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Primeiro Seminário de Acessibilidade Cultural de Santa Catarina 
Criação da Rede Catarinense de Acessibilidade Cultural 

 
 
Durante os dias 19, 20 e 21 de março de 2018 foi realizado o Primeiro Seminário de 
Acessibilidade Cultural de Santa Catarina. O encontro aconteceu no Auditório da Faculdade 
Senac em Florianópolis e contou com a presença de mais de 150 pessoas, além do público 
espontâneo que acompanhou e participou através da transmissão online do evento.  
 
No dia 21 de março pela manhã, os participantes do evento se uniram no exercício de 
estruturar ações e promover uma articulação em rede em prol da acessibilidade cultural em 
Santa Catarina. Foram elencadas (1) ações e (2) diretrizes norteadoras para os trabalhos 
futuros, com base nas principais necessidades identificadas. Também foram criados três 
Grupos de Trabalho (GT Comunicação, GT Articulação e Planejamento e GT Mapeamento) 
responsáveis pela coordenação dos cronogramas dos trabalhos, seus desdobramentos e sua 
interface de comunicação com a sociedade.  
 
1) Criação da Rede Catarinense de Acessibilidade Cultural na web 
Página na internet, aberta a qualquer pessoa interessada, que permita a comunicação dos 
diversos atores da acessibilidade cultural (profissionais da área, assistentes sociais, pessoas 
com deficiência, artistas, produtores culturais, gestores públicos e privados de cultura e 
outros).  
 
- A criação de uma estrutura online que permita a comunicação e a articulação destas 
pessoas permitirá, a partir do envolvimento de seus participantes, uma maior articulação 
estadual em torno do tema.  
 
Foram identificados os seguintes benefícios imediatos: 
a) O acesso a informações sobre ações culturais acessíveis em Santa Catarina;  
b) A troca de informações sobre leis, ações, cursos, materiais, referencias e qualquer outro 

conteúdo relacionado ao tema; 
c) O monitoramento e a troca de informações sobre o cumprimento da legislação de 

acessibilidade em eventos, materiais, produtos e serviços ligados à cultura e à arte; 
d) A dinamização nos processos deliberativos para as próprias ações da Rede 
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Tendo a Rede como espaço de articulação e realização de ações, foram elencadas as 
seguintes necessidades: 
 
1) Indicadores de Preços da Acessibilidade Cultural 

a. Mapear, formatar e distribuir documento que forneça aos produtores e gestores 
culturais valores médios sobre a acessibilidade cultural nos mais diversos 
produtos e serviços, bem como elucide os processos de produção da 
acessibilidade em ações como: eventos ao vivo, shows musicais, CDs, materiais de 
divulgação, festivais artísticos, materiais audiovisuais e outros; 

  
2) Mapeamento: 

a. Dos fornecedores na cadeia produtiva da acessibilidade cultural (Interpretação 
em Libras, Closed Caption, Legenda para Surdos e Ensurdecidos, Serviços de 
Audiodescrição, Libras Tátil, Tadoma, cursos de formação na área e outros; 

b. Dos eventos, ações e produtos culturais acessíveis no estado; 
c. Das instituições relacionadas ou transversais ao tema; 
d. Dos públicos de pessoas com deficiência, com vistas à formação de plateia e 

fruição dos produtos e ações culturais acessíveis; 
 

3) Reunir e divulgar: 
a. Pesquisadores e publicações sobre o tema 
b. Marcos legais, cartas e acordos 

i. Sobre direitos das pessoas com deficiência 
ii. Sobre a obrigatoriedade e as diretrizes da acessibilidade em ações, 

materiais ou produtos artísticos e culturais.   
 

4) Fazer contato com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) para verificar a 
possibilidade de criar indicadores específicos sobre a acessibilidade cultural dentro do 
Sistema de Indicadores do Desenvolvimento Municipal Sustentável 
(http://indicadores.fecam.org.br); 

 
5) Estabelecer interface de diálogo desta rede com:  

a. A Rede de Articulação, Fomento e Formação em Acessibilidade Cultural (através 
do Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural – ENAC – desenvolvido pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ); 

b. Os integrantes do grupo “Territórios Acessíveis - Rede de Acessibilidade na 
Cultura”; 

c. Com o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência (CONED); 
d. Com o Conselho Estadual de Cultura (CEC): 
e. Com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam); 
f. Com o Conselho dos Gestores Municipais de Cultura (Congesc); 
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6) Estabelecer parcerias com universidades (públicas e privadas), com vistas a: 
a. Promover capacitações para gestores públicos e servidores concursados, com 

vistas à multiplicação e a garantia do cumprimento da acessibilidade cultural 
dentro das instituições públicas de cultura do estado; 

b.  Oferecer cursos e oficinas sobre a acessibilidade cultural dentro dos atuais cursos 
de artes visuais, artes cênicas, biblioteconomia, design, moda, música, dança, 
letras e outros; 

 
7) Compartilhar a experiência do evento com outros eventos, buscando o avanço nas 

políticas públicas e ampliando a Rede e suas potencialidades; 
 

8) Desenvolver cartilha informativa sobre a acessibilidade cultural, (1) documentos, (2) fotos, 
(3) vídeos e (4) informações de como tornar um evento acessível.  

a. A proposta é encaminhar esta cartilha para todos os eventos culturais e artísticos 
que forem divulgados, com vistas a sensibilizar e capacitar os 
produtores/coordenadores para a inclusão da acessibilidade.  

