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[...] há apenas dois fortes vencedores do esquecimento dos 

homens, Poesia e Arquitetura; e a última de alguma forma 

inclui a primeira, e é mais poderosa na sua realidade: é bom ter 

ao alcance não apenas o que os homens pensaram e sentiram, 

mas o que suas mãos manusearam, e a sua força forjou, e 

seus olhos contemplaram, durante todos os dias  de suas vidas 

(RUSKIN, 2008, p. 55).
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RESUMO 

 

O presente estudo aborda questões relacionadas ao acesso às informações histórico-

culturais da Catedral Nossa Senhora da Piedade no município de Lorena, Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. Em linhas gerais, tem 

como objetivo desenvolver um projeto de acessibilidade cultural para este importante 

patrimônio histórico colaborando com o resgate da memória e difusão da cultura local. 

Para tanto, descreve noções conceituais sobre patrimônio histórico e sua 

conservação, destacando a legislação acerca do tema. Relata informações históricas 

relacionadas ao objeto em estudo, bem como divulga uma importante descoberta 

sobre seus vitrais centenários. Por causa do aparente conflito existente entre a 

legislação de proteção do patrimônio histórico, e a necessidade de alterações e 

adaptações estruturais para atendimento das normas de acessibilidade vigentes no 

país atualmente, buscou-se a harmonização entre tais direitos, aplicando os conceitos 

do Design Universal como metodologia, especificamente por meio da NBR 9050 de 

2020, com a finalidade de propor a integração entre a divulgação de informações 

significativas a comunidade de forma acessível e a preservação da cultura regional. 

Para tanto, desenvolveu-se um projeto de acessibilidade cultural intitulado Divina 

Cultura, utilizou-se do QR-Code (Quick Response Code), da impressão em 3D e 

tecnologias assistivas, a fim de melhorar a propagação dos saberes locais de forma 

prática e objetiva. 

 

 

Palavras-chave: Educação patrimonial; Inclusão social; QR-Code; Impressão 3D; 

Restauro de vitrais 
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ABSTRACT 

 
This study addresses issues related to access to historical and cultural information of 

the Nossa Senhora da Piedade Cathedral in the municipality of Lorena, Metropolitan 

Region of Vale do Paraíba and the North Coast of São Paulo. In general, it aims to 

develop a cultural accessibility project for this important historical heritage, 

collaborating with the rescue of memory and the diffusion of local culture. To this end, 

it describes conceptual notions about historical heritage and its conservation, 

highlighting the legislation on the subject. This research reports historical information 

related to the object under study, as well as discloses an important discovery about its 

centenary stained glass. Because of the apparent conflict between the legislation for 

the protection of historical heritage, and the need for structural changes and 

adaptations to meet the accessibility standards in force in the country today, 

harmonization between such rights was sought, applying the concepts of Universal 

Design methodology, specifically through the NBR 9050 of 2020, with the objective of 

proposing the integration between the dissemination of significant information to the 

community in an accessible way and the preservation of regional culture. To this end, 

a cultural accessibility project called Divina Cultura was developed, using the QR Code 

(Quick Response Code), 3D printing and assistive technologies, in order to improve 

the spread of local knowledge in a practical and objective way. 

 

 

Keywords: Heritage Education; Social inclusion; QR-Code; 3D printing; Stained glass 

restoration 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A participação, de forma voluntária, como arquiteta na Comissão de 

Conservação e Construção (CCC)1 da Paróquia Nossa Senhora da Piedade (PNSP) 

em Lorena, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, a 

partir de outubro de 2018, foi o fator preponderante para o prelúdio desta pesquisa. 

A Catedral Nossa Senhora da Piedade (CNSP) é uma das quatro edificações 

pertencentes a PNSP. Denominada igreja matriz ou igreja-mãe, ou, simplesmente, 

matriz de Lorena, tem sido notório que este bem tombado pelo município necessita 

de cuidados e manutenção frequentes. Conservá-lo após 130 anos de uso religioso 

pela comunidade é uma das atribuições desafiadoras da CCC. 

No início de 2019 surgiu o interesse por parte da CCC em obter recursos de 

custeio para o restauro do histórico conjunto de vitrais na CNSP. Com isso, seria 

necessário organizar as ações de reparação contíguas com os recursos obtidos, 

principalmente advindos de doações dos fiéis. Com as planilhas de custeio em mãos, 

decidiu-se, então, restaurar, apenas 1 (um) dos 25 (vinte e cinco) vitrais devido ao alto 

custo, especificamente aquele com a imagem de São José, o qual observou-se dentre 

todos os demais, o que se apresentava mais danificado naquele momento. 

Para dar início ao restauro do vitral de São José se fez primordial um resgate 

histórico desta edificação, que redundou numa descoberta sobre os vitrais, a qual será 

descrita no Capítulo 2 da pesquisa. 

Seguindo de forma simultânea com o processo de restauro do vitral e 

dialogando com o Design durante o curso de Mestrado Profissional em Design, 

Tecnologia e Inovação pelo Centro Universitário Teresa D´Ávila - UNIFATEA, 

identificou-se a necessidade de se aprofundar nos estudos em uma perspectiva 

histórico-cultural. A cidade de Lorena possui alguns edifícios históricos de grande 

interesse cultural. Infelizmente, muitos outros exemplares se perderam nos últimos 

anos, por pressão do avanço imobiliário, sendo demolidos e a propriedade 

transformada para usos distintos, ou por simples descuido ou mesmo por falta de 

manutenção por parte de seus proprietários. Um exemplo é o imóvel situado à Rua 

 
1A Comissão de Conservação e Construção é composta por oito voluntários: Padre Rodrigo 

Fernandes Alves, Arq. José Ricardo Flores Faria, Arq. Natasha Ferreira Penque Scapini, Arq. Tatyana 
Bellini de Barros, Adv. Cristiano Quintana Bittencourt, Tania de Almeida Denis Nogueira Barbosa 
(finanças), Adriano Faustino Marques (comerciante) e Marcio José Leão Bueno (comerciante). 
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Conselheiro Rodrigues Alves, esquina com a Rua Professor Adolfo P. Rios, na altura 

do n° 113, tendo sido uma residência eclética geminada com características históricas, 

foi demolida em 2018, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 - Imóvel de Lorena demolido 

 
Fonte: Sugahara (2019); Google Maps em 04 de maio de 2020 

 

De uma forma ou de outra, a consequência da perda desses exemplares 

arquitetônicos é o distanciamento da sociedade em relação a sua cultura e 

consequentemente sua indiferença pelos bens de herança histórico-cultural por 

simples fato de desconhecer sobre os acontecimentos de sua própria história.  

Sendo assim, corre-se o risco de não se dar a devida importância à 

conservação dos bens patrimoniais, tão significativo para preservação da cultura e da 

história de um povo. Para tanto, é necessário iniciar um movimento que torne os bens 

patrimoniais não apenas atrativos para que a comunidade se apodere de sua cultura, 

mas também de forma ampla e acessível, pois os edifícios históricos normalmente 

não estão adaptados acerca dos conceitos de acessibilidade, impossibilitando muitas 

vezes o acesso às informações culturais.  

Com o propósito de minimizar tais perdas, tanto físicas quanto sociais, se fez 

necessário propor soluções no âmbito do design e das tecnologias assistivas que 

colaborassem com a promoção da história local, ampliando o alcance da educação 

patrimonial e consequentemente, maior valorização do legado cultural lorenense. 

Além disso, durante o processo de restauro do vitral de São José outra questão 

importante emergiu. Uma arte tão bela e cheia de história como a dos vitrais e tantas 

outras, deveria estar disponível para acesso ao maior número de pessoas possível. 
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Ao mesmo tempo, os deficientes visuais (parcial ou total) não poderiam ficar à margem 

deste contexto. De que forma, então, ampliar o acesso à Educação Patrimonial? 

Dessa maneira, pode-se levantar a seguinte questão: Como o design pode 

minimizar a barreira da informação cultural e avançar na acessibilidade para promover 

mais inclusão social e cuidado com o patrimônio histórico?  

Para buscar o atendimento desta questão, a pesquisa se apoia no Design 

Universal (DU) que contribui para esse avanço orientando a todos os indivíduos 

acerca dos conceitos universais, desta forma, minimizando os efeitos da exclusão que 

os ambientes e artefatos podem trazer. 

O conceito do DU propõe que a arquitetura e o design dos equipamentos e 

edificações sejam centrados no ser humano de forma diversificada. Conta com o 

embasamento em diversas normas técnicas e leis para orientar essas atividades 

projetuais no contexto da arquitetura e engenharia, como por exemplo: a NBR 

9050/202 – Norma brasileira para acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; leis federais 13.146/15 – Lei brasileira de inclusão para 

pessoa com deficiência e a 10.098/00 que estabelece normas e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade, dentre outros dispositivos legais, as quais são 

fiscalizadas pelos órgãos públicos de modo mais amplo. Por exemplo, com a 

promulgação da Lei do Idoso e da Lei Brasileira da Inclusão, torna-se um dever de 

toda a população propiciar acesso em igualdade a todos, eliminando barreiras físicas 

e sociais. 

Por isso, é importante promover ações relacionadas a acessibilidade da CNSP, 

pois não beneficia apenas a cidade de Lorena, no que tange ao aspecto cultural, mas 

em especial, beneficia toda região valeparaibana. O local constitui um acontecimento 

histórico de grande relevância em se tratando do ponto inicial da colonização e 

desenvolvimento do Vale do Paraíba, possibilitando o surgimento de transformações 

no âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto. 

