
POLÍTICA DE CULTURA: ACESSIBILIDADE CULTURAL, CRIAÇÃO E 

FRUIÇÃO ESTÉTICA. DO QUE SE TRATA? 

 

Palavras chave: Práticas acessíveis; Concepção Artística; Cultura de Direito; Política 

Cultural.  

 

Da criação de lugares-outros: a multiplicidade de gêneros e formas, e a potência 

revolucionária do corpo. Foi para esta mesa, com mediação do prof. Mauro Costa que o 

trabalho seguiu para compartilhamento entre os presentes. Este artigo é resultado do 

trabalho apresentado em outubro de 2014 no Teatro Cacilda Becker/Funarte/MinC na 

Ocupação 17 Semanas em Dança no oitavo seminário da Faculdade Angel Vianna 

ocorrido e, teve como recorte a problemática: o lugar do não vidente, diante a 

produção de arte contemporânea, especificamente da dança, de dança 

contemporânea.  

Esta discussão se pauta na perspectiva “do mundo não visual”, tendo a fruição de um 

espetáculo de dança como questão a investigar. Logo, queremos entender o sentido da 

fruição? Para qual público é feito um espetáculo de dança? Seria irrestrito? Para quem ? 

E como a fruição se dá? Como se apresenta o conteúdo estético da obra? Pela empatia? 

Pela comunicação ao pé de ouvido? Pela áudio descrição “AD”? O que vem a ser a 

“AD”? De onde ela surge? Quem faz? Vem da concepção artística? É uma criação?  

De acordo com dados preliminares do Censo de 2010, o Brasil possui 45.623.910 de 

pessoas que apresentam, pelo menos, uma das deficiências pesquisadas, o que 

representa 23,92% do total da população. O Censo organizou os questionários de 

maneira a obter respostas sobre a incidência de deficiências visual, auditiva e motora, 

além da deficiência mental ou intelectual. Para os três primeiros tipos de deficiência foi 

colocado como opção ao entrevistado o grau de severidade da deficiência: não consegue 

de modo algum, tem grande dificuldade ou tem alguma dificuldade. Para a deficiência 

mental não há essas opções.  

 

Como indicador sugerimos que o leito acesse: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br 

/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagens-filefield-escription%5d.gif 

e reproduzimos aqui a descrição do gráfico que será visualizado na página em questão, 



de modo a apresentar ao leitor outro modo de comunicação, no caso a já mencionada 

descrição: Em forma de pizza fatiada, com cinco pedaços, representando assim as cinco 

regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Cada região está 

estimada em porcentagem, ajustando a proporção dos pedaços correspondentes ao valor. 

Norte 1,9%, Nordeste 7,4%, Sudeste 9,7%, Sul 3,2 e Centro-Oeste 1,7%.  

Observando o gráfico, vê-se que, do total da população brasileira, a maior incidência de 

pessoa com pelo menos um tipo de deficiência, 9,7%, ocorre na Região Sudeste, como 

consequência da maior concentração populacional. Em seguida vem a Região Nordeste, 

com 7,4%, a Região Sul, com 3,2%, a região Norte, com 1,9% e a Centro Oeste, com 

1,6%.  

 

Considerando o grau de severidade da deficiência visual, constatou-se que há, no 

Brasil, aproximadamente 528.624 pessoas cegas e 6.056.684 pessoas que enxergam 

com grande dificuldade. O total de pessoas com deficiência mental ou intelectual é de 

cerca de 2.617.025, o que representa 1,37% do total da população brasileira. (Relação 

Anual de Informação Social | RAIS 2011 - http://www.pessoacomdeficiencia. gov.br 

/app/indi cadores/rais-2011:  

 

“Seguindo na pesquisa e na informação de dados referente a pessoas com deficiência e o 

emprego: Em 2011, 325,3 mil vínculos foram declaradas como de pessoas com 

deficiência - PCD na RAIS, representando 0,70% do total dos vínculos empregatícios. 

Do total de 325,3 mil, 213,8 mil eram do gênero masculino e 111,4 mil do feminino, o 

que indica uma proporção de 65,74% do total de Deficientes para o Homem e de 

34,26% para a Mulher.  

Quanto às modalidades, houve predominância do gênero masculino em todas elas, 

variando de 64,44% para as PCD Visuais a 71,23% para as PCD Intelectuais 

(Mentais).  

Os dados da RAIS por Grau de Instrução e Tipo de Deficiência revelam que o Ensino 

Médio Completo concentra o maior número de vínculos empregatícios de todas as 

modalidades, à semelhança do total dos vínculos.  

