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[A ordem enciclopédica dos nossos conhecimentos] consiste em reunir no 

menor espaço possível, e colocar, por assim dizer, o Filósofo nesse vasto 

labirinto em um ponto de vista elevado de onde ele possa perceber a um só 

tempo as Ciências e Artes principais; ver de relance os objetos de suas 

especulações, e as operações que pode realizar a partir deles; distinguir os 

ramos gerais dos conhecimentos humanos, os pontos que os separam ou os 

unem; e entrever eventualmente os caminhos secretos que os aproximam. É 

uma espécie de mapa-múndi que deve mostrar os principais países, sua 

posição e dependência mútua, o caminho em linha reta que vai de um a outro; 

caminho muitas vezes repleto de obstáculos, que não pode ser conhecido em 

cada país a não ser pelos seus habitantes ou por viajantes, e que não será 

exibido a não ser em mapas singulares com muitos detalhes. Esses mapas 

singulares serão os diferentes artigos da nossa Enciclopédia […]. 

(NAPOLITANO, 2018). 
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RESUMO 

 

Este ensaio monográfico de conclusão de curso de graduação de Produção Cultural  tem 

como objetivo estudar como deficientes visuais podem ter acesso a uma experiência 

singular no museu atravésda audiodescrição. Para melhor apreciar o contexto histórico, 

relatamos o atendimento ao deficiente visual no mundo e no Brasil, a criação do 

Instituto Benjamin Constant (IBC), o surgimento do Museu do IBC até a Exposição 

Comemorativa do Bicentenário de Nascimento de Louis Braille - que dá ênfase ao 

inventor do sistema braille de escrita como um inovador. Verificamos a possibilidade do 

uso da audiodescrição no museu partindo da premissa de que a audiodescrição deve ser 

uma tradução do visual ao sonoro. Entretanto, a aplicação da audiodescrição, tem sido 

estruturada pelo conceito da descrição objetiva e neutra que quer dar acesso ao 

deficiente visual a uma incursão no mundo das pessoas com a visão. Com a leitura dos 

trabalhos mais recentes de vários autores nacionais e internacionais sobre os métodos e 

processos para a audiodescrição, percebemos que uma sistematização de  critérios de 

outros campos, como o da tradução e da semiótica, está sendo gradualmente concebida 

e posta em prática com termos novos na produção de audiodescrição como 

intertextualidade e configurações espaço-temporais. Assim, as ferramentas da 

audiodescrição de programas audiovisuais e de teatro, podem ser adaptadas para a 

descrição de objetos do museu. Finalmente, sugerimos que o produtor cultural pode 

colaborar na mediação dos objetivos museológicos, com o uso da audiodescrição no 

museu para a construção do conhecimento dos deficientes visuais, garantindo assim a 

tão necessária acessibilidade nos equipamentos culturais. 

 

Palavras-Chave: 

Audiodescrição. Braille. Deficiente Visual. Experiência. Museu. Produção Intelectual. 
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ABSTRACT 

 

This monographic essay for the graduation for cultural producer, has the objective to 

study how visually impaired people can have access to the singular experience in a 

museum, with the use of the audio description.  For a better appreciation of the storical 

context, we report the care for the blind in the world and in Brazil, the creation of the 

Institute Benjamin Constant (IBC) in Rio de Janeiro, the resurgence of the IBC's 

Museum, up to the Commemorative Exhibition for the Bicentenary of Birth of Louis 

Braille - that emphasizes the inventor of braille writing system as an innovator.  Then 

we verify the possibility of using the audio description within the museum.  We came 

from the original premise that audio description must be a translation from the visual to 

the audible.  However, audio description as an application has been structured by 

objective and neutral concepts that limit the blind to access the visual world as an 

incursion.  With the reading of recent works from various national and international 

authors about methods and processes for the audio description, we sensed that a 

systematization of criteria from other fields, as translation and semiotics, is gradually in 

course to being conceived and put to practice, with new terms for the audio description 

production as intertextuality and space-time configurations. As such, the tools for audio 

description for audiovisual and theater programmes, might be adapted for describing 

objects in a museum. Finally, we suggest that the cultural producer may collaborate  in 

mediation of museological objectives with the use of audio description within the 

museum for the construction of knowledge for the visually impaired, granting the 

necessary acessibility to the cultural equipments. 

 

Keywords: 

Audio description. Blind. Braille. Experience. Museum. Intellectual Production. Visual 

Impaired. 
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1 INTRODUÇÃO: O DEFICIENTE VISUAL NO MUSEU 

 Como fazer acessível para deficientes visuais uma exposição no museu e ao 

mesmo tempo aumentar seu alcance para um público maior? A proposta de utilizar a 

audiodescrição no museu foi se tornando, ao longo da pesquisa bibliográfica deste 

trabalho, uma possibilidade real, efetiva e promissora. 

 No caso de deficientes visuais, há uma enorme variedade de causas da cegueira, 

tanto de nascença quanto a causada por doença ou acidente. Mesmo com o 

processamento de imagens pelo cérebro do deficiente visual estar comprometido é de se 

supor que o restante do processamento do cérebro do individuo continue operando e 

assim ser capaz de processar dados percebidos pelos sentidos remanescentes, assim 

como processar as informações recebidas para gerar conclusões. Portanto, o deficiente 

visual pode receber os dados e informações de uma exposição utilizando os outros 

sentidos remanescentes. 

 Kolb e Whishaw (2002, p. 490), afirmam que "grande parte de nosso 

aprendizado é verbal". Então, grande parte de nossos processos de aprendizado 

acontecem em situações sociais de comunicação com o uso de linguagem. 

 A acessibilidade tem na audiodescrição uma ferramenta eficaz para traduzir o 

visual ao sonoro de um filme ou de uma peça de teatro. Pozzobon (2008), uma 

especialista brasileira, afirma que a audiodescrição deve 'concretizar a imagem' do 

audiovisual para o deficiente visual com uma linguagem objetiva e clara. Durante a 

pesquisa deste trabalho, ficou claro que a audiodescrição se mostra um pouco idealizada 

ao querer ser uma forma objetiva e neutra de descrever. Então, desenvolvemos a 

pesquisa deste trabalho para conhecer melhor o repertório técnico, encontrar palavras-

chave e relacionar o seu uso, na teoria e na prática. 

 As hipóteses iniciais do uso da audiodescrição, foram se mostrando embasadas 

em um paradigma da tradução do visual ao sonoro, ao invés de considerar como ponto 

de partida a percepção do deficiente visual, como os que nos avisa Masini: 

[...] chamo de limite o ponto máximo, a fronteira separando o que sabemos 

poder do que sabemos não poder mais. É diferente de limitação, obstáculo 

imposto pela vida (deficiência física ou condições subumanas de 

sobrevivência), o que nos confere fronteiras específicas. Assim limites são 

medidas subjetivas, fruto de nosso próprio julgamento. Limitações seriam 

imposições objetivas, impedimentos com os quais temos que lidar 

independentemente dos critérios que aplicamos a nós mesmos. (MASINI, 

2013, p.47-48). Grifos do autor. 
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 Para desenvolver este trabalho a metodologia escolhida foi a da revisão 

bibliográfica. Esta revisão de textos recentes, de profissionais de audiodescrição 

nacionais e internacionais, revelou uma preocupação intensa de atender as necessidades 

do público deficiente visual, indicou elementos para uma abordagem metodológica, não 

para ter receitas com ingredientes e passo-a-passo, mas para se ter critérios ao se 

proceder a produção de uma audiodescrição. 

A motivação básica para lançar o ADLAB foi a necessidade de definir e 

criar, in cooperação com parceiros da industria e provedores de serviços, uma 

série efetiva e confiável, prática de diretrizes educacionais para a prática da 

audiodescrição, usáveis por toda Europa. (MASZEROWSKA, MATAMALA 

e ORERO, 2014, p.1, tradução nossa.)1 

 A idéia deste trabalho surgiu da perspectiva de levar a Exposição Comemorativa 

do Bicentenário do Nascimento de Louis Braille do Museu do Instituto Benjamin 

Constant para ser publicada em um site na web. Dessa forma, se mostrou necessário 

uma readequação de conceitos do campo da audiodescrição e, também, do campo da 

tradução, pois se mostrou evidente seus impactos na prática da audiodescrição em um 

projeto de museu virtual para deficientes visuais. 

 Assim, aqui ao refletimos sobre a audiodescrição do audiovisual, vamos tentar 

configurar o uso da audiodescrição para facilitar a síntese de conhecimento, partindo da 

experiência em uma exposição. Interdisciplinaridade, neurociência, experiência 

singular, foram algumas palavras encontradas ao longo da pesquisa. 

 O capítulo dois apresenta o processo histórico do atendimento ao deficiente 

visual no mundo. Oficialmente, o atendimento ao deficiente visual se iniciou no Brasil 

com a criação do Instituto Imperial dos Meninos Cegos por Dom Pedro II, em 1854, 

instituição posteriormente denominada Instituto Benjamin Constant, localizada no 

bairro da Urca na cidade do Rio de Janeiro. 

 A partir do histórico do Instituto Benjamin Constant (IBC) apresentamos como 

se estrutura o seu Museu (Museu do IBC) que preserva equipamentos, objetos de uso, 

documentos, assim como material didático usado na educação dos deficientes visuais. 

 Abordamos a Exposição Comemorativa do Bicentenário do Nascimento de 

Louis Braille do Museu do IBC (Exposição Louis Braille), que apresenta o criador do 

                                                 
1
The basic motivation for the launching of ADLAB was the need to define andcreate, in cooperation with 

industrial partners and service providers, a series ofeffective and reliable, practical and educational 

guidelines for the practice of audiodescription (AD), usable throughout Europe. 
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sistema de escrita e leitura usado para alfabetizar deficientes visuais em todo o mundo. 

Nesta exposição, Braille é apresentado como um inventor-criador-inovador. 

 No capitulo três tratamos da Exposição Louis Braille no Museu do IBC. 

Buscamos conceitos e proposições teóricas, sobre a influência da memória e a 

aprendizagem, para tentar compreender como a exposição com uma coleção de objetos 

pode comunicar significados para o território cultural dos deficientes visuais. Além 

disso, refletimos sobre como essa exposição pode ser lida e interpretada como uma 

narrativa que visa articular a experiência dos visitantes. As relações conceituais entre a 

intencionalidade expressiva da curadoria e a apreciação, então, nos falam da capacidade 

da interação, de influenciar o entendimento do visitante na sua experiência pessoal e 

estimular a compreensão e construção do conhecimento. 

 No capítulo quatro apresentamos a acessibilidade como uma qualidade 

educativa. Descobrimos a importância do tato para o deficiente visual, com notícias do 

Museu Omero de Aldo Grassini (Ancona, Itália), que estimula o toque que 'acaricia' a 

obra para conhecê-la. Pensamos a acessibilidade com a audiodescrição. Apresentamos 

alguns dos problemas mais extremos da audiodescrição e investigamos metodologias 

atuais, até considerarmos a audiodescrição a partir de objetos numa exposição. 

 Finalmente, no capítulo cinco fazemos considerações finais sobre o que 

pesquisamos, sugerindo a participação ativa de produtores culturais para contribuirem 

na expansão das ações museológicas, no suporte a curadoria de exposições, 

enriquecendo os processos de difusão cultural. Acreditamos que o uso da 

audiodescrição na exposição pode levar mais informações aos visitantes da exposição 

no Museu do IBC e, eventualmente, ser utilizada para expandir a exposição aos 

visitantes de outras cidades e regiões através de um projeto de museu virtual para 

deficientes visuais. 
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2 HISTÓRICO DO ATENDIMENTO AO DEFICIENTE VISUAL 

 A pessoa com deficiência visual não consegue perceber nem o contorno nem a 

forma dos objetos a distância. Assim, não consegue identificar as relações dos objetos 

entre eles e o mundo que está ao seu redor. O deficiente visual precisa de uma formação 

educacional diferenciada para começar o processo de interpretar os sinais do ambiente 

que lhe chegam a partir de outros sentidos, como o tato e a audição, para compor o 

panorama em que se encontra. 

 Oliveira (2002, p.45), apresenta no seu estudo da etimologia das palavras, quatro 

vertentes semânticas: a cegueira como 'escuridão', ligado à dispersão e ao erro; a 

cegueira como 'confusão', que se relaciona com o misturado e perturbado; a cegueira 

como 'oclusão', no sentido de encoberto ou oculto; e a cegueira como 'enfumaçada', que 

vem do grego 'tyflós' - que dá origem aos termos tiflologia (instrução de cegos) e 

tiflografia (escrever em relevo para uso dos cegos). 

 O uso histórico das palavras deu origem ao mito de se precisar ver para 

compreender. 

Parece que tudo se passou como se, havendo considerado as enfermidades 

sensoriais (como) obscurecedoras da inteligência, perturbadoras do espírito e 

falseadoras da realidade externa, diz Pierre Henri, sugerindo que a ausência 

da sensibilidade da visão tem sido tratada como uma perda de poder de 

entendimento e compreensão. (OLIVEIRA, 2002, p. 52). 

 Em um artigo, as professoras Santin e Simmons, Mestras em Educação e co-

diretoras dos Serviços Educacionais Especiais em Toronto, no Canadá, elaboram o 

conceito de que o sentido da visão articula a percepção do espaço e apontam as 

consequencias de sua falta: 

A visão não pode ser considerada isoladamente, mas somente conforme a sua 

contribuição ao funcionamento sensorial total (do individuo). A visão é o 

nosso elo primário de ligação com o mundo objetivo, proporcionando 

informações constantes e verificação imediata, e permitindo que os elementos 

(do ambiente) sejam apreendidos em forma já integrada [...] Faltando a visão, 

os sentidos restantes: audição, tato, olfato e paladar, têm de funcionar sem a 

informação e integração que a visão proporciona.Por conseguinte os dados 

originados dos outros sentidos são intermitentes, fugidios, seqüenciais e 

necessariamente recebidos de forma fragmentada. (SANTIN e SIMMONS, 

1996, n.p.). 

 Desde sempre existiram pessoas com algum tipo de deficiência física. Em várias 

culturas prevaleceram atitudes de pouca empatia ou até de total descaso. Há registros de 

várias sociedades antigas que relatam sua incapacidade de lidar com pessoas com 
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deficiências, mesmo com costumes brutais de deixar morrer os deficientes. Por outro 

lado, conforme Garcia (2012), existem: 

[...] evidencias arqueológicas nos fazem concluir que no Egito antigo, há 

mais de cinco mil anos, a pessoa com deficiência integrava-se nas diferentes 

e hierarquizadas classes sociais - faraó, nobres, altos funcionários, artesãos, 

agricultores, escravos. A arte egípcia, os afrescos, os papiros, os túmulos e as 

múmias estão repletos dessas revelações. O Egito Antigo foi por muito tempo 

conhecido como a Terra dos Cegos, porque seu povo era constantemente 

acometido de infecções nos olhos, que resultavam em cegueira. (GARCIA, 

2012, n.p.). 

 Sobreviveram registros da medicina egípcia da Escola de Anatomia de 

Alexandria, de 300 a.C., em que se mencionam cegos trabalhando com atividades 

artesanais; ou seja; pessoas com deficiência que eram de certa forma aceitas e incluídas 

na sociedade. 

 A cultura grega, uma das referências da civilização ocidental, tem como uma das 

fontes de sua cultura, as narrativas de poemas épicos como a Ilíada. Criado por Homero, 

um autor cego que viveu em época anterior ao séc. VII a.C., este poema narra o cerco a 

Tróia e a Odisséia e conta as viagens de Ulysses para retornar à sua casa natal. 