 
2 A NBR 9050 foi criada em 1985, e passou por três revisões, 1994, 2004 e 2015. Importante 

notar que, o grande impulso para a aplicação da legislação específica, deve-se a revisão da NBR 
9050:2004, que além de considerar as pessoas com deficiência, ampliou a abordagem para quem tem 
dificuldades de locomoção, idosos, obesos, gestantes etc. A última revisão da norma, em 2015, 
apresenta uma reorganização de seus capítulos relativa às diversas condições de mobilidade e de 
percepção do ambiente. Ela ainda ressalta critérios de sinalização em espaços públicos, parâmetros 
de ergonomia para mobiliário e equipamentos urbanos, intervenções em bens tombados pelo 
patrimônio histórico, entre outros pontos. Além de considerar as pessoas com deficiência, a abordagem 
foi ampliada para aqueles que têm dificuldades para se locomover – como idosos, obesos, gestantes 
etc. –, seguindo o conceito de desenho universal, que assegura a acessibilidade para todos. 
(FERNANDO, 2015) 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

     
17 

Se a disseminação da cultura, em destaque os bens históricos e 

consequentemente sua conservação, só se desenvolve quando existem meios 

apropriados de divulgação com amplo alcance na sociedade. Então, pensando na 

comunidade como usuário principal, é notório quanto as barreiras físicas e culturais 

podem ser minimizadas por estas ações. 

Portanto, com o objetivo principal de ampliar a acessibilidade cultural regional 

e simultaneamente diminuir as barreiras motoras, esta pesquisa propõe o 

desenvolvimento de um projeto de acessibilidade cultural para a Catedral Nossa 

Senhora da Piedade de Lorena, o qual foi intitulado de Divina Cultura, com foco em 

dois tipos de deficiência, a visual e a auditiva, abrangendo a criação de um modelo 

tátil do vitral restaurado, utilizando para isso recursos de impressão 3D, o QR-Code 

com informações histórico-culturais por meio de um videoguia com audiodescrição e 

tradução das informações em Libras. Agrega-se também o Estudo Preliminar 

Arquitetônico com base na NBR 9050 de 2020, viabilizado o acesso seguro e eficiente 

dos usuários até o local onde as informações culturais estejam disponíveis. 

Atualmente muitos lugares já se utilizam das tecnologias disponíveis a fim de 

ampliar a propagação cultural. Na Itália, por exemplo, o aplicativo Igrejas de Portas 

Abertas viabilizou a visitação, de forma permanente e gratuita, de 23 (vinte e três) 

igrejas antigas que estavam fechadas ao público. 

No Brasil os projetos Teatro para Sentir e Inclusive Praia, promovidos em 

Salvador/BA e São Luis/MA respectivamente, são exemplos do interesse e 

necessidade no desenvolvimento de projetos acessíveis. 

No Estado de São Paulo, a iniciativa considerada estado da arte em 

acessibilidade cultural é o Programa Educativo para Públicos Especiais (PEPE) da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, implantado em 2003 em seu Núcleo de Ação 

Educativa.  

Considerando que a região, em especial a centenária cidade de Lorena, tem 

grande representatividade histórica, o resgate cultural pela comunidade pode 

melhorar também a apropriação de seus bens patrimoniais. 

A multidisciplinaridade de soluções, como as ferramentas do Design, 

tecnologias assistivas e acessibilidade, podem promover a transferência e 

compartilhamento de conhecimentos, bem como, fomentar a preservação da cultura. 
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Desta maneira, almeja-se com o projeto Divina Cultura, contribuir com a 

preservação do bem patrimonial e tornar viva por longos períodos a memória cultural 

da população lorenense e atender aos movimentos de acessibilidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

A noção de historicidade se transforma lenta e gradualmente. Ao longo dos 

séculos, no que diz respeito aos monumentos históricos há perdas desastrosas, como 

destruição, saques e vandalismo, marcadas por revoluções e guerras; ou também, 

pelos efeitos da própria natureza. A reação a esses fatos resultou, no final do século 

XVII, nas primeiras medidas oficiais adotadas por um país - no caso a França, visando 

à preservação de patrimônios, bem como a primeira legislação sobre o assunto 

(CHOAY, 2017). 

Apesar disso, foi somente no século XX (precisamente em 1931), com a Carta 

de Atenas que os princípios fundamentais foram formados, contribuindo para a 

expansão de um amplo movimento internacional, resultante do  Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) (CHOAY, 2017).  

Nas décadas seguintes, foram realizadas outras reuniões com o objetivo de 

propagar e definir os princípios que devem reger a conservação e a restauração de 

monumentos, embora seja de cada nação a responsabilidade de aplicá-los no 

contexto de sua própria cultura e tradições, conforme a Carta de Veneza em 1964 e a 

Carta de Florença em 1981. 

No Brasil, a criação de um órgão oficial do governo neste sentido ocorreu em 

1937 com o Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional - SPHAN, mais tarde 

denominado Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional - IPHAN. 

Atualmente, a maioria dos estados e municípios possui leis próprias para proteger e 

cuidar de seu patrimônio histórico, artístico e cultural. 

O termo educação patrimonial foi descrito pelo IPHAN por meio da Portaria n° 

375, em seu artigo 7°, como sendo um processo educativo construído “[...] de forma 

coletiva e dialógica, que tem como foco o Patrimônio Cultural socialmente apropriado 

como recurso para a compreensão sócio histórica das referências culturais, a fim de 

colaborar para sua preservação” (IPHAN, 2018, p. 4). 

A fim de fomentar esse processo o IPHAN enfatiza que a construção de canais 

de interlocução com a sociedade, dentre outros aspectos, é uma das formas para a 
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colaboração participativa e democrática do conhecimento. Um dos instrumentos 

citados pelo órgão público é o Projeto Integrado de Educação Patrimonial, e ainda, 

que outros instrumentos, ferramentas e metodologias não são empecilhos para 

cumprimentos dos seus objetivos (IPHAN, 2018). 

No município de Lorena, a CNSP está protegida por meio da lei complementar 

nº 44/2007, declarando o edifício como Elemento de Preservação EP1 (LORENA, 

2007), ou seja, “[...] bens móveis ou imóveis que por suas caracterísitcas históricas, 

artísticas, etnográficas, arquitetônicas, arqueológicas e documentais devam ser 

preservados totalmente sob orientação do COMPHAC3” (LORENA, 2006, p. 1). 

 

2.1.1 Conservação e Memória do Patrimônio Cultural 

 

A conservação do Patrimônio Histórico é tida como uma ação preventiva para 

evitar a restauração, esta considerada por muitos uma intervenção mais incisiva. 

Buscando o significado do termo conservação no campo da arquitetura se 

observaque a: 

Conservação - atividade que consiste num conjunto de práticas, baseadas 
em medidas preventivas e de manutenção continuada, que visam à utilização 
de recursos naturais, construtivos, tecnológicos etc., de modo a permitir que 
estes se preservem ou se renovem (CAU/BR, 2012, p. 10). 

 

Também, no contexto específico da restauração de bens materiais, o IPHAN 

pontua o termo como seu objetivo em minimizar ou até mesmo paralisar processos de 

deterioração do bem cultural, ou seja, de natureza curativa e preventiva (IPHAN, 

2019). 

Até mesmo Viollet-le-Duc, arquiteto francês do século XIX, muito criticado por 

seus métodos de restauro, há mais de 170 anos recomendava por meio de instrução 

técnica, manutenções periódicas em edifícios diocesanos a fim de evitar as 

restaurações (VIOLLET-LE-DUC, 2006). 

Por isso, a partir desse conceito tem-se que a conservação do Patrimônio 

Cultural está intrinsecamente ligada a noção de memória cultural. Não há conservação 

se não houver a memória, assim como não há memória se não houver a conservação 

 
3 COMPHAC: Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Cultural de Lorena. 
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dos bens e fatos históricos, tanto no contexto macro dos países, como no contexto 

micro das comunidades e indivíduos. 

Em seu livro Memória, o professor de neurologia Ivan Izquierdo define a 

memória como sendo a “[...] aquisição, formação, conservação e evocação de 

informações” (IZQUIERDO, 2018, p. 13), e aquilo que não está em nossa memória 

não é passível de comunicação.  

Todo o conjunto de memórias contidas em cada indivíduo o define como um 

ser único e de personalidade singular. E ainda que, “[...] o passado, nossas memórias, 

nossos esquecimentos voluntários, não só nos dizem quem somos, como também nos 

permitem projetar o futuro; isto é, nos dizem quem poderemos ser” (IZQUIERDO, 

2018, p. 14). 

Em relação as informações históricas da CNSP, pouco divulgadas entre a 

comunidade e muitas vezes com dados errôneos, observa-se então, a necessidade 

de desenvolver um processo de usabilidade e apropriação no sentido de herança do 

patrimônio histórico, tornando-o símbolo da identidade de um grupo de indivíduos, 

permitindo o reconhecimento do valor cultural preocupando-se com à preservação e 

legado das gerações futuras (MOURA, 2018). 

Desenvolver projetos educacionais voltados à disseminação de valores 

culturais, formas e mecanismos de resgate, preservação e salvaguarda, bem como à 

recreação e transmissão desse patrimônio às gerações futuras é, acima de tudo, um 

projeto de formação de indivíduos livres, autônomos e conhecedores. Em suma, 

cidadãos com direitos e deveres (IPHAN, 2015). 

A participação da sociedade em tais iniciativas, compartilhando projetos ou 

realizando-os por si só, indica que há um componente democrático na estruturação 

das ações educacionais que hoje lidam não apenas com a reafirmação de valores 

estabelecidos, mas com o desafio de preparar o solo para a disseminação permanente 

de novos valores. 

O que se pode pensar é que esta tarefa precisa de alguma mediação e 

articulação e será pouco produtiva se o Estado não desenvolver mecanismos para 

atender esse fim, bem como abrir canais efetivos de participação na sociedade que 

gerem, alimentem e reproduzam o processo cultural em que objetos, manifestações, 

símbolos e significados que são tão queridos pela herança e memória brasileiras. 

As ações educativas e de preservação são constituídas por interesses afetivos 

que, por sua vez, estão se transformando. Ensinar respeito e preservação ao passado, 
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mais do que simplesmente valorizá-lo, contribuirá para a formação de uma sociedade 

mais sensível, capaz de construir um futuro menos predatório e descartável. 