 

Entre os cinco tipos de deficiência, o menor número de vínculos empregatícios ocorre 

na categoria dos Analfabetos. 

  



Pessoas com Deficiência (Remuneração) - Os rendimentos médios das pessoas com 

deficiência foram de R$ 1.891,16, ligeiramente menor que a média dos rendimentos do 

total de vínculos formais (R$ 1.902,13). Esse resultado indica uma redução nos 

rendimentos médios do total de pessoas com deficiência, da ordem de 7,29%, oriunda, 

principalmente, da queda dos rendimentos das pessoas com Deficiência Física(-

13,83%), que pode ser justificada, em grande parte, por uma melhor classificação dessa 

variável, por parte dos estabelecimentos declarantes.  

Os dados da RAIS relativos aos rendimentos médios por Gênero, segundo as 

modalidades de deficiência, mostram que, em todos os tipos, o Homem aufere 

rendimentos superiores aos das Mulheres, com variações que oscilam entre 58,34% para 

as pessoas com deficiência Auditiva a 90,17% para as pessoas com deficiência 

Intelectual (Mental). No caso das pessoas com deficiência Física, esse percentual atinge 

77,03%, sendo de 77,40% para as com deficiência Múltipla e de 69,94% para aquelas 

com deficiência Visual.  

As informações por Grau de Instrução apontam que, a partir do Ensino Médio 

Incompleto, existe uma correlação direta entre os rendimentos e o grau de escolaridade 

em todas as modalidades de deficiência. É importante registrar que, no nível 

Superior Completo, os tipos Visual (R$ 5.900,70) e Auditivo (R$ 5.860,54) são 

aqueles que auferem os maiores rendimentos médios. Em contraposição, os menores 

salários ocorreram nos tipos Intelectual(R$ 2.959,05), seguido do tipo Reabilitação (R$ 

3.609,45), deficiência Múltipla (R$ 3.825,56) e do tipo de deficiência Física (R$ 

4.251,13).” (RAIS 2011) 

 

Neste momento faz oportuno informar que este artigo tem a intenção em buscar meios a 

preservar a apresentação oral do trabalho no seminário da FAV, contudo, entre o 

material expositivo forma apresentadas imagens de artistas e de companhias artísticas, 

as quais tentaremos a medida do possíveis descrevê-las, neste sentido seguimos com a 

produção da escrita para fundamentar a investigação e ver como chegamos ao conteúdo 

necessário deste registro”. 

Seguimos assim com a descrição visual, repare, trata-se de uma descrição de 

fotografia, outro forma de comunicação para evidenciar o conteúdo da imagem, um 

meio de compreender sem ser o sentido visual:   

 

 



 

 
 

Fotografia frontal em preto e branco: 

 

A imagem mostra pessoa fantasiada dos ombros prá cima, um registro do carnaval de 

rua na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. No centro da imagem está a pessoa olhando 

para frente com expressão invocada, encrenqueira. 

 

A fantasia é composta por muitos elementos: óculos em formato de flor margarida; 

chapéu de palha grande com abas para cima dobradas para as laterais com muitas fitas 

compridas e grossas. Na parte superior do chapéu há uma máscara com olhos vazados e 

um bico de pássaro que se encontram alinhados. 

 

A indumentária remete aos bandos do cangaço. A fantasiada veste biquíni de crochê e 

em torno do seu pescoço tem um laçarote prendendo o chapéu, como se fosse uma 

gravata. 

 

Os ombros estão à mostra e descobertos. Ao fundo e sem nitidez encontram-se 

instrumentos de percussão. 

 

 

“Elementos principais: uma imagem central que é uma pessoa única. 

- um personagem no carnaval. 

título: cangaço na folia tipo de imagem: fotografia 

apresentação: pessoa fantasiada característica estéticas: PB” 

 

“Elementos acessórios: no fundo da imagem percebem-se vultos indefinidos, com muita 

luz, imagem composta por diferentes objetos” 

Seguindo a metodologia verifique as informações artísticas e contextuais: 



 

“Carnaval de rua do Rio de Janeiro de 2014; registro sobre a orquestra voadora bloco de 

carnaval, universo de 200 músicos e público estimado em setenta mil pessoas no aterro 

do flamengo. .A cena ocorre dentro da bateria – são os artistas que compõe a folia, este 

retrato registra em representação artística e carnavalesca, a atuação da dançarina entre 

os músicos, cangaceira que acompanha os ritmos musicais; 

 

 

Estamos falando de acessibilidade cultural para pessoas com deficiência, em específio 

agora neste momento da pessoa não vidente, entre descrição e áudio-descrição „AD‟ 

quero com e para vocês, apresentar minhas reflexões no campo estético, onde, através 

de exemplos artísticos busquei criar categorias que me fizesse entender as distinções 

desta forma comunicacional e sigo, a pesquisa buscando trabalhos cênicos na intenção 

de contextualizar a fruição estética de pessoas não videntes, os cegos como muitos deles 

preferem serem reconhecidos. 

