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Resumo:No Brasil 18,6% da população adulta e infantil apresenta algum problema de
deficiência visual (IBGE, 2010). A partir deste dado e à luz dos Direitos Humanos, questões de
inclusão de cidadãos com deficiência deveriam receber investimentos governamentais e,
principalmente, educacionais, pois a utilização de tecnologias assistivas ou de apoio na criação
de soluções de comunicação inclusiva são uma eficiente ferramenta de educação e inclusão nos
mais diversos domínios da vida destas pessoas. Este artigo, portanto, tem como objetivo
apresentar uma pesquisa que vem sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade
Feevale e uma exposição que será realizada no Museu Nacional do Calçado sobre a história da
indumentária para crianças com deficiência visual e refletir acerca da utilização dos museus
como espaços de acessibilidade e inclusão. A metodologia utilizada na pesquisa é o Inclusive
Design Toolkit, que é voltada para a solução de problemas de design inclusivo, além de permitir
o desenvolvimento de artefatos que servirão para democratizar o acesso à cultura e à educação
de crianças com e sem deficiência.
Palavras-chave: Inclusão. Acessibilidade. Museu Nacional do Calçado. História da
indumentária.
Abstract: In Brazil, 18.6% of the adult and child population has some visual impairment
problem (IBGE, 2010). Based on this data and in the light of Human Rights, issues of inclusion
of citizens with deficiency should receive government investments and, mainly, educational,
because the use of assistive or support technologies in the creation of inclusive communication
solutions is an efficient tool for education and inclusion in the most diverse domains of these
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people's lives. This article, therefore, aims to present a research that has been developed by
researchers from Feevale University and an exhibition that will be held at the National Footwear
Museum on a history of clothing for children with visual changes and on the use of the museum
as spaces for accessibility and inclusion. A methodology used in the research is the Inclusive
Design Toolkit, which is aimed at solving problems of inclusive design, in addition to allowing
the development of artifacts that serve to democratize or access the culture and education of
children with and without use.
Key words: Inclusion. Accessibility. National Footwear Museum. History of clothing.

Introdução
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2010,
23,9% da população no Brasil apresentou algum tipo de deficiência, sendo que a visual
apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da população e, nesse número, encontram-se
muitas crianças acometidas de problemas que vão desde a baixa visão até a cegueira.
Estes dados justificam a necessidade de se pensar em ações relacionadas ao público
infantil, visto que o atual sistema educativo privilegia um ensino inclusivo, no qual os alunos
com deficiências estão inclusos em turmas regulares e, portanto, realizam as mesmas atividades
que as crianças sem deficiência.
O acesso à cultura é um direito de cidadania que está assegurado no artigo 27 dos
Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU, 2020)1, segundo o documento: Todo ser humano
tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e
de participar do processo científico e de seus benefícios. (ONU, 1948).
Uma das ações pensadas e propostas pelos profissionais da Universidade Feevale é o
projeto de acessibilidade para o Museu Nacional do Calçado, através de uma exposição
multissensorial sobre a história da moda e do calçado para crianças cegas, por considerar que a
cultura se constitui em um importante fator de desenvolvimento individual e social,
proporcionando autonomia, independência e qualidade de vida para pessoas com deficiência.
Com este projeto pretendemos proporcionar às crianças a visitação a uma exposição
feita especialmente para elas, visando o conhecimento da história da indumentária desde a PréHistória até os diais atuais em diferentes formatos. Os materiais multiformato/multissensoriais
são fundamentais para que as crianças cegas e com baixa visão tenham um aprendizado
significativo, pois, infelizmente, a maioria destas crianças não tem oportunidades de frequentar
exposições acessíveis.

1

https://nacoesunidas.org/artigo-27-direito-a-vida-cultural-artistica-e-cientifica/
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A importância da acessibilidade em espaços culturais é um direito civil de que todos
devem usufruir para ter acesso à cultura e, principalmente, conhecer as artes. O parâmetro da
inclusão é para todos, como aponta Cardoso (2017):
Mesmo com a garantia legal de igualdade e integração social aos cidadãos, na prática,
as pessoas com deficiência sofrem para realizar as mais simples ações rotineiras. O
que implica à sociedade discutir, pensar e contemplar acessibilidade com
responsabilidade e consciência, salientando que muitas das soluções motivadas pela
acessibilidade beneficiam também ao público sem deficiência (CARDOSO, 2017, p.
139).