O processo educacional de qualidade é aquele que se baseia no respeito à 

diferença e na valorização da diversidade, assim a educação assumirá seu papel de 

agente no processo social, produtor de conhecimento e não apenas consumidor e 

disseminador de determinado conhecimento. “Mas participar não basta. A participação 

efetiva tem que ser bem informada. Por isso, políticas de educação patrimonial são 

uma das bases para a conservação dos bens culturais” (CORREA; CALLIARI, (2015), 

p. 45). 

 

 

2.2 CATEDRAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE LORENA 

 

A história se desenrola com o desbravamento dos bandeirantes durante o 

século XVII, na ânsia da descoberta do ouro em Minas Gerais estimulando as 

expedições a se fixarem nas margens do rio Paraíba. Nessa época, muitos índios 

foram aprisionados e designados ao trabalho servil. No final desse século a: 

 

[...] região estava constituída por 3 (três) vilas, Taubaté, Jacareí e 
Guaratinguetá; 2 (dois) povoados, Pindamonhangaba e Tremembé; e 2 
(duas) aldeias indígenas, Nossa Senhora da Escada (Guararema) e São José 
dos Campos (BARRETO, 1998, p. 76). 

 

Lorena, até então pertencente à Vila de Guaratinguetá, era chamada de região 

do Porto de Guaypacaré4. A expansão desse povoamento se deu principalmente por 

sua característica geográfica, tornando-se o centro de convergência entre importantes 

regiões, abrangendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

Naquele momento, por volta de 1695, uma família de mais ou menos 100 (cem) 

pessoas habitava o local onde hoje é a cidade de Lorena. O responsável por essa 

ocupação foi o chefe da dita família, Bento Rodrigues Caldeira, como descreve 

Barreto (1998). 

A partir desse fato, em 1705, Bento Rodrigues Caldeira se une a alguns 

moradores dessa região, dentre eles citados em fontes – João de Almeida Pereira e 

 
4Guaypacaré é um nome tupi que significa braço ou seio da Lagoa Torta, em virtude de um 

braço do rio Paraíba, existente no local na época. Disponível em 
<http://www.lorena.sp.gov.br/wordpress/index.php/historia-lorena/>. Acesso em 27/04/2019. 
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Pedro da Costa Colaço – com intuito de construir uma capela, sob invocação de Nossa 

Senhora da Piedade, revelando a tradição católica advinda de nossos colonizadores 

conforme o Livro do Tombo, sendo: 

 
No anno de mil sete sentos e sinco pouco mais ou menos os moradores deste 
porto de Hepacarê, Bento Roiz Caldeira, João de Almeida Pereira, Pedro da 
Costa Collaço, e outros, fizerão neste mesmo anno uma Capella de N. 
Senhora da Piedade, filial a Igreja Matriz de Santo Antonio da Villa de 
Goratinguetâ, de onde erão freguezes os ditos moradores (CURIA 
DIOCESANA DE LORENA, p. 2-3)5. 

 

Dois anos depois, em 1707, Bento Rodrigues Caldeira recebe a concessão de 

sesmaria das terras de Guaypacaré. Seguindo adiante, devido à grande 

movimentação advinda dos bandeiristas, os quais tinham a Capela de N. S. Piedade 

como parada obrigatória antes da travessia do Rio Paraíba rumo às Minas Gerais, a 

população da região cresceu necessitando de mais autonomia.  

Por esse motivo, em 1718 o então bispo do Rio de Janeiro, eleva a região a 

Freguesia e sua capela, em Igreja Matriz: 

 
E no anno de mil e sete sentos e dezoito, por provizão do Exmo. e Rmo. Sr. 
Dom Francisco de S. Gerônimo, Bispo do Rio de Janeiro, a cujo Bispado 
pertencia esta freguesia naquelle tempo se desmembrou dita Capella da 
Matriz de Sto. Antº da Villa de Guaratinguetâ e se curou por Igrª Matriz sem 
anexação alguma, e logo os moradores desta freguesia fizerão Igreja nova 
demullirão dita Capella, ficando o lugar della junto à Cruz (CURIA 
DIOCESANA DE LORENA, p. 3)6. 

 

Portanto nota-se que a partir do momento em que a população tem maior 

independência, resolvem demolir aquela rústica e simples construção, para então, 

erguer uma nova igreja, representada pela Figura 2.  

A segunda constução da Igreja Matriz era de taipa, com forro apenas sobre a 

capela mor e tribuna. Possuía 3 (três) alqueires de área construída, com sacristia, 

púlpito, coro, dois sinos, pia batismal de madeira fechada com chave e um armário 

onde se guardava os santos óleos e três ambulas de estanho (CURIA DIOCESANA 

DE LORENA). 

 

 

 

 
5Digitado conforme escrita original. 
6Digitado conforme escrita original. 
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Figura 2 - Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade em 1817-1818 

 

Fonte: Wagner e Bandeira (2000) 

 

A partir daí, um considerável desenvolvimento urbano da região, bem como um 

significativo crescimento populacional. A diversificação das atividades econômicas e 

a agricultura, no caso milho, arroz, feijão, mandioca e a cana de açúcar, foram fatores 

que contribuíram para esse acontecimento. 

Sendo assim, segundo Barreto (1998), em 1788 os moradores da Freguesia de 

Nossa Senhora da Piedade solicitaram junto ao governador de São Paulo, o Capitão 

Bernardo José de Lorena, a emancipação política de Guaratinguetá, sendo lavrado o 

Auto de Ereção da Vila de Lorena no dia 14 de novembro daquele ano.  

Com novo nome em homenagem ao governador, a Vila de Lorena estabeleceu-

se como região independente politicamente e por isso houve a necessidade de 

constituir a Câmara e a Cadeia, além de eleições dos governantes regionais. O 

Capitão Manoel Domingues Salgueiro7 foi eleito Juiz Ordinário iniciando uma história 

política e administrativa da cidade a qual segue através de seus descendentes. 

Na virada do século, por volta de 1801, o fluxo de pessoas na cidade era 

intenso, porém, a população residente era pequena e se concentrava ao redor da 

Igreja Matriz. Após mais de um século de uso desta edificação em taipa de pilão, este 

templo apresentava-se muito deteriorado não apenas pela ação das intempéries, 

como também pelo intenso movimento dos fiéis que buscavam a proteção divina de 

Nossa Senhora da Piedade, e em parte, por vandalismos.  

Por esta razão, em 1856, quando Lorena ganha o título de cidade, como afirma 

Barreto (1998), a população decide demolir mais uma vez o templo e iniciar a terceira 

construção:  

 

 
7 Nascido em Lorena do dia 02 de abril de 1749, batizado na Igreja N.S. Piedade (RODRIGUES, 

1956, p.23). 
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Angariados os primeiros recursos através de esmolas, concorrendo as 
senhoras de piedade e recursos com as telhas necessárias à cobertura, 
tratou-se de levantar as velhas paredes à altura julgada conveniente pelos 
incumbidos dos serviços, independente de qualquer planta ou projeto, foi 
colocado o telhado, e rapidamente acabado o templo, internamente, com o 
absolutamente indispensável apenas (RODRIGUES, 1954, p. 67). 

 

O responsável pelas obras da construção da terceira edição da Igreja Matriz foi 

o Capitão Manoel Pereira de Castro (neste período já em idade avançada), filho do 

então citado Capitão-Mor Manoel Domingues Salgueiro, o qual veio a falecer antes da 

obra concluída. Aliás, ele não a veria de qualquer forma, pois de fato nunca a obra foi 

finalizada. A população e os vereadores já estavam frustrados: 

 

[...] e não faltavam críticas para o descaso da Província. A mais contundente 
delas foi a do viajante Zaluar, que tantos elogios deixou a Lorena. O seu diário 
fala de um ‘templo grandioso’, ainda por terminar e que ‘acusa talvez a 
negligência do governo, que não auxilia, eficazmente, uma obra, que já 
custou tantos contos de réis ao povo (BARRETO, 1998, p. 131). 

 

Enquanto a terceira Igreja Matriz não ficava pronta, os ofícios divinos foram 

transferidos para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, pequena 

igreja construída em 1803, distante cerca de 100 metros da Igreja Mariz. Esta situação 

perdurou por cerca de 3 décadas. 

Neste período Lorena estava num período político, econômico e cultural 

intenso. Ferrovias, pontes, estradas iniciaram grande expansão na região. A cidade 

recebeu iluminação a gás de hulha para recepcionar o imperador Dom Pedro II, sua 

filha a Princesa Isabel e Conde D´Eu, demonstrando como era estreita a relação 

política da cidade com a corte. Aliás, a relação da coroa com a família do supracitado 

Capitão-Mor Manoel Domingues Salgueiro era ampla. Sua filha, Dona Carlota 

Leopoldina de Castro Lima, em 1879, foi honrada pelo imperador com o título de 

Viscondessa de Castro Lima, figura relevante para o tema desta pesquisa, conforme 

cita Rodrigues (1954).  

Diante então da terceira edição da Igreja Matriz inacabada, a população se une 

para erguer um novo templo. As doações eram oriundas de várias fontes, como: 

doações dos fiéis, do governo e principalmente da Família Moreira Lima. Os principais 

doadores foram a Viscondessa de Castro Lima, seus filhos o Conde Moreira Lima e 

Baronesa de Santa Eulália. Sendo então em 1880 autorizada a demolição do templo 

inacabado para mais uma vez construí-lo. O custo para erguer a nova Igreja Matriz na 

época refere-se a 172 milhões de réis. Uma fortuna para os dias de hoje. Na somatória 
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das doações dessa família verificou-se que o valor chegou a atingir 130 milhões de 

réis.8 

Contratou-se então o arquiteto Dr. Francisco de Paula Ramos de Azevedo que 

projetou a quarta versão da Igreja Matriz de Lorena, dando a ela “[...] puro estilo 

romano, todo ele incombustível, solidamente construído, em condições de atravessar 

séculos, e não demandar senão poucos trabalhos de conservação [...]” (RODRIGUES, 

1954, p. 84). 