 

Agora de modo não convencional e por tanto, arriscado, apresento estudo de modo a 

buscar meios de criar dispositivos e elementos para analisar este universo. Irei assim, 

apresentar duas circunstâncias, a primeira por mim denominada como categoria: a 

áudiodescrição em dança contemporânea „AD¨DC‟, ou seja  „AD cênico‟ solucionada 

por uma companhia de modo pioneiro já que em seu elenco, encontrava-se artista não 

vidente e a segunda, áudiodescrição em dança contemporânea em campanha publicitária 

para a TV “AD em DC”, trata-se “AD campanha publicitária” produto publicitário,  

observem que ambas lidarão com a criação e a “distância” da cena contemporânea a 

fruição estética, mas adiante tentarei falar sobre isto, a questão é se há ou não prejuízo 

na fruição do trabalho original ao trabalho audiodescrito? 

Caso você ainda esteja interessado em acompanhar o desenvolvimento deste artigo, 

recorra ao acesso a internet https://www.youtube.com/watch?feature=playerembedde 

d&v=hH8dbidcl7g e verifique as indicações abaixo para você acompanhar  como é feito 

uma audiodescrição clássica, este será o nosso meio para que você possa compreender 

os detalhes: quadro a quadro, da reflexão proposta aqui, vale ressaltar que o objeto 

verificado é a concepção de linguagem, de arte:  

 

Primeiro exemplo: 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=playerembedde


1º Gira Dança – Natal “AD Cênica” 

 

AD¨DC no espetáculo: Elefantes Proibidos da Gira companhia de Dança, do Rio 

Grande do Norte/Natal, coreografada por  Clebio de Oliveira. 

CATEGORIAS: áudiodescriçãocênica 

DISPOSITIVO: AD¨DCMarcondi 

ELEMENTOS: quadros cênicos composição coreográfica 

I QUADRO: Rô cena com cilindro 

1ª : 0:13 – 1:19 | 2ª: 1:20 – 3:30 | 3ª: 3:31 – 6:37 

II QUADRO: Dayana e Rodrigo (andantes) 

4ª 11:36 – 13:20 

III QUADRO: Aldo e Jania + Marcondi + Rô 

5ª 14:22 – 17:00 

CATEGORIAS: acessibilidade artística 

DISPOSITIVO: interpretes-criadores 

ELEMENTOS: dramaturgia tutorial 

IV QUADRO: protagonista 

6ª: 6:40 – solo Marcondi | 7ª: 19:53 – 24:32 – duo Marcondi 

8ª: 33:34 – 38:32 – Jania – AD¨DCcênica (sapatos) | 9ª: 41:10 – Jania 

10ª 47:12 – 54:00 – protagonismo Marcondi (final) 

 

Neste complexo assunto, recorrer aos elementos aqui apontados através destas 

minutagem é uma aposta, busco meios a estimular seu entendimento, uma proposta de 

fluir da estética ao vidente, já que este trabalho teve “quando in loco” a pretensão de 

enunciar um suposto “abismo de entendimentos estético” ao campo imagético entre 

videntes e não vidente e quer construir caminhos a mitigar o dês‟acesso comunicacional 

ao não vidente.  

 

Segundo exemplo está composto de pequenos links e vale assisti-los na integra, a 

observação se dará naturalmente: 

 



2º Pulsar – Rio “AD campanha TV Brasil”  

http://www.youtube.com/watch?v=j7c8sgnMsCE  

http://www.youtube.com/watch?v=jr9j8AvHK5o  

 

Estamos falando dos desafios entre diretores e coreógrafos; produção cultural; 

interpretes; técnicos da cena; técnicos de AD entre outras formas de comunicação 

ampliada, frente ao processo criativo e estético para a fruição do publico, considerando 

que este deverá ser amplo e irrestrito. Assim, como iremos  lidar com a engrenagem 

cênica sem poluir a obra de arte em questão? 

 

Pensando pela lógica da produção de arte e cultura de pessoa com deficiência e 

segmento estético, de que lugar podemos nos referir? Antes de tudo faz-se necessário 

entender de que lugar se fala, reparou a complexidade!  