 
9) Criar interface de diálogo com as gestões municipais para garantir (1) a participação de 

pessoas com deficiência, em cadeira específica, dentro dos conselhos municipais de 
política cultural e (2) a participação da gestão cultural local e do conselho de cultura 
local nos conselhos municipais dos direitos das pessoas com deficiência.  

 
10) Emitir documento direcionado a todas as prefeituras discorrendo sobre a 

importância da acessibilidade cultural, com a finalidade de: 
a. Informar sobre a obrigatoriedade da acessibilidade nas ações e materiais 

relacionados à arte e à cultura; 
b. Informar sobre os procedimentos para a produção cultural acessível (cópia da 

cartilha informada no item 8);  
c. Exigir que os documentos públicos relacionados à cultura (editais, divulgações, 

atas e outros) sejam disponibilizados em formatos acessíveis e que a 
acessibilização destes documentos conte com a participação de pessoas com 
deficiência (surdos e cegos);  

d. Informar sobre as necessidades específicas das pessoas surdocegas; 
e. Solicitar que se crie planejamento para que os editais de incentivo à cultura 

possuam rubricas financeiras específicas para ações com foco na acessibilidade 
cultural (cursos, eventos, discussões e outros); 

f. Solicitar a aproximação dos conselhos municipais de cultura dos conselhos 
municipais dos direitos das pessoas com deficiência (item 9); 

g. Solicitar informações sobre a acessibilidade física dos espaços e ações culturais 
de cada cidade; 

h. Sugerir que a cidade crie um guia de acesso aos espaços culturais e divulgue às 
pessoas com deficiência, contendo informações sobre (1) a acessibilidade dos 
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trajetos até os espaços culturais, (2) as linhas de ônibus, (3) se existem outras 
opções de transporte urbano, etc. 

i. Se a cidade possuir ações turísticas-culturais, também deve informar se as 
ações são acessíveis e como as pessoas com deficiência podem fazer par 
participar, com vistas a promoção do turismo cultural de acessibilidade;  
 

11) Encaminhar documento ao Conselho Estadual de Cultura (CEC) solicitando a 
representação de pessoas com deficiência nas reuniões do Conselho e a aproximação do 
CEC ao CONED;  

 
12) Promover a criação de um observatório online para o monitoramento da 

acessibilidade cultural em cada município; 
 

13) Constituir corpo jurídico responsável por ações objetivas com foco no 
cumprimento das leis de acessibilidade cultural junto ao Ministério Público e outros 
órgãos competentes e reguladores; 
 

14) Articular com deputados estaduais que atuam em prol da cultura e da 
acessibilidade a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Acessível; 
 

15) Criar interface de diálogo com os conselhos municipais e estadual de educação 
para falar sobre a acessibilidade cultural e sobre a formação bilíngue nas escolas 
(Português – Libras); 
 

16) Encaminhar informações sobre o evento e cópia deste documento para o (1) 
Ministério da Cultura, (2) Ministério da Educação, (3) Agência Nacional do Cinema 
(Ancine), (4) Conselho Estadual de Cultura, (5) Conselho Estadual da Pessoa com 
Deficiência, (6) Fundação Catarinense de Cultura, (7) Comissão de Educação e Cultura, da 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, (8) Federação Catarinense de Municípios, (8) 
Fórum dos Conselhos Municipais de Cultura, (9) Fórum dos Gestores Municipais de 
Cultura e outros; 
 

17) Promover a aproximação de jornalistas da área de cultura e comunicadores em 
geral da discussão em prol da acessibilidade cultural; 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

• Os Grupos de Trabalho são abertos a todos(as) os(as) interessados(as). Solicite sua inscrição 
para participar através do e-mail acessibilidadecultural.sc@gmail.com    

 
• Outras informações sobre o evento podem ser acessadas: 

o No site oficial: www.culturaacessivelsc.com.br  

mailto:acessibilidadecultural.sc@gmail.com
http://www.culturaacessivelsc.com.br/
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o Na página do Facebook: www.facebook.com/acessibilidadeculturalsc/  
  
- Participe da Rede Catarinense de Acessibilidade Cultural 
Página: (criar página e disponibilizar link);   
 

ENCAMINHAEMNTOS FINAIS 
 
O projeto foi realizado pela Associação Catarinense para a Integração do Cego (ACIC), com 
coordenação da Genuí Assessoria e Gerenciamento de Projetos e patrocínio da empresa 
Riole Eletrônica. Financiado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, do Governo 
do Estado de Santa Catarina (Fundação Catarinense de Cultura – Secretaria de Estado de 
Turismo, Cultura e Esporte). 
 
  
------- 
(1) Este documento será disponibilizado em formatos acessíveis (leitores de tela, arquivo de áudio e 
Libras); (2) Tiragem em Braille será feita conforme demanda para retirada em Florianópolis ou envio 
por carta registrada. 
 

https://www.facebook.com/acessibilidadeculturalsc/

