afirmado que: “[...] todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade" (BRASIL, CF/1988), tais afirmações são novamente reforçadas no Art.
5° da CF, portanto infere-se que houve previsão para com os direitos dos portadores de deficiências.
Logo, assegura-se, também, os direitos referentes às artes, tais como proteção de obras, identidade
nacional e liberdade de expressão e na educação como exposto no mesmo Art., no inciso II, que
todos devem ter “liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e disseminar pensamento, arte e
conhecimento” (BRASIL, CF/1988). Já o Art. 215, § 1º afirma que o “Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, CF/1988) apud NEGREIROS, 2014,
p. 21), ou seja, tal evolução é um marco tanto para a Arte, quanto para as pessoas com deficiência e,
portanto, para uma Educação inclusiva.

Por ter legitimado os direitos dos diversos grupos culturais, também considerados grupos
minoritários, tais como: o das mulheres, dos negros, índios e das pessoas com deficiência, entre
outros seguimentos considerados marginalizados ou discriminados; a CF/88 é considerada um marco
civilizatório para a sociedade brasileira, e com isso, foi chamada “Constituição cidadã”. Ressalte-se
que, aqui, minoria foi assinalada, segundo Monteiro (et.al. 2010), no sentido antropológico, a que
não enfatiza como grupo quantitativamente, mas em consideração ao tratamento dispensado a grupos
sociais nas relações de subordinação à classe dominante, em síntese, minoria seria a ausência ou
minimilização de tratamento a determinado grupo social, seja por preconceito ou por fomento à
cultura discriminatória. Sendo assim, dentro desse bojo encontram-se as pessoas com quaisquer tipo
de deficiência, visto que,

[...] foram por muitos anos tratadas com desprezo e desrespeito quanto aos
seus direitos, o que as motivou a se organizarem em grupos e promoverem
um forte movimento de participação política no âmbito do processo de
redemocratização do Brasil (JÚNIOR, 2015, P.14).

De acordo com esse autor, esses movimentos e participação e de redemocratização do país tinha
como lema Nada sobre Nós sem Nós (ibid, 2015, P.14), ou seja, pensar a Cidadania a partir das suas
representações e não mais sobre o olhar da, então denominada, classe dominante. Mas, para isso, a
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sociedade brasileira precisa eliminar os diversos tipos de barreiras, hoje entendida como:

[...] qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à
circulação com segurança, entre outros, [...] (BRASIL, 2000).

Tal definição acerca a terminologia barreira é trazida à tona pela Lei de nº. 10.098, de 2000, a qual
regula normas e critérios básicos como requisito promocionais à acessibilidade de indivíduos
portadores de deficiência. É lógico que, nesse sentido, outros documentos norteadores reafirmavam o
exercício desses direitos, tais como: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou a Lei número
8.069/90, cujo enfoque são os menores de 18 anos, tidos como mais vulneráveis que os adultos; a
Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), cujo objetivo da UNESCO12 é satisfazer as
necessidades básicas para uma educação adequada; e a Declaração de Salamanca (1994) que passam
a influenciar a formulação das políticas públicas, voltadas às pessoas com deficiência, para uma
sociedade mais inclusiva.

Assim, foi no campo educacional que essa discussão ganhou mais representatividade, embora os
entraves ainda são muitos, pois, legalmente, todas as escolas devem estar abertas para a inclusão,
entretanto tais unidades de ensino ainda não estão conseguindo eliminar todas as barreiras e, com
isso, acompanhar a transformação cultural que o paradigma de inclusão propõe, ou seja, tornar a
escola para todos, que dizer “inclusiva”. Sendo assim, aprender e ensinar tornou-se o principal
desafio. Nesse sentido, não é só meta do indivíduo o ter que procurar integrar-se na sociedade, mas
também, que as estruturas sociais têm que se transformar para o acesso de todos os indivíduos.

