
Acessibilidade nas Políticas Culturais 
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

X - adaptar os equipamentos do órgão gestor da Cultura aos requisitos legais 
de acessibilidade até 2018, com as seguintes ações: 

a) instituir uma comissão de acessibilidade para acompanhar as ações nos 
equipamentos culturais do órgão gestor e garantir a continuidade dessas 
ações ao longo dos anos; 

b) elaborar diagnóstico da infraestrutura física, mobiliário, equipamentos, 
softwares e demais aparatos técnicos, bem como das potencialidades de 
acessibilidade, e garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos 
produtos artísticos e culturais protegidos, promovidos e apoiados em cada 
projeto ou equipamento da Fundação Municipal de Cultura; 



c) contratar e executar projetos de adaptação para atendimento aos requisitos de acessibilidade da 
legislação vigente, garantir a manutenção periódica dos equipamentos, conforme resultado do 
diagnóstico da infraestrutura física, do mobiliário, de equipamentos, de softwares e dos demais 
aparatos técnicos, bem como das potencialidades de acessibilidade; 

d) implantar uma política permanente de formação específica para a acessibilidade, com a 
participação de servidores em cursos, seminários, palestras e demais eventos relevantes no setor; 

e) fomentar cooperações técnicas com instituições especializadas na área de acessibilidade para 
prover formação específica, a exemplo dos cursos de Libras e outras linguagens; 









Total de atividades presenciais das unidades da FMC/SMC que 
indicaram, exclusivamente, a promoção dos direitos da pessoa com 

deficiência

2017 2018 2019 2020 2021

Atividades 194 48 31 8 127

Atendimentos 4218 27.260 992 23 1032

● No Youtube da Fundação Municipal de Cultura, estão disponíveis mais de 
200 vídeos com recursos de acessibilidade.

● Em 2021, as atividades online exclusivamente voltadas para a promoção 
dos direitos da pessoa com deficiência tiveram um total de 14.291 
visualizações.



Ações de Acessibilidade - 2022

● Em 2022, até 23/02/2022, foram realizadas o total de 9 (nove) atividades 
exclusivamente voltadas para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência, 
com total de 1.228 (mil, duzentos e vinte e oito) atendimentos presenciais e 
392 atendimentos virtuais.

● Foram identificadas, ainda, 644 atividades que utilizaram recursos de acessibilidade. 



Principais Ações de Acessibilidade - 2021
Exposição Irmãos Mamede
Em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o MUMO, em 
parceria com o Circuito Municipal de Cultura, promoveu a exposição dos Irmãos 
Mamedes, que são três irmãos com Síndrome de Asperger. Foi realizada em 
dezembro de 2021, iniciando com uma visita mediada, seguida de uma roda de conversa 
sobre arte, cultura e inclusão, que contou com a participação de Janaína Melo (DMUS), 
Cássio Campos (Comissão de Acessibilidade/FMC) e Meiry Geraldo (Conselheira Municipal 
de Cultura e Fundadora da GALERIA AUT) e a apresentação do Coral Bora Cantar 
Diversidade (BH).



Fonte: Galeria Aut Fonte: Galeria Aut

Fonte: Galeria Aut Fonte: Galeria Aut



Principais Ações de Acessibilidade - 2021
Museu da Imagem e do Som
Em 2021 houve a tradução em Libras dos vídeos da exposição “Cine Jornais em 
BH” e a sinalização em Braille de sanitários e bebedouros.

Vídeo: Exposição - Os Cinejornais em Belo 
Horizonte - Sala B (Produção)

Fonte: Canal MIS BH



Principais Ações de Acessibilidade - 2021
Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, 

Urbanismo e Design
A CABAUD iniciou neste ano o processo de revisão de 
dispositivos pedagógicos sensoriais (maquete, pranchas 
táteis e material em Braille), com a consultoria de Viviane 
Sarraf, pesquisadora e referência nacional em acessibilidade 
cultural. Os novos materiais estarão disponíveis no espaço para 
todos os públicos, além de serem utilizados em visitas e nas ações 
do projeto “Arquitetura dos Sentidos”, que promove visitas 
mediadas sensoriais.



Principais Ações de Acessibilidade - 2021
Pampulha Território Museus
Em virtude da pandemia de COVID-19 grande parte das atividades educativas e culturais 
migraram para formatos virtuais, que contaram com tradução em Libras, também presente  
em eventos e encontros virtuais. Em 2021, dentro do rol das ações educativas, iniciou-se o 
processo de elaboração de três conjuntos de materiais com audiodescrição, um para 
cada espaço museal, destacando sua arquitetura, paisagismo e artes integradas, destinados, a 
princípio, para pessoas cegas e com baixa visão. 

Museu Casa 
Kubitschek

Casa do Baile - Centro de 
Referência de Arquitetura, 

Urbanismo e Design

Museu de Arte da 
Pampulha



Pampulha Território Museus
Também começaram a ser elaborados três vídeos com visitas mediadas em Libras, 
apresentando esses espaços para a comunidade Surda. Esses materiais serão lançados durante 
a programação da Semana Nacional de Museus, em maio, a qual contará ainda com um 
mini curso sobre acessibilidade cultural, ministrado por Viviane Sarraf.

Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Fonte: Ministério do Turismo



Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Museus da FMC ganham sinais em LIBRAS- 2021
- Os museus da Fundação Municipal de Cultura (Museu de Arte da Pampulha, Museu Casa 

Kubitschek, Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, Museu da 
Moda, Museu da Imagem e do Som e Museu Histórico Abílio Barreto) possuem, desde 2021, sinais 
em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Os sinais farão parte do Glossário Coletivo Sinais de 
Museus do Brasil, elaborado pelo grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis.