 Outra referência, também da antiguidade, descreve como deveria ser o 

comportamento face aos deficientes. Na Biblia, no Velho Testamento, no livro da 'lei 

dos sacerdotes' (Levitico 19:14),  está escrito que o Senhor falou a Moisés: 

Não amaldiçoem o surdo nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas 

tema o seu Deus. (Biblia Online, n.p.). 

 Encontramos ainda outras referências sobre isso na Biblia, no Novo Testamento, 

(Evangelho de São João 9, 1-41). 

Jesus encontrou um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-Lhe: 

"Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou seus pais? Jesus 

respondeu-lhes: "Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais; 

mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus".[ ... ] Dito 

isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do 

cego.Depois disse-lhe: " Vai lavar-te à piscina de Siloé"; Ele foi, lavou-se e 

voltou a enxergar. (Biblia Online, n.p.). 

 A influência das idéias religiosas de Jesus tomaram conta de várias partes do 

mundo ocidental, fazendo que: 

[...] no vitorioso Império Romano surgiu o Cristianismo [que] [...] combateu, 

dentre outras práticas, a eliminação dos filhos nascidos com deficiência. Os 

cristãos... alteraram as concepções romanas a partir do século IV. Nesse 

período é que surgiram os primeiros hospitais de caridade que abrigavam 

indigentes e pessoas com deficiências. (GARCIA, 2012, n.p.). 
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 Assim, conforme Garcia (2012), foi neste contexto que: 

[...] o Concílio da Calcedônia em 451 d.C. aprovou a diretriz que 

determinava expressamente aos bispos e outros párocos a responsabilidade de 

organizar e prestar assistência aos pobres e enfermos das suas comunidades. 

(GARCIA, 2012, n.p.). 

 A decisão estabeleceu a interpretação das ações de Jesus, e recomendava que, ao 

invés de compreender a cegueira como uma punição de um pecado, ela deveria ser 

tratada como uma oportunidade para se auxiliar os deficientes, o que possibilitaria se 

exercitar a caridade, a compaixão e a misericórdia. E, ao longo dos séculos, o 

"assistencialismo " como forma de caridade, foi elevado como uma das doutrinas mais 

importantes do catolicismo. 

Os hospitais e centros de atendimento aos carentes e necessitados 

continuaram a crescer, impulsionados pelo trabalho dos bispos e das freiras 

nos mosteiros medievais. (GARCIA, 2012, n.p.). 

 Durante a Idade Média, a diminuição da influência do Império Romano com sua 

obsessão com as ações de higiene e saúde ao tratamento das águas, causou o aumento da 

proliferação de epidemias, de infecções e de várias doenças contagiosas e reforçou a 

distância física e social entre a cidade e os asilos onde ficavam os desvalidos. 

 No Renascimento, entre os séculos XV ao XVII, a filosofia humanista aliada ao 

avanço da ciência fez com que o homem deixasse de ser escravo de "poderes naturais" 

ou da ira divina. Assim, conforme Garcia (2012): 

[...] Esse novo modo de pensar... fortalece-se a idéia de que o grupo de 

pessoas com deficiência deveria ter uma atenção própria, não sendo apenas 

relegado à condição de uma parte integrante da massa de pobres ou 

marginalizados. No séc. XVI foram dados passos decisivos na melhoria do 

atendimento às pessoas portadoras de deficiência auditiva, até então, via de 

regra, eram consideradas "ineducáveis". (GARCIA, 2012, n.p.). 

 Durante o século XIX diversas ações transformaram o ambiente do deficiente 

visual. Em Paris, surgiu uma escola para cegos - o Instituto Real de Jovens Cegos de 

Paris de Valentin Hauy (Instituto de Valentin Hauy) – onde, por volta de 1819, Louis 

Braille se tornou aluno. 

 Em 1821 um militar, Nicolas Charles Barbier de La Serre (Roy 2008, p.7), foi 

visitar o instituto de Valentin Hauy para apresentar um  novo sistema para comunicação 

noturna, que veio a ser reinventado por Braille para servir como um sistema de escrita e 
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leitura tátil para cegos. Décadas depois, José Alvares d'Azevedo
2
 foi do Brasil para 

Paris para estudar na mesma escola. Quando voltou, impressionou o Imperador Dom 

Pedro II, que instituiu uma escola semelhante à francesa no Rio de Janeiro, cujo 

objetivo seria a educação para deficientes visuais, hoje conhecida como Instituto 

Benjamin Constant. 

 Destacamos ainda, neste breve panorama histórico, que: 

[...] a forma como o tema das pessoas com deficiência era tratado nos EUA. 

[...] em 1811, foram tomadas providências para garantir moradia e 

alimentação a marinheiros ou fuzileiros navais que viessem a adquirir 

limitações físicas. Assim, desde cedo, estabeleceu-se uma atenção específica 

para pessoas com deficiência nos EUA, em especial para os "veteranos" de 

guerras ou outros conflitos militares.Depois da Guerra Civil norte-americana, 

foi construído, na Filadélfia, em 1867, o Lar Nacional para Soldados 

Voluntários Deficientes.(GARCIA, 2013, n.p.). 

 Dentre estes, os soldados cegos, quando de volta a vida nas cidades, não se 

sujeitaram a ficar fora do contexto social. A atitude deles influenciou o comportamento 

social chamado "normalização", que considera o deficiente visual como uma 'pessoa 

normal', que pode trabalhar para seu sustento e contribuir para a sociedade.  

No período entre Guerras é caracteristica comum nos países europeus [...] o 

desenvolvimento de programas, centros de treinamento e assistência para 

veteranos de guerra. Na Inglaterra [...] em 1919, foi criada a Comissão 

Central da Grã-Bretanha para o Cuidado do Deficiente. Depois da II Guerra, 

esse movimento se intensificou [...] dado o elevado contingente de 

amputados, cegos e outras deficiências físicas e mentais, o tema ganha 

relevância política no interior dos países e também internacionalmente, no 

âmbito da Organização das Nações Unidas. (GARCIA, 2013, n.p.). 

 As discussões sobre o desenvolvimento econômico e o movimento de inclusão 

social, formulado pela ONU, pela UNESCO e pela UNICEF, no pós guerra, 

determinaram a inclusão educacional dos deficientes. Em 1994, na Conferência Mundial 

sobre Educação Especial, em Salamanca na Espanha, se elaborou documento propondo 

que as crianças com deficiência deveriam ser totalmente "incluídas": 

[...] o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 

deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e 

responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos 

como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos através de currículo apropriado, modificações 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceiras com a 

comunidade [...]. (MENEZES e SANTOS, 2001, n.p.). 

  

                                                 
2
 José Alvarez d'Azevedo estudou o sistema braille no Instituto Imperial dos Jovens Cegos de Valentin 

Hauy, em Paris; voltando ao Rio de Janeiro em 1852. 
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2.1 O INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

 O Instituto Benjamin Constant – IBC – surge a partir de um encontro entre José 

Alvares d'Azevedo
3
, que demonstrou sua capacidade de ler livros em braille e de recitar 

passagens escritas sem utilizar a memória, ao Imperador Dom Pedro II, que afirmou em 

1853: " a cegueira já quase não é mais uma desgraça ! " (FERREIRA, 1995, n.p.). O 

evento foi tão extraordinário que em 1854 Dom Pedro II criou, com o Decreto nº 1.428, 

o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, primeira instituição na América Latina voltada 

à educação das pessoas deficientes visuais. Em discurso, Dr. José Francisco Xavier 

Sigaud, primeiro diretor do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, explicou o objetivo 

da instituição: 

O Instituto tem por fim educar meninos cegos e prepará-los segundo sua 

capacidade individual, para exercício de uma arte, de um ofício, de uma 

profissão liberal. É pois uma casa de educação e não um asilo, e muito menos 

um hospício; uma tríplice especialidade, música, trabalhos, ciência, eis o que 

constitui sua organização especial". Discurso do Dr.José Francisco Xavier 

Sigaud, primeiro diretor do Imperial Instituto dos Meninos Cegos 

(FERREIRA, 1995, n.p.). 

 Em 1891 mudou de nome para 'Instituto Benjamin Constant', em uma 

homenagem ao seu diretor Benjamin Constant Botelho de Magalhães. 

O prédio do IBC juntamente com o campus da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e a Companhia de Recursos e Pesquisas Minerais compõem, na Praia Vermelha, 

exemplos de arquitetura neoclássica, de meados século XIX e início do século XX.
4
 

 O IBC começou como escola em regime de internato para a alfabetização de 

crianças cegas; e ao longo de seus 160 anos de existência, assumiu a missão de educar, 

reabilitar e profissionalizar a pessoa deficiente visual, em âmbito nacional, buscando dar 

condições para um efetivo, pleno e igualitário exercício da cidadania.  

 O Instituto Benjamin Constant hoje é um centro de referência no apoio às 

necessidades especiais. O IBC é vinculado ao Ministério de Educação (MEC), atuando 

na política nacional de educação especial. 

                                                 
3
José Alvarez d'Azevedo, na condição de professor de Adéle Marie Louise Sigaud, filha cega do Dr. José 

Francisco Xavier Sigaud, médico da Imperial Câmara, foi levado à presença do Imperador Dom Pedro II; 

que os orientou a subscrever um requerimento, origem legal do Instituto Imperial dos Meninos Cegos, 

que posteriormente vem a se chamar Instituto Benjamin Constant.  
4
 para mais detalhes sobre a arquitetura do IBC vide ANEXO - A. 
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 A história do Instituto Benjamin Constant é também a história da alfabetização 

do sistema braille no Brasil, que garante às pessoas cegas o acesso à educação, 

viabilizando a formação profissional e a inclusão social. 

 É muito importante que os deficientes visuais estejam capacitados para atuar 

com total autonomia e independência para desenvolver o potencial profissional do 

individuo na sociedade.  

Desde o começo da Educação dos portadores de deficiência visual no Brasil, 

tendo início com a fundação do Instituto Benjamin Constant sempre foi uma 

grande preocupação a produção de material especializado para sua educação. 

(RODRIGUES, 2004, p.38). 

 O IBC nasceu como escola e se tornou lugar de promoção da cidadania. Desde 

sua fundação, ampliou e diversificou a variedade dos serviços e melhorou a qualidade 

da formação escolar para o desenvolvimento intelectual, profissional, social e humano, 

do deficiênte visual na sociedade brasileira. 

 Em termos de construção e uso do prédio o Instituto Benjamin Constant é um 

exemplo em que a finalidade original do uso do espaço não foi modificada pelo tempo 

ou seja, pensada inicialmente para ser e funcionar como escola até os dias atuais 

permanece sendo uma escola.  

 A partir de 1857, com os primeiros trabalhos nas oficinas de tipografia e 

encadernação, o Instituto expandiu uma nova área de atuação montando uma editora de 

livros - a Imprensa Braille, responsável pela publicação de revistas e livros em braille. 

 Hoje, o Instituto Benjamin Constant dispõe do maior parque gráfico 

especializado em produção braille do país e é responsável pela impressão e distribuição 

de livros didáticos e para-didáticos em braille do Programa Nacional do Livro Didático 

e do Programa Nacional Biblioteca na Escola, criados pelos professores da Instituição. 

A "Imprensa Braille" faz a produção editorial e distribuição da revista Benjamin 

Constant, uma publicação técnica e científica que existe para divulgar conhecimentos 

em diferentes níveis do processo educacional das pessoas cegas e de baixa visão. 

 O IBC também oferece uma formação voltada para a excelência na produção 

braille com a adaptação de livros didáticos, a transcrição e revisão braille assim como 

revistas sobre a musicografia em braille. Ainda na esfera da produção editorial, a 

Revista Brasileira para Cegos, criada em 1942, e a Revista Pontinhos, para o público 
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infanto-juvenil, criada em 1959, são ainda hoje as únicas revistas em braille existentes 

no país, trazendo entretenimento, cultura e lazer. 

 Desde 1947 o IBC cria, adapta e confecciona materiais didático-pedagógicos, 

oferece cursos de capacitação de professores, com o objetivo de instrumentalizar 

docentes para a prática pedagógica, considerando as necessidades do aluno cego e de 

baixa visão. A difusão de pesquisas acadêmicas acontecem através de ciclos de palestras 

e exposição de trabalhos. 

 O IBC oferece aos alunos e alunas, de zero a quatro anos, um programa de 

estimulação precoce. É um trabalho psicomotor lúdico para o desenvolvimento corporal 

da criança que ajuda na sua adaptação ao mundo. A intenção é a de que ela própria 

aprenda a usar a sua percepção através de experiências que integram os sentidos 

remanescentes.  

 Para atender às crianças que possuem resíduo visual ou baixa visão, além da 

alfabetização no sistema braille, se reforçam suas capacidades de uso da visão, com 

equipamentos que ampliam a tela e recursos ópticos. 

 Recentemente com a invenção de softwares e sistemas assistivos eletrônicos 

computadorizados, nos laboratórios de informática, se prepara o aluno e a aluna do IBC 

que 'surfam' na internet com programas acessíveis que usam a voz para ler a tela. 

 O IBC tem um espaço de atividades ligadas à Educação Física, porque além de 

ajudarem na integração e no desenvolvimento físico, criam oportunidades para o 

trabalho em equipe, e dão oportunidade para fortalecer especialmente a segurança, o 

equilíbrio e a autonomia do deficiente visual. 

 O IBC inclui também a Biblioteca Louis Braille e o Acervo InfantoJuvenil com 

coleções de livros em tinta e em braille, audiolivros, além da Brinquedoteca que 

complementa a alfabetização em braille. 

 O Instituto organizou um museu - o Museu do IBC - que tem um acervo de 

equipamentos históricos, objetos de arte, documentos e realiza exposições que 

complementam o curriculum escolar. 

 2.2 O MUSEU DO IBC 

 O Museu do IBC foi organizado em 1933, mas foi somente a partir da década de 

1970 que passou a ter um acervo de objetos históricos. A partir de 1990, com novos 
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parâmetros educacionais direcionados aos deficientes visuais, o museu foi reestruturado 

com o objetivo de complementar a formação em sala de aula. Nos últimos anos, o 

museu passou a ter como missão conservar a história e a tradição da educação do 

deficiente visual no Brasil, desde a inauguração do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos até os dias atuais. 

 Dentro da estrutura organizacional do IBC atual, o Museu do IBC faz parte do 

Departamento de Educação, uma sub-estrutura dentro da Divisão de Atividades 

Culturais e de Lazer do IBC. O museu assumiu vocação articuladora de ações com a 

função de complementar a formação escolar através de exposições com temática 

didática e histórica. 

 O Museu do IBC é visto atualmente como um espaço de aprendizagem, distinto 

da sala de aula, mas que complementa o programa educativo pois inclui recursos e 

objetos que usam o sistema braille para alfabetização dos deficientes visuais. 

 Enquanto livros da biblioteca trazem informação para serem lidas e interpretadas 

a partir de textos, ilustrações e fotos, os objetos de um museu trazem informação de 

modo concreto e tangível. 

 Os objetos das exposições no Museu do IBC são evidências, provas concretas de 

processos e da existência de pessoas. Os objetos da Exposição Louis Braille 

documentam, de forma tridimensional, a história da alfabetização do deficiente visual.  

Com isso, os objetos são ponto de partida para a análise e interpretação de formas de 

pensar e comportamentos, que estimulam o visitante a construir um entendimento e, 

assim, enriquecer o seu conhecimento. 

