
 

Escola: _____________________________________________________ 

Aluno(a): ___________________________________________________ 

Prof. Marcos Peixoto – Componente Curricular: Arte - 6.º Ano – Turma: ___ 

Data: ____/____/______ UNIDADE 1 – PROCESSOS CRIATIVOS EM TEATRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é, afinal, ACESSIBILIDADE? 

A acessibilidade é, antes de tudo, o conjunto de condições e 
possibilidades para que todas as pessoas possam utilizar os espaços, 

sejam eles públicos ou privados, com autonomia e segurança. 

Nesse sentido, é fundamental que os espaços artísticos, sejam eles 
quais forem, estejam atentos à maneira como a sua estrutura e as 

suas práticas podem ser adaptadas para atender a pessoas com 
deficiência, como cadeirantes, deficientes visuais e auditivos. 

Para isso, é necessário refletir sobre como cada usuário com deficiência irá se orientar e 
compreender os ambientes. 

Adaptar os meios de expressão da arte também é essencial. A pessoa com deficiência tem 
o direito de ir e vir, de se comunicar livremente com todos os outros usuários e de participar 
de todas as atividades oferecidas. Afinal, a possibilidade de construir uma experiência 
artística e conviver em ambientes seguros e saudáveis ao lado de outras pessoas é 
extremamente positivo para o processo de apreciação da arte. 

Acessibilidade no meio artístico busca garantir que pessoas com deficiência estejam 
em qualquer parte do espetáculo, não apenas na plateia 

 

O que é o Teatro Acessível? 

Pensar em Teatro Acessível é mais do que uma classificação da 
linguagem do teatro. É uma história de luta por direitos. 

Em 2017, o Congresso Nacional aprovou lei que torna 19 de 
setembro o “Dia Nacional do Teatro Acessível”. O objetivo é ajudar 
a divulgar a cultura por meio de atividades cênicas que ofereçam 
recursos de acessibilidade física e comunicativa a pessoas com 
deficiência. 

A iniciativa surgiu após a campanha “Teatro Acessível: Arte, Prazer e 
Direitos”, idealizada pela Escola de Gente – Comunicação em Inclusão, organização que tem 
como propósito colocar a comunicação como instrumento de inclusão social. 

         TEMA DA AULA: TEATRO ACESSÍVEL 

Este conteúdo não está 
disponibilizado no seu livro 

didático. 



E quais são as formas promover a acessibilidade? 

Existem diversas formas de promover o acesso de pessoas com deficiência aos locais e 
espaços, sejam eles artísticos ou não. 
 
Uma das principais formas de promover a acessibilidade são as adaptações arquitetônicas, 
como rampas, grades, portas especiais, banheiros adaptados, dentre outros. 
 
Contudo, não basta só o acesso. É preciso pensar nas formas de participação e interação 
com a linguagem artística. 
 
Vamos conhecer algumas formas de promoção da acessibilidade: 
 

→ AUDIODESCRIÇÃO 
 
Audiodescrição é uma faixa narrativa adicional para pessoas com deficiência visual, 
intelectual, dislexia e idosos, consumidores de meios de comunicação visual, onde se 
incluem a televisão, o cinema, a dança, a ópera e as artes visuais. Consiste num narrador 
que fala durante a apresentação, descrevendo o que está a acontecer no campo visual 
durante as pausas naturais do áudio e por vezes durante diálogos, quando considerado 
necessário. 
 
As artes performativas (teatro, dança, ópera) e para os meios de comunicação (televisão, 
cinema e DVD), a descrição é uma forma de tradução audiovisual, usando as pausas naturais 
no diálogo ou entre elementos sonoros cruciais para inserir a narrativa, que traduz a imagem 
visual de uma forma que a torna acessível a milhões de indivíduos que de outro modo não 
teriam um acesso pleno à televisão e ao cinema. 
 

→ LEGENDA 
 
No cinema, televisão e jogos eletrônicos, as legendas são os textos que acompanham uma 
imagem, conferindo-lhe um significado ou esclarecimento. Seu maior uso é na tradução de 
textos e diálogos de filmes, acompanhando o mesmo em sobreposição, normalmente na 
zona inferior da tela. Possíveis sinônimos para o termo são letreiro, inscrição, rótulo e dístico. 
 

→ INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

O tradutor e intérprete de libras é responsável por ajudar na comunicação entre pessoas 
ouvintes e com deficiência auditiva, ou entre surdos, por meio da Língua Brasileira de Sinais 
e a língua oral corrente, o português. 
 
O intérprete de libras realiza seu trabalho nas instituições em que é solicitado, promovendo 
o acesso dessas pessoas ao produto ou evento oferecido. O atendimento em repartições 
públicas, em depoimentos em juízo, órgãos administrativos e policiais para pessoas surdas 
também necessita da presença de um intérprete de libras para que se realize de maneira 
adequada e justa. 
 

→ BRAILLE 
 
Braile ou braille é um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. 
É tradicionalmente escrito em papel relevo. Os usuários do sistema Braille podem ler em 
telas de computadores e em outros suportes eletrônicos graças a um mostrador em braile 
atualizáveis. Eles podem escrever em braile com reglete e punção, máquina de escrever em 
braille, notetaker em braille ou computadores que imprimem braile em relevo. 
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1. O que você entende por acessibilidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Escolhas uma das ações de promoção da acessibilidade que foram explicadas no 

texto acima e justifique como poderia ser utilizada no teatro. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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