Sassaki (1997) infere que o foco nas estruturas sociais tem que ser pré-requisito à transformação das
sociedades. Essa ainda é a principal preocupação de diversos seguimentos sociais, pois a inclusão
está, apenas, no discurso. Já faz trinta anos de luta nas diversas instâncias sociais e ainda se discute
sobre as modificações necessárias para que pessoas com deficiência tenham acessibilidade,
principalmente, mudanças no campo da cultura.

É salutar afirmar que existe uma carência na formação dos profissionais, e na captação de recursos
necessários, para que as pessoas com deficiência possam exercer sua cidadania de forma plena.
Contudo, o país, através da sua legislação, tem se comprometido cada vez mais para eliminação das
barreiras que impedem o exercício dessa cidadania, a exemplo da adesão a documentos
internacionais como, por exemplo, a Convenção da Guatemala, em 1999, que foi,

[..] promulgada no Brasil pelo Decreto número 3.956/2001, afirma que as
pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com
base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou
anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais
(BRASIL, 2001).

Esse documento tem impulsionado mais o sentido da inclusão nos contextos educacional, político e
cultural, por trazer novos conceitos e concepções, e demandar a aprovação de novos documentos
norteadores mais específicos, tais como: o decreto de número 5.296, de 2004, o qual regulamentou
Leis anteriores, a saber a Lei nº. 10.048 e, também, a Lei de nº. 10.098, ambas do ano de 2000. Tal
decreto terminou por estabelecer normas e critérios à promoção da acessibilidade aos indivíduos
“[...] com deficiência ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 2000).

Segundo Manzini (2006) acessibilidade pode ser definido como um processo de transformação
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cultural, da organização físico-espacial, da administração, do atendimento, das atitudes, do
comportamento e de mudança da organização das atividades humanas que diminuem o efeito de uma
deficiência. Para esse autor significa a participação das pessoas com deficiência nas atividades que
inclui uso de produtos, serviço e informação.

Entretanto o Estatuto das pessoas com deficiência, ou seja, a Lei de nº. 13.146 de julho de 2015, no
seu Art. 3o amplia o conceito de acessibilidade:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural,
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015).

Tal definição fortalece à luta pela igualdade de direito e outras questões referentes ao Direito
Humano. Assim, a Lei de nº. 13.146/2015, ao trazer a concepção de que os espaços precisam estar
adequados na perspectiva do desenho universal, no Inciso II do Art. 3º, o define como: [...]
concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva
(ibid, 2015).

O qual, tal conceito pode ser ampliado com inserções de entendimento de Gabrilli, o qual infere que:

O conceito de Desenho Universal se desenvolveu entre os profissionais da
área de arquitetura na Universidade da Carolina do Norte - EUA, com o
objetivo de definir um projeto de produtos e ambientes para ser usado por
todos, na sua máxima extensão possível, sem necessidade de adaptação ou
projeto especializado para pessoas com deficiência. O projeto universal é o
processo de criar os produtos que são acessíveis para todas as pessoas,
independente de suas características pessoais, idade, ou habilidades. Os
produtos universais acomodam uma escala larga de preferências e de
habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é que qualquer
ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado,
independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua
mobilidade (GARILLI, 2016, P. 10).

Então dentro da perspectiva do desenho universal, sua implementação dentro do espaço social é de
suma importância, pois, assim como o código de sinais das leis de trânsito, tal arquitetura facilita a
acessibilidade de, por exemplo, deficientes visuais em calçadas (pois há sinalizações no solo,
entendida universalmente por eles). E, assim para completar tal conceito, o Inciso III do Art. 3º, da
Lei de nº. 13.146/2015, ou Estatuto da Inclusão, que trata das tecnologias assitivas:

[...] tecnologia assistiva ou ajuda técnica produtos, equipamentos,
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando
à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social [...]
(BRASIL, 2015).

Nesse sentido, é necessário que a sociedade entenda e promova a eliminação das barreiras para a
efetiva inclusão de todos em qualquer circunstância e em qualquer espaço, considerando e exercendo
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os princípios de: equidade, flexibilidade, utilização simples e intuitiva, informação perceptível,
tolerância ao erro esforço físico mínimo (GARILLI, 2016, P. 10).