 O Museu do IBC surgiu para preservar máquinas para impressão em braille, que 

foram importadas da Europa e ferramentas manuais de escrita e leitura em braille como 

regletes
5
, cubarítmos

6
e sorobãs

7
. O museu passou a manter registros escritos de alunos, 

desde o seu ingresso até o seu caminho profissional e a preservar registros da história da 

educação especial no Brasil, com livros de matrícula de 1854 a 1968, livros de presença 

de alunos além de relatórios de orçamentos assinados pelo próprio diretor Benjamin 

                                                 
5
 Reglete: placa com pequenos furos em uma de suas faces. O papel, pouco mais grosso que o comum, é 

colocado em cima dessa placa e é pressionado com o punção, objeto semelhante a uma agulha, porém 

com a extremidade arredondada 
6
Cubarítmos: caixa retangular de madeira que contém no interior cubos com numeração em braille para 

executar cálculos matemáticos 
7
Sorobãs: adaptação do ábaco para cálculos matemáticos - entre outros instrumentos de uso didático. 

Sorobãs substituiram cubaritmos, mais antigos. 
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Constant. Além disso, conserva objetos antigos do tempo da fundação do instituto, 

como móveis do século XIX, tais como as cadeiras pertencentes a Dom Pedro II e a 

Imperatriz Thereza Christina, e telas a óleo de Dom Pedro II e de Benjamin Constant. 

 Dossiês de documentos do acervo permanente do museu do IBC atestam o 

crescimento da oferta de vagas a estudantes e registram uma parte da história dos 

profissionais com deficiência visual. Verificamos assim que se nas primeiras décadas da 

atuação do IBC, o emprego disponível para deficientes visuais era muito restrito, com 

os anos surgiram novas oportunidades de trabalho em várias localidades do país. Entre 

os exemplos, destacamos aqui músicos, organistas, afinadores de piano e alunos 

deficientes visuais que se formaram como professores que trabalharam em escolas e no 

próprio IBC. 

 O Museu do IBC ao colecionar, conservar e exibir o patrimônio do IBC, reflete 

tanto as transformações institucionais, quanto as transformações pedagógicas desde sua 

criação, e vem se consolidando como um museu tiflológico, pois preserva objetos de 

uso com a finalidade de conservar a memória da educação dos deficientes visuais.  

 De acordo com Matos (2001, p.18) a palavra 'tiflologia' é formada a partir de 

dois vocábulos gregos: typhlos que em português se refere à palavra 'cego' no sentido de 

deficientes visuais e logos que em português se refere ao conhecimento racional. Então, 

ao dizer que Museu do IBC é primeiro museu tiflológico do Brasil, se quer indicar que 

nele estão disponíveis para apreciação, objetos de uso técnico e didático da 

alfabetização do deficiente visual. Objetos tiflotécnicos assim preservados, reforçam a 

memória dos deficientes visuais e da sua alfabetização no sistema braille. 

 As máquinas antigas para impressão nos lembram o esforço físico que era 

necessario para produzir um livro no sistema braille. Assim, o contato com os objetos 

do acervo do Museu do IBC, possibilita mais do que apenas uma ilustração dos períodos 

e de seus quotidianos. 

 Ao mesmo tempo em que a vocação social do Museu do IBC tem sido 

complementar programas pedagógicos e educacionais voltados aos deficientes visuais, o 

museu também tem importante função como acervo de fonte para pesquisas, porque 

cada uma das mudanças de paradigma no atendimento ao deficiente visual 

(assistencialismo, normalização e inclusão ) fez com que metodologias de ensino 

fossem re-avaliadas e novas formas pedagógicas fossem implementadas. 



13 

 

 O desenvolvimento histórico dos atendimentos aos deficientes visuais foi 

sofrendo mudanças de ênfase e de uso, que afetaram as ações do Museu do IBC. Dessa 

forma, o museu passou a organizar exposições com objetos de várias épocas, permitindo 

a comparação e o vislumbre de cada período. 

 O Museu do IBC tem realizado exposições com acesso tátil que tem marcado 

profundamente a história do instituto e da sua comunidade. Dentre as exposições, duas 

tem visitação permanente. Aberta em 2007, a exposição 'A Célula ao alcance da  mão' 

apresenta objetos tridimensionais que foram usados como diagramas educativos no 

curso de formação em biologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Outro 

destaque é a exposição Comemorativa do Bicentenário de Nascimento de Louis Braille 

de 2009. Integram a exposição um busto originário da França no século XIX, um 

manequim de 1.80 m de altura que representa Louis Braille, além de livros impressos 

em braille e máquinas de impressão braille. 

2.3 A EXPOSIÇÃO LOUIS BRAILLE
8
 

 A data de 4 de janeiro de 2009 foi aguardada no IBC com grande interesse por 

ser o bicentenário do nascimento de Louis Braille, criador de um sistema de escrita e 

leitura que permite ao sentido do tato servir como "porta ao conhecimento". Através 

deste sistema, o deficiente visual consegue ler e escrever, é capaz de interpretar e 

registrar seus pensamentos e, ainda, acessar os registros do legado intelectual da 

humanidade. 

 A Exposição Comemorativa do Bicentenário do Nascimento de Louis Braille, 

nasceu de uma demanda institucional de comemorar a vida e a existência do inventor do 

sistema Braille e ampliar o conhecimento do sistema braille. Permitiu ainda ilustrar, 

lembrar e valorizar a pessoa de Louis Braille e enriquecer a discussão de temas 

essenciais como prevenção da cegueira, educação, inclusão social, acessibilidade, 

autonomia, legislação, inclusão e a cidadania. 

O acesso à comunicação em seu sentido mais amplo é o acesso ao 

conhecimento, e isto é de importância vital para nós, se não quisermos 

continuar sendo desvalorizados ou protegidos por pessoas videntes bondosas. 

Não necessitamos de piedade nem de que nos lembrem que somos 

vulneráveis. Temos que ser tratados como iguais, e a comunicação é o meio 

pelo qual podemos consegui-lo, atribuído a Louis Braille. (CERQUEIRA, 

2009, n.p.). 

                                                 
8
Muitas informações descritas neste item foram obtidas através de entrevistas, conforme ANEXO A 

Exposição de Louis Braille, curadoria de Deborah Cavgias. 
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 Através da leitura e da interpretação, as pessoas podem aprender como funciona 

a sociedade, podem acompanhar a evolução dos conhecimentos cientificos e exercitar a 

imaginação que faz perceber novas possibilidades para viver. 

[...] nós não queremos ser excluídos do mundo por não podermos enxergar, e 

devemos trabalhar e estudar para sermos iguais aos outros, para não sermos 

rejeitados como ignorantes ou objetos de piedade. Eu farei tudo o que puder 

para ajudá-los a alcançar a dignidade por meio do conhecimento, atribuído a 

Louis Braille. (CERQUEIRA, 2009, n.p.). 

 A magnitude da invenção do sistema de escrita braille é possivel de ser avaliada 

quando se considera que em sua época os métodos de ensino dos deficientes visuais 

tinham ainda forte caráter assistencialista na educação. 

 Em 1785 Valentin Haüy montou sua escola
9
 em Paris, para onde foi o jovem 

Braille, em 1819. Os livros que se usavam na escola de Valentin Haüy tinham letras 

com impressão em relevo. 

É impresso com letras reproduzindo a escrita para os que tem a visão. Podiam 

ser lidas com o dedo acompanhando o tipo gravado [com relevo] daí o termo 

impressão em relevo. Este método analógico foi defendido por Valentin 

Haüy - fundador da primeira escola para os deficientes visuais em 1785 - 

para que, os cegos, que são uma minoria, pudessem preservar, tanto quanto 

possivel, uma ligação reciproca com os que tem a visão. (ROY, 2008, p.13). 

Tradução nossa.
10

 

 Na escola onde Louis Braille estudou, o método de letras em relevo era muito 

difícil para os deficientes visuais, porque não fora pensado para ser funcional, mas sim 

como um instrumento de adequação. 

 Em 1821, Louis Braille assistiu a apresentação de Charles Barbier sobre a 

criação de um sistema de comunicação chamado de 'sonografia' para ler mensagens 

cifradas com códigos militares em operações noturnas, com a ponta dos dedos. Braille 

estudou este sistema e inventou um sistema tátil que pudesse funcionar para ler e 

escrever livros, aprender música e alcançar o conhecimento humano disponível na 

enciclopédia, na biblioteca e na escola. 

 O sistema braille é um alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por 

pontos em relevo. Assim, o deficiente visual distingue o que está escrito por meio do 

                                                 
9
Valentin Hauy, influênciado por livros de Diderot, decidiu montar uma escola para deficientes visuais 

em Paris.(CERQUEIRA, 2009). 
10

It is printed with characters reproducing writing for the sighted. It can be read by running a finger along 

the embossed type, hence the term “embossed printing”.This analogical method was advocated by 

Valentin Haüy – founder of the first school forthe blind in 1785 – so that the blind, who are a minority, 

could preserve as far as possible areciprocal link with the sighted 
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tato. A partir dos seis pontos salientes é possível fazer 63 combinações que podem 

representar: letras simples e acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos e 

notas musicais. 

Com 63 sinais Louis Braille legou aos cegos um alfabeto tangível para todos 

os idiomas, de sinais para todas as ciências, de notações para todas as 

músicas; arrebentou as correntes das prisões da ignorância secular; abriu 

caminhos para todas as religiões; ofereceu-lhes meios para expressarem suas 

idéias, suas emoções, seus sentimentos; elevou-os à categoria de cidadãos 

ativos; fê-los exigir direitos e cumprir deveres, rejeitar a piedade infamante e 

a esmola que humilha; trouxe-lhes a felicidade de poderem viver e morrer 

como todos os homens do mundo. (CERQUEIRA, 2009, n.p.). 

 Um ex-aluno do IBC e professor de afinação de piano, Dilson Mattos Pereira,  

afirmou que "[...] desenvolver o braille não é só desenvolver o braille em si, é 

desenvolver a habilidade de ler com as mãos". (Rodrigues, 2004, p.70) 

 A curadoria da Exposição Louis Braille no Museu do IBC considerou que a 

exposição seria importante para a educação dos deficientes visuais do instituto. 

Prevendo visitas dos alunos decidiu dar acesso aos objetos expostos, através do tato. Do 

acervo do Museu do IBC foi selecionado um busto, de Louis Braille, em tamanho 

pequeno, em pedra branca, com aproximadamente 40 cm de altura, cujo registro da 

aquisição se perdeu. Diz a lenda institucional que este busto teria sido esculpido em 

Paris e trazido por José Alvares d'Azevedo. Encontramos no catálogo da exposição 

Louis Braille, do acervo do Museu de Valentin Haüy de Paris, um busto de Louis 

Braille idêntico ao que faz parte do acervo do Museu do IBC. De acordo com a curadora 

do Museu de Valentin Haüy, Noelle Roy (Roy, 2008, p.10-11), o busto de Louis Braille 

foi criado por François Jouffroy a partir de máscara mortuária - prática comum na época 

- e que Louis Braille estaria vestindo sobrecasaca preta e chapéu cartola, ressaltando o 

detalhe de uma insignia de folhas de palmeira na lapela - sinal do seu status de 

professor. 

 A partir desse busto do acervo do Museu do IBC, a curadoria da Exposição 

Louis Braille sugeriu o uso de uma estátua de 1,80m altura, equivalente ao de Louis 

Braille. Para tanto, se fez um manequim, utilizando o busto como modelo para a cabeça 

e o rosto, solução viável para incluir na exposição uma representação da presença de 

Louis Braille. 

 A Exposição Louis Braille está em uma das três salas expositivas do Museu do 

IBC, com porta em madeira e 3 janelas, medindo aproximadamente 100m². No espaço 
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interno encontram-se 13 expositores divididos por tamanhos e peças, a saber: 4 

expositores individuais e 8 expositores com grupamento de peças. Com a intenção de 

humanizar a figura de Louis Braille e estimular ao visitante fazer diversas apreciações 

sobre o período do século XIX, se adicionou à exposição uma mesa de escritório, 

grande e larga, de madeira forte e sólida, sobre a qual estão dispostos objetos como 

papéis, caneta tinteiro, mata-borrão, caneta tinteiro; ao lado uma cadeira com espaldar 

alto, em estilo de mobília do século XIX. Oito bancadas com vários modelos de 

máquinas de teclas braille de vários períodos, sorobãs e cubaritmos, assim como uma 

série de publicações de livros impressos no sistema escrita tátil braille (ANEXO A). 
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3 A EXPOSIÇÃO NO MUSEU E O CONHECIMENTO 

[...] materiais da memória podem apresentar-se de duas formas principais: os 

munumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador. 

(Le GOFF, 2013, p.485). 

 De acordo com Maranto (2015), o termo museu tem origem na palavra grega 

mouseion, nome dos templos construídos para as musas, deusas das artes e ciências. 

Suplicantes vinham a estes templos pedir e fazer oferendas para que as musas 

concedessem a divina inspiração da ingenuidade, necessária para a aprendizagem e para 

a execução de obras artísticas expressivas como esculturas, mosaicos e poesia, assim 

como para construção de equipamentos científicos. 

 O autor ainda comenta que o museu, da forma que conhecemos hoje, nasceu 

como sala de exposição de objetos exóticos, os ' wunderkammers' ou 'armários de 

curiosidades', que surgiram durante o Renascimento, como pequenas coleções de 

individuos - governantes, aristocratas, mercadores - que reuniam objetos que estivessem 

de alguma maneira relacionados com as atividades e pesquisas científicas que 

realizavam ou atrelados a curiosidades. Com o surgimento do movimento do 

Iluminismo, nos séculos XVII e XVIII, surgiram idéias de que o conhecimento através 

do pensamento racional, e não mais da fé, deveria influenciar as decisões humanas. 

 Os iluministas começaram a postular que o amadurecimento do indivíduo seria 

proporcional à sua capacidade crítica de interpretar e compreender os fatos e fenômenos 

que lhes fossem apresentados. A ciência no século XVIII procurava compreender 

fenômenos físicos e, nesta época, as coleções de objetos complementavam narrativas 

das descobertas cientificas. A partir do século XIX, a ciência se voltou a tentar entender 

fenômenos sociais e passou a reunir em coleções objetos artísticos e etnográficos. Do 

mesmo modo que a igreja católica encomendou pinturas e esculturas que expressassem 

passagens da Bíblia, os iluministas influenciaram a encomenda de expressões artísticas 

que representassem ideais e valores humanistas. 

 Assim como a enciclopédia organiza o conhecimento com suas ordens e 

categorias, por temas e áreas da ciência, também o museu, expõe, na organização do seu 

acervo, valores sociais e culturais. Conforme Gonçalves, o museu:  

[...] se torna uma instituição aberta ao público, democrática, voltada para a 

memória do passado e para a construção do futuro. A exposição desses novos 

tempos é um espaço público, de permanente diálogo com a comunidade. Tem 

papel significativo na construção simbólica e da identidade da sociedade. É 

necessário que os objetos mostrados sejam reconhecidos como representantes 
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de um mundo dotado de sentido para o público, com um fundamento social. 

Dessa forma, a exposição tem a função de mostrar objetos em torno dos quais 

há um consenso quanto ao seu estatuto de patrimônio cultural; ela não 

somente se torna visível, mas dá visibilidade ao sujeito que com ela interage. 

(GONÇALVES, 2004, p.16). 

 Coleção é um conjunto de objetos que foram separados da natureza e do 

quotidiano. Estes objetos foram retirados de seu contexto de uso, tirados das redes de 

relacionamentos sociais entre pessoas, tirados da circulação e das trocas para servir a 

uma nova função: a de serem suporte para processos de simbolização. Conforme 

Pomian: 

[...] todos sem exceção [os objetos de uma coleção expositiva], desempenham 

a função de intermediários entre os espectadores e um mundo invisível de 

que falam os mitos, os contos e as histórias. (POMIAN,1984, p.67). 

