
CHECKLIST DE UM ESPAÇO CULTURAL  ACESSÍVEL 
 

 

 

Ambiente do Espaço Cultural 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

A entrada do ambiente é acessível para 
pessoas com deficiência física? 

x  Não é acessível integralmente/ 
é necessária ajuda do 

segurança 

Existem vagas reservadas para pessoas 
com deficiência no estacionamento ou na 
rua? 

 x só para colaboradores da 
universidade 

O acesso à entrada é sinalizado com piso 
tátil? 

 X  

O ambiente do espaço cultural é acessível 
para pessoas usando cadeiras de rodas 
ou equipamentos de mobilidade? 

X  No entanto existem espaços 
que só são acessados por 
escadas 

No caso de alguma parte do espaço não 
ser acessível, foi providenciado um meio 
alternativo para que seja possível ver as 
peças/imagens expostas? Por exemplo, 
reproduções fotográficas, lupas, catálogos. 

 x  

A área de recepção e balcões de serviços 
estão a uma altura que pode ser acessada 
por uma pessoa usando cadeira de rodas? 
(Não mais alto que 1 m) 

 x  

Existem caminhos claramente delimitados 
no ambiente da exposição? (1,10 m ou 
mais) 

x   

Existe sinalização tátil clara para objetos 
perigosos? (coisas saindo da parede etc) 

 x Escada de acesso ao depósito 
não está sinalizada 

Os níveis de ruído são razoáveis? x   

Existe sobreposição de sons e ruídos? 
Eles tornam o trajeto confuso para uma 
pessoa cega? 

 x  

A iluminação é consistente ao longo do 
espaço? 

x   

Se os níveis de luz mudam, esta mudança 
é gradual ou claramente identificável? 

x  Nas salas de audiovisual a 
ausência de luz atrapalhava a 
visitação 

Existem assentos para descanso com 
apoios para braços no espaço de 
exposição? (Os assentos devem ser mais 
altos do que 50 cm do chão) 

x  Sendo que os assentos não 
tinham apoio para os braços 

 

Disposição dos Objetos 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

As obras montadas na parede estão 
penduradas a uma altura entre 1,25 m e 
1,65 m do chão? 

x   

As vitrines e as mesas têm até 90 cm de 
altura (do chão até a superfície do 
display)? 

x   

Embaixo das vitrines e mesas existe um 
espaço para os joelhos de pelo menos 75 

 x  



cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de 
profundidade, para permitir que 
utilizadores de cadeiras de rodas olhem os 
displays? 

O vidro usado nas vitrines é anti-reflexo?  x  

Existe um contraste entre os trabalhos 
expostos e a superfície ou o painel de trás 
das vitrines (garantindo que haja um claro 
contraste de cores)? 

x  Em alguns momentos não 
existia contraste suficiente 

Os objetos menores estão dispostos na 
frente das vitrines? 

   

Se os objetos são muito pequenos, você 
providenciou uma reprodução (fotografias, 
ilustrações) dos trabalhos? 

   

Se os objetos estão montados em um 
pedestal, este tem até 1 m de altura? 

  Em alguns casos as alturas 
eram adequadas e em 

outras não 

A mobilidade entre vitrines, mesas, 
pedestais no espaço da exposição é fácil 
(corredores de pelo menos 1, 10 m)? 

  O primeiro andar tinha boa 
circulação, o que não 

acontecia da mesmo forma 
no segundo andar 

Os pedestais, vitrines etc. estão marcados 
como obstáculos (usando sinalização tátil 
no chão)? 

 x  

 
 

 

Etiquetas & Texto 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

As letras dos painéis principais e texto 
introdutório estão em tamanho 24 ou 
maior?  

x   

O texto das etiquetas é tamanho 18 ou 
maior? 

x  A maior parte sim, mas em 
alguns casos não 

Todos os textos estão em uma fonte 
simples sem serifa? 

x   

Os textos estão justificados à esquerda? x   

Os textos estão impressos em um fundo 
sólido? 

x  Em sua maioria sim 

O contraste entre texto e fundo é de pelo 
menos 70%? 

x  Em sua maioria sim 

Você usou tradução em inglês para todos 
os textos/etiquetas? 

 x No segundo andar existiam 
várias traduções da 

exposição fotográfica 

Se a tradução em inglês não é utilizada na 
exposição, você tem uma versão traduzida 
disponível em algum outro formato? 

 x  

Existem etiquetas em braille?  x  

Os visitantes conseguem se aproximar de 
todos os textos/etiquetas? (etiquetas não 
devem ser colocadas no fundo das 
vitrines) 

x   

Existe luz adequada para ler os 
textos/etiquetas? 