Em similaridade com Moreira (2014) o setor educativo, presente na maioria dos Museus
e Centros Culturais, é o responsável por aproximar os visitantes à comunicação museológica
que acontece através da própria exposição. Como pressuposto, pode se adotar a educação
inclusiva, metodologia implementada pelo contexto escolar para atender as necessidades de
pessoas com deficiência.
A educação inclusiva é uma norma da educação básica que foi implementada pelo
Ministério da Educação e Cultura (2003) visando promover o acesso do aprendizado de alunos
com deficiência. O ensino acontece pela utilização de materiais em multiformato, sejam em
Braille, intérprete de LIBRAS, conteúdos adaptados, etc.

Os museus e sua capacidade pedagógica
O Museu Nacional do Calçado – MNC, que se encontra nas dependências da
Universidade Feevale, na cidade de Novo Hamburgo/RS, foi criado por decreto municipal no
ano de 1998 e em 1999 foi inaugurado ao público.
Este espaço dirige-se a toda a comunidade brasileira, pois possui um acervo que
compreende as mais importantes obras da indústria e do artesanato nacional e internacional,
sendo que os setores produtivos do couro, calçados e acessórios, criadores de moda e designers,
especialistas e público em geral estão contemplados no acervo e nas exposições (SCHEMES et
al, 2010).
Este espaço foi criado para “ser um ator cultural, educacional e de pesquisa relacionada
ao setor produtivo, sua cultura material e da comunidade” (SCHEMES et al, 2007). Ao mesmo
tempo, o MNC se tornou mais um espaço de pesquisa para os cursos da instituição ao qual ele
está ligado, em especial, os cursos de Moda e Design, pois as fotografias, vídeos, documentos,
revistas, livros, jornais, réplicas, máquinas, peças originais, calçados, acessórios, etc., que estão
disponíveis neste espaço, podem ser utilizados como fontes de pesquisa para estas e outras áreas
do conhecimento.
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Segundo Schemes et al (2007, p.88),
O MNC possui uma estrutura de acervo com preocupação didático-pedagógica e
propõe-se a promover exposições, cursos, seminários, palestras, encontros, concursos,
lançamentos de moda e visitações dirigidas, sempre pensando em ser um espaço
dinâmico e interativo. Além disso, apresenta como compromisso a estratégia da
inovação, a abrangência e o desenvolvimento ao agregar valor aos produtos do cluster
coureiro-calçadista, ampliando a competência dos profissionais da área.

A partir desta perspectiva, o MNC colocou-se como espaço interativo e investigativo a
diversas áreas do conhecimento, sempre a serviço da cultura e do conhecimento.
O museu, atualmente com acervo de 25.000 peças, é dividido em três espaços
interligados: uma sala com o acervo fixo que procura “proporcionar ao visitante um passeio ao
mundo do calçado, onde o passado e o presente, o famoso e o desconhecido se encontram”
(SCHEMES et al, 2007, p.88) e duas salas com exposições temporárias, além de uma área
direcionada à administração.
Figura 1 – Museu Nacional do Calçado

Fonte: https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/1721/museu-nacional-do-calcado-feevale---centrouniversitario. Acesso em 20/09/2020