 As coleções reunem objetos que ilustram e complementam explicações didáticas 

e adquirem valor simbólico ao documentarem a existência de pessoas, pensamentos, 

idéias e acontecimentos históricos. É desta maneira que objetos de uma exposição 

fazem as narrativas históricas se tornarem realidade para o visitante da exposição.   

[...] ao lado da informação documental, o desenho museográfico ganha papel 

estratégico na construção do processo comunicativo da mostra [exposição]. 

(GONÇALVES, 2004, p.34). 

 Em um museu, os dados dos objetos são sistematizados em fichas catalográficas. 

Tais fichas contém detalhes que caracterizam o objeto para fins de registro, dados 

históricos dos processos que foram utilizados para sua feitura, descrição de sua forma, 

dos materiais utilizados, nome do proprietário, ano de fabricação, etc. 

 O fichamento do objeto faz adquirir outras camadas de significados e outras 

dimensões ao objeto. Indicações do contexto de seu uso e do contexto que os faz serem 

interpretados como objetos culturais. 

 O visitante que explora uma exposição
11

 precisa conhecer os objetos e 

reconhecer os contextos históricos de cada objeto, para ser capaz de interpretar a 

comunicação da exposição. Espera-se do visitante que analise e interprete a temática do 

conjunto, para perceber relações e dinâmicas que lhe permitam elaborar um 

conhecimento a partir da exposição. 

 A partir da leitura de Dewey (2010) sobre a experiência e de Gonçalves (2004) 

sobre a cenografia de exposições, fizemos uma compilação de conceitos na tentativa de 

                                                 
11

As reflexões deste texto não se referem às exposições de arte. 
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articular um conjunto de relações entre a intenção da curadoria, a exposição como 

comunicação e narrativa, e a percepção do visitante. 

 A percepção estética é uma das forças que integram a apreciação e fruição da 

exposição. O visitante aprecia a exposição e a interpreta a partir dos dados que recebe 

dos materiais da exposição, pela etiqueta ou folheto. A partir do seu capital cultural e de 

suas próprias reações afetivas, identifica a importância do objeto. O visitante então, faz 

uma comparação com o que dispõe na memória, relacionando com os termos de sua 

aprendizagem que estão representados na exposição. A partir desse repertório, faz uma 

projeção e analisa o uso do objeto. A presença e o significado do objeto então, são 

percebidas.  

 A interação do visitante com os objetos da exposição estimula seu processo de 

conhecer, porque tais objetos são uma evidência da narrativa da exposição. Assim, a 

experiência do visitante em uma exposição se constrói a partir da sua interação e do 

conjunto de estímulos que podem levá-lo a interpretar o que aquela visita lhe 

proporciona. 

 O público dos museus está sendo convidado a interpretar os objetos como partes 

que se relacionam em um conjunto maior de significados. 

Ao longo do tempo, os museus constituíram-se, por meio da cultura material, 

lugares de acumulação e da construção de sínteses que nos permitem 

entrever, por um lado, os contextos sócio-históricos e ideológicos da 

formação de seus acervos e, por outro, os modos pelos quais a natureza e a 

cultura (ou o dado e o construído, o objetivo e o projetivo, esses simétricos 

opostos que ainda nos amarram no mundo ocidental), foram e são 

representados. (LOUREIRO e LOUREIRO, 2008, p. 3). Grifo nosso. 

 A partir de uma síntese, estruturamos novos pensamentos, formamos atitudes e 

resumimos soluções para problemas. É importante, aqui, ressaltar que 'sínteses de 

conhecimento' são muito diferentes de simplificações, generalizações, frases 

reducionistas e estereótipos. 

Cumpre aos museus, seja qual for a sua temática específica, construir 

estratégias narrativas nas quais vestígios e fragmentos devem ser 

conectados formando seqüências significativas, elaborando sentidos e, 

concomitantemente, obedecendo normatizações e modelizações impostas 

pelos cânones museográficos. (LOUREIRO e LOUREIRO, 2008, p. 3). Grifo 

nosso. 

 O ato de passear pelos caminhos da exposição permite ao visitante entrar em 

contato com os objetos, com legendas, folhetos explicativos, etc., que contém dados, 

informações, referências, contextos. Para que o visitante consiga processar, relacionar e 
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associar tudo isto em uma rede de conexões de significados, múltiplas funções são 

acionadas. Não somente a memória de linguagem está ativa e atuante para compreender 

a exposição. Outras referências são ativadas, por contato ou por associação, 

influenciando interpretações da leitura da exposição. A memória do individuo é um 

repertório sobre o qual a exposição pode ter um efeito de sentido que pode vir a 

estimular a construção de conhecimento do visitante. 
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4 EXPOSIÇÃO É EDUCATIVA E ACESSÍVEL 

A socialização da cultura procede do idealismo generoso, que se expende 

[explica de modo minucioso] e não do conflito rude de interesses que se 

chocam.(LUTZ, 2008, p. 104). 

 De acordo com Lutz (2008, p.21), no começo do século XIX os museus foram 

uma arena de disputas dos evolucionistas que exibiam coleções de objetos para 

demonstrar as teorias de Darwin sobre a evolução das espécies e isso afetou a maneira 

de pensar a razão de ser do museu na sociedade. Logo as exposições passaram a dar um 

caráter de estabilidade às discussões sobre as interpretações das teorias. Até o final 

daquele século XIX, os museus continuaram a sua função de suporte à divulgação da 

ciência, mas também começaram a se tornar lugares importantes na formação cultural 

do público visitante. 

 Os museus então, ainda segundo Lutz (2008, p.65), começaram a organizar 

planos de conjunto das coleções, usando como principio orientador que as exposições 

tivessem um caráter sinótico. Com isso, seria possível apresentar coleções de objetos 

que permitissem perceber, de uma só vez, o conjunto como um todo (dentro de um 

tema), em forma de uma sinopse ou o modo resumido de algo. Apresentando as etapas 

de aspectos da cultura em uma ordem cronológica, com mudanças de material e a 

apresentação dos objetos com o uso de mostruários. 

 A curadoria, que antes se ocupava de "arrumar a exposição", começou a se 

tornar mais atenta ao aspecto didático da exposição, organizando os objetos para dar 

suporte aos conteúdos didáticos da escola e "ensinar enquanto distrai". 

 Metodologicamente os museus adotaram modos para suscitar o interesse do 

público. Distribuem folhetos explicativos, envolvem visitantes em jogos participativos, 

disponibilizam exposições transitórias com o empréstimo de obras para uma extensão 

do museu em outras partes da cidade, o 'museu ramal'. Também usam métodos 

complementares: palestras, visitas guiadas, o contato com os espécimes objetos da 

exposição (para acesso tátil), uso de modelos animados e miniaturas, para demonstrar 

sequencias e interações. Lutz (2008, p. 69), aponta que a colaboração entre museu e 

escola traz vantagens recíprocas, ao permitir uma correspondência pedagógica entre o 

programa educacional e o programa museográfico. 

 Os folhetos distribuídos nos museus apresentam o uso do vocabulário cientifico, 

trazem narrativas explicativas que descrevem, narram o contexto das peças na exposição 
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e trazem propostas de participação - com jogos de palavras - para incentivar o retorno 

do visitante em uma segunda visita. 

 Dentro das exposições, a disposição dos objetos sugere "caminhos" ou 

"percursos", relacionando proximidade com a temática, oferecendo assim, ao visitante 

outras formas de estímulo a investigação, a exploração e a curiosidade. 

 Entretanto, não são somente os sentidos que atuam para que o visitante perceba e 

compreenda a exposição. Outras referências estão ativas, por contato ou por associação, 

influenciando a leitura da exposição. A memória do indivíduo, preparada antes da 

exposição pela escola, relembrada pelo mediador ou guia da exposição em sua entrada, 

é o ponto de partida para que a exposição e a experiência de visitar a exposição tenha 

um efeito de sentido. 

 A experiência no museu também é garantida pela legislação através da 

acessibilidade como um direito de cidadania. 

 A lei de inclusão social, lei n° 7853 de 24/10/1989, garante às pessoas com 

deficiência igualdade de tratamento e oportunidade, respeito, dignidade e justiça. 

Segundo a Norma Brasileira de Acessibilidade NBR 9050
12

, acessibilidade é 

a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 

equipamento urbano e elementos. A acessibilidade pode ser compreendida 

como uma forma de concepção de ambientes que considera o uso de todos os 

indivíduos, independente de suas limitações físicas e sensoriais. (SARRAF, 

2013, p.59). 

  Então, inclusão com acessibilidade no museu significa oferecer novos 

conteúdos com exposições que permitam a participação e interação para diminuir a 

exclusão, e facilitar o acesso ao conhecimento. 

[...] significa que os espaços culturais precisam mudar sua linguagem em 

todas as formas de relacionamento com o público para se tornarem 

acessíveis, uma vez que suas origens históricas e sociais ligadas à primazia 

visual, à dominação cultural e à detenção do poder não contribuem para que 

sua concepção original garanta a acessibilidade. (SARRAF, 2013, p.59-60). 

 A caracterização dos públicos de deficientes visuais hoje corrente no IBC é: 

 cego de nascença, quando não dispõe do sentido da visão ao nascer;  

 reabilitando quando perde a visão por acidente ou doença; 

                                                 
12

As Normas Brasileiras são denominadas NBR e são estabelecidas de acordo com um consenso entre 

pesquisadores e profissionais da área, sendo aprovadas por um organismo nacional ou internacional, no 

caso do Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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 baixa visão, quando apresenta resquício de visão, normalmente medido em 

porcentagens, sendo capaz de reconhecer formas e luminancias, ainda que com 

baixíssimo nível de nitidez. 

4.1 EXPOSIÇÃO ACESSÍVEL COM O TATO 

Rampas, elevadores, circulação sem obstáculos, tudo isso é o básico. A gente 

pensa o conceito de acessibilidade no plural: são acessibilidades - resume 

Roberto Guimarães gerente executivo de Cultura no Instituto Oi Futuro no 

Rio de Janeiro. (BAIMA, 2018, n.p.). 

 A Exposição Comemorativa do Bicentenário de Nascimento de Louis Braille 

permite ao visitante deficiente visual a exploração dos objetos com o tato. 

Começam a surgir as bases de um novo paradigma com ênfase na igualdade 

de oportunidades, definida como sendo o processo pelo qual os diversos 

sistemas da sociedade – ambiente físico, de serviços, de atividades, de 

informação e de documentação – são colocados à disposição de todos, 

inclusive das pessoas com deficiência. O princípio da igualdade de direitos 

significa que as necessidades de cada pessoa têm igual importância, devendo 

constituir a base do planejamento social, e todos os recursos devem ser 

empregados para garantir que as pessoas tenham as mesmas oportunidades de 

participação. (MATOS, 2003, n.p.) 

 O tato é um sentido sensorial que traz dados e informações a respeito do 

ambiente e se presta muito bem para identificar como está organizado o espaço muito 

próximo de onde se está. Porém, não é apenas para o reconhecimento do que está muito 

próximo, que serve o tato. 

 Aldo Grassini, Presidente do Museu Tátil Omero, o primeiro museu do mundo a 

ter exposições para acesso exclusivamente com o tato, em Ancona na Itália, afirma que: 

A peculiaridade do tato, é, diria, uma necessidade para quem não vê, e uma 

descoberta para quem vê. No entanto, posso dizer que, o tato tem, digamos, a 

possibilidade de colher alguns aspectos da realidade que escapam a visão. Ou 

seja, existem as cores que vem a ser percebidas pelos olhos claramente, os 

sons pelos ouvidos, mas, não somente, o peso, a temperatura, a consistência 

dos objetos; são percepções exclusivamente táteis, que somente através do 

tato podem ser percebidas. E assim, há outras sutilezas, como a rugosidade e 

a lisura que por si só já contém uma enorme quantidade de sutilezas, como o 

macio e o duro, etc.Todas estas coisas [qualidades] podem ser perceptíveis 

através do tato, e devo dizer que dão também a sensação de prazer, que 

somente através do tato, podem ser experimentadas. Isto vale para quem não 

vê, mas descobrimos, gradualmente, que vale também para quem vê. Eis 

aqui, evidente, então, que no entanto, é possível chegar a uma experiência do 

tipo estética ainda que através da aproximação tátil. E portanto, para 

conhecer o objeto e assim, digamos, viver a possibilidade, também no plano 

emocional, no relacionamento com o objeto. Vamos ter em conta uma coisa 

[caracteristica]: o tato elimina a distância. Ao se olhar uma coisa, eu estou 

aqui e a coisa está lá, assim sempre existe um espaço que nos separa. Mas 

quando ao invés, a toco [toco a coisa] nos tornamos uma coisa única. De 

verdade, eu amo substituir a palavra 'tocar' pela palavra 'acariciar'. Porque 

quando se trata de coisas que amamos, pessoas ou objetos, e assim também, a 
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arte, nós não nos contentamos em observá-las, queremos também acariciá-

las. Então, esta é a grande descoberta do Museo Omero, que consente aos 

deficientes visuais de viver estas emoções, mas consente também a quem vê, 

de alcançar na emoção da visão a emoção do toque, ou seja, a emoção de 

acariciar, as coisas que amamos, como por exemplo, uma obra de arte. 

(GRASSINI, 2016, n.p.). Grifo nosso.
13

 

 Entretanto, uma exposição tátil que tenha caráter educativo, como é a Exposição 

Louis Braille, deve levar em conta o grau de amadurecimento da percepção do uso do 

tato de seu público visitante. 

Considerando que o amadurecimento do uso do tato passa por algumas fases 

[...] o ponto central desses esforços é a exploração do pleno desenvolvimento 

tátil.[...] as sequencias do desenvolvimento dentro da modalidade tátil [são]:  

- a consciência da qualidade tátil; 

- o reconhecimento das estruturas e da relação das partes com o todo; 

- a identificação e interpretação dos sinais e da simbologia presente no 

espaço.  

A chave para o uso do tato, está no conhecimento de seu desenvolvimento, 

sintetizado em atividades que visem a estimulação apropriada e à aquisição 

da destreza.  (GERBER e GRIFIN, 1996, n.p.). 

 Assim, a comunicação museal, além de indicar conteúdos para o visitante, pode 

também atuar como plataforma para exercício das habilidades de leitura e interpretação 

que estimulem ao individuo deficiente visual a se tornar mais autônomo e capaz na 

sociedade. 

4.2 ACESSIBILIDADE COM A AUDIODESCRIÇÃO 

 Os direitos das pessoas com deficiência foram gradativamente definidos em letra 

legal com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (10 de dezembro de 

1948), a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (09 de dezembro de 1975) e o 

Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência (03 de dezembro de 1982) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), assim como a Lei 7.853 de 1989, deram maior 

atenção aos deficientes, sugerindo estratégias e ações de inclusão social. 

 A legislação brasileira no seu artigo 5º da Constituição da República Federativa 

do Brasil, estabelece o principio da igualdade de direitos, reconhecendo que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Na Constituição Federal de 

1988, se criou um sistema de normas, e depois em 20 de dezembro de 1999 com o 

Decreto 3.298 se instituiu a Politica Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
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Entrevista de Aldo Grassini, 4 minutos, 2016, Ancona; transcrita na integra, no original, no Apêndice A. 
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Deficiência, com o objetivo de assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 

sociais das pessoas com deficiencia. A melhoria da qualidade de vida também foi 

realçada na Lei Federal 10.098 de 2000, que diz: 

Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza 

similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam 

cadeira de rodas, e de lugares especificos para pessoas com deficiência 

auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo 

a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. Lei 

Federal 10.098 de 2000. Grifo nosso. 