As barreiras referente ao Estatuto da Inclusão são as "Barreiras Urbanísticas", “as existentes nas vias
e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo” (BRASIL, 2015), ou seja, o
entorno ou o trajeto do local para onde ele se destina. Para eliminação dessas barreiras e tornar os
ambientes acessíveis é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quem normatiza a
adequação desses espaços ou serviços. A referida Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos
observados para a elaboração do projeto e instalação de sinalização tátil no piso, seja para construção
ou adaptação de edificações, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade para a
pessoa com deficiência visual ou surdo-cegueira. [...] Fornece orientações para mobilidade às
pessoas com deficiência visual, cujo comprometimento ou tipo de visão requer o acréscimo das
informações oferecidas pela sinalização tátil no piso (ABNT NBR 16537, 2016, p.1) Assim, com a
adequação dessa norma, as barreiras urbanísticas são eliminadas e a acessibilidade aos espaços
urbanos proporcionará a autonomia tanto para pessoas com cegueira, quanto com as de baixa visão.

Outra barreira que é necessário a eliminar e a "Barreira Arquitetônica", “as existentes nos edifícios
públicos e privados”. Ainda segundo a Lei de Acessibilidade, o Art. 11 é que dispões sobre
construção e ampliação de edifícios públicos ou privados (BRASIL, 2000), reafirmado nos seus
incisos, os quais orientam os requisitos de acessibilidade a ser observados:

I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a
estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos
que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de
locomoção permanente;

[...] III pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o
exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei;
e

IV os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível,
distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida
(ibid, 2000).

Essa normatização foi pensada dentro da possibilidade de todos se movimentarem em espaços livres
de barreiras físicas com autonomia, segurança e conforto. Entretanto, a eliminação dessas barreiras
são as mais aplicadas, por ter mais visibilidade, pois ela demanda ações concretas e de duração a
longo prazo. Mas, quando circula-se nas cidades e adentra-se em alguns prédios percebe-se que em
muitos lugares as construções ou adequações são instaladas sem a observância das orientações da
ABNT. É fácil encontrar nas ruas, avenidas ou praças, com aplicações equivocadas dos tipos de pisos
recomendados por essa normativa, assim como, rampas que não levam a lugar algum ou inviáveis de
serem por ser muito íngreme e sem apoio.

Assim, se no espaço físico que demandam de ações mais concretas, em vez de eliminar as
dificuldades, acaba sendo acentuada.Outros tipos de barreiras como as “Barreiras nas Comunicações
e na Informação” (BRASIL, 2015) que são consideradas como qualquer entrave, obstáculo, atitude
ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de
informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Assim, os
Artigos 18 e 19 da Lei de nº. 13.146/2015, sugere as seguintes medidas para eliminação dessas das
barreiras comunicacionais, assim:
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Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais
intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias-intérpretes,
para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.

Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão
plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de
sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às
pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e nos prazos previstos
em regulamento [...] (ibid, 2015).

Nesses artigos, os recursos de "Acessibilidade Comunicacional" são para garantia do principio de
equidade13. No caso das pessoas cegas e de baixa visão, além do Sistema Braille14 outros recursos
são necessários para que elas tenham igualdade de oportunidade. Embora estejam previstos na
legislação em voga, pois nem todos os estados tem profissionais com conhecimento nesse sistema e
nem tecnologias disponíveis para transcrever para o Braille toda produção escrita, há uma real
necessidade de outros recursos como, por exemplo, os denominados Ledores que:

De forma sintética, podemos dizer que ledor é aquela pessoa que se dispõe a realizar leituras para
aqueles que não podem ler. Segundo os dicionários, o ledor é aquele que lê ou que tem o hábito de
ler. Por isso, esta palavra "Ledor" é sinônima de "leitor" (MOREIRA, 2018, P. 02). Ou seja, é um ser
humano que se disponibiliza voluntariamente, ou não, a fazer leituras orais para as pessoas cegas e
de baixa visão se apropriarem das informações na língua em uso na modalidade escrita. Estes não se
configuram como um Audiodescritor, pois a áudio descrição exige uma formação técnica
diferenciada da leitura oral, a qual discutiremos mais a seguir. Esse ato de ler para eliminara as
barreiras da comunicação e/ou informação está relacionado à eliminação das "Barreiras Atitudinais",
“que são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa
com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas” (BRASIL,
2015). Esta talvez seja a barreira mais difícil de ser eliminada, pois depende da empatia em relação
ao outro e do respeito às normas instituídas para a convivência social.