 

Historicamente o movimento social de pessoas com deficiência no mundo, estabeleceu 

um como fio condutor e de continuidades o lema: nada sobre nós sem nós e  é neste 

eixo norteador que buscamos esforços, em 2008 cerca de cem artistas, produtores, 

pesquisadores a convite do Ministério da Cultura/MINC e da Secretaria de Identidade e 

Diversidade Cultural/SID reuniu segmento populacional através de um grupo de 

fazedores de arte e cultura, entre estes muitos se conheciam e por lá referendamos os 

princípios em quatro grandes eixos: patrimônio; fomento; difusão e acessibilidade; 

elencando: diretrizes, metas e ações de modo que qualquer compromisso com este 

“segmento artístico” deva considerar a construção de políticas culturais por, para e com 

pessoas nestas características humanas, de maneira a respeitar e compreender a 

dimensão estabelecida, promovendo efeito contra a discriminação e a exclusão, de 

modo a romper com pensamentos dominates, desqualificadores da produção artística 

aproximando pessoas com e sem deficiências neste campo no Brasil, como meio à 

quebrar fronteiras cultural, além das atitudionais, sobretudo as programáticas.  

 

Aqui, quero enraizar o problema da cena contemporânea no Brasil neste viés e trazer a 

visibilidade contemporâneo da dança pensada na produção de artista, criador pessoa 

com deficiência e, pautar esta discussão no setor sem discriminação. Entre as diferentes 

tensões do assunto é preciso pensar que tipo de questões são estas? Pode a pessoa com 

deficiência ser criadora? Pode ser coreógrafo, bailarina, atriz, ator, autor, etc. poderá se 



tornar formadora/agente e multiplicadora? Ou se encaixa apenas como público? Como   

consumidora de cultura? De dança? O que fez e o que vem fazendo o Brasil neste 

sentido? Como são e serão fabricadas as AD¨DC no Brasil?  Por quais procedimentos e 

quais meios? Com que variante? Com quais surpresas? O que acontece quando eu não 

entendo nada desta discussão?  

A ausência de sua participação e freqüência de pessoa com deficiência nos espaços 

culturais comuns é uma realidade, e este processo é irreversível. Como estimularemos o  

direito a vida comunitária, apenas pelo consumo de cultura? Quem está sendo 

aprisionado? Quem está aniquilado? Como os criadores lidaram com a questão? De 

modo a produzir intensidade? De modo político? De maneira subjulgada? De modo a 

invisibilizar? 

 

Ao localizar este lugar-outro como experimentação, verificamos este corpo composto de 

matéria ocupando um lugar, o da criação e do pertencimento – pela busca do desejo e da 

participação no campo das linguagens, produzindo Arte, a Fundação Nacional das 

Artes/Funarte – durante vinte e seis anos desenvolveu o Programa Artes sem Barreiras 

(1990/2006) e fez existir este campo de estético.  

 

Contudo, este pretende ser um trabalhado prático-teórico de estudo e pesquisa, visando 

qualificar entendimento a complexidade do assunto pessoa com deficiência no campo 

das artes e inserção a cadeia produtiva da cultura no setor da dança, em específico, 

criando campo de estudo singular, que especifiquem proposições às diferentes 

condições de deficiências, de modo a problematizar os direitos e promover políticas 

culturais capazes de erradicar o “abismos”dos grupos excluídos da produção artística e 

cultural no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

Sobre a pesquisadora: 



Chiesorin N. Andrea, pós-graduanda em Políticas Públicas em Acessibilidades, meios e 

fins de garantir equiparação de oportunidades extensivas as crianças, jovens, idosos, 

pessoas com deficiência, pretos, índios independente da condição humana  e de forma 

irrestrita, práticas de acesso aos direitos humanos. 

Bailarina formada pela Escola Angel Vianna 
Interprete-Criadora da Pulsar Cia de Dança Contemporânea 
Assessora de Direção da Escola e da Faculdade Angel Vianna 
NÚCLEO DE ARTE |Rede Estadual do trabalhador na área da cultura 
no campo da estética, da criação, da crítica e das acessibilidades 
Programa de Documentação e Extensão Ampliada  
Assessora de Direção da Faculdade Angel Vianna 

Coordenadora Pedagógica do Curso Técnico de Bailarino Contemporâneo 
e Reeducação Motora e de Terapia Através da Dança da Escola Angel Vianna 
Bailarina formada na Escola Angel Vianna 
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