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   Por meio de programações inclusivas 
específicas, o Espaço tem conseguido garantir a 
presença e a participação de membros da 
comunidade surda. Dado que a interação com a 
comunidade surda vem produzindo resultados 
positivos, o Núcleo Educativo se propôs expandir 
a proposta de acessibilidade a outros públicos 
específicos que muitas vezes deixam de 
frequentar o museu por carência de recursos que 
auxiliem na visitação. 

O Percurso

"Um pequeno passo para a lua”:
 percurso áudio-tátil 
Núcleo de Ações Educativas, Acessibilidade e  Pesquisa de Público do
 Espaço do Conhecimento UFMG
Ana Elisa Neves Correa-Artes Visuais;

Ana Vila Pacheco - História;

Fabiana Andrade França-Letras; 

Fernanda Carvalho Tavares Barroso-Ciências Socioambientais;

Giovana do Carmo Vaz-Arquitetura e Urbanismo;

Júlia Lobato Maciel-Artes Visuais.  

Priscila Gabriele Martins Silva-Teatro; 

Priscilla Almeida Paranhos-Ciências Socioambientais; 

Victor Hugo Marques de Barros-Teatro;

Orientadora: Sibelle Cornélio Diniz.

       Dando continuidade a estas ações, o projeto buscou construir um percurso educativo áudio-tátil com 
foco na astronomia, mais especificamente na lua.O percurso, ainda em fase de desenvolvimento, pretende 
incluir uma sessão no Planetário com recurso de som em 5.1, e a projeção de imagens bastante ampliadas 
para pessoas com baixa visão. Inclui ainda uma mediação com auxílio de objetos táteis do espectro da 
astronomia e legendas em Braille. Dentre os objetos táteis desenvolvidos, encontra-se uma réplica em 
miniatura, impressa em 3D, do foguete Saturno V. Quanto ao desenvolvimento do projeto, o roteiro da 
sessão de Planetário e os materiais táteis estão em fase de teste, com o auxílio de alunos de graduação 
voluntários que possuem deficiência visual. 

Como funcionam nossas ações de Acessibilidade?

   O primeiro convite à participação dos 
voluntários foi intermediado pelo Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão da UFMG – NAI, do 
qual obtivemos o retorno de 5 alunos  que irão 
participar de encontros programados para estas 
avaliações e construção conjunta. Após a 
discussão e finalização do percurso, pretende-se 
aplicá-lo no cotidiano da mediação. Foi feito o 
convite para visitação de alunos do Instituto São 
Rafael, centro de referência no atendimento 
especializado a pessoas com deficiência visual.
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