E por último, não menos importante, as "Barreiras Tecnológicas": as que dificultam ou impedem o
acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Para eliminar essas barreiras é necessária a
utilização de tecnologias assistivas como: a Audiodescrição é um recurso que traduz imagens em
palavras, permitindo a compreensão de outros públicos privados ou não da visão a acessarem
conteúdos audiovisuais ou de imagens estáticas diversas.

Esses recursos são direcionados ao público com deficiência visual, mas pode beneficiar outros
públicos com outras deficiências e idosos. Ele é habitualmente utilizado em produtos e serviços
culturais, educacionais e de entretenimento, através da disponibilidade das descrições de diversas
maneiras, permitindo um acesso mais amplo e completando uma deficiência que esses produtos e
serviços tinham para contemplar a todos. A disponibilidade do recurso pode ser feita mixada ao
áudio original em filmes, distribuída em fones receptores em teatros, acessada através de texto pelos
softwares leitores de tela em livros digitais, disponibilizada e audioguias e outros. A forma de
disponibilizar e confeccionar os roteiros de audiodescrição pode ser dividida em três tipos de
audiodescrição, ou AD, como é usualmente conhecida pelos produtores e usuários. A AD
pré-gravada, ao vivo e simultânea (VIEIRA, 2006, P. 1).

Assim entendemos que é um recurso que amplia as possibilidades das pessoas com deficiência visual
se apropriarem também das produções culturais mesmo que elas representem uma cultura
visuocêntrica. Outros “recursos tecnológicos são tão importantes quanto a audiodescrição, são os
softwares e hardwares, como: JAWS - Permite que o usuário, pressionando as teclas de seta e TAB
[...]; Na internet, o “software” lê o conteúdo dos “links”, a barra de ferramentas e tudo que estiver
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escrito na página (o “MAGIC” - Muito utilizado por pessoas idosas e com baixa visão, o “Magic”
oferece recursos como ampliação do tamanho da tela até 16 vezes, inversão de cores (fundo preto e
letras brancas, por exemplo), para aumentar o contraste e facilitar a leitura, além de fazer varredura
automática da tela do monitor, para quem tem dificuldade motora na utilização do “mouse” ou do
teclado e aplicação de uma marca colorida sobre o cursor, para que o usuário consiga enxergá-lo na
tela.

O recurso de voz, no “Magic” é opcional (o programa está disponível no– “Transcritor Braille DUX
BURY” (DBT) - Para ter textos impressos em braile; O transcritor “Dux Bury” pode transformar um
texto do Word ou de uma página da internet [...]; TGD Pro (“Tactile graphic designer”) - Gráficos,
mapas, plantas baixas e até fotos são facilmente convertidos em imagens em alto- relevo com esse
software. o TGD reconhece as linhas principais e as transforma em pontos braile; “Open Book” -
Organiza textos de forma lógica; “SpeechPak Talks” - Software de voz para celulares. H – “Virtual
Vision” - Software de voz com preço mais acessível que os importados; DOSVOX - Criado pelo
Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o programa
contém editor, leitor e impressor de textos, jogos, ampliador de tela, programas sonoros para acesso à
internet e correio eletrônico [...] (PRADO, SOUZA e SCHELER, 2008, P. 30).