 A Lei da Acessibilidade, no Decreto 5.296 de 2004, mais do que apenas oferecer 

espaços às pessoas com necessidades especiais, trata de viabilizar a inclusão social. O 

diploma legal supramencionado também prevê o uso da transmissão de mensagens às 

pessoas deficientes com a descrição e narração em voz de cenas. Isso derruba as 

barreiras dos meios de comunicação de massa para que o deficiente visual tenha 

completo acesso à informação e garantida a sua independência e autonomia. 

 O Comitê Brasileiro de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas e 

Técnicas ABNT publicou a Norma Brasileira 15290 sobre a acessibilidade na televisão. 

Esta norma define audiodescrição como uma locução para descrever imagens, sons e 

textos que não poderiam ser percebidos por pessoas com deficiencia visual. 

A descrição em áudio de imagens e sons deve transmitir de forma sucinta o 

que não pode ser entendido sem a visão. Devem ser evitados monotonia e 

exageros: 

a) a narração deve ser objetiva na programação para adultos e mais poética 

em programas infantis; 

b) em filmes de época devem ser fornecidas informações que facilitem a 

compreensão do programa;  

c) a descrição subjetiva deve ser evitada. 

Para permitir melhor compreensão do programa, sempre que possível, a 

descrição deve aproveitar as pausas naturais entre os diálogos. (ABNT 

15290, p.12).  

 Audiodescrição é uma forma de traduzir a imagem em som através da descrição 

da imagem utilizando audio. Parte de um roteiro da imagem, do filme, da peça de teatro 

ou da exposição e é delimitada pela duração de tempo da cena para descrever ações, 

cenários, figurinos, efeitos especiais e expressões faciais. O objetivo da audiodescrição 

é que o deficiente visual tenha uma compreensão integral do conteúdo da obra. 

O recurso consiste na descrição clara e objetiva de todas as informações que 

compreendemos visualmente e que não estão contidas nos diálogos [de um 

programa audiovisual], como, por exemplo, expressões faciais e corporais 
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que comuniquem algo, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos 

especiais, mudanças de tempo e espaço, além da leitura de crédios, títulos e 

qualquer informação escrita na tela. A audiodescrição permite que o usuário 

receba a informação contida na imagem ao mesmo tempo em que esta 

aparece, possibilitando que a pessoa desfrute integralmente da obra, seguindo 

a trama e captando a subjetividade da narrativa, da mesma forma que alguém 

que enxerga. (POZZOBON, 2011, n.p.) 

 Lucatelli (2015), define audiodescrição como uma mediação linguística, uma 

modalidade de tradução, que transforma o visual em verbal: 

A audiodescrição é uma modalidade de tradução intersemiótica na qual 

imagens são transformadas em palavras e cujo principal objetivo é 

proporcionar a fruição autônoma do público com baixa visão ou com 

deficiência visual a bens culturais. (LUCATELLI, 2015, p.8). 

 O recurso da audiodescrição oferece ao deficiente visual o acesso à fruição da 

obra audiovisual e complementa a experiência teatral. Entretanto, para ser aplicado à 

descrição de uma exposição em um museu, o método da audiodescrição precisa ser 

adaptado ao seu público em seu novo contexto. 

 A visão articula as sensações, informando a distância dos objetos e coordenando 

a percepção do relacionamento entre os objetos que estão ao redor da pessoa. O 

deficiente visual, por causa da sua limitação fisica e sem o auxílio de material 

complementar, pode ficar privado da percepção do conjunto de objetos em uma 

exposição. 

 Para que a audiodescrição funcione em uma exposição, ela precisa, além de 

descrever os objetos, estabelecer termos de referência que possam servir para a 

orientação e a compreensão do contexto temático da exposição. Para tanto, além de ler 

as legendas, a audiodescrição no museu deve também narrar textos que façam 

indicações precisas sobre a forma e disposição dos objetos, de modo a estimular o 

visitante, a interpretar o conteúdo da exposição disposto na forma de objetos e outros 

elementos. 

 Seja como guia, seja como mediadora, a audiodescrição dos objetos, dos 

folhetos e cartazes da exposição, reforça a perspectiva curatorial ao descrever linhas 

narrativas para a interpretação da exposição. 

4.3 PROBLEMAS DE AUDIODESCRIÇÃO 

 Pensar como a descrição transmite ensinamentos remete a uma discussão da 

antiguidade grega entre a descrição e a narração.  
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 Sócrates, que no início de sua vida desdenha das formas teatrais do Aedo narrar 

a Ilíada e a Odisséa, termina seus dias mudando de opinião. Reconhece que a sabedoria 

contida nas histórias formadoras da cultura helênica só podem ser transmitidas se 

humanizadas pelo narrador.  

 Platão afirma no livro Íon que somente com o enthousiasmós (entusiasmo 

poético) é que o Aedo recita o poema com a própria voz dos Deuses. Então, na 

perspectiva da cultura grega antiga, a narrativa 'poética' é a única que poderia nos dar 

acesso à percepção da verdadeira realidade. 

 Hoje se contrapõe descrição, com caráter mais informacional, da descrição com 

caráter emocional. A descrição objetiva é considerada como mais próxima do real, 

enquanto a descrição que inclui as emoções da pessoa que faz a descrição é considerada 

mais subjetiva e, portanto, menos comprometida com a informação. 

 No caso específico de audiodescrição para deficientes visuais, uma descrição 

estritamente objetiva pode dificultar ou até de impossibilitar ao deficiente visual a 

articulação de sentido porque a natureza de sua percepção não identifica relações de 

distância nem de proximidade entre os elementos que compõem a cena. Por esta razão a 

descrição do quadro visual para o deficiente visual não deveria ser feita exclusivamente 

a partir do paradigma visual do vidente.  A descrição destinada ao deficiente visual deve  

considerar como descrever elementos que possam orientar a disposição dos elementos 

na cena. 

 A hierarquia dos sinais e elementos que compõem a "imagem" que o individuo 

dotado de visão - as vezes racionalmente e as vezes intuitivamente - percebe e classifica 

como mais ou menos relevantes, por sua vez deveria induzir a descrição dos elementos 

para que a situação seja percebida, compreendida e apreciada pelo deficiente visual. 

 Assim, para estudar modelos de audiodescrição que possam facilitar a 

experiência com alcance transformador, tanto em uma exposição com uma coleção de 

objetos históricos quanto na Exposição Louis Braille, vamos considerar, a partir das 

premissas iniciais, alguns exemplos de descrição objetiva como problemas. 

Exemplo A - estátua de cavalo. 

 Um deficiente visual passou anos tendo acesso a tocar uma pequena estátua de 

um cavalo, ficou completamente desorientado ao encontrar um cavalo real, por causa da 

disparidade da dimensão do animal real comparado com a estátua em miniatura. O 
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artista/autor supos que o seu público já estivesse préviamente consciente da relação de 

tamanho na representação do cavalo real em miniatura. (RODRIGUES 2004, p. 80) 

 O aspecto da dimensão do animal que não foi incorporada na representação, é 

tratada aqui como um aspecto do objeto da representação escultórica que a estátua não 

informou ao deficiente visual. Isso provocou um 'erro' de leitura e interpretação, que 

tem como consequência provocar o erro na avaliação e na compreensão da 

representação, o que compromete a aprendizagem. 

Exemplo B - o animal no escuro, contado por Rumi (1898). 

 O livro Masnavi é um livro de poemas e histórias da tradição oral do oriente, 

uma das "histórias de conhecimento" que contém, é a do elefante no escuro. 

Alguns hindus estavam exibindo um elefante em um pavilhão escuro. Muitas 

pessoas fizeram fila para conhecer o animal desconhecido. Mas o lugar 

estava escuro demais para ver o elefante. Cada um dos visitantes se 

aproximou com as mãos para sentir e ter uma idéia de como seria aquele 

animal. Um deles sentiu a tromba e declarou depois que o animal parecia um 

tubo de agua. Outro sentiu a orelha e disse que parecia um leque enorme. Um 

terceiro apalpou a perna, e pensou que era como uma pilastra. Outro ainda 

caminhou por uma passarela e só pode sentir as costas do elefante e afirmou 

que aquele animal só podia ser descrito como um trono imenso. Assim, de 

acordo com qual parte cada um dos visitantes tocou, o seu sentido do tato 

gerou uma descrição diferente do animal. Ao comparar o olho sensual à mão 

que sentiu o elefante, o olho que está voltado para fora é como a palma da 

mão. O todo do objeto não se aperta com a palma da mão. No nosso devaneio 

de tentar entender a verdade, agarramos uma ilusão. (RUMI, 1898, 

n.p.).Tradução nossa.
14

 

 O objetivo da história do elefante no escuro é explicar de forma metafórica que 

nem sempre os sentidos obtem dados completos. Na história, cada um dos "visitantes" 

ao pavilhão sem iluminação, pensou que cada parte do elefante que tinha tocado era o 

todo do animal. Mas as narrativas das partes não foram unificadas nem integradas por 

alguém que tivesse o conhecimento do animal "inteiro". Assim, a experiência das partes 

se revelou incompleta para os visitantes. 

Exemplo C - cilindros com folhas para queimar. 

 Idries Shah (1990) escreve que decidiu fazer uma experiência de descrição: 

                                                 
14

Rumi poem: the elephant in the dark. Some hindus were exhibiting an elephant in a dark room. And 

many people collected to see it.  But as the place was too dark to permit them to see the elephant, they all 

felt it with their hands to gain an idea of what it was like. One felt its trunk and declared that the beast 

resembled a water-pipe.Another felt its ear and said it must be a large fan. Another its leg and thought it 

must be a pillar. Another felt its back, and declared the beast must be like a great throne. According to the 

part wich each felt he gave a different description of the animal. Compare the sensual eye to the hand of 

one that felt the elephant the eye of outward sense is as the palm of a hand. The whole of the object is not 

grasped in the palm.  In our reverie of understanding the truth, we clasp an illusion. 
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Tentei uma experiência semelhante em Londres. Em três charutarias pedi, 

sucessivamente, “cilindros de papel cheios de partículas de fumo, com uns 

dez centímetros de comprimento, arrumados em caixas de cartolina, 

provavelmente com dizeres impressos nelas”. Nenhuma das pessoas cujo 

mister era vender cigarros o dia inteiro identificou o que eu queria. Duas 

delas me aconselharam a ir a outro lugar — uma, aos seus atacadistas, outra, 

a uma loja especializada em importação de artigos exóticos para fumantes. 

(SHAH, 1990, p.109). 

 A descrição objetiva e exata dos cigarros deveria ser facilmente identificada por 

quem trabalha diariamente em tabacarias vendendo pacotes de cigarros. Mas a descrição 

objetiva, neste caso não estimulou nem a identificação nem o entendimento. 

 Fumantes e vendedores de cigarros não têm o hábito linguístico de descrever 

suas ações nem de descrever os objetos de uso. Assim a frase da descrição 'cilindros de 

papel com fragmentos de fumo' se comporta como em um jogo de adivinhação. A 

experiência linguística comprova que a palavra 'cigarros' age como gatilho que dispara a 

associação, e que a ausência desta palavra impede o ato da comunicação se completar. 

Exemplo D - Dom Casmurro: os braços de Capitu. 

Os braços merecem um período. Eram belos, e na primeira noite que os levou 

nus a um baile, não creio que houvesse eguais na cidade [sic], nem os seus, 

leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente 

estariam ainda no mármore, donde vieram, ou nas mãos do divino esculptor 

[sic]. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de 

desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por 

mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no 

segundo baile; nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para 

eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas 

pretas, fiquei vexado e aborrecido. (ASSIS, 2006, n.p.). 

A descrição dos braços de Capitu, no livro Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, é de fácil identificação. Por outro lado, o entendimento do autor, de que a moça 

tem uma qualidade sedutora, e que o personagem principal, narrador do livro, apelidado 

de Dom Casmurro os acha lânguidos e "os mais belos da noite" não tem apenas a função 

de descrever a anatomia da mulher Capitu, mas de sugerir um comportamento lascivo 

dela e que deve ser interpretado pelo leitor, já que não está descrito no livro. 

Exemplo E - A intendência ou a independência.  

 A pintura de 1888 de Pedro Américo Independência ou morte, também 

conhecida como O Grito do Ipiranga, retrata a proclamação da independência. Mostra 

Dom Pedro I montado sobre um cavalo, com a espada levantada, no momento em que 

declarou a independência do Brasil, em 1822. Esta pintura é considerada uma imagem 
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canônica no ensino da história brasileira, porque torna concreta uma narrativa do 

passado brasileiro, ainda que pintada 66 anos depois do fato. 

 Alencar (2017) sugere que a pintura de Pedro Américo para a proclamação da 

independência não corresponde à história real, porque a pintura não seria um retrato fiel 

do que aconteceu durante a viagem de Dom Pedro I. 

[...] para vencer as distâncias da época, as mulas eram muito mais resistentes 

que os belos e fogosos cavalos, como esses em que Pedro quase I e sua 

guarda estão montados. Além disso, ninguém usava uniforme de gala para 

subir a Serra do Mar. A comitiva do Príncipe Regente – de 14 pessoas, e não 

a quase meia centena da tela famosa – vinha de Santos.(ALENCAR, 2017, 

n.p.). 

 A página da Wikipedia
15

 sobre esta pintura tem longa descrição sobre o processo 

da construção da imagem da pintura, com croquis e notícias de uma elaborada pesquisa 

realizada pelo pintor, para a escolha das vestimentas dos personagens no quadro e para 

as suas ações. 

 Segundo Martins (2016), teria sido a Família Real a encomendar ao pintor Pedro 

Américo a pintura sobre a proclamação da independência, que teria como objetivo 

"ressaltar o poder monárquico no recém-instaurado império". 

 O fato histórico do rompimento da dependência colonial do Brasil, assim, 

adquire um valor épico com a pintura de Pedro Américo, ao criar para o personagem 

principal, um contexto de ação, colocando-o no centro, em torno do qual os soldados e 

membros da comitiva estão admirados e "satisfeitos" com a decisão do monarca. 

Apresenta Dom Pedro I como agente ativo e heróico de uma cena épica.  

 Curiosamente, Schwarcz (2013) afirma que a pintura de Pedro Américo seria um 

"descarado plágio" do pintor Ernest Meissonier. É de se notar que pintores do período 

se influenciavam mutuamente e se apropriavam de estruturas visuais de outros quadros, 

em parte para se manterem a par das técnicas de seus conterrâneos, e em parte porque os 

pedidos de pintura envolviam representações repetidas mas com outros personagens. 

Plágio ou influência, que pode, ou não, afetar a percepção da originalidade da criação de 

pinturas 'oficiais', a pintura Proclamação da Independência produz um efeito ao 

concretizar a idéia do fato histórico, com uma narrativa para influenciar o público. 

                                                 
15

 autoria de CAIOMARINHO.  Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Independ%C3%AAncia_ou_Morte_(Pedro_Am%C3%A9ric

o)&oldid=52184074>.  Acesso em: 25 mai. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Independ%C3%AAncia_ou_Morte_(Pedro_Am%C3%A9rico)&oldid=52184074
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Independ%C3%AAncia_ou_Morte_(Pedro_Am%C3%A9rico)&oldid=52184074
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 Gurgel (2016) acrescenta que houve uma confusão entre o que Dom Pedro I 

estava fazendo e o que foi descrito na pintura de Pedro Américo. Estando doente, o 

monarca teria reclamado sobre a comida com a frase "a intendência é de morte" 

(intendência sendo o setor responsável pela alimentação dos soldados), ao invés do 

brado retumbante de "independência ou morte". 