Os museus, enquanto espaços não-formais de educação, possuem várias possibilidades
didáticas e, segundo Ulpiano Bezerra de Meneses (1982), são locais nos quais se estabelece
uma intermediação institucionalizada entre o indivíduo e objetos materiais e é apenas nos
museus que observamos os objetos enquanto objetos e não enquanto mercadorias. Esta ideia do
autor mostra a potencialidade das ações educativas que estes espaços proporcionam, pois a
exposição da cultura material auxilia na educação do olhar dos sujeitos através da percepção
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das formas, texturas e cores possibilitando o aprendizado de novos conceitos pela variedade de
materiais e construções.
Museus e acessibilidade
Conforme Cohen at all (2012), a dimensão política da acessibilidade está estreitamente
relacionada ao exercício da cidadania, pois, para contemplar adequadamente a pluralidade e a
diversidade dos modos de ser e de estar no mundo que caracterizam o conjunto de cidadãos,
precisamos adotar a visão ampliada do conceito de acessibilidade. Se pensarmos nos museus
como lugares de cultura aos quais todos devem ter acesso, neles encontraremos de forma mais
marcante a premente de uma polissensorialidade. As cenas de uma exposição colocam-se à
disposição do público visitante através de percursos que podem ou não se concretizar
satisfatoriamente por meio da visão, do tato, da audição e da mobilidade. Pode-se dizer que um
museu possui importância fundamental como o lugar em que todos esses sentidos são acionados
no usufruto dos bens culturais oferecidos e disponibilizados pela comunidade, um museu se
recria ao ser reproduzido em maquete, ao ser visto com as mãos, ouvido, sentido, percebido
pelo olfato.
A acessibilidade pode ser a porta que dá entrada à equiparação de oportunidades,
inclusive a de participação nas atividades culturais para todas as pessoas. Assim, não deve ser
compreendida como um conjunto de medidas que favorecem apenas as pessoas com
deficiência, mas como medidas técnico-sociais destinadas a garantir o acolhimento de todos os
usuários em potencial. Desta forma, o espaço de um museu deve democratizar e oportunizar
aos seus variados públicos o acesso, a permanência e a apropriação, com segurança e dignidade,
da estrutura física e do acervo às pessoas com deficiência, às obesas, àquelas que possuem
muito ou pouca estatura física, idosas, enfim, pessoas com diferentes condições cognitivas e
sensoriais. Por esta ótica, a acessibilidade transcende as questões de ordem arquitetônica e passa
a ser concebida como uma ação de transformação social na medida em que disponibiliza sua
cultura objetivada não apenas para a contemplação, mas, principalmente, para aparelhar um
processo comunicativo que situe as pessoas no seu próprio ‘habitat’, dinamizando novas
relações nos mais diferentes espaços em que vivem, com, e não apesar de, sua diversidade.
Já é de senso comum que todos os indivíduos têm direito ao acesso à cultura, sendo ela
formal ou informal, dentro ou fora do âmbito escolar, entretanto, é sabido que existem muitas
barreiras para que este acesso seja universal, pois a acessibilidade para pessoas com deficiência
é, ainda, muito precária.
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Os museus, nesse contexto, têm como proposta uma educação não formal contribuindo,
através de aspectos culturais e educacionais, para que os conteúdos sejam expostos de um modo
mais prático e visual, entretanto, a inserção de pessoas com deficiência nesses ambientes é, na
maioria das vezes, difícil, pois exige mais do que uma simples mudança na estrutura do espaço.
Tão importante quanto um cadeirante ter acesso a rampas, é o cego ter acesso aos
conteúdos de uma exposição cultural, não se limitando somente ao áudio, mas também aos
outros sentidos do corpo, pois todos os indivíduos têm o direito de frequentar e ver, ouvir, sentir,
tocar e percorrer a experiência.
A teoria Cartesiana que apenas previa os impedimentos físicos do espaço há muito
que se encontra a recuar face a um novo conceito e paradigma que envolve o corpo
em movimento, as expressões corporais, sensoriais e cinestésicas, trata-se da
possibilidade de sentir, de se deixar envolver nessas emoções e sensações na procura
da identidade e de pertença ao que nos rodeia (COHEN, 2012, p. 70).