O responsável pelas obras iniciadas em 1886, era nada menos do que o Conde 

Moreira Lima, político e pessoa muito influente na cidade. Este ícone lorenense, por 

muitos anos foi o responsável, juntamente com sua mãe a Viscondessa de Castro 

Lima, por várias construções na cidade, dentre elas a Santa Casa de Lorena 

inaugurada em 1867.  

Para compor a história deste edifício foi coletado um fragmento de sua 

construção - um tijolo cerâmico do período colonial, sendo mais preciso, do final do 

século XIX. A análise dimensional pode constatar que as medidas são bem 

significativas e habituais da época, com altura de 120 milímetros, largura de 60 

milímetros e comprimento de 260 milímetros, como verifica-se na Figura 3 e na Figura 

4 (BARROS, SENA e BENTO, 2019). 

 

Figura 3 - Amostra de tijolo colonial 

 

Fonte: Barros, Sena e Bento (2019) 

 

 
8A família Moreira Lima também financiava à mesma época outras melhorias na cidade como 

por exemplo a construção da Igreja de São Benedito, o Engenho Central (RODRIGUES, 1956, p. 83). 
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Analisando mais detalhadamente a amostra são observadas em seu centro as 

iniciais do nome do provedor Conde de Moreira Lima (CML), que eram feitas com uma 

espécie de carimbo da época. Na pesquisa realizada em 2019, se utilizou da 

tecnologia 3D para facilitar o estudo do material e como ferramenta de preservação 

do achado arqueológico. Acredita-se que este mesmo tijolo tenha sido utilizado na 

contrução da CNSP. 

 

Figura 4 - Tijolo colonial criado em 3D utilizando o software Sketchup 

 

Fonte: Barros, Sena e Bento (2019) 

 

A inauguração da quarta Igreja Matriz aconteceu em 01 de janeiro de 1890. A 

nova igreja era maior que a sua antecessora, com cerca de 1500 m² construídos como 

demonstra a Figura 5. Porém ao final da construção, por algum motivo ainda não 

identificado, a edificação permaneceu sem a instalação dos vitrais.  

 

Figura 5 - Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade em 1905 

 

Fonte: Biblioteca Municipal de Lorena (Arquivo Municipal) ([s.d.]) 
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Durante uma viagem de reconhecimento da Serra da Mantiqueira em 1893, o 

engenheiro Teodoro Sampaio descreve a localização de Lorena:  

 
Lorena, apesar dos seus dois séculos de existência, é ainda uma cidade 
pequena. Assentada à margem direita do Paraíba que lhe cavou em frente 
dois largos braços pouco profundos e a 526 metros de altitude, a cidade, não 
obstante as suas ruas estreitas e um tanto irregulares, não é destituída de 
interesse, tem excelente Igreja que vale por uma catedral, obra do nosso 
melhor arquiteto, o paulista Ramos de Azevedo, a Igreja de S. Benedito, 
pequeno templo de gosto muito moderno, o edifício do Engenho Central, a 
casa de Câmara e alguns prédios particulares de largas proporções 
(SAMPAIO, 1978, p. 12). 

 

Muitas décadas se passaram desde sua fundação, e ao longo do tempo muitas 

intervenções foram feitas na CNSP, que poderão fazer parte de pesquisa futura, em 

razão do grande número de informações a respeito. 

 

2.2.1 Conjunto da obra dos vitrais da CNSP 

 

A forma de expressar e registrar fatos, acontecimentos e processos de forma 

linguística, referencia-se desde a representação em hieróglifos. Especificamente a 

arte da manufatura dos vitrais remete ao século XII, e eram repassadas oralmente 

entre os artesãos, principalmente entre membros das famílias (RAQUENA, 2000).  

Segundo o mesmo autor, os vitrais tinham como objetivo narrar aos fiéis 

iletrados fatos e elementos dos textos sagrados através de imagens. E ainda, lembra 

palavras do Papa Gregório a respeito dessa arte, elegendo os vitrais como melhor 

forma evangelizadora, possibilitando as pessoas ignorantes, uma leitura dos fatos e 

personagens importantes da religião católica, ainda que não conseguissem ler de fato. 

Portanto, o vitral se tornou um meio de comunicação através da arte, principalmente 

religioso.  

No Brasil o primeiro artesão da arte do vitral foi Conrado Sorgenicht, um alemão 

católico que segundo Mello (2010) rumou ao Brasil para se distanciar da guerra franco-

prussiana e também, por problemas de saúde. Chegando aos trópicos, por volta de 

1889, deparou-se com a vasta luminosidade dessas terras e aproveitou-se do efeito 

que a luminosidade poderia causar na utilização de vitrais e criou um ateliê para 

manufatura de vitrais na cidade de São Paulo, chamado Casa Conrado.  
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Em muitas pesquisas históricas realizadas, revelou-se que os vitrais da CNSP 

de Lorena, foram produzidos por este mesmo ateliê. Diferentemente do saber popular, 

que muitas vezes atribui a eles – os vitrais, sua origem como sendo estrangeira.  

É fato que muitos itens da CNSP, tanto da sua construção, quanto da 

ornamentação, têm origem europeia. As telhas, por exemplo, vieram de Marselha, o 

travejamento de aço da Bélgica, o piso de Paris, este especialmente criado com 

desenhos remetidos de Lorena; o órgão de tubos foi fabricado pelo mais famoso 

organista da época, Aristide Cavaillé-Coll, construtor de órgãos franceses. No entanto, 

os vitrais da CNSP, não foram confeccionados por mãos estrangeiras. De acordo com 

pesquisa histórica dos documentos do Arquivo Municipal, apurou-se que a CNSP 

havia sido inaugurada sem a instalação das referidas peças, apenas com o gradil, em 

01 de janeiro de 1890. Esse fato se tornou intrigante, contribuindo para a dúvida sobre 

a autoria dos vitrais da CNSP de Lorena. 

Quando as criações da Casa Conrado, na dissertação de Mello (1996), a autora 

faz um resgate histórico do famoso ateliê, pode-se encontrar a resposta para este 

importante enigma: 

 

[...] Aparecida do Norte – Basílica de Nossa Senhora; Caçapava – Igreja 
Matriz; Caraguatatuba – Igreja Matriz; Campos do Jordão – igreja; 
Guaratinguetá – Igreja Matriz / Igreja de São Paulo Apóstolo; Lorena – 
Catedral; Pindamonhangaba - Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso; São José do Barreiro – Igreja Matriz; São José dos Campos – Igreja 
Matriz de Sant´Ana e Capela do antigo Sanatório Vicentino Arantes; São 
Sebastião – Igreja [...] (MELLO, 1996, p. 127). 

 

Há ainda uma grande quantidade de vitrais da Casa Conrado em obras de 

Ramos de Azevedo. Conforme mencionado anteriormente, a própria CNSP (como a 

conhecemos hoje), foi projetada por ele, célebre arquiteto paulista, tendo em seu 

currículo nada menos do que o Teatro Municipal de São Paulo, Pinacoteca do Estado, 

Escola Politécnica, dentre outras edificações de renome. Inclusive, os vitrais do Teatro 

Municipal também são da Casa Conrado. Tal parceria pode ser comprovada a seguir:  

 

Conrado Sorgenicht II estabeleceu relações profissionais com diversos 
arquitetos, engenheiros e companhias construtoras que pudessem lhe 
oferecer serviço e lhe possibilitassem ampliar a clientela [...]. Entre eles está 
o engenheiro-arquiteto Ramos de Azevedo, que estudou em Gand na 
Bélgica, formando-se em 1878. [...]. E a Casa Conrado foi favorecida por esta 
situação, além disso, ao que parece, Ramos de Azevedo, apreciava 
especialmente o vitral. No arquivo de seu escritório é possível encontrar 
diversos desenhos e aquarelas onde aparecem vitrais, encaixados em 
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janelas projetadas ou ampliadas isoladamente. Surgiu então uma parceria 
entre Conrado Sorgenicht II e Ramos de Azevedo, que encomendou muitos 
vitrais para obras realizadas por seu escritório (MELLO, 1996, p. 36 e 39) 

 

Portanto, ao contrário do que o conhecimento popular afirmava, os vitrais CNSP 

são nacionais, produzidos em São Paulo pela Casa Conrado. Este conjunto de 

investigação contribui sobremaneira para o resgate histórico do município.  

 

2.2.2 Comissão de Conservação e Construção – CCC 

 

Toda pesquisa realizada neste projeto mostrou-se importante como forma de 

imersão na história da criação da cidade de Lorena, bem como a evolução temporal 

de seu principal edifício, a CNSP, em destaque seus belos vitrais. A partir daí, torna-

se notório à intenção de boa parte da comunidade em restaurar essa arte tão 

significativa e de importância ímpar na cultura e na história da cidade. Esta igreja faz 

parte da Paróquia Nossa Senhora da Piedade (PNSP), tendo atualmente como pároco 

o Padre Rodrigo Fernandes Alves. Diante da necessidade de manutenção dos 

edifícios pertencentes à PNSP, criou-se então a Comissão de Conservação e 

Construção (CCC) da PNSP no ano de 2017, que tem como principal objetivo zelar 

pelo seu patrimônio9.  

Abordando especificamente a CNSP, há tempos vem sendo observada a 

urgência em restaurar este ilustre e importante monumento histórico. Muitas são as 

marcas deixadas neste edifício, ao longo dos últimos 130 anos, por essa razão, um 

levantamento visual de danos foi realizado pelos arquitetos voluntários do CCC, com 

a intenção de priorizar os esforços de restauro nos elementos mais prioritários, 

levando-se em conta os escassos recursos financeiros disponíveis. Por esse motivo, 

dentre tantos trabalhos importantes, decidiu-se prover o restauro de apenas 1 (um) 

dos 25 (vinte e cinco) vitrais da CNSP, que serviria assim, como ensaio e padrão de 

processos para os outros 24 (vinte e quatro). Cabe ressaltar que boa parte dos 

recursos financeiros que o CCC utiliza para as obras de restauro e reformas são 

advindos da contribuição dos fiéis, nada mudando na forma usual de captação desde 

aproximadamente 300 (trezentos) anos atrás. Tal fato pode ser constatado pelas 

pesquisas históricas do monumento. Por isso a CCC vem realizando seu trabalho de 

 
9A PNSP também compreende, além da Catedral Nossa Senhora da Piedade, as igrejas do 

Rosário, São Sebastião e São Roque, além de outros edifícios administrativos 
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maneira espartana, procurando explorar ao máximo as competências 

interdisciplinares em todas as suas decisões, obtendo com isso, expressivos 

resultados. 