Vídeo: Sinal Casa do Baile - Belo Horizonte - MG
Fonte: Grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis (MCCAC)

https://www.youtube.com/channel/UCmiIMXGK2hgxRBNMWm6bFCA


Principais Ações de Acessibilidade - 2021
Uso de LIBRAS no Circuito Municipal de Cultura - 2020 e 2021 

- No ano de 2020, o Circuito Municipal de Cultura utilizou intérpretes de 
LIBRAS em 52 atrações e em 2021, em 84 atrações. 

Vídeo: Circuito Web Rádio | Podcast “Fazer Cultural” | Ep. 04 - Norte
Fonte: Fundação Municipal de Cultura



Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Festivais 2020 e 2021 (FAN, FLI-BH, FIQ E VIRADA CULTURAL)
Ampliação das ações inclusivas para as equipes de trabalho, participantes da 
programação e o público. Entre elas, estão:

- Criação de um Grupo de Estudos para discutir, desenvolver, planejar e promover 
práticas inclusivas nos festivais;

- Preocupação com a representatividade;
- Articulação com instituições parceiras;
- Conteúdos informativos e educativos (cartilhas inclusivas, livros acessíveis e vídeos 

inclusivos)



Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Festivais 2020 e 2021 (FAN, FLI-BH, FIQ E VIRADA CULTURAL)
- Curadoria inclusiva;
- Comunicação acessível (Audiodescrição, Legendas e Libras)
- Oficinas de sensibilização para equipes de trabalho;
- Recursos acessíveis (audiodescrição, autodescrição, legendas e LIBRAS)



Principais Ações de Acessibilidade - 2021
4ª Edição Festival Literário Internacional de Belo Horizonte - FLI BH - 2021

- Todas as atividades, com exceção de dois filmes que compuseram a Mostra de 
Cinema e dos podcasts, contaram com, pelo menos, um recurso de acessibilidade: 
libras, legendas de texto e audiodescrição;

- Houve cinco atividades específicas sobre a promoção dos direitos das 
pessoas com deficiência: uma narração de histórias em LIBRAS, um podcast, uma 
mesa de debate e duas oficinas sobre acessibilidade. 

6ª Edição Virada Cultural de Belo Horizonte - 2021
- Todas as atividades, com exceção do canal Vira Geek, contaram com, pelo 

menos, um recurso de acessibilidade: libras, legendas de texto e audiodescrição;
- Total de artistas/propostas selecionadas identificadas como PCDs: 05.



Narração de Histórias - Causos em libras, com Laís 
Drumond e Dinalva Andrade

Fonte: Fundação Municipal de Cultura



Principais Ações de Acessibilidade - 2021
11ª Edição Festival de Arte Negra de Belo Horizonte - FAN BH - 2021

- Linguagem ampliada para as pessoas surdas e pessoas cegas;
- Contratação de consultoria e coordenação de acessibilidade, além da contratação de 

pessoas com deficiência;
- Contratação do influenciador digital, Marcos Vinícius que além de digital influencer, é 

ator e comediante, pessoa surda inserida e atuante dentro de sua comunidade.
- Total de artistas/propostas selecionadas identificadas como PCDs: 03.

Mulheres na Capoeira | 
Mulheres no Rap e Hip Hop
Fonte: Fundação Municipal 
de Cultura



Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Visitas Mediadas com grupos de pessoas com deficiência 
- O Museu da Imagem do Som realizou visitas mediadas para a OSC Sociedade Bíblica 

do Brasil - Grupo de deficientes visuais. 

Atividades e serviços das unidades FMC/SMC que indicaram uso de recursos de 
acessibilidade - 2022

- Em 2022, foi inserido campo para produção de dados sobre uso de recursos de 
acessibilidade nos formulários de cadastro de atividades finalísticas do SMAPP. 



Acessibilidade nos Formulários do SMAPP

Campo:
A atividade contou com recursos de acessibilidade (ou seja, recursos que auxiliam na eliminação de barreiras 
físicas/arquitetônicas, sensoriais/comunicacionais, sociais e/ou atitudinais garantindo participação de públicos diversos)?

Alternativas:
1) Medidas arquitetônicas permanentes ou aplicadas durante a atividade;
2) Recursos para pessoas com deficiência visual ou cegas;
3) Recursos para pessoas surdas ou com deficiência auditiva;
4) Recursos para pessoas com surdocegueira;
5) Recursos de acessibilidade na WEB;
6) Recursos para pessoas com deficiência intelectual ou transtorno de espectro autista;
7) Outras ações.

Fonte: SMAPP 



Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Atuação da Comissão de Acessibilidade FMC
- Reuniões frequentes;
- Suporte técnico aos diversos setores da SMC/FMC em assuntos relacionados à 

acessibilidade cultural;
- Representação Institucional no Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência;
- Representação Institucional na Comissão Permanente de Acessibilidade (PBH);
- Representação Institucional em eventos municipais e nacionais;
- LIBRAS para os museus municipais;



Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Atuação da Comissão de Acessibilidade FMC 
- "Cartas de Acessibilidade e Inclusão - Acesso Físico";
- "Cartas de Acessibilidade e Inclusão - Comunidade Surda";
- Participação nas atividades em comemoração do Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência;
- Apoio à GPMIC na inserção de campo no campo específico sobre acessibilidade do 

SMAPP;
- Pílulas de Acessibilidade.



Principais Ações de Acessibilidade - 2021

Secretaria Municipal de Cultura
Fundação Municipal de Cultura 

Comissão de Acessibidade da SMC/FMC
acessibilidade.fmc@pbh.gov.br

mailto:acessibilidade.fmc@pbh.gov.br