A inclusão de pessoas com deficiência na sociedade não é algo com o qual estamos
totalmente habituados, muitas vezes nem a própria pessoa com deficiência se sente a vontade
de frequentar locais onde antes não se sentida acolhida, principalmente devido ao preconceito
que lhes atingia. As pessoas com alguma deficiência conseguiram, através de muito esforço, se
sentir parte da sociedade, porém, não com os mesmos privilégios e facilidades daquelas que
não apresentam algum tipo de dificuldade motora ou mental.
O esforço coletivo para que outros recursos, não apenas visuais, sejam expostos às
pessoas com deficiência está a cada dia mais presente em ambientes culturais, segundo Cohen
(2012, p.22), “Trata-se de garantir um direito e, no caso das PcDs, uma percepção ambiental
que envolve o TER ACESSO, o PERCORRER, o VER, o OUVIR, o TOCAR e o SENTIR os
bens culturais produzidos pela sociedade”.
Segundo Tojal (2007), a linguagem empregada em cartazes e legendas em exposições é
muito complexa, fazendo com que nem todos visitantes consigam compreender o conteúdo
exposto. Uma exposição de caráter inclusivo deverá, portanto, oferecer o mesmo conteúdo
adaptado aos diferentes níveis de compreensão e leitura e, no caso de pessoas com deficiências
sensoriais (auditivas ou visuais), adaptar os textos para a escrita Braille assim como na projeção
de vídeos, adicionar legendas ou imagens com intérpretes de língua dos sinais.
Grandes museus como o MOMA (Museu de Arte Moderna), em Nova Iorque, e o
Louvre, em Paris, estão na lista de museus que têm essa preocupação em que todos os visitantes
possam tem uma experiência rica e agregadora. Eles possuem rampas de acesso, sinalizações
táteis, recursos de áudio e vídeo, banheiros adaptados, elevadores, maquetes táteis, etc. que
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fazem parte de um conjunto de itens que foram modificados para que todos possam ter a mesma
experiência ao entrar no museu.
No Brasil, temos como referência o trabalho do Programa Educativo Públicos Especiais
(PEPE), que consiste em dar assistência verbal, não verbal, tátil, sonora, etc. em visitas
educativas para crianças com algum tipo de deficiência. Esse programa faz adaptações para que
todos consigam absorver ao máximo a experiência de um museu.
Mesmo com uma grande mudança no sentido de adaptar museus e exposições, grande
parte do público ainda tem preconceito no que se diz respeito a direitos iguais e acessibilidade.
Segundo Santos (s.d. p. 321),
As pessoas são catalogadas segundo os antigos princípios da Revolução Industrial:
quem não tem total capacidade física, não é considerado apto a interagir activamente
na sociedade, seja essa incapacidade por motivos de idade avançada ou por qualquer
deficiência limitativa.

É papel de grandes instituições de educação e cultura, portanto, mudar esse pensamento
que exclui, ainda muito presente em nossa sociedade. Novas medidas devem prover a cultura,
conhecimento e liberdade de pessoas deficientes para que elas possam crescer identitariamente
e ver o mundo de sua maneira.
O Instituto Brasileiro de Museus – Ibram – órgão regulamentador de normas técnicas,
informa que a acessibilidade dentro de exposições deve ser proporcionada considerando os
principais recursos sensoriais: Folhetos acessíveis; Textos e legendas em Braille e caracteres
ampliados; Publicações acessíveis; Guia de visitação acessível; Recursos de mediação e
comunicação sensoriais; Textos e legendas com escrita simples; Audiodescrição/pessoas com
deficiência visual; Janela de Libras e legenda em português/pessoas surdas e com deficiência
auditiva.
Mesmo tendo ciência de que este processo de acesso globalizado à cultura é lento,
muitas iniciativas no Brasil já vêm mostrando um ótimo resultado, como as que podemos ver
nas imagens a seguir.
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Figuras 2 e 3 – Galeria tátil da Pinacoteca do Estado de São Paulo

Fonte: http://www.arcomodular.com.br/portugues/news/36/15/Galeria-Tatil-da-Pinacoteca. Acesso em
05/08/2020

A Pinacoteca do Estado de São Paulo, localizada na capital, possui um Programa
Educativo para Público Especial (PEPE), no qual promove o acesso de pessoas com todos os
tipos de deficiências através de abordagens e recursos multissensoriais. O Programa, segundo
o site da Pinacoteca, “realiza cursos de formação para profissionais interessados em usar a arte
e o patrimônio como recursos inclusivos e desenvolve publicações para o público deficiente
visual e auditivo”, além disso, para garantir a autonomia de visitação ao público com deficiência
visual, foi desenvolvida a Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras, conforme imagens acima, e
um vídeo guia para o público surdo.
Figura 4 – Piso tátil Museu do Futebol (SP)

Fonte: https://www.museudofutebol.org.br/pagina/acessibilidade. Acesso em 05/08/2020
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O Museu do Futebol, localizado na cidade de São Paulo, foi o primeiro museu da
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo planejado para ser totalmente acessível e, segundo
site do museu, busca constante aprimoramento no “atendimento humano e atento às diferenças”.
Ele possui áudio guias, piso tátil, totens informativos e catálogo do museu em várias línguas,
inclusive, Braille, maquetes táteis, entre outros.
Figuras 5 e 6 – Áudio guia do Museu do Amanhã (RJ)

Fonte: https://encontrointernacionalad.files.wordpress.com/2017/03/o-audioguia-do-museu-doamanhc3a3.pdf. Acesso em 05/08/2020