Desde 2018, as obras de restauração e conservação da CNSP estão em 

andamento. O forro das duas naves laterais já foi tratado contra a ação de cupins e 

uma intervenção de restauro no estuque do forro sobre o coro, este muito deteriorado 

com desprendimentos e rupturas de uma parte do friso ogival localizado sobre o coro 

da igreja, conforme a Figura 6 se tornaram emergenciais. Se fez necessária também, 

além de manutenções na estrutura do telhado, a melhoria dos sistemas de calhas e 

condutores. Atualmente a empresa Claudia Rangel Conservação e Restauração de 

Bens Culturais Ltda está realizando o trabalho de prospecção pictórica que consiste 

em retirar, em locais específicos, camadas das pinturas anteriores até atingir a 

primeira pintura original. Este processo é particularmente importante para definir os 

próximos passos da restauração do edifício. 

 

Figura 6 - Reforma do estuque sobre o coro da CNSP 

 

Fonte: Barros, Sena e Bento (2019) 
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Muitas outras intervenções, manutenções e restaurações já foram planejadas 

e fazem parte de uma estratégia especial de execução. Dentre essas estratégias, o 

restauro do conjunto da obra dos vitrais (os outros 24 exemplares), instalações do 

sistema de prevenção contra incêndios, pintura, restauro do órgão de tubos e dos 

elementos sacros. 

 

2.3 DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

O Design tem como finalidade estabelecer a qualidade dos produtos, processos e 

serviços, bem como seus sistemas, compreendendo todo ciclo de um projeto. 

Portanto, design é o fator primordial da humanização inovadora de tecnologias e o 

fator imperativo para o intercâmbio econômico e cultural. 

 

O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede 
a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das 
pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, 
relacionamentos, cultura etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja 
identificar problemas e gerar soluções (VIANNA, et al., 2012, p. 13). 

 

Neste conceito pode-se identificar relações funcionais, estruturais, 

organizacionais, expressivas e econômicas, contribuindo em benefícios conjuntos 

para a comunidade, usuários finais, individuais e coletivos, enfim, todos protagonistas 

da história. Apoiar a diversidade cultural, considerando a globalização do mundo, aos 

serviços, sistemas e formas que expressem e sejam coerentes com sua própria 

complexidade. Refere-se neste caso, as ciências da semiótica e da estética em 

relação aos estudos das linguagens verbais e não-verbais de comunicação, mormente 

nas questões de ordem cultural, objeto deste projeto. 

Segundo Donald Norman: 

 

Além de forma física e funções mecânicas, os objetos assumem ‘forma social’ 
e ‘funções simbólicas’. Os designers voltam sua atenção para as pessoas e 
o modo como elas interpretam e interagem com o meio físico e social.  E 
passam a projetar com foco na emoção e com a intenção de proporcionar 
experiências agradáveis (NORMAN, 2008, p. 11). 

 

O projeto centrado no usuário é o processo de design em que as necessidades, 

desejos e limitações do ser humano são levados em conta durante todas as fases de 
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concepção e desenvolvimento, sendo o ser humano o elemento central e objetivo mais 

relevante do projeto. 

Por isso, decidiu-se aplicar os conceitos do design para aprimorar a educação 

patrimonial regional como meio de conservação e garantias de posse do bem público 

e cultural, neste caso a CNSP. 

 

2.3.1 Design Universal e acessibilidade 

 

O conceito do DU teve início em 1980, segundo Cambiaghi (2019), o 

conhecimento de que a capacidade funcional das pessoas aumentava quando eram 

removidas as barreiras ambientais, foi o ponto de partida para que os movimentos de 

pessoas com deficiência e alguns arquitetos incentivadores de uma visão mais ampla 

voltassem sua atenção a soluções ambientais acessíveis a todos, sejam ou não 

pessoas com deficiência. 

Diferente de momentos passados, o DU favorece a biodiversidade humana, 

estabelecendo critérios que atendam ao maior número de usuários proporcionando 

uma melhor ergonomia. Para desenvolver esses critérios utilizados em edificações, 

ambientes internos, urbanos e produtos, uma equipe multidisciplinar composta por 

arquitetos, designers, engenheiros e pesquisadores se reuniram, em 1997, no Center 

of Universal Design10 com o objetivo de elaborar um conjunto de princípios capazes 

de conter a base de conhecimento existente sobre DU, os quais também são citados 

no Anexo A da norma brasileira NBR 9050/2020, têm por objetivo orientar os projetos 

para que seus produtos atendam à diversidade de usuários, conforme apresentados 

no Quadro 1 - Sete princípios do Design Universal. 

 
10Center for Universal Design (CUD) é um centro americano de informação, assistência técnica 

e pesquisa que avalia, desenvolve e promove o design acessível e universal em habitações, instalações 
comerciais e públicas, ambientes externos e produtos. Tem a missão de melhorar ambientes e produtos 
por meio de inovação em design, pesquisa, educação e assistência em design. 
https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/ 06/03/20. 
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Quadro 1 - Sete princípios do Design Universal 

 
Fonte: Adaptado ABNT (2020) 
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A aplicação dos sete princípios do DU se torna determinante para o usuário 

pois garante que ele possa usufruir dos ambientes sem barreiras discriminatórias, 

reduzindo a distância funcional e a real capacidade dos usuários. 

Sendo assim, além dos indivíduos incluídos no contexto dos deficientes, 

também são contemplados aqueles que estão provisoriamente utilizando-se de 

cadeiras de rodas, muletas, andadores, e ainda os idosos, crianças e mulheres 

grávidas, e mais, aqueles indivíduos que estão carregando sacolas pesadas ou 

puxando malas (CAMBIAGHI, 2019).  

Acessibilidade e DU são termos que estão vinculados, ou seja, não se pode 

mencionar um, sem falar do outro. Quando falamos de acessibilidade, logo vem à 

mente da maioria das pessoas que este termo se refere às pessoas surdas, cegas ou 

com algum impedimento motor ou cognitivo. Na verdade, o termo abrange muito mais 

do que isto. O termo acessibilidade implica na possibilidade de qualquer pessoa, seja 

ela com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida permanente ou temporária, 

ter condições de utilização de “[...] espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação [...]” (BRASIL, 2015, p. 1) de 

forma segura e autônoma. 

A noção de acessibilidade é bem definida pela NBR 9050/20 quando descreve 

em seu item 3.1.1 que acessibilidade é a: 

 

[...] possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, 
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2020, p. 2). 
 

E mais, em seu item seguinte define o conceito de do termo acessível: 

 
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edifcações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou 
elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por 
qualquer pessoa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2020, p. 2). 
 
 

Observa-se que no segundo conceito há uma preocupação em abranger a 

todas as pessoas a acessibilidade de forma diversificada. Essa é uma 

responsabilidade que já encontra-se fundamentada em vários lugares no mundo. A 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

     
36 

Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou em 2015 um plano de ação com 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a ser implementado de forma colaborativa 

por todos os países. Estes objetivos buscam estimular o desenvolvimento sustentável 

para os próximos 15 anos. Duas dentre as 169 metas contidas nos objetivos pontuam 

exatamente os objetivos desta pesquisa, como por exemplo no item 11.4 “Fortalecer 

esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo” (ONU, 

2015), e também em seu item 11.7 “Até 2030, proporcionar o acesso universal a 

espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as 

mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência (ONU, 2015). 

Atualmente no Brasil, já existe ordenamento jurídico que garante direitos à esta 

parcela da população.  

Além da norma brasileira ABNT NBR 9050/20 que estabelece parâmetros 

técnicos para acessibilidade em construções de um modo geral, temos a Lei n° 13.146 

conhecida por Lei Brasileira da Inclusão que derivou da Convenção de Defesa dos 

Direitos da Pessoas com Deficiência elaborada pela ONU em 2009. Esta Convenção 

gerou para o Brasil a inclusão § 3° do artigo 5° na Constituição Federal:  

 

ART 5 - §3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais (BRASIL, 2019, p. 21). 

 

Esta ação tem equivalência de emenda constitucional, a única dessa natureza 

até hoje, um avanço para toda a população que necessita da acessibilidade. 

Aliás, em se tratando da população brasileira, de acordo com o último Censo 

de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010, p. 73), 

cerca de 45 milhões de pessoas no país declararam ter pelo menos uma das 

deficiências investigadas, o que corresponde a 23% do total do universo populacional 

do país. Foram consideradas pela pesquisa, as deficiências permanentes. Neste caso 

ainda seria passível de inclusão, dentre os indivíduos que necessitam acessibilidade, 

as mulheres gestantes, as crianças, os obesos, os idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida provisória. 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), em seu artigo 8°, 

o Poder Público impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à 

pessoa com deficiência alguns direitos, dentre eles, à cultura, à acessibilidade, à 
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informação e aos avanços tecnológicos, garantindo o bem-estar pessoal, social e 

econômico, em suma, condições de igualdade, liberdade e, principalmente cidadania. 

Usando dados da Organização Pan-Americana de Saúde – (OPAS) (2019), o 

número de deficientes visuais no mundo ultrapassa 1 bilhão de pessoas. No Brasil, os 

resultados do último Censo “[...] apontaram 45.606.048 milhões de pessoas que 

declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas, correspondendo a 

23,9% da população brasileira” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010, p. 73). E ainda, quase 18,8% da população se declarou como 

deficiente visual, 5,1% auditivo, 7% motor e 1,4% mental/intelectual. 