 Assim é possível que a narração descritiva da pintura de Pedro Américo crie 

relações que influenciam a narrativa histórica que se aprende na escola com os fatos 

históricos dispostos como no quadro. Apesar de não obedecer critérios documentais, a 

pintura quer estimular 'ideias' sobre o período e sobre a pessoa de Dom Pedro I, a ponto 

de se construir uma síntese de conhecimento que reforça a narrativa didática, ainda que 

o fato histórico tenha ocorrido diversamente da pintura feita décadas depois. 

 Então a dicotomia entre descrição literal e descrição narrativa não é suficiente 

para justificar ou garantir que a audiodescrição seja efetiva para a experiência. 

Precisamos, então, de outras considerações que nos permitam propor uma metodologia 

para utilizar a audiodescrição em uma exposição de um museu para deficientes visuais. 

4.4 MÉTODOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE AUDIOVISUAL 

 Para alcançar uma audiodescrição de objetos em uma exposição no museu, 

vamos estudar alguns conceitos e a metodologia de audiodescrição, que pretende 

descrever cenas de programas audiovisuais. 

 Em geral todos os profissionais e estudiosos são unânimes em apontar que a 

descrição deve ser 'objetiva' ao invés de poética ou emocional, com uma intenção de 

fornecer dados e informações para o deficiente visual interpretar o que está sendo 

descrito. 

 A audiodescrição de Pozzobon (2011), uma especialista brasileira, traz a noção 

de "concretizar a imagem" para o deficiente visual através de uma "descrição clara e 

objetiva de todas as informações que compreendemos visualmente e que não estão 

contidas nos diálogos" (do programa audiovisual). 

A audiodescrição permite que o usuário receba a informação contida na 

imagem ao mesmo tempo em que esta aparece (na tela), possibilitando que a 

pessoa (deficiente visual) desfrute integralmente da obra, seguindo a trama e 

captando a subjetividade da narrativa, da mesma forma que alguém que 

enxerga. (POZZOBON, 2011, n.p.). 
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 Encontramos na entrevista de Benecke (2017), especialista da televisão alemã, a 

propósito da oficina de audiodescrição técnica que veio ministrar no Brasil, que: 

É importante não resumir as ações nem interpretar o que acontece. Deixe que 

as pessoas que estão ouvindo o façam [...] a interpretação e a leitura do 

audiodescritor podem influenciar na narração, por isso, deve-se tomar 

cuidado com as descrições das expressões faciais. A forma como cada um vê 

e descreve emoções pode ser diferente. Não dar informações atrasadas ou 

adiantadas também é muito importante, principalmente em comédias, pois 

muitas vezes o narrador apressa a píada ou a atrasa, fazendo com que a 

pessoa com deficiência visual não siga o mesmo ritmo dos videntes presentes 

na sala. (BENECKE, 2017, n.p.). 

 Outra abordagem para a audiodescrição é proposta por Aderaldo (2014) a partir 

da semiologia. Nesta perspectiva, a audiodescrição é uma tradução semiótica e 

intersensorial (entre os sentidos). Para tanto, recomenda que as decisões do 

audiodescritor devem se basear na intensidade visual, para criar hierarquias na 

descrição, que correspondam a hierarquias de sentido. Iniciando sempre do signo visual 

que tiver maior clareza para chegar no signo visual que tiver ambiguidade. Elementos 

visuais que tenham ambiguidade, são mais dificeis de ler, e exigem compreensão do 

contexto, para que a interpretação se complete - o que é extremamente dificil para o 

deficiente visual. 

 Na proposta de uma metodologia, Aderaldo (2014) sugere que a solução da 

audiodescrição do elemento ambiguo visualmente, pode ser alcançada com a adição de 

uma explicação inicial que use figuras geométricas como ponto de referência para servir 

de preparação e orientação ao deficiente visual. 

[...] não há equivalencia direta entre a linguagem visual e a linguagem verbal, 

o que justifica que, audiodescritores tomem uma série de decisões para 

aproximar-se a um possível significado da imagem artística, mesmo correndo 

o risco de serem considerados intrusos. (ADERALDO, 2014, n.p.) 

 Outra metodologia estudada, denominada novas perspectivas para 

audiodescrição, foi concebida por um grupo de autores da área de tradução que 

sistematizou técnicas para a audiodescrição profissional. Maszerowska, Matamala e 

Orero (2014, p.41) trouxeram como premissas a coesão textual do estilo no texto da 

audiodescrição e a intertextualidade, porque "todos os textos constantemente se 

relacionam com outros textos" (idem, p.29). Assim, qualquer cena audiodescrita deve 

também apresentar o contexto da situação ou o contexto cultural. Para estes autores, o 

audiodescritor deve também levar em consideração que a intenção do autor deve se 

correlacionar com a interpretação da audiência. Deste modo, os autores propõem uma 
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metodologia que dê primazia o descrever "personagens, locações, tempo e 

circunstâncias", com o objetivo de fornecer os elementos para que o deficiente visual 

faça a reconstrução de configurações espaço-temporais da situação da cena. 

Quando a audiência processa narrativas, o faz criando o mundo da história na 

sua mente, como um modelo mental de quem fez o que, quando e para quem, 

por que e de qual maneira. (MASZEROWSKA, MATAMALA e ORERO, 

2014 p.70). Tradução nossa.
16

 

 Assim, concebem que a audiodescrição é uma forma de comunicação: 

[...] este modelo mental de criação é um processo bi-direcional: em uma mão, 

audiências alimentam o modelo a partir do texto [da audiodescrição que 

ouvem] em outra, usam sua experiência anterior e conhecimentos prévios. 

Consequentemente, a criação de um modelo mental é um processo muito 

pessoal. (MASZEROWSKA, MATAMALA e ORERO, 2014 p.71). 

Tradução nossa.
17

 

 Entretanto, descrente da possibilidade de uma objetividade sem a subjetividade 

do indivíduo que faz a audiodescrição, Bardini (2017) acredita ser muito difícil 

imprimir o significado de uma linguagem com multiplos sentidos como é a linguagem 

do audiovisual, sem interpretar também a linguagem cinematográfica e mencionar 

técnicas de cinematografia usadas na criação da imagem, para ser audiodescrita. O autor 

sugere ainda que há um espaço, por um lado, entre interpretação pessoal e o modo 

pessoal de criar frases (subjetividade e a interpretação baseada em texto com fraseado 

gramaticalmente correto) e, por outro lado, a objetividade, na audiodescrição. A dose de 

subjetividade e a dose de objetividade para Bardini é uma maestria técnica e artistica a 

ser dominada pelo audiodescritor, no processo de decisão do que incluir e do que 

excluir na descrição, e no seu aprimoramento das habilidades de escrita e escolha de 

palavras e repertório. 

 Nord (2007) entende que a busca da objetividade para a audiodescrição pretende 

garantir a fidelidade das traduções funcionais e vem propor que o texto da 

audiodescrição seja 'uma oferta de informações': 

Experiência mostra que há sempre mais de um método ou estratégia para a 

tradução de cada texto original. Portanto, a tradução é um processo de 

                                                 
16

 When audiences process narratives, they do so by creating a dedicated storyworldin their minds, a 

“mental model of who did what to and with whom, when, where,why and in what fashion” 
17

 This mental model creation is a two-directional process: on theone hand, audiences feed information 

from the text into the model (so called bottom-up processing), on the other, they use their own prior 

experience and knowledge (so called top-down processing). Consequently, the creation of mental models 

is always a very personal process, especially with regard to the construction of spatio-temporal settings. 
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decisão que deve ser guiado por algum tipo de critério inter-subjetivo ou um 

conjunto de critérios (= estratégia). (NORD, 2007, p.1). Tradução nossa.
18

 

O audiodescritor, portanto, deve agir como um possível mediador na cooperação 

que se desenvolve entre o público e a obra ou objeto. 

Em épocas diferentes e em diferentes partes do mundo, pessoas tiveram e tem 

ainda, conceitos diferentes de relacionamento que estão entre um texto 

original e o texto que se chama sua tradução. De acordo com o conceito atual 

de tradução, leitores devem ter expectativas, que, por exemplo, o texto 

destino deve dar exatamente a opinião do autor; outras culturas podem querer 

que seja uma reprodução fiel as caracteristicas formais do texto de origem, 

enquanto outros podem elogiar traduções com uso de termos arcaicos, ou 

ainda, outros que, longe de serem reproduções fieis, são compreensíveis 

textos legíveis. Ao levar tudo isso em conta, estas expectativas diferentes, as 

quais podem variar ainda, de acordo com o tipo de texto em questão ou 

depender da relação de auto-estima da cultura que recebe o texto com relação 

a cultura que originou o texto, o autor age como um mediador responsável na 

cooperação que se desenvolve entre o cliente, o público-alvo e o autor do 

texto de origem ( da obra, do objeto). Isto não quer dizer que tradutores 

tenham que fazer o que as outras partes esperam, que podem ser até 

impossíveis, se elas esperam comportamentos de tradução diferentes. Isto 

quer, sim, dizer que, o tradutor deve antecipar quaisquer incompreensões ou 

conflitos de comunicação que possam vir a ocorrer por causa de conceitos de 

tradução e encontrar uma maneira de evitá-los. (NORD, 2007, p.2).Tradução 

nossa.
19

 

 O Laboratorio de Audiodescrição Europeu (ADLAB) articula várias técnicas 

apresentadas aqui, com conceitos e modelos mencionados anteriormente. "Imagens 

pintadas dentro das palavras" é o nome do guia de trabalho que prepararam para 

profissionais de audiodescrição e estudantes, para ajudá-los a criar serviços de 

qualidade. Seus autores, Remael, Reviers e Vercauteren (2015, p.5), consideram 

essencial reforçar o aspecto individual e subjetivo de toda a audiodescrição, ao lembrar 

que o audiodescritor - num primeiro momento - também foi parte da platéia do 

                                                 
18

 Experience shows that there is always more than one method or strategy for the translation of one 

particular source text. Therefore, translation is a decision process which must be guided by some kind of 

intersubjective criterion or set of criteria (= strategy). 
19

 At different times and in different parts of the world, people have had and still have different concepts 

of the relationship that should hold between an original and the text that is called its translation. 

According to the prevailing concept of translation, readers might expect, for example, the target text to 

give exactly the author's opinion; other cultures might want it to be a faithful reproduction of the formal 

features of thesource text; still others could praise archaising translations or ones that are far from faithful 

reproductions, but are comprehensible, readable texts. Taking account of all these different expectations, 

which may vary according to the text type in question or depend on the self-esteem of the receiving 

culture with regard to the source culture, the translator acts as a responsible mediator in the cooperation 

developing between the client, the target audience and the source-text author. This does not mean that 

translators always have to do what the other parties expect, which may even be impossible if the three 

parties expect different translational behaviors. It means that the translator has to anticipate any 

misunderstanding or communicative conflict that may occur due to different translational concepts and 

find a way to avoid them. 
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programa audiovisual - e que também está fazendo escolhas, interpretando e re-criando 

a narrativa original ao fazer a sua audiodescrição. 

 Voltamos à entrevista de Pozzobon (2011), que reforça a importância da 

preparação para escrever o texto da audiodescrição: 

[...] tem que ver o filme todo, e escolher como dizer [...] existem mil 

maneiras de descrever uma cena [...] a gente procura assim fugir das coisas 

abstratas e concretizar a imagem. (POZZOBON, 2008, n.p.). Grifo nosso. 

 A noção de que a audiodescrição deva 'concretizar a imagem' para o deficiente 

visual, também deve ser revista a partir da maestria almejada por Bardini (2017) e em 

consonância com a responsabilidade de Remael, Reviers e Vercauteren (2015). 

[...] audiodescrição se esforça para dar a seu público alvo de deficientes 

visuais uma experiência que seja comparável aquela que ao público das 

pessoas videntes, que por sua vez, é composto de individuos que vão assistir 

ao programa audiovisual de formas diferentes individuais.[...] viver a 

experiência de assistir a um filme, [com audiodescrição] dá acesso ao 

deficiente visual a uma incursão no mundo social do vidente. E assistir a 

um filme é frequentemente uma atividade de lazer. Isto quer dizer que 

audiodescrição não somente faz foco em dar informações que estejam 

fadadas a serem perdidas, também tem como objetivo criar uma experiência 

prazeirosa para seus usuários, sem sobrecarregar a capacidade de seus 

sistemas de processamento de informações. Apesar que 'objetividade' é uma 

meta da audiodescrição recorrente em várias diretrizes anteriores, ninguém vê 

o mesmo filme. Isto não é diferente para o público deficiente visual, desde 

que é justo tão heterogeneo como um público vidente. (REMAEL, REVIERS 

e VERCAUTEREN, 2015, p.16). Grifo e tradução nossa.
20

 

4.5 MÉTODOS DE AUDIODESCRIÇÃO DE OBJETOS NO MUSEU 

[...] no âmbito da museologia, Luís Alonso Fernández define colecção como 

um conjunto de coisas análogas ou da mesma classe reunidas para constituir 

um objectivo concreto. (MARQUES, 2010, p.23). 

 Visitar uma exposição em um museu pode ser tratada como uma atividade de 

exploração em que o visitante faz vários níveis de interpretação para relacionar os 

objetos expostos com as noções que já possui sobre o tema ou com as informações que 

recebe do folheto explicativo e com as legendas junto aos objetos ou com a disposição 

dos objetos na sua cenografia. 

                                                 
20 AD does strive to give its target audience an experience that is comparable to that of the sighted target 

audience, which is itself composed of individuals who will all see the film differently. [...] experiencing a 

film gives the blind and visually impaired an inroad into the social world of the sighted. In addition, 

watching a film is often a leisurely activity. This means that the AD does not merely focus on giving the 

information that is deemed to be missing, it also aims to create a pleasant experience for its users without 

overburdening their information-processing capacities. Although “objectivity” is an AD aim that recurs in 

many of the earlier AD guidelines, no one ever sees the same film. This is no different for the blind and 

visually impaired audience since it is just as heterogeneous as the sighted one. 
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O significado do objeto não está totalmente inscrito no objeto, nem 

totalmente inscrito na percepção do visitante, mas em algum lugar entre eles. 

O objeto só toma vida ou significado quando o visitante faz uma 

compreensão a respeito. (PEARCE, 1994, p.26).Tradução nossa.
21

 

 Herreman (2015) comenta sobre a experiência de visitar um museu, de estar em 

frente a uma vitrine da exposição, olhando para os objetos, como um impacto que pode 

despertar interesse, atrair, afastar, agradar ou provocar curiosidades. 

No contexto expositivo, a interpretação significa o grupo de ações e 

elementos que ajuda a explicar o teor da exposição. Os curadores que 

realizam a pesquisa necessária a uma exposição e o designer que interpreta e 

comunica isso, lidam com o grupo de objetos e com o conhecimento e as 

informações que eles representam em benefício de um público maior. O jeito 

com que isso é alcançado e como objetos reais transmitem significados ou se 

tornam significativos ao seu público é parte da comunicação, e as técnicas 

das ciências da comunicação modernas que incluem a semiótica e a 

psicologia são agora aplicadas como parte de um processo de design. Nós 

sabemos que um objeto possui diferentes significados de acordo com o 

contexto no qual ele está localizado, suas relações com outros objetos, a 

posição em que é mostrado, as cores que o rodeiam e até mesmo as 

sinalizações utilizadas. (HERREMAN, 2015, p.75) 

 O poder do objeto real na exposição tem seu efeito amplificado porque o 

visitante traz consigo experiências anteriores, lembranças, memórias, que ao se 

encontrar com os objetos da coleção do museu, proporcionam uma situação de 

aprendizagem. 