O Museu do Amanhã, localizado na cidade do Rio de Janeiro, além do áudio guia das
imagens possui pisos e maquetes táteis, rampas, banheiros adaptados, rampas e sinalização
universal e, segundo o site do museu, a acessibilidade foi a “premissa da construção física do
prédio e, principalmente, da relação entre a equipe do Museu e seus visitantes”, através da
“parceria com órgãos públicos, escolas e instituições especializadas na formação de educadores
para identificar oportunidades de visitas adaptadas a pessoas com qualquer tipo de necessidade
especial”.
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Figura 7 – Maquete tátil no Museu Casa Portinari (SP)

Fonte: https://www.museucasadeportinari.org.br/visite-o-museu/acessibilidade/. Acesso em 05/08/2020

O Museu Casa de Portinari, localizado na cidade de São Paulo, possui um Programa
Educativo para Públicos Especiais, desde o início dos anos 1980, quando a instituição passou a
receber visitas de crianças com deficiências de escolas públicas, hospitais psiquiátricos e grupos
de idosos. Além da maquete tátil que permite aos visitantes deficientes visuais conhecer a
disposição espacial do museu, o espaço possui réplicas táteis de obras bi e tri dimensionais,
textos em braile, acessos adaptados, entre outras facilidades.
Embora existam estas iniciativas nos espaços apresentados, os museus brasileiros ainda
têm muito a melhorar. Segundo Ferreira e Lima (2010), um museu verdadeiramente inclusivo
deve criar programas e atividades que possibilitem que as pessoas portadoras de algum tipo de
deficiência participem das exposições e atividades ativamente. Para as autoras, isso pressupõe
“mudanças nas práticas habituais, nas políticas e nos procedimentos adotados. E, então, será
esclarecedor e não haverá mais o entendimento que o Museu á acessível somente porque oferece
um tem de uso para o público especial [...]” (FERREIRA, LIMA, 2020, p. 18).
Pressupostos teóricos e metodológicos
A deficiência visual constitui-se da perda total ou parcial da visão, seja ela congênita ou
adquirida e, de acordo com a sua condição, as pessoas com deficiência visual podem ser cegas
ou ter baixa visão (LARAMARA, 2015).
A diminuição da visão pode ocorrer em quatro níveis: leve, moderada, severa ou
profunda e ausência total de visão. Dessa forma, dividem-se esses indivíduos em dois grupos:
os legalmente cegos e os com baixa visão, conhecidos como os de visão subnormal
(BÄRWALDT, 2008).
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Segundo Cerqueira & Ferreira (2012), na educação especial de deficientes visuais os
recursos didáticos podem ser obtidos por uma das três seguintes formas: Seleção, que é a
utilização de recursos também utilizados pelos alunos de visão normal sem sofrerem
adaptações, como, por exemplo, alguns jogos com peças sólidas. Adaptação, que é a utilização
de materiais que através de algumas alterações tornam-se aptos para o ensino de alunos
deficientes visuais. Confecção, que é a criação de utensílios simples, com materiais acessíveis
de baixo custo ou recicláveis e, se possível, desenvolvidos juntamente com o próprio aluno.
Estes materiais devem ser abundantes, para um maior número de alunos poder utilizá-los;
diversificados, para atrair o interesse dos usuários, e expressivos, para satisfazer pontos da
percepção tátil e ou visual, no caso de alunos com baixa visão.
Na seleção, adaptação e confecção dos materiais didáticos para os deficientes visuais
deve-se levar em consideração alguns pontos importantes como: o tamanho de materiais e peças
utilizadas, pois sendo muito pequeno pode não haver detalhamentos necessários e sendo muito
grande pode prejudicar a assimilação como um todo. A interpretação tátil, cuja qual o material
precisa possuir um relevo compreensível e, se possível, de diferentes texturas para melhor
destaque. Aceitação, o material utilizado não deve provocar rejeição ao manuseio, o que pode
ocorrer com materiais que irritem a pele. Estimulação visual, o material deve conter cores fortes
e de grande contraste para melhor estímulo da visão funcional do utilizador. Veracidade, o
material precisa ter sua representação o mais fiel possível do modelo original. Praticidade no
manuseio, o material deve ser simples e de fácil e prático manuseio. Durabilidade, os materiais
utilizados na confecção devem ser resistentes e não estragarem, considerando o grande
manuseio. Segurança, os materiais não devem oferecer riscos a quem for utilizar.
A partir destas definições de material didático especial, a Universidade Feevale, a