A sociedade se transforma e atualmente os indivíduos exigem seus direitos e 

o Poder Público cria leis e normas. Portanto, a inclusão se tornou uma nova forma 

de viver em sociedade com um potencial de trabalho em crescimento, pois não é 

possível desenvolver um projeto, obra ou funcionamento de uma empresa sem que 

ela esteja acessível. O Poder Público fiscaliza e tanto as Prefeituras quanto os 

usuários exigem produtos, serviços e edificações perfeitamente enquadrados nas 

normas e padrões de acessibilidade. 

Para esse trabalho foram considerados dois tipos de deficiência, a visual e a 

auditiva, assim seguem algumas considerações. 

 

2.3.1.1 Deficiência visual 

 

Para se delimitar o grupo de pessoas com deficiência visual de um modo geral 

é necessário avaliá-lo sob duas escalas: acuidade visual, que é aquilo que se enxerga 

a uma determinada distância, e o campo visual, considerando a amplitude alcançada 

pela visão. 

Além disso, existem também duas formas de cegueira. Na cegueira parcial as 

pessoas são capazes de enxergar vultos, projeções luminosas, distinção entre claro 

e escuro ou até contar os dedos das mãos a uma curta distância. Já na cegueira total, 

também chamada de amaurose, a visão é nula (BRASIL, 2016). 

Parâmetros técnicos a parte, a pessoa com baixa visão, ou seja, aquela que 

tem cegueira parcial, visualiza apenas impressos ampliados ou necessita do auxílio 

de outros recursos ópticos para obter informações, e para os cegos atingirem esse 

objetivo necessitam da instrução em Braille. 
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O Braille11 é uma forma de escrita utilizada por pessoas cegas. É formado por 

um conjunto de seis pontos em relevo divididos em duas colunas, que formam 1 célula. 

Conforme apresenta Ferreira (2015) em sua publicação Sistema Braille, a forma de 

disposição dos pontos pode formar até 63 combinações diferentes representando as 

letras do alfabeto, os números, sinais de pontuação, dentre outros sinais. 

Atualmente existem várias formas de se produzir escritas em Braille. A mais 

comum por ser de menor custo é a reglete, uma espécie de prancheta (chamada de 

prancha) onde o papel é fixado e sobre ele posiciona-se uma régua contendo várias 

células. A escrita se dá por meio de um objeto chamado punção, instrumento manual 

contendo uma cabeça e uma ponta metálica, que pode ser pontiaguda na reglete 

tradicional, ou côncava na reglete positiva demonstrada pela Figura 7. 

 

Figura 7 - Alfabeto Braille e reglete positiva 

 
Fonte: Mercado Livre (2020) 

 
11 Criado por Louis Braille em 1837. 
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A máquina de datilografia em Braille também é muito conhecida, composta por 

sete teclas, uma para espaçamento entre as células e as outras seis destinadas aos 

pontos da célula. 

Um equipamento menos comum devido ao alto custo é a impressora 

computadorizada para Braille. Neste equipamento pode-se fazer a impressão por 

meio de um computador utilizando-se programas específicos, sendo muito mais 

eficiente do que os outros métodos. Em todos os métodos citados é necessário utilizar 

uma gramatura do papel que seja superior a 120g/m². 

A leitura Braille é feita com a ponta do dedo indicador sobre as células, 

entretanto, para uma leitura corrente os pontos devem possuir a mesma dimensão e 

serem perceptíveis ao tato. Por isso, a Norma Brasileira de Acessibilidade, 

desenvolvida pela Associação de Brasileira de Normas Técnicas - ABNT define regras 

para quem se utilizar dessa forma de escrita conforme demonstra a Figura 8. 

 

Figura 8 - Arranjo geométrico e relevo dos pontos em Braille 

 

 

Fonte: Adaptado ABNT (2020) 

 

A relação entre o diâmetro (D) e a altura do ponto (h) indicados pela Figura 8 

deve estar entre 2,00 mm e 2,5 mm. 
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No contexto das pessoas com baixa visão, muitos aspectos são considerados 

a eliminar barreiras, além do Braille temos como exemplo a percepção do contraste 

visual, que tem a função de dar destaque de claro e escuro entre os elementos a fim 

de chamar a atenção do observador, ou para alertá-lo de algum perigo, ou então para 

passar alguma informação. Para aplicação de contraste é necessário medir a 

diferença de luminância entre a figura que se deseja mostrar e o fundo onde ela está 

inserida. Isto é feito por meio do valor de luz refletida, chamado LRV, da superfície. O 

uso de materiais brilhantes e refletivos devem ser evitados pois causam ofuscamento 

pelo observador. Dependendo da finalidade da informação, a ABNT regulamentou 

uma diferença na escala, ilustrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Aplicação da diferença do LRV na sinalização 

APLICAÇÃO VISUAL DO LRV ¹ 
DIFERENÇA NA 

ESCALA 

Parede, piso, portas e teto (áreas amplas) 

> 30 pontos 
Corrimãos, controles, pisos táteis (elementos 
de orientação) 

Perigo em potencial 

> 60 pontos 

Texto informativo e sinalização 

1 – Os planos mais claros devem ter 50 pontos no mínimo 

 

Fonte: Adaptado ABNT (2020) 

 

Outra possibilidade de leitura é o contraste do relevo. Para a diagramação de 

letras e números visuais a dimensão dos caracteres deve ser de 1/200 da distância 

de leitura e são recomendadas as fontes tipográficas arial, verdana, helvética, univers 

e folio. Para sentenças longas usa-se caixas alta e baixa e para sentenças curtas 

apenas caixa alta, evitando textos na vertical.  

A norma também estabelece critérios quanto à altura do relevo, que deve estar 

entre 0,8 mm a 1,2 mm; a altura dos caracteres entre 15 mm a 50 mm e a distância 

mínima entre eles deve ser 1/5 da altura da letra; e a distância entre linhas a 8 mm, 

exemplificado pela Figura 9. 
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Figura 9 - Ilustração da diagramação tátil 

 

 

Fonte: Adaptado ABNT (2020) 

 

Neste contexto a norma enfatiza o uso do chamado Princípio dos Dois Sentidos 

como meio de melhorar o alcance à informação. Neste princípio “A informação deve 

ocorrer através do uso de no mínimo dois sentidos: visual e tátil ou visual e sonoro” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 32).  

Toda essa informação é importante para essa pesquisa pois possibilita a 

aplicação da norma para desenvolvimento de um mapa tátil, que servirá de orientação 

de deslocamento dentro da CNSP e do modelo tátil do vitral São José, permitindo uma 

inclusão cultural. Sendo assim, esses equipamentos devem ter obrigatoriamente os 

caracteres e símbolos em relevo, com cores contrastantes e escrita em Braille para 

que seja acessível.  

 

2.3.1.2 Deficiência auditiva 

 

A audição é feita pelo ouvido que se divide em três partes. O ouvido externo é 

a porta de entrada do som, local onde glândulas produzem a cera para proteger o 

ouvido. No ouvido médio, composto pelo tímpano e três pequenos ossos (martelo, 

bigorna e estribo) as vibrações sonoras são conduzidas do ouvido externo até o ouvido 

interno. E finalmente, no ouvido interno é onde está a parte mais importante de todo 
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o sistema pois é responsável pela percepção auditiva formada por impulsos elétricos 

que chegam até o cérebro, função realizada pela cóclea (REDONDO, 2000). 

Segundo Lima (2006), para pessoas cuja habilidade auditiva seja medida até 

25 decibéis, são consideradas com audição normal. Quando essa habilidade 

constatada está acima desse nível considera-se como uma deficiência auditiva. 

Existem vários tipos de pessoas com surdez avaliando diferentes graus de perda 

auditiva. Nestes casos subdividem-se em deficiência auditiva leve, onde o limiar fica 

entre 25 e 40 decibéis; deficiência auditiva moderada, com limiar entre 40 e 70 

decibéis; deficiência auditiva severa, com limiar entre 70 e 90 decibéis; e a deficiência 

auditiva profunda, com limiar acima de 90 decibéis. 

A causa da deficiência auditiva pode ser congênita, quando advinda de fatores 

genéticos, ou adquirida por ”[...] fatores externos, como infecções hospitalares, 

meningite, sarampo, caxumba, traumatismos cranianos, exposição contínua a sons 

muito altos e outros” (SONZA, 2013, p. 93).  

Os problemas causados no sistema auditivo se classificam como de condução 

(ou transmissão), atingindo o ouvido externo e médio havendo, portanto, tratamento 

e/ou cura, e de percepção (ou neurossensorial), diagnosticado como irreversível pois 

atinge o ouvido interno. Há ainda o tipo misto onde o problema se dá tanto no ouvido 

externo e/ou médio quanto no interno. 

A ineficiência do sistema auditivo, seja em pequena ou ampla intensidade, 

causa grandes limitações para o desenvolvimento das pessoas pois é fator 

preponderante para a aquisição da fala, envolve barreiras psicológicas e sociais. 

A tecnologia vem auxiliando no desenvolvimento de aparelhos auditivos que 

possibilitam a inclusão de grande parte dessas pessoas. Porém, nem sempre esse 

equipamento ajuda, por exemplo, a uma pessoa surda. Há casos mais graves onde a 

comunicação é feita através da língua de sinais, conhecida por Libras – Linguagem 

Brasileira de Sinais, segunda língua oficial do Brasil, demonstrada na Figura 10.  

Recentemente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência definiu a Libras como 

forma de “[...] interação dos cidadãos [...]” (BRASIL, 2015, p. 2) e ainda impõe ao 

poder público a responsabilidade da “[...] oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille 

e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais 

dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação” (BRASIL, 2015, p. 8).      
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Figura 10 - Alfabeto manual em Libras 

 
Fonte: Medeiros (2018) 

 

A conquista pela comunidade surda do direito de igualdade linguística e cultural 

da Libras ocorreu em 2002 com a Lei n° 10.436, ou conhecida por Lei de Libras, que 

a reconhece como “[...] meio legal de comunicação [...] no Brasil” (OLIVEIRA, 2015, p. 

51).   

