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Resumo. Este artigo descreve a pesquisa que está sendo realizada sobre 

audiodescrição no contexto da educação patrimonial, utilizando uma capela 

centenária como estudo de caso.  A audiodescrição gravada é um recurso de 

acessibilidade que proporciona a inclusão das pessoas com deficiência visual 

no meio cultural. Essa tecnologia já vem sendo utilizada em algumas cidades, 

mas ainda não está muito bem formalizado o modo como essa audiodescrição 

deve ser construída e ofertada, contribuições esperadas como resultado desta 

pesquisa.  

1. Introdução 

A acessibilidade é um tema que está diretamente relacionado à prática da inclusão, 

proporcionando a participação das pessoas na sociedade. A mesma vem sendo tratada em 

fóruns e debates pelo mundo, porém tornar locais públicos acessíveis a todos nem sempre 

é uma tarefa simples, uma vez que envolve custos muitas vezes altos. Cinemas, museus e 

teatro ainda estão distantes de muitas pessoas como as com deficiência visual. Segundo o 

IBGE (2010), no censo de 2010 foram contabilizadas mais de 45 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência. Entre as deficiências pesquisadas a visual foi a mais frequente, 

totalizando 35,8 milhões com algum grau da deficiência. Mesmo com esse número 

significativo, o direito ao conhecimento patrimonial é dado a poucos.  

 No Brasil, a acessibilidade começou a ser discutida com mais ênfase quando foi 

criada, em 2000, a lei nº 10.098 que define as normas gerais e critérios básicos para 

possibilitar a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, eliminando os obstáculos em ambientes públicos. Esta lei foi regulamentada em 

2004 com a criação do decreto nº 5.296 que conforme cita Franco, “[...] determinou a 

implantação de três sistemas que garantiriam o amplo acesso desses cidadãos ao 

audiovisual – o closed caption, a LIBRAS e a audiodescrição, e definiu, formalmente, a 

atividade da audiodescrição.” (FRANCO, 2010, p. 2). Ainda sobre a acessibilidade, Sarraf 

intensifica a importância da inclusão social (2008, p.38) ao indicá-la como “[...] uma 

forma de concepção de ambientes que considera o uso de todos os indivíduos 

independentes de suas limitações físicas e sensoriais, desenvolvidas a partir dos conceitos 

do movimento de inclusão Social. O conceito influencia os avanços da CIF (Classificação 

Internacional de Funcionalidade) em relação à melhoria da qualidade de vida da 

população.”.   

 Para proporcionar a acessibilidade de deficientes visuais em ambientes culturais, foi 

criada a audiodescrição que possibilita transformar imagens e cenas em palavras. A técnica 

de audiodescrição pode ser aplicada em museus, cinemas e teatros, podendo ser ao vivo 



  

ou gravada sendo disponibilizada em mp3 com fones de ouvido. Oliveira (2011, p.21) 

relata em seu estudo que a audiodescrição teve sua origem nos museus em 1952 na 

Europa, com a criação do primeiro áudio-guia criado pelo museólogo Willem Sandberg 

para o Museu Steidelijk na Holanda. Em muitos países foram criadas normas para a 

criação de audiodescrições, possibilitando uma padronização e qualidade. Franco (2010) 

salienta a importância de pesquisas acadêmicas na área da audiodescrição, para o 

desenvolvimento de normas ou manuais. 

A importância da pesquisa sistemática para o desenvolvimento de um manual 

ou de uma norma, ou seja, de um modelo que deverá ser seguido, reside no 

fato de que ela respalda e, consequentemente, justifica as decisões tomadas 

pelo grupo de trabalho ao estabelecer determinadas normas. No caso da 

audiodescrição, a pesquisa sistemática sobre tipos de roteiros, sua aplicação e 

recepção pelo público-alvo vem justificar objetiva e incontestavelmente 

qualquer decisão a ser tomada em termos de elaboração de uma norma. 

(FRANCO, 2010, p. 4). 

 Com o avanço da tecnologia e de pesquisas, atualmente, a audiodescrição é uma 

realidade em muitos países, inclusive no Brasil. Na cidade de Porto Alegre no estado do 

Rio Grande do Sul, encontramos o Museu Joaquim Felizardo que possui um setor todo 

audiodescrito. Cada peça exposta possui uma audiodescrição com o contexto histórico da 

peça e sua descrição. Porém, essa técnica ainda não está bem fundamentada. Em diversos 

artigos encontramos muitas formas de se elaborar uma audiodescrição, mas nada 

formalizado nem padronizado. 

 A pesquisa Audiodescrição no Contexto da Educação Patrimonial tem como 

objetivo geral analisar as principais ferramentas e técnicas que são utilizadas para construir 

uma audiodescrição patrimonial e aplicar no contexto da Capela São José do Unilasalle. 

Através de estudos das principais técnicas de audiodescrição utilizadas, será definida qual 

a melhor maneira de elaborar o roteiro da audiodescrição gravada. Após será avaliada pelo 

grupo de voluntários composto por: especialistas, deficientes visuais e idosos. A partir da 

avaliação desse grupo de voluntários, será conduzida uma análise qualitativa onde será 

observada, principalmente, a aceitação e o funcionamento do produto desenvolvido, caso 

necessário. Assim, como fruto deste projeto, além de um guia para construção de novas 

audiodescrições e uma primeira versão de audiodescrição para a Capela São José, espera-

se contribuir para o (total) acesso de cegos aos mais variados locais e atividades 

derrubando as atuais barreiras.  Este projeto não irá somente contribuir para o acesso de 

pessoas com deficiência visual, mas também para o ensino do patrimônio cultural, pois 

segundo Schneider e Vanzin (2012, p 2), a evolução tecnológica apresenta diversos 

recursos que podem auxiliar no aperfeiçoamento das interações entre alunos cegos, 

professores, pesquisadores e alunos sem nenhuma deficiência.  