Esses são apenas alguns exemplos de recursos de tecnológicos disponíveis no mercado para as
pessoas com deficiência visual, entretanto sem a eliminação dessas barreiras, consequentemente, as
pessoas com deficiência visual vão estar sem igualdade de oportunidade e em situação de
inferioridade pelas suas diferenças. Segundo Silva:

A acessibilidade possibilita a inclusão social, para que a informação seja
acessível é necessário romper barreiras. Para eliminação dessas barreiras não
só os deficientes visuais devem se apropriar dos recursos que promove a
acessibilidade na busca do conhecimento, mas também as pessoas que lidam
ou irão lidar diretamente com elas. (2010, p. 25)

É fato que todos devem estar informados sobre os recursos de acessibilidade disponíveis no meio
social, pois só pela acessibilidade ou a eliminação das diversas barreiras é que nos igualamos pelas
diferenças e nos respeitamos, e reconhecemos pela diversidade.

3. CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS

Podemos então concluir que: não é só uma questão de tornar o espaço com acessibilidade: espacial
ou temporal ou ter acesso a tecnologias assistivas, mas, é antes de tudo, uma mudança de usos,
costumes e atitude, ou seja, é uma mudança cultural, que implica na ideia da sociedade inclusiva,
com igualdade de direitos, mas reconhecendo e valorizando a diversidade como sua constituição.

O movimento das pessoas com ou sem deficiência em favor da inclusão está cada vez mais
consolidado e, as chamadas minorias têm exigido a eliminação de todos os tipos de barreiras, em
todas as instituições públicas ou privadas promotoras ou divulgadoras de cultura, visto que muitos
direitos já estão garantidos nos inúmeros documentos legais em voga no país. Entretanto, ter acesso
aos bens culturais, produzidos pela humanidade, demandou, e ainda demanda, de muitos movimentos
de luta, para que as pessoas com deficiência exerçam seus direitos. Nesse sentido, o marco mais
importante para tal acontecimento foi a denominada Constituição Cidadã Brasileira. Nesse bojo,
também, a Arte, enquanto conhecimento cultural, veio passando por várias transformações e se
consolidando como um conhecimento.

No caso das pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão, constata-se que as pesquisas
evoluíram muito e, atualmente, as novas tecnologias se colocam assistivas, assim, eles precisam ter
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acesso a tais tecnologias, para maior participação nos contextos socioculturais.

Dessa maneira, quando respeitamos as pessoas com deficiência pela sua diversidade e
especificidades, estamos exercendo o princípio de equidade. No entanto, quando nos referimos à
acessibilidade cultural, principalmente nas instituições culturais museológicas, como diz Kastrup
(2010), essa temática ainda é pouco explorada, e quando há eliminação de barreiras, identificamos
algumas iniciativas mais direcionadas para a acessibilidade física ou de eliminação de barreias
urbanísticas e arquitetônicas.

Para que a igualdade seja real, ela tem que ser relativa. Isto significa que as pessoas são diferentes,
têm necessidades diversas e o cumprimento da lei exige que a elas sejam garantidas as condições
apropriadas de atendimento às peculiaridades individuais, de forma que todos possam usufruir as
oportunidades existentes. Há que se enfatizar aqui, que tratamento diferenciado não se refere à
instituição de privilégios, e sim, a disponibilização das condições exigidas, na garantia da igualdade
(BRASIL 2004, p. 09)

Diante disso, é importante que a sociedade brasileira aproprie-se dessa filosofia, valorizando e
reconhecendo as diferenças, para que se possa construir ou reconstruir relações em contextos
sócio-político e cultural mais equitativos e ricos de aprendizagens.

Espera-se com essa pesquisa fomentar a discussão sobre a necessidade de pensarmos a acessibilidade
das pessoas com deficiência, principalmente, Cegos e de Baixa Visão, nos diferentes espaços de
formação ou fruição da arte e/ou cultura. E que a Arte, a Educação e a Inclusão com suas
informações eliminem as barreiras do preconceito, que interferem no processo de aprendizagem e na
participação das pessoas com ou sem deficiência, em qualquer fase da vida, e assim, com isso,
possam transformar em práticas cada vez mais inclusivas. Além de fomentar a cultura inclusiva nos
espaços onde as diferentes manifestações de arte estão presentes, para que todas as pessoas tenham o
direito de acesso ao conhecimento e o respeito como espectador ou produtor de arte e /ou cultura.
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