No que se refere a acessibilidade cultural, alguns museus e espaços culturais 

têm oferecido um intérprete em Libras para disponibilizar as suas informações. Em 

produtos audiovisuais, como aqueles divulgados nas programações televisivas, filmes 

e conteúdos on-line, também pode-se notar um crescimento na adesão da Libras 

como meio de comunicação no Brasil.  

 

2.3.2 Tecnologias assistivas ou tecnologia de apoio 

 

A utilização de várias formas de tecnologia atualmente disponíveis é de grande 

ajuda para compor soluções minimizadoras de barreiras culturais. Em conformidade 

com a NBR 9050 em seu item 3.1.6, o conceito de tecnologias assistivas ou tecnologia 

de apoio são: 

 

[...] produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa com defciência ou 
mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2020, p. 3). 
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De maneira mais suscinta, tecnologia assistiva nada mais é do que o uso das 

tecnologias disponíveis como minimizadoras das barreiras encontradas pelos 

usuários, tornando sua experiência mais segura e autônoma. 

Neste projeto foram sugeridas algumas soluções no âmbito da tecnologia 

assistiva, tais como a impressão 3D e o QR-Code, que estão descritas no Capítulo 3. 

Atualmente existem vários modelos de impressoras 3D. Algumas delas se 

utilizam de um filamento do tipo PLA12, um monofilamento plástico que geralmente é 

fornecido em carreteis de um quilograma e com característica rígida permitindo um 

detalhamento maior na produção das peças em três dimensões (PARANÁ, 2018). 

 

Figura 11 - Funcionamento de uma impressora 3D 

 
Fonte: Adaptado de Pixabay (2013) 

 

A impressora 3D inicia a leitura do arquivo, ou seja, a representação em 3D que 

se deseja imprimir, e segmenta o desenho camada por camada iniciando a impressão 

por meio de sobreposição, como mostra a Figura 11. Essa sobreposição é obtida por 

meio de aquecimento do bico da impressora, tornando o filamento flexível e capaz de 

se unir uns aos outros, formando então, a peça final. 

Em relação ao QR-Code, Eckschmidt e Morita (2014) salientam que a 

vantagem do uso de códigos digitais na conectividade das mídias tradicionais (como 

 
12O filamento PLA é conhecido como ácido polilático, um material utilizado na impressão 3D 

com o intuito de tornar o modelo obtido adequado às necessidades e funcionalidades que foram 
estabelecidas. 
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papel, por exemplo) e digitais é de torná-las mais dinâmicas e interessantes na 

interação entre o consumidor e seus produtos e serviços. 

Porém, ainda são muitos os obstáculos que essa tecnologia enfrenta para 

atingir plena eficiência. A cobertura do sinal de internet, acesso à aparelhos celulares 

do tipo smartphone e limitações tecnológicas dos usuários são algumas barreiras que 

impedem a interação e o potencial de abrangência do QR-Code.  

A sigla QR é uma abreviação do termo Quick Response, ou seja, QR-Code é 

um código de resposta rápida, permitindo o armazenamento de informações, tais 

como endereços de sites, imagens, vídeos, cartões de visita. O código de barras, seu 

predecessor, também possui o mesmo objetivo, porém o QR-Code possui uma 

capacidade de carregar 200 vezes mais informações com o mesmo espaço utilizado 

pelo desenho que o forma. Desta forma, torna-se uma alternativa de transmissão de 

mais informações. 

Para acessar as informações contidas neste código o usuário deve se utilizar 

de um celular do tipo smartphone que contenha uma câmera ou um aplicativo de 

leitura de QR-Code e acesso a internet. Com o equipamento em mãos, caso se utilize 

da câmera, posicionar o foco de modo que o código apareça na tela, demonstrado 

pela Figura 12. Automaticamente uma mensagem com as informações será 

disponibilizada ao usuário, que deverá clicar sobre o texto para ter acesso ao 

conteúdo. Caso se utilize do aplicativo, basta abrí-lo e posicionar a tela sobre o código 

que as informações serão disponibilizadas automaticamente. 

 

Figura 12 - Forma de utilização do QR-Code pelo celular 

 
Fonte: Pixabay (2013) 
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2.4 CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE CULTURAL 

 

Recentemente, na Itália, a Fundação CRT, uma entidade privada sem fins 

lucrativos cujas atividades encontram raízes ideais no trabalho filantrópico realizado 

desde 1827 pela Caixa Econômica Federal de Turim, idealizou e desenvolveu um 

aplicativo chamado de Igrejas de Portas Abertas, permitindo a visitação a 23 igrejas 

históricas da região de Piemonte e do Valle d'Aosta que estavam fechadas ao público. 

Com o aplicativo instalado no celular o usuário pode se cadastrar e agendar uma visita 

presencial gratuita a fim de ampliar as oportunidades de acesso aos bens patrimoniais 

e artes sacras. Ao chegar no local e no horário agendado o usuário enquadra o QR-

Code, situado na porta da igreja por meio de seu celular, ativando o sistema 

automático de abertura da porta e um sistema de audiodescrição e de iluminação dos 

detalhes artísticos, como por exemplo os afrescos13. Ao término da visita a porta se 

fecha automaticamente (FONDAZIONE CRT, 2020). Esse projeto permitiu à 

comunidade o acesso aos bens patrimoniais e culturais de maneira autônoma e 

segura, alinhado às soluções tecnológicas. 

Iniciativas no âmbito da acessibilidade cultural ainda são tímidas, porém longe 

de serem inexistentes no Brasil. Em 2014, o Coletivo Diveersa desenvolveu para o 

Teatro Vila Velha de Salvador/BA, o projeto Teatro Para Sentir, onde as peças teatrais 

apresentadas eram “[...] acessíveis a todas as pessoas, ressaltando o aspecto 

sensorial, possibilitando às pessoas com cegueira ou baixa visão, sentir os elementos 

visuais por meio do tato”, e mais, “[...] quem não tivesse deficiência, mas quisesse 

fazer a vivência sensorial, poderia fazer a visita de olhos vendados” (BAHIA, 2014). 

Outro projeto é o Inclusive Praia, idealizado pela produtora cultural maranhense 

Alessandra Pajama. Neste projeto o foco é promover a socialização de todas as 

pessoas por meio de uma estação acessível montada na praia do Calhau – São 

Luís/MA, onde estruturas portáteis, como cadeiras anfíbias (para uso na água), 

piscina, brinquedos, jogos adaptados e área de vivência foram as soluções 

apresentadas para minimizar as barreiras naquele local. Segundo a idealizadora: 

 
[...] precisamos mudar o pensamento e ter uma atitude acessível, que não é 
somente uma questão de acessibilidade arquitetônica, com inclusão de 
rampas em prédios ou placas em braile para cegos, é promover uma 
acessibilidade maior à cultura, ao lazer, à educação (MARANHÃO, 2017). 

 
13 Gênero de pintura mural que consiste em revestir de argamassa uma parede e, sobre a 

massa ainda fresca, pintar em cores, embebendo as tintas na parede. 
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Na cidade de São Paulo/SP, a Pinacoteca de São Paulo oferece o Programa 

Educativo para Público Especial (PEPE), que fomenta o “[...] acesso ao museu de 

pessoas com deficiências sensoriais, físicas e intelectuais”, por exemplo, por meio da 

“[...] Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras e um videoguia para o público surdo” (SÃO 

PAULO, 2020). 

O PEPE teve início em 2003 e, segundo Oliveira (2015), se baseou na 

experiência do Projeto Museu e Público Especial do Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo, o qual deixou de existir em 2002. A Pinacoteca do 

Estado de São Paulo passou, então, a criar e desenvolver ações e projetos educativos 

inclusivos a públicos variados, dentre eles pessoas com deficiências visuais, auditivas, 

intelectuais e físicas de forma permanente. O objetivo é “[...] incentivar e ampliar o 

acesso desse público ao importante patrimônio artístico e cultural brasileiro 

representado pelo acervo da Pinacoteca” (OLIVEIRA, 2015, p. 29). 

Em todos os casos citados pode-se notar que possuem resultados diferentes 

por serem ambientes diferentes, no caso, teatro – praia – museu. No entanto, são 

unânimes em seus objetivos, ou seja, buscam minimizar as barreiras físicas, 

sensoriais e sociais de seus ambientes. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VITRAIS 

 

A coleta de informações técnicas e históricas dos vitrais, se baseou nas 

diretrizes que definem os princípios de conservação e restauração de vitrais propostas 

pelo Corpus Vitrearum International Medii Aevi14 (CVMA) e aplicado por Viana (2015) 

no inventário de uma janela da Basílica Imaculada Conceição, situada na cidade do 

Rio de Janeiro.  

Segundo os autores, a fim de facilitar a localização de cada janela, uma 

sequência deve ser seguida. A numeração em algarismos romanos ou arábicos, 

iniciando pelas “[...] janelas no eixo do coro e continua em direção ao oeste, tomando 

os lados norte e sul simultaneamente” (CORPUS VITREARUM INTERNATIONAL, 

2016). 

O CVMA se utiliza de um sistema de numeração mnemônico, ou seja, que 

facilita a memorização e é reconhecido internacionalmente, eliminando a necessidade 

de informações excessivas a fim de localizar os vitrais precisamente dentro de um 

edifício. É baseado na orientação da bússola, ainda que tenha sido desenvolvido 

inicialmente para as igrejas, pode ser adaptado para qualquer edifício. 

Neste sistema de numeração, traça-se uma linha imaginária, representada pela 

linha vermelha na Figura 13, de leste a oeste da edificação. A janela principal a leste 

é sempre a janela I (em número romano) e a janela oeste w I. Para as janelas ao norte 

usa-se a letra n, minúscula, seguida da quantidade de janelas do mesmo eixo em 

números romanos. O mesmo ocorre com as janelas ao sul, representadas pela letra 

minúscula s. 

O conjunto de vitrais da CNSP possui no total 25 (vinte e cinco) vitrais, sendo 

23 (vinte e três) fixados nas janelas externas do edifício e 2 (dois) localizados 

internamente, demonstrado pela a Figura 13. 