 Pearce (1994) trata os objetos de uma exposição, como trazendo em si uma 

narrativa concreta, que está presente na sua materialidade, que se torna um texto no 

museu a partir das várias formas de descrição que o objeto recebe. Segundo este autor, o 

visitante encontra o objeto e executa uma busca para perceber suas caracteristicas até 

reconhecer, a partir do objeto, associações com a sua experiência anterior. É na 

interação entre o que o objeto sugere e o que o visitante percebe, no ato de relacionar o 

objeto com um contexto, que a compreensão do objeto acontece.  

O objeto ativa suas próprias faculdades, e o produto desta atividade criativa é 

a virtual dimensão do objeto, na realidade presente. A mensagem ou o 

significado que o objeto oferece é sempre incompleto e cada visitante 

preenche lacunas da sua maneira pessoal, e assim excluindo outras 

possibilidades: ao olhar ele realiza suas próprias decisões sobre como a 

narrativa deve ser contada [...]. Neste ato, as dinâmicas do visitante se 

revelam. O objeto, ainda que inesgotável força o visitante a tomar decisões. 

O processo de visitar a exposição é seletivo, e o potencial do objeto é muito 

mais rico do que as suas percepções e compreensões [...]. Temos uma 

situação aparentemente paradoxal em que o visitante é forçado a revelar 

                                                 
21

 The meaning of the object lies not wholly in the piece itself, nor wholly in its realization, but 

somewhere between the two. The object only takes on life or significance when the viewer carries out his 

realization. 
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aspectos de si mesmo, para ter uma experiência da realidade que é diferente 

da sua; porque, somente ao abandonar o seu mundo familiar de suas 

experiências anteriores que ele pode alcançar o entusiasmo que os objetos 

oferecem, e que muitos de nós sentimos que é o coração da experiência no 

museu. (PEARCE, 1994, p.26). Tradução nossa.
22

 

 Segundo Chagas (1993), uma visita ao museu permite aos visitantes, através da 

manipulação de objetos que demonstram conceitos ou aplicações tecnológicas, viverem 

experiências, notarem relações que existem entre ciência e tecnologia, assim como as 

implicações que estas exercem na vida cotidiana. 

 Ao interpretar os objetos o visitante realiza algumas operações mentais, mesmo 

que não conscientemente: a descrição dos objetos, faz inferir sua utilidade; a 

interpretação do uso, faz projetar o contexto histórico; e a comparação dos objetos na 

exposição, faz perceber a consequencia do uso do objeto na história. Assim, a leitura da 

coleção de objetos que o visitante explora no museu, vai sendo re-organizada por cada 

pessoa, em uma coleção de histórias. 

Histórias não são nunca criadas em um vácuo. São criadas para serem lidas, 

ouvidas, e assistidas por um público que segue um percurso.[...] audiências 

assim são apresentadas com a narrativa concreta, e eles tem que interpretar e 

processar para chegar a construção original, abstrata e cronológica da qual o 

autor partiu.[...] Audiências assim re-criam as histórias de acordo com 

príncipios gerais e um melhor insight sobre estes principios pode ajudar aos 

descritores [audiodescritores] decidir o que incluir nas suas descrições e 

como formulá-las de maneira que o processo de recriação narrativa seja mais 

fácil para o deficiente visual. (REMAEL, REVIERS e VERCAUTEREN, 

2015, p.13). Tradução nossa.
23
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The object activates our own faculties, and the product of this creative activity is the virtual dimension 

of the object, which endows it with present reality. The message or meaning which the object offers is 

always incomplete and each viewer fills in the gaps in his own way, thereby excluding other possibilities: 

as he looks he makes his own decisions about how the story is to be told of, for example, Lieutenant 

Anderson’s feelings on that day.In this act, the dynamics of viewing are revealed. The object is 

inexhaustible, but it is this inexhaustibility which forces the viewer to his decisions. The viewing process 

is selective, and the potential object is richer than any of its realizations. When the same person sees the 

same coat ten years later, it may appear in a new light, which seems to him more ‘correct’, richer and 

more perceptive, so that artifact is transformed into experience. In one sense, it is reflecting the 

developing personality of the viewer and so acting as a kind of mirror; but at the same time the effect of 

the object is to modify or change the viewer, so that he is a slightly different person from the one he was 

before. So we have the apparently paradoxical situation in which the viewer is forced to reveal aspects of 

himself in order to experience a reality which is different from his own, because it is only by leaving 

behind the familiar world of his own experience that he can take part in the excitement which objects 

offer; and many of us would feel that this lies at the heart of the museum experience. 
23

Stories are never created in a vacuum. They are made to be read, listened to or watched by an audience 

that follows a path. [...] audiences are presented with the concrete narrative, and they have to interpret and 

process it to arrive at the original, abstract (chronological) construct that the author started from. [...] 

Audiences recreate stories according to general principles and better insight into these principles can help 

describers decide what to include in their descriptions and how to formulate them in order to make the 

story recreation process easier for the blind and visually impaired. 
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 Uma forma de facilitar a compreensão é o acréscimo no texto da audiodescrição 

da leitura de objetos no museu de um trecho de introdução para apresentar a razão pela 

qual o objeto foi selecionado para a coleção.  Assim se pode contextualizar o fato 

histórico ao qual a exposição se refere para facilitar a percepção das relações e 

enriquecer a experiência no museu. 

 Remael, Reviers e Vercauteren sugerem um técnica de construção do texto para 

a audiodescrição, utilizando um sistema de quadros ou cenas: 

Num primeiro nível, o público cria frames [um sistema de quadros ou cenas] 

que servem de contexto para cada evento da história. Nestes frames, 

informação sobre os personagens que estão presentes e as circunstâncias 

espaciais e temporais na qual o evento acontece, toma a forma de etiquetas 

gerais, por exemplo 'João', 'Londres", 1997. Num segundo nível, adicional, 

detalhadas informações são adicionadas a esta etiqueta: 'João tem cabelos 

escuros, com 40 anos, vive num apartamento e numa vizinhança específica. É 

um dia ensolarado no verão de 1997'. Outro exemplo de frame pode ser o 

escritório do personagem, e um exemplo de representação, uma detalhada 

descrição de uma particular cadeira de escritório. Tais elementos que 

parecem ser secundários na mise-en-scène podem ser importantes se tiverem 

uma função simbólica. Quando um novo evento da história é apresentado, a 

audiência vai checar se pode ser atribuído a um frame já existente, se o frame 

existente deve ser atualizado (por exemplo a configuração espaço-temporal 

se manteve a mesma, mas personagens saem e outros entram) ou ainda, se 

um novo frame deve ser criado (uma nova locação por exemplo). Estes 

frames formam a base para a compreensão da história: quando a audiência 

não consegue fazer conexão entre um evento (exemplo: um assassinato) ao 

frame (no exemplo: a futura herança), ou não conseguem criar um novo 

frame para um certo evento (ex. uma mudança inexplicável nas relações entre 

personagens), o público então não é mais capaz de seguir a narrativa 

(temporariamente ou permanentemente). (REMAEL, REVIERS e 

VERCAUTEREN, 2015, p.14). Tradução nossa.
24

 

 Obrist (2014) faz um elogio à curadoria, que passou a ser cada vez mais 

associada ao ritual da cultura moderna que chamamos de exposição. 

[...] o papel do curador profissional começou a aglutinar 4 funções. A 

primeira delas é a preservação. A arte passou a ser vista como uma parte 
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[...]  this story-reconstruction is a highly complex process [...] On a first level, audiences create frames 

that serve as a context for every event in the story. In these frames information on the characters that are 

present and the spatial and temporal circumstances in which the event takes place, take the form of 

general labels, i.e. “John”, “London”, “1997”. On the second level, additional, more detailed information 

is added to these labels: John is a dark-haired man in his forties, he lives in a flat in a specific 

neighborhood. It is a sunny day in the summer of 1997. An example of a “frame” could be a character’s 

office, and an example of a representation, a detailed description of a particular office chair. Such a 

seemingly secondary element in the mise-en-scène can be important if it has a symbolic function. When a 

new story event is presented, the audience will check whether it can be attributed to an already existing 

frame, whether an existing frame has to be updated (for example because the spatio-temporal setting has 

remained the same but characters leave the setting or new characters enter it) or whether a new frame has 

to be created (a new location, for instance). These frames form the basis for the comprehension of the 

story: when audiences cannot link an event (e.g. a murder) to a frame (e.g. a future inheritance) or cannot 

create a new frame for a certain event (e.g. an inexplicable change in relations between characters), they 

will no longer be able to follow the story (temporarily or permanently). 
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fundamental do patrimônio de uma nação, um conjunto de artefatos que 

coletivamente contava a história de um país. Assim, salvaguardar esse 

patrimônio se tornou uma das principais responsabilidades do curador. A 

segunda tarefa era a seleção de novas obras. [...] A terceira é a tarefa de 

contribuir para a história da arte. A pesquisa acadêmica nas obras já reunidas 

permite que o curador transmita os conhecimentos de uma maneira 

disciplinar moderna, da mesma forma que um professor universitário. 

Finalmente, existe a tarefa de exibir e organizar a arte nas paredes e galerias: 

a organização de exposições. (OBRIST, 2014, p.38-39). 

 A curadoria da Exposição Louis Braille faz o Museu do IBC atuar como um 

espaço de descoberta, de análise e compreensão. A vocação social do museu se realiza 

nas suas exposições, que apresentam objetos que se referem a modos de pensar, de agir, 

de fazer, de se expressar, de descobrir, de confirmar, de questionar, de interagir com 

conceitos, idéias, métodos e com práticas de várias épocas. 

 No caso do Museu do IBC, se incluem objetos tiflológicos, que estão 

diretamente ligados à escolarização e alfabetização do deficiente visual no IBC. 

Cabe ressaltar que os objetos tiflológicos são artefatos raros de se encontrar 

em museus. No caso do [Museu do IBC], esses objetos têm relação direta 

com as atividades desenvolvidas na Instituição e documentam as alterações 

que foram sendo introduzidas no processo de registro gráfico por pessoas 

cegas. Aqui se identifica uma das singularidades desse acervo e desse Museu. 

Os valores que podem ser atribuídos a esses artefatos incluem naturalmente o 

histórico, mas certamente o técnico e provavelmente o afetivo, pois vários 

dos estudantes que passaram pelo IBC manusearam e aprenderam a partir do 

uso desses objetos. (GRANATO, RODRIGUES, e THIESEN, 2015, p.17-

18).  

Uma das professoras do IBC, Karla Maria, em entrevista de 2004, diz que: 

Eu acho que tudo que diz respeito à história de uma pessoa, de uma coisa, é 

importante. As peças aqui do museu são ligadas à vida das pessoas cegas, 

foram objetos usados numa determinada época, mesmo que agora estejam em 

desuso eles servem de base para esses objetos que usamos hoje. De repente, a 

chapa onde a gente colocava os números, pesada, complicada de carregar 

mas, talvez, se nunca tivesse existido essa chapa, não teria existido o 

cubarítimo e o sorobã que hoje utilizamos. Sempre [que] o Museu abre, é 

aniversário do Instituto eu procuro levar as turmas lá porque eu acho que é 

[a] nossa história. (RODRIGUES, 2004, p.87). 

4.6 AUDIODESCRIÇÃO PARA A EXPERIÊNCIA 

 Machado (2015, p.148) afirma claramente o que estivemos pesquisando, que 

"todos os sentidos são fontes de conhecimento". Num artigo de jornal sobre sua tese, 

afirma: 

Para quem não enxerga, a possibilidade de entendimento do simbólico que 

tem relação com o visual, a fruição da arte ou de uma imagem poética, 

dependem de uma mediação.[...] imagem no cinema se comunica pelo 

conteúdo e pela forma como o conteúdo é captado. (LAURETTI, 2015, n.p.). 
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 A curadoria inicia com o planejamento da escolha da temática e da seleção dos 

objetos do acervo, e depois se realiza por uma intervenção, que faz modificações no 

espaço, e por uma mediação, propondo percursos para o visitante. Podemos começar a 

assumir a premissa que a fruição da experiência da exposição, então, depende das 

escolhas que fazem a curadoria e os visitantes. 

 Então, a experiência pode ser descrita ou pode apenas ser vivida ? 

 Dewey (2010) em seu livro, 'Arte como experiência' estabelece uma definição 

para experiência como um evento quotidiano, mas aponta para a "experiência singular": 

A experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as 

condições ambientais está envolvida no próprio processo de viver.[...] Muitas 

vezes porém a experiência vivida é incipiente. As coisas são experimentadas, 

mas não de modo a se comporem em uma experiência singular.Há distração 

e dispersão; o que observamos e o que pensamos, o que desejamos e o que 

obtemos, discordam entre si.[...] temos uma experiência singular quando o 

material vivenciado faz o percurso até a sua consecução. Então, e só então, 

ela é integrada e demarcada no fluxo geral da experiência proveniente de 

outras experiências.[...] a [experiência singular] é um todo e carrega em si seu 

caráter individualizador e sua autossuficiência. Trata-se de uma experiência. 

(DEWEY, 2010, p.109-110). Grifos do autor. 

 Dewey (2010) então aponta que a vivência da experiência no museu, pode ser 

pensada como um evento que tem um começo, um meio e um fim: desde a apresentação 

dos objetos até as suas relações e o contexto histórico. 

 O professor do IBC, Antonio Menescal Conde, de educação fisica para 

deficientes visuais, explica como desenvolve uma pedagogia inclusiva voltada para a 

experiência: 

A “aula de alegria” observada pelos estagiários adotou como estratégia a 

predominância absoluta das atividades de animação sobre as de instrução; da 

aquisição, transferência e utilização de conceitos sobre a técnica; dos 

estímulos, problemas e reforços apresentados de forma individualizada sobre 

aqueles dirigidos a todo o grupo; da utilização das pistas ambientais e dos 

pontos de referência sobre uma voz de comando constante; do movimento 

livremente expresso sobre aquele construído a partir de um comando externo; 

do movimento sobre sua excelência; da individualidade sobre o todo; dos 

aspectos utilitários, recreativos e formativos da natação sobre a performance; 

do desenvolvimento da auto-confiança, da auto-iniciativa, da capacidade de 

tomar decisões e do prazer de poder fazer sobre a dependência absoluta do 

aluno ao professor; e, acima de tudo, do privilégio da participação plena, da 

ludicidade, do prazer e da alegria sobre os conteúdos formais. (CONDE, 

1997, n.p.) 

 A curadoria da exposição no museu, do mesmo modo, pode enriquecer e 'animar' 

a experiência da visita com a audiodescrição e facilitar a experiência perceptiva. 
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 Fizemos uma lista dos elementos necessários para se preparar a audiodescrição 

de uma exposição de um museu para que haja fruição. Acreditamos que o texto a ser 

"traduzido" com a locução, não pode nem perder os significados, nem comprometer a 

descrição do caráter dos objetos: 

- descrição do objeto, per se, material, forma, textura; 

- histórico do objeto, uso, significado atribuído ao objeto; 

- menção da relação do objeto com outros objetos, no seu contexto histórico; 

- menção da relação do objeto com o tema da exposição. 

 Entretanto, a mera repetição dos textos do material da exposição na forma de 

uma leitura em voz alta, não vai, por si só, ativar no ouvinte uma maior gama de 

sentidos e significados que a descrição escrita para ser lida - em tinta ou em braille. Para 

tanto precisamos considerar que o texto que descreve o objeto na exposição, enquanto 

texto, precisa ser escrito diversamente para estimular entendimentos através da 

audiodescrição. 

 O texto que se origina do processo de escrita da audiodescrição, que se apropria 

dos textos que descrevem objetos, suas relações e suas histórias, podem estimular a 

flexibilização do racíocinio interpretativo do visitante no museu, contanto que seja um 

texto com uma construção a altura dos textos que lhe deram origem, preservando seus 

conteúdos de informação e tendo a compreensão como seu objetivo final. 