2. Metodologia para criação da Audiodescrição 

A metodologia para a construção das audiodescrições seguirá a princípio seis etapas: (1) 

fotografar os vitrais da Capela São José; (2) criar os dois modelos de roteiro sendo  o 

primeiro breve, objetivo e totalmente descritivo, o segundo terá a contextualização 

histórica e didática dos vitrais descrevendo o motivo da escolha de cada vitral, quando 

foram colocados qual a relação entre eles; (3) construção da audiodescrição; (4) gravação 



  

a partir de um roteiro escrito utilizando o software livre Audacity; (5) refinamento do 

conteúdo da audiodescrição a partir de observação direta, dados históricos obtidos via 

acervo do Museu e Arquivo Histórico La Salle (MAHLS) e informações sobre o 

significado (simbolismo) dos vitrais com apoio de pesquisadora do Unilasalle; (6) 

avaliação por especialistas. 

 A Capela São José é um local rico em detalhes físicos e históricos. Mesmo tendo 

fechado escopo neste local, dentro de um contexto de patrimônio cultural mais amplo, 

ainda assim haveria muitos elementos a serem audiodescritos. Para realizar a pesquisa foi 

necessário delimitar o objeto de estudo, definindo-se o ambiente (geral) e os vitrais como 

os primeiros a serem audiodescritos.  O processo da criação da audiodescrição teve início 

com o registro em fotografia de todos os vitrais dos mais variados ângulos 

proporcionando uma maior riqueza nos detalhes de cada vitral. A Figura 1 e 2 apresentam 

duas fotografias da capela: uma visão da entrada principal e um dos vitrais. Para a 

elaboração do roteiro levou-se em consideração a descrição do vitral em um contexto 

físico, descrevendo cores e detalhes do que existe no vital. Finalizando com a descrição 

histórica do vitral.  Os vitrais possuem um contexto histórico que precisam ser inseridos 

na audiodescrição, explicando o significado do vitral  e seu lugar na história do local onde 

ele esta inserido. 

 

Figura 1: Vitral da Capela 

São José – Unilasalle 

 

Figura 2: Capela São José – Unilasalle 

3. Primeiros Resultados 

Para se iniciar o roteiro da audiodescrição dos vitrais, primeiramente realizou-se uma 

visita ao Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, por ser pioneiro no município de 

Porto Alegre em criar ambientes acessíveis através da audiodescrição, e entrevista com a 

responsável Márcia Beatriz do Santos, para observar como o processo de audiodescrição 

é realizado. O processo ainda não possui uma metodologia ou norma regulamentada, mas 

já é aplicado no museu, em algumas obras literárias e também em filmes exibidos pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As audiodescrições dos objetos expostos no 

museu, seguem um roteiro detalhado com a descrição física do objeto e também é 

realizada uma pesquisa daquele objeto na história. A audiodescrição possui duas etapas a 

primeira etapa é a descrição do objeto ou obra, já a segunda etapa é a orientação de para 

onde a pessoa precisa seguir, se direita ou esquerda e quantos passos precisa dar até o 

próximo objeto. Importante é que haja uma diferenciação na voz para as etapas , de 

preferência que sejam vozes diferentes, mantendo assim uma atenção do ouvinte.   



  

 A segunda etapa da elaboração do roteiro da audiodescrição foi o registro 

fotográfico de todos os vitrais para a descrição breve e objetiva das caracteristicas e  que 

esta em andamento. A última etapa do roteiro antes da gravação será a contextualização 

histórica e o significado (simbolismo) dos vitrais, para compor o roteiro e iniciar a 

gravação dos áudios. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 

pois após será realizada uma avaliação por especialistas da área de museologia, de 

educação e de acessibilidade para assim chegar aos resultados do projeto. 

4. Considerações Finais 

O trabalho em andamento aqui apresentado permitirá ao mesmo tempo avançar nas 

metodologias para construção de audiodescrição, e ajudar na divulgação da importância 

da acessibilidade à cultura. Existem vários trabalhos relacionado a acessibilidade em 

museus, mas em menor quantidade em patrimônios materiais como igrejas, capelas e 

prédios históricos. Quando neste contexto buscamos a questão de acessibilidade para 

deficientes visuais, temos ainda um menor número de trabalhos. Deste modo, esse trabalho 

também pode contribuir para motivar novos pesquisadores a trabalhar nesta temática e 

para gerar produtos que possam ser utilizados pela comunidade.  

 O conjunto de imagens juntamente com as audiodescrições será compartilhado 

com um grupo de pesquisadores do Mestrado Profissional em Memória Social e Bens 

Culturais do UNILASALLE. Deste modo, como trabalho futuro será elaborado um 

material didático dos vitrais, contextualizando o significado de cada vitral e qual o motivo 

de ter aquele vitral, podendo ser ouvida tanto por cegos quanto por videntes.  Também 

ficará como trabalho futuro criar outros conjuntos de audiodescrições que permitam 

acesso à totalidade das informações sobre a capela utilizada como estudo de caso, bem 

como de prédios e estatuários adjacentes.  
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