Universidade Lusíada de Lisboa, Universidade de Évora e o Instituto Politécnico de Leiria, de
Portugal, realizam um estudo intercontinental de pesquisa intitulado projeto Sensebook –
Livros Multissensoriais, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).
Este projeto tem como principal objetivo contribuir para a educação inclusiva de pessoas
com deficiência através do desenvolvimento de uma metodologia para a criação de kits de livros
multiformato, de leitura multissensorial. Estes novos materiais contemplarão um Design
Inclusivo baseado em tecnologias de informação e comunicação, estratégias de adaptação
audiovisual e de comunicação alternativa. Estes kits de leitura inclusiva permitirão o acesso a
todos, com especial relevância para pessoas com cegueira, surdez ou deficiência intelectual.
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A metodologia projetual utilizada nesse projeto é Inclusive Design Toolkit (Conjunto de
Ferramentas de Design Inclusivo), elaborada por um grupo de pesquisadores da equipe de
Design Inclusivo do Centro de Design de Engenharia da Universidade de Cambridge. Esta
metodologia leva em consideração a diversidade de usuários que abrangem uma variedade nas
capacidades, necessidades e aspirações. As questões fundamentais de design são resolvidas
através de sucessivos ciclos de exploração de necessidades, criando conceitos e avaliando
opções, orientadas pelo gerenciamento de projetos.
O Design inclusivo possui quatro fases principais, são elas: gerenciamento, pesquisa,
criação e avaliação. A primeira fase é o gerenciamento de projetos, que é de suma importância,
pois é nele que ocorre a formação das etapas e de quando partir para a próxima fase. As
atividades desenvolvidas nesta fase são: verificação do projeto e organização do que será
executado a seguir, aperfeiçoamento dos objetivos do produto e comprovação de que todos os
participantes do projeto estejam em comum acordo com a finalidade dele.
A pesquisa é apresentada na segunda etapa e ela consiste em adquirir uma compreensão
mais aprofundada dos quesitos que o produto precisa desempenhar. Tem como função conferir
se todas as partes interessadas serão beneficiadas pelo produto. Sendo assim, é realizado um
levantamento para qual tipo de usuário será voltado este projeto, observar os usuários para
perceber quais são suas necessidades, utilizando de entrevistas e realizando oficinas com os
alunos. Descrever como o produto será utilizado e listar as necessidades capturadas nas etapas
anteriores.
A fase três abrange a criação, onde foram executadas as possíveis soluções para atender
as necessidades e critérios apresentados anteriormente na pesquisa. É nesta fase que se
realizaram os protótipos, testados e validados. As atividades constituem em estimulação de uma
variedade de ideias, criação de conceitos combinando ideias em soluções completas que possam
corresponder às necessidades e desenvolvimento de protótipos para demonstrar melhor o
conceito.
A avaliação trata-se da quarta e última fase, onde se realizou a revisão dos conceitos
para determinar o quão bem eles atendem às necessidades, sendo de suma importância para ter
certeza de que as necessidades serão atendidas. Para uma boa avaliação dos conceitos,
primeiramente é necessário definir os critérios avaliativos que serão utilizados para julgá-los.
Sendo assim estes critérios serão utilizados no teste dos conceitos com especialistas e usuários.
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A exposição
Uma das ações pensadas a partir do projeto Sensebook é a exposição que será realizada
no Museu Nacional do Calçado, conforme apresentamos na introdução deste artigo.
Esta atividade visa proporcionar às crianças com algum tipo de deficiência visual o
conhecimento da história da indumentária desde a Pré-História até os diais atuais. Os materiais
multiformato/multissensoriais são fundamentais para que as crianças cegas e com baixa visão
tenham um aprendizado significativo, já que exposições acessíveis voltadas para crianças não
ocorrem frequentemente.
A metodologia utilizada para esta etapa da atividade foi a seguinte: primeiro realizamos
um estudo bibliográfico da indumentária desde a pré-história até os dias atuais, escolhemos
imagens de referência que foram usadas como base para os croquis e posterior desenvolvimento
de protótipos das roupas para as bonecas que serão expostas.
A seguir um exemplo do trabalho realizado, com a imagem referência e o croqui
realizado.