 Em uma direção, temos 'a prosa do mundo' em "As palavras e as coisas" de 

Foucault (1966) com suas quatro similitudes - conveniência, emulação, analogia e 

simpatia; as assinalações, os limites do mundo, a escrita das coisas e o ser da 

linguagem. 

Até o fim do séc. XVI a semelhança desempenhou um papel construtor no 

saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e 

a interpretação dos textos: foi ela que organizou o jogo dos símbolos, 

permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de 

representá-las. [...] E a representação - fosse ela festa ou saber - se dava como 

repetição: teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o título de toda 

linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito de falar. 

(FOUCAULT, 1966, p.33). 

 Em outra direção, temos a escrita jornalistica da ciência, que quer facilitar uma 

alfabetização cientifica ao proporcionar uma apresentação da realidade. 
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 Pensamos, no momento, que o texto a ser criado para a audiodescrição no espaço 

do museu não precisa estar limitado nem cirscunscrito ao eixo descrever objetivamente 

versus narrar emocionalmente, pois: 

[...] Na literatura, a aproximação entre tradução e paráfrase aparece 

explicitamente em John Dryden (1631-1700), poeta dramaturgo e crítico 

ingles, para quem o tradutor (se ainda tem esse nome) assume a liberdade, 

não apenas de variar de palavra e de sentido, mas até de abandonar ambos 

quando há oportunidade. Dryden distingue da metáfrase: "converter um autor 

palavra por palavra, linha por linha, de uma língua para outra" e paráfrase: 

tradução com amplitude quando o autor continua aos olhos do tradutor para 

que este não se perca, mas não segue as palavras tão estritamente, senão o 

sentido. (SANT'ANNA, 1995, p.18) 

 Uma consideração importante da área da tradução que estamos intuindo, é que se 

pode acrescentar na audiodescrição da exposição, formas textuais criativas, que se 

utilizem de modos literários, como a estilização, paráfrases e técnicas de escrita com 

intertextualidade. Para enriquecer o potencial de interpretação da audiodescrição 

enquanto preserva o respeito as fontes, visando informar, formar, educar, acessar e 

preparar para a síntese de conhecimento. 

 Em resumo, o essencial, pode ser falado: 

- Adeus, disse a Raposa. Eis meu segredo. Ele é muito simples: só se vê bem 

com o coração.O essencial é invisível aos olhos. 

- O essencial é invisível aos olhos, repetiu o Pequeno Principe, a fim de se 

lembrar. (SAINT-EXUPERY, 1959, p.74).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No começo deste estudo sobre a audiodescrição e a experiência que ajuda a 

construir conhecimento no espaço museológico, percebi que se devem fazer perguntas 

básicas aos objetos da coleção: o que é ? como foi feito ? por que foi feito ? como foi 

utilizado ? O visitante deve então perceber os significados que a exposição comunica, 

processar uma interpretação e obter assim uma ideia a respeito do tema. 

 Depois de compreender que o objetivo da descrição dos objetos na exposição é a 

articulação do tema da exposição, mudei o foco inicial, de buscar referências sobre a 

criação cenográfica da exposição. A hipótese inicial de contrapor descrição objetiva 

versus narração subjetiva não era suficiente para estudar a experiência no museu. Então, 

transitei pela bibliografia para pesquisar sobre a comunicação no museu. 

 Ao tratar a exposição no museu como comunicação, passei a tratar a curadoria 

como emissor, a exposição como mensagem e o visitante como receptor de uma 

narrativa que, no caso da Exposição Louis Braille, tem como tema a educação da pessoa 

deficiente visual. 

 Em termos de conteúdo, estudos sobre a atuação recente do Museu do IBC 

indicaram que o museu deixou de ser mostruário de curiosidades preservadas por 

critérios historicistas e se tornou um lugar de narrativas polifônicas, de múltiplos 

significados com as exposições com acesso tátil. 

 A Exposição Louis Braille disponibiliza a oportunidade de renovação da 

percepção do visitante sobre a importância de Louis Braille, como inventor e inovador 

extraordinário. 

 Considerando então que o Museu do IBC tem compromissos com o 

fortalecimento da autonomia do deficiente visual, percebi que a Exposição Louis Braille 

faz mais do que reviver a pessoa que criou um sistema de alfabetização: está 

efetivamente fortalecendo a memória que dá origem a uma comunidade, com uma 

cultura particular: a dos deficientes visuais. 

 Ao estudar a aplicação dos métodos atuais para audiodescrição, que deixou de 

estar limitada a descrição de audiovisual e está sendo trabalhada por tradutores e 

profissionais de outros campos, encontrei a frase reveladora, que repito a seguir: 

[...] viver a experiência de assistir a um filme, [com audiodescrição] dá 

acesso ao deficiente visual a uma incursão no mundo social do vidente. 
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(REMAEL, REVIERS e VERCAUTEREN, 2015, p.16). Grifo e tradução 

nossa. 
25

 

que por sua vez, trouxe clareza a afirmação de Nord (2007), com relação à lealdade no 

que se refere a audiodescrição como tradução, e o audiodescritor como mediador: 

[...] no seu papel como mediadores entre duas culturas, [o audiodescritor] tem 

uma responsabilidade especial com ambas em relação aos parceiros, i.e, ao 

autor do texto fonte na origem, ao cliente ou contratante da tradução e aos 

receptores do texto-final [...]. É a tarefa do tradutor mediar entre as duas 

culturas, e acredito que tal mediação não deve nunca transmitir imposição de 

conceitos dos membros de uma cultura sobre a outra. (NORD,2007, p.3).
26

 

 Como o produtor cultural pode atuar para o deficiente visual no museu? 

 O produtor cultural pode dialogar com a curadoria e com o público para 

colaborar na criação de um site para a 'exposição virtual' mas deve conhecer o histórico 

da instituição, do museu, da exposição; ter conhecimento de produção de site e verificar 

a condição necessária para um programa de computador simular a interação com a 

exposição que seja de fácil uso por deficientes visuais. Observar o regime juridico e 

administrativo do IBC e da construção de seu site. Desenvolver um projeto protótipo e 

depois fazer ajustes com a supervisão da curadoria da exposição. 

 Então podemos começar a considerar que é preciso pesquisar sobre a criação de 

museus virtuais com o uso de audiodescrição, como uma solução a necessidade de 

expandir o acesso a Exposição Louis Braille, e de todas as outras, aos deficientes 

visuais fora da cidade do Rio de Janeiro. 

 Tivemos como meta estudar a experiência do deficiente visual no museu. Ficou 

evidente que o acesso tátil e o acesso sonoro são formas que enriquecem a exposição, 

com a audiodescrição que se mostra promissora para o Museu do IBC. A 

audiodescrição, pensada como uma tradução do visual ao sonoro, é muito funcional 

quando informa e descreve; entretanto precisa ser adaptada e ajustada às necessidades 

da curadoria, do seu público e do volume de dados que podem ser transmitidos, para 

estimular, no deficiente visual que visita o museu, a que Dewey chamou de a 

"experiência singular".  

                                                 
25

[...] experiencing a film gives the blind and visually impaired an inroad into the social world of the 

sighted. 
26

[...] in their role as mediators between two cultures, have a special responsibility both with regard to 

their partners, i.e. the source-text author, the client or commissioner of the translation, and the target-text 

receivers [...]. It is the translator's task to mediate between the two cultures, and I believe that mediation 

can never mean the imposition of the concept of one culture on members of another. 
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APENDICE A - Transcrição Entrevista de Aldo Grassini - original 

Intervista ad Aldo Grassini - Presidente del Museo Tattile Statale OmeroPublicado em 

15 de nov de 2016 Disponível em:<https://youtu.be/50Fbgf1STOc>. Acesso em: 24 mar. 2018. 

Aldo Grassini racconta la nascita del Museo Omero, unico al mondo e il valore e il piacere di 

toccare l'arte non solo per chi non vede ma per tutti. 

Aldo Grassini, ideatore e presidente del primo museo tattile al mondo il Museo Tattile Statale 

Omero alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Come è venuta in mente l’idea del Museo Omero? 

L’idea è nata un po’ da una frustrazione. Io e mia moglie, anche lei non vedente siamo così 

appassionati di viaggi. Eravamo in un viaggio in Germania e, passando per alcuni musei 

purrtroppo non avevamo potuto vedere nulla, perchè noi vediamo con le mani. E naturalmente, 

ovunque, vige in maniera assoluta la regola che non si può toccare, noi siamo di fatto tagliati 

fuori. E così ci è venuto in mente un’idea: di mettere insieme in un luogo, magari, le coppie dei 

capolavori della diciamo scultura insomma dell’arte; in modo che anche i ciechi avessero la 

possibilità di toccarle, quindi di vederle. L’idea è nata così. 

Quindi la domanda mi viene spontanea: la peculiarità del tatto, di questo vostro modo di 

vedere?  

Sì la peculiarità del tatto è, direi una necessità per chi non vede, e una scoperta per chi vede 

Intanto c’è da dire questo: che il tatto ha – diciamo - la possibilità di coglierealcuni aspetti della 

realtà che sfuggono alla vista.Cioè, ci sono i colori che vengono percepiti dagli occhi, 

chiaramente, i suoni dall’udito, ma, non solo, il peso, la temperatura, la consistenza degli 

oggetti. Queste sono delle percezioni esclusivamente tattili che soltanto attraverso il tatto, si 

possono percepire. E così anche tutte le sfumature, il ruvido, il liscio (rugoso e liso ) che poi 

hanno una quantità enorme di sfumature ed insieme ad altre caratteristiche, il soffice, il duro, 

eccetera. Tutte queste cose sono percepibili attraverso il tattoe devo dire danno anche delle 

sensazioni di piacereche, soltanto attraverso il tatto, possono essere sperimentate.E questo vale 

per chi non vede, ma abbiamo scoperto, progressivamente, che vale anche per chi vede. 

Lei ci ha parlato del tatto in maniera oggettiva, ora le chiedo l’emozione che si prova quando si 

tocca una scultura? 

Ecco è evidente, quindi, che intanto é possibile arrivare ad un’esperienzadi tipo estetico anche 

attraverso l’approcio tattile. E quindi, per la conoscenza dell’oggetto e anche per la possibilità 

diciamo di vivere, anche sul piano emozionale, questo rapporto con l’oggetto. Ora teniamo 

conto di una cosa: che il tatto elimina la distanza. Mentre quando si guarda una cosa io sono qui 

e la cosa è là, e comumque sempre c’è uno spazio che ci separa. Quando invece la tocco 

diventiamo una cosa sola.Infatti, io amo sostituire la parola “toccare” con la parola “carezzare”. 

Perchè quando si tratta di cose che noi amiamo o persone o oggetti e quindi anche l’arte, non ci 

accontentiamo di guardarle le vogliamo anche accarezzare.Ecco, questa è la grande scoperta del 

Museo Omero che consente intanto di ai ciechi di poter vivere queste emozioni ma consente 

anche a chi vede di raggiungere, all’emozione del vedere anche l’emozione del toccare, cioè 

dell’accarezzare,le cose che si amano come può essere per esempio un’opera d’arte. 

Bene, la ringraziamo per le parole e auguriamo ai ragazzi una buona visita.  

https://youtu.be/50Fbgf1STOc%3e.
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ANEXO A - EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO BICENTENÁRIO 

DO NASCIMENTO DE LOUIS BRAILLE - CURADORIA DE 

DEBORAH PAONI A. CAVGIAS 2018 

A exposição comemorativa do bicentenário de nascimento de Louis Braille localiza-se 

no 2° andar do prédio principal do Instituto Benjamin Constant (IBC), sito  à Avenida Pasteur, 

350-368, Urca, Rio de Janeiro.  

Localizado em um dos mais belos cartões postais do Rio de Janeiro o prédio [do IBC] 

compõem juntamente com o campi da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e a Companhia de Recursos e Pesquisas Minerais, um conjunto arquitetônico 

representativo do estilo neoclássico, comum nas construções em meados século XIX e no início 

do século XX. 

Há que se ressaltar que o estilo arquitetônico neoclássico foi, na época, a representação 

de um esforço de modernização e europeização da cidade do Rio de Janeiro, que se realizou 

através de obras monumentais e da reorganização do espaço urbano.  

Tanto o prédio que abriga a Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto o IBC 

apresentam traços arquitetônicos comuns observáveis nas fachadas externas e também em 

detalhes como cornijas, sancas e frontispcíos.  

Em termos de construção e uso do prédio, o Instituto Benjamin Constant é um exemplo 

em que a finalidade original do uso do espaço não foi modificada pelo tempo ou seja, pensada 

inicialmente para ser e funcionar como escola até os dias atuais permanece sendo uma escola. 

Contudo, os espaços internos tiveram o uso modificado para atender as demandas da própria 

instituição, pois os espaços são dinâmicos e transformam-se com o tempo. 

De frente para o mar, com pé direito de mais de 8 m, espaços internos amplos,  

iluminados, arejados o espaço físico do IBC abriga também o acervo da primeira escola de 

educação de cegos do país e da América Latina. 

O acervo do Museu do IBC constitui-se de coleção de bustos em metal, mármore e 

gesso, mobiliário em madeira e palha, metal, quadros a óleo, esculturas em resina e gesso 

policromadas, maquetes em madeira e resina bicromáticas e policromadas, pianos de cauda e 

parede, livros, recursos didáticos especializados, fotografias, placas em metal e objetos de uso 

pessoal doados ao museu. 

Atualmente, o Museu do IBC encontra-se em processo de implantação da reserva 

técnica e conta com 3 salas expositivas que abrigam respectivamente: maquetes de relevância 

histórica e/ou turística da cidade do Rio de Janeiro, mapoteca em madeira, acervo de material 
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tiflotécnico usado na educação de deficientes visuais, mobiliário em madeira e palha, esculturas 

tridimensionais com organelas e sistemas do corpo humano, livros em braille e fotografias. 

Uma das 3 salas expositivas é a que abriga a exposição da qual este trabalho refere-se. 

Sala localizada de frente para o Iate Clube do Rio de Janeiro, com 3 janelas, porta em madeira, 

medindo aproximadamente 100m². 

No espaço interno encontram-se 13 expositores divididos por tamanhos e peças, a saber: 

4 expositores individuais e 8 expositores com grupamento de peças. Os expositores individuais 

abrigam peças pertencentes ao acervo  do instituto sendo consideradas “ícones” para cada 

grupamento de peças a seguir ou seja: a peça ícone “apresenta” as peças seguintes e tem por 

objetivo suscitar a surpresa e a curiosidade do público visitante. 

O sentido sugerido para a visitação é o horário, a disposição dos suportes possibilita o 

manuseio das peças em 360°, o que garante ao público visitante deficiente visual acesso a peça 

encorajando a exploração tátil detalhada e pormenorizada se assim o desejar. 

Ao entrar na sala posicionando-se no centro e de costas para o expositor que abriga o 

livro de presença, tem-se na parede à esquerda uma galeria iconográfica com imagens 

reproduzidas de personagens históricos e seus respectivos inventos que estão ligados à educação 

de cegos, como: Valentin Haüy e Charles Barbier. Prosseguindo à esquerda depara-se com 

imagens relativas à vida de Louis Braille. Seguindo-se a parede encontra-se a obra de Louis 

Braille com a apresentação de sua invenção o sistema braille de escrita, culminando com a 

reprodução de uma imagem de José Alvares d'Azevedo, introdutor do Sistema Braille no Brasil 

e um dos mentores da fundação do Instituto Benjamin Constant.  

A iconografia e as peças estão sendo paulatinamente descritas para serem 

disponibilizadas por intermédio da audiodescrição. 