x   



A disposição dos textos/etiquetas é 
consistente durante o espaço da 
exposição? (todos em posições 
semelhantes) 

x  De acordo com o padrão 
expográfico de cada 

momento 

Os textos/etiquetas estão posicionados a 
uma altura entre 1,25 m e 1,65 m do 
chão? 

x  Alguns um pouco mais 
acima – fora de padrão 

Os textos/etiquetas exteriores são 
compostos de um fundo escuro com letra 
clara (isso ajuda na legibilidade)? 

x   

    

 

Catálogos 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

Existem catálogos em formatos 
acessíveis? (Braille, áudio, digital 
acessível, Língua Portuguesa para 
Surdos, LIBRAS) 

 x  

Existe  um catálogo traduzido para o 
inglês/espanhol/outros idiomas?  

 x  

Possui folhetos informativos com texto 
ampliado? 

 x  

Os visitantes podem comprar ou levar 
alguma das formas alternativas dos 
catálogos?  

   

 

Conteúdo da Exposição 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

Utiliza linguagem/imagens apropriadas na 
descrição ou retratação de pessoas com 
deficiências?  

   

Inclui pessoas com deficiências na 
temática das exposições, quando 
apropriado? (Por exemplo, como parte de 
uma exposição de história social) 

   

Foram consultadas as pessoas com 
deficiência, para o desenvolvimento da 
exposição (adequações de acessibilidade 
e inclusão na temática)? 

 x  

 

Material Audiovisual 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

Os materiais audiovisuais podem ser 
vistos por uma pessoa usando cadeira de 
rodas? 

x  Apenas o áudio visual 
interativo não era acessível 

Os materiais audiovisuais interativos 
podem ser acessados por uma pessoa 
usando cadeira de rodas? 

   

Os materiais audiovisuais interativos 
podem ser operados com  uma mão? 

x   

Os materiais audiovisuais são 
legendados? 

 x  

As instruções para o uso dos materiais 
audiovisuais estão claras e fáceis de 
seguir? 

 x Não existiam instruções mas 
um educador estava presente; 



O áudio usado nos materiais audiovisuais 
dá tanta informação quanto o visual? 

 x  

 

Teatros e Auditórios 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

Os teatros e auditórios têm espaço 
adequado para pessoas usando cadeiras 
de rodas? 

   

As pessoas usando cadeiras de rodas 
podem se sentar com seus 
acompanhantes? 

   

As exibições de audiovisuais possuem 
legenda em português? 

   

Existem intérpretes de LIBRAS para todos 
os eventos públicos? 

   

 

Serviços de Acesso 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentários 

Tem oportunidades táteis para as pessoas 
com deficiência visual?  

x  Mas poderia potencializar um 
pouco mais 

As oportunidades táteis são parte do 
acervo regular? 

   

As oportunidades táteis melhoram a 
experiência da exposição e ajudam no seu 
entendimento? 

x  Poderiam melhorar se fossem 
colocados mais objetos táteis 

como maquetes etc... 

Tem informações ou guias de visitação em 
braile? 

 x  

Possui áudioguia/ audiodescrição nas 
exposições/ espetáculos? Ele foi 
desenvolvido em parceria com a 
comunidade cega? 

 x  

Oferece visitas guiadas com intérpretes de 
LIBRAS? 

x  Sim mediante a agendamento 
prévio  

Oferece experiências multissensoriais nas 
propostas de ação-educativa, como som, 
paladar  e odores? 

x  Apenas som, pode ser 
potencializado com outros 

recursos,  

Existem estratégias para que pessoas com 
deficiências intelectuais possam usufruir o 
programa cultural? 

x  Sim prioritariamente nas 
visitações agendadas  

Utiliza pictogramas (símbolos de 
acessibilidade) para informar a 
acessibilidade para cada deficiência? 

x   

Os elementos da exposição que podem 
ser perigosos são sinalizados? Por 
exemplo, luz estroboscópica, efeitos de 
fumaça, barulhos altos. 

 x O único caso que se aplica 
que é a instalação de vídeo 

não há sinalização 

Utilizou consultoria e/ou avaliação de 
pessoas com deficiência no 
desenvolvimento de serviços de acesso 
físico e à informação? 

 x  

Os programas culturais suprem as 
necessidades de pessoas com 
deficiência?  

 x  

A equipe recebeu um treinamento para 
auxiliar pessoas com deficiência? 

 x  



Existe uma pessoa na equipe responsável 
por serviços de acessibilidade? 

 x  

A pessoa responsável por acessibilidade 
está claramente identificada em todos os 
materiais de publicidade e promocionais? 

 x  

Todos os serviços e recursos de 
acessibilidade estão incluídos em todo o 
material de publicidade/promocional? 

 x  

OBS: o banheiro acessível precisa ser melhor elaborado, pois tem problemas na 
porta e no balcão. 