Figura 8 - Referência e croqui da pré-história

Fonte: HEIDRICH et all, 2019

A partir dos croquis foram criados protótipos de roupas dos diversos períodos
pesquisados que foram confeccionadas com modelagens e materiais diferenciados que possam
ser percebidos pelo toque, como podemos ver a seguir:
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Figura 9- Bonecas para exposição

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 10 – Bonecas para exposição

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 11 – Bonecas para exposição

Fonte: Elaborado pelos autores

O próximo passo será a produção textual na qual explicaremos de uma forma simples a
vestimenta do período. Este texto será escrito em braile, o texto terá contraste (fundo preto e
fonte branca e fundo branco com fonte preta), será realizado um vídeo em libras e com som e
faremos uso do Portal Aragonés de Comunicação Aumentativa e Alternativa (ARASAAC).
Este Sistema Aumentativo e Alternativo de Comunicação (SAAC) inclui diversos sistemas de
símbolos, mas o usado neste projeto é o pictográfico que é utilizado por pessoas que possuem
dificuldade de comunicação.
Figura 12: Proposta de descrição dos objetos expográficos utilizando o
ARASAAC

Fonte: Elaborado pelos autores

ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XII – Diciembre, 2020 - Nº 24 – ISSN: 1688-5317. Uruguay

Figura 13: Proposta de descrição dos objetos expográficos em Fonte Ampliada

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 14: Proposta de descrição dos objetos expográficos em Braille

Fonte: Elaborado pelos autores

Para a pessoa surda terá o acesso aos links no YouTube com o vídeo de uma intérprete
em LIBRAS, descrevendo o conteúdo de cada fase histórica. A pessoa com deficiência fará a
leitura, com ajuda do seu celular, de um Código QR (código de barras, com fácil acesso migra
para imagens, links, textos, etc) que redirecionará ao site. No site será apresentado o vídeo com
a descrição em LIBRAS, conforme exemplo abaixo (BAUERMANN FILHO, 2020):
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Figura 15: Proposta ilustrativa de descrição com o vídeo de uma intérprete
em LIBRAS e QR Code

Fonte: BAUERMANN FILHO (2020)

Figura 16: Proposta ilustrativa de livro que ficará ao lado da boneca, na imagem
apresenta a ordem das páginas.

Fonte: BAUERMANN FILHO (2020)
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Figura 17: Imagem ilustrativa e ampliada da proposta de livro.

Fonte: BAUERMANN FILHO (2020)

Os materiais demostrados serão impressos em um único livro, com a página em
Braille, com fontes ampliadas e com o ARASAAC. Outro recurso que pretendemos
utilizar é a Pentop, que são canetas destinadas a leitura de livros interativos e que
produzem a sonorização do material gráfico que é codificado pelo computador e,
posteriormente, é impresso no livro didático para ser lido pela caneta que possui um
sensor na ponta que ao aproximar do livro reproduz o áudio (PENTOP, 2019). As
Pentop possibilitam um compartilhamento maior com os espectadores da mostra,
principalmente com as crianças, com ou sem deficiência (BAUERMANN FILHO,
2020).
Figura 18: Caneta Pentop com audiodescrição
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O livro com a descrição de cada década por página, ficará ao lado das bonecas,
para oportunizar a participação dos espectadores na mostra.

Considerações finais
A partir das análises sobre museu, acessibilidade e de recursos sensoriais para a
construção da exposição, pode-se dizer que o trabalho multidisciplinar pretende contribuir para
o processo inclusivo dentro do espaço cultural. Neste texto, é apresentado o papel social que o
museu exerce na sociedade que está inserido, o qual pode ser considerado um subsídio de
contribuição da educação fora dos ambientes escolares e/ou também pode se tornar um
ambiente segregatório, na medida que, como apresentado, é comum a não adesão aos
mecanismos que viabilização a inclusão de pessoas com deficiência nos espaços sociais,
públicos e privados. Em vista disso, aponta-se que a definição de museu é superada atualmente,
pois com a utilização de tecnologias, materiais sensoriais, exposições em multiformatos, tornase um ambiente de conhecimento com pleno aproveitamento para uma única causa: a
acessibilidade.
Com este projeto pretendemos, não só proporcionar um momento de aprendizagem às
crianças com e sem deficiência visual, como também valorizar um espaço museológico e as
manifestações artísticas e culturais ali exibidas. A utilização pela comunidade de museus para
atividades inclusivas pode proporcionar um sentimento de pertencimento a estes espaços ao
mesmo tempo em que a cultura é democratizada.
Além disso, este tipo de atividade proporcionará uma atitude reflexiva sobre outras
formas de sentir para todos os visitantes da exposição.
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