 
14O Corpus Vitrearum International Medii Aevi é uma organização internacional que tem o 

objetivo de pesquisar vitrais e divulgar a arte coletando informações em forma de inventário, para 
garantir a sua alta erudita qualidade, promovendo a uniformidade de formato, da aparência externa e 
da estrutura interna como meio de facilitar o acesso a pesquisa. Compreende atualmente 14 países 
membros.  
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A temática do conjunto da obra refere-se às imagens de santas e santos 

católicos, trazendo ao edifício um ambiente de oração, tranquilidade e luminosidade, 

que lhe conferem efeitos de luz. 

 

Figura 13 - Implantação e catalogação dos vitrais 

 

Fonte: Adaptado Silva (1999) 

 

Todos os vitrais, estão enquadrados numa estrutura de ferro do mesmo padrão, 

avivando o formato dos vitrais em estilo românico com arco pleno. Apresentam 1,00m 

de largura por 3,30m de altura, exemplificado pela indicação n IX na Figura 14. As 

exceções estão identificadas pelas indicações I, vitral central da sacristia com a 
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imagem de Jesus carregando a cruz e medindo aproximadamente 4,45 m²; wiI, o para-

vento15 que está instalado numa porta em madeira de duas folhas abaixo do coro, e 

por fim, ni I, o portal da capela do Santíssimo que possui formato em arco, com 

12,82m². 

 

Figura 14 - Tipos de vitrais da CNSP 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

Após análise e catalogação fotográfica de cada vitral, em fevereiro de 2019, 

identificou-se que eles estavam muito danificados pela ação do tempo, vandalismos, 

dentre outras causas. A partir desse momento, iniciou-se contato com empresas 

especializadas em restauro de vitrais para levantamento de custos de restauração 

dessas artes. Em reunião do CCC, após análise e negociação dos orçamentos 

 
15 Também conhecido por guarda-vento. De acordo com o dicionário Michaelis, guarda-vento 

é um “Anteparo de madeira, dentro de edifícios ou igrejas, junto à porta principal, para os resguardar 
do vento e das vistas dos transeuntes” (MICHAELIS, 2015) 
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apresentados, decidiu-se então, restaurar neste primeiro momento, apenas 1 (um) dos 

25 (vinte e cinco) vitrais, razão do expressivo valor de investimento. 

Escolheu-se então o vitral que, visualmente e estruturalmente apresentava 

dano mais expressivo. Por este critério, o eleito pela comissão foi o vitral da imagem 

de São José como mostra a proposta de formatação da Figura 15. 

 

Figura 15 - Vitral São José da CNSP antes da restauração 

 
Fonte: Barros, Sena e Bento (2019) 

 

Como se pode notar, duas peças do vitral foram trocadas por vidros comuns, 

muito provavelmente por terem sido quebradas. Além disso, o basculante (vidro 

destacado em amarelo na parte inferior da Figura 15, perdeu a alavanca que aciona 

seu fechamento, dano identificado em quase todo o conjunto da obra e certamente, a 

causa da quebra de boa parte dos painéis dos basculantes. O perfil de chumbo, 

utilizado na junção das peças de vidro, encontra-se muito desgastado causando 

abaulamento das peças. Outro fato comum em todos os vitrais é a falta de cuidado 

com a pintura das esquadrias de ferro (que compõe a estrutura do vitral), manchando 

os vidros com tinta, fato certamente ocorrido por manutenção em anos anteriores. 
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Foi então que a empresa contratada pela CCC para restaurar o vitral São José 

veio até Lorena e realizou o serviço de retirada do vitral. Este procedimento é muito 

importante e requer habilidade e experiência pois, como as peças estão deterioradas, 

faz-se necessário um trabalho de cautela e perícia para que nenhuma peça se quebre. 

Como primeiro passo, a equipe retira a massa que sustenta o vitral na estrutura. Na 

sequência, cada peça é catalogada, numerada e delicadamente acomodada em 

caixas próprias de transporte e conduzida até o ateliê onde será desmontada e 

reparada, como demonstra a Figura 16. 

 

Figura 16 - Processo de retirada do vitral São José para restauração 

   
Fonte: Barros, Sena e Bento (2019) 

 

Paralelamente à esta fase, houve a necessidade de realizar a manutenção da 

esquadria de ferro fixada na estrutura do edifício, para que pudesse receber o vitral já 

devidamente restaurado.  

Nesse sentido foi necessária a contratação de um serralheiro para reparar 

alguns pontos da estrutura como por exemplo, a alavanca de fechamento do 

basculante e também o desbaste de alguns rebites que haviam sobressaído da 

estrutura. Este último reparo foi necessário para possibilitar melhor instalação das 

peças restauradas e manter uma vedação mais eficaz.  

Na sequência, procedeu-se a retirada da tinta desgastada e a execução de 

nova pintura, trazendo à estrutura um novo acabamento.  

Foi quando, no dia 03 de junho de 2019, após 68 dias, o vitral São José já 

devidamente restaurado, retornou ao seu lugar original. Cada peça foi unida com 

aplicação de silicone a outras peças de mesmo tamanho, incluindo um vidro 
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transparente de 4mm, cuja finalidade é proteger o vitral, chamado de vidraça de 

proteção. A face do vidro limita o ambiente externo e a face do vitral limita o espaço 

interno da CNSP, não alterando o efeito de luz criado por ele. Essa técnica faz parte 

das diretrizes do CVMA e visa proteger as peças dos danos provenientes das 

intempéries, dentre outras causas: 

 

A instalação de um sistema de envidraçamento de proteção é uma parte 
crucial da conservação de vitrais arquitetônicos, que é vulnerável tanto ao 
uso mecânico quanto dano ambiental. Os principais objetivos de um sistema 
de vidraça de proteção são aliviar vitral de sua função como um escudo contra 
intempéries, para protegê-lo contra danos atmosféricos e para evitar a 
condensação na superfície dos vitrais. Cada a instalação da janela é única e, 
portanto, o design de seu envidraçamento de proteção possui necessidades 
particulares de preservação do vitral e sua arquitetura, bem como o impacto 
físico e estético no edifício (CORPUS VITREARUM INTERNATIONAL, 2019, 
p. 2). 

 

Esta etapa deve ser realizada ainda nas dependências da empresa contratada 

e, após serem transportadas ao local definitivo, a vidraça de proteção já deverá estar 

unida ao vitral. 

Inicia-se, portanto a fase final de instalação. As peças são posicionadas uma a 

uma em seu devido local, conforme orientações de um mapa referencial e assentadas 

no caixilho da estrutura com massa para vidros.  

 

Figura 17 - Imagem central do vitral, antes e após o restauro 

  
Fonte: da autora (2019) 

 

A Figura 17 apresenta dois momentos do processo de restauração, tendo como 

exemplo o painel com a imagem central do vitral São José. Na foto à esquerda, feita 

em 11 de maio de 2019 no momento da retirada, nota-se o estado de conservação da 

peça, apresentando diversas manchas de tinta e resíduos de sujeira, impedindo o 
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efeito de luz do vitral. Após a restauração, o painel tomou novo aspecto, como 

observa-se na foto da direita. Felizmente esse painel encontrava-se íntegro e original, 

portanto, não houve necessidade de nenhuma intervenção maior, senão a limpeza 

dos vidros e a troca dos perfis de chumbo. Tal procedimento foi realizado nos demais 

painéis, exceto aqueles destacados na Figura 15 referindo-se aos vidros amarelos 

(basculante da janela), lilás (manto de São José) e uma peça quebrada no topo do 

vitral, que necessitaram de uma intervenção mais abrangente e, em alguns casos, 

mais pontual. 

Essa experiência foi o ponto de partida para a criação de uma consciência 

voltada à acessibilidade cultural e consequentemente, o desenvolvimento de um 

projeto que viabilizasse a acessibilidade cultural, não somente dos fiéis, mas também 

para a cidade de Lorena. Utilizar o resgate histórico da CNSP como conteúdo de 

divulgação cultural alinhado ao DU e as tecnologias assistivas foram os eixos 

principais do projeto Divina Cultura descrito a seguir. 

 

3.2 PROJETO DIVINA CULTURA 

 

O foco preliminar da pesquisa, partindo do vitral restaurado, foi pensar num 

modelo tátil da imagem de São José que permitisse que pessoas cegas ou como baixa 

visão pudessem realizar a leitura da figura com as mãos. Muitas foram as técnicas 

que surgiram para sanar impasse, como por exemplo, escultura talhada em madeira, 

escultura com massa tipo Clay16, recorte em camadas de MDF, entretanto nenhuma 

delas incluía tecnologia nem inovação, atributos deste Mestrado Profissional. Nesse 

caso, a opção da impressora 3D foi a técnica escolhida para o modelo tátil do vitral 

com a imagem de São José. 

As informações históricas adquiridas inicialmente nesta pesquisa foram 

fundamentais para a etapa seguinte, constituída pela criação de um QR-Code que 

esteja próximo ao modelo tátil e que contenha informações suscintas, porém 

importantes, sobre a cultura regional.  

Inicialmente a proposta era de fixar, tanto o modelo tátil do vitral quanto o QR-

Code na parede ao lado do vitral. Porém, como a CNSP não é acessível fisicamente, 

se tornaria sem fundamento oferecer uma solução a educação patrimonial num local 

 
16Massa Clay: argila profissional, massa de modelar à base de óleo.  
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onde a maior dificuldade seria se deslocar até ela. Pelo simples fato de uma pessoa 

cega não conseguir enxergar com os olhos, não há necessidade de o modelo tátil do 

vitral estar ao lado do vitral original. Por isso, a decisão tomada neste caso foi unificar 

todas as informações em um só local, de forma a facilitar o acesso à informação de 

forma completa.  

Assim, o local onde esses artefatos estão disponíveis e de que forma se 

apresentam ao usuário, se tornaram questões elementares, já que a acessibilidade 

deve acontecer de modo amplo, ou seja, antes mesmo do usuário adentrar a CNSP. 

Seria contraditório propor o acesso à cultura sem a preocupação com o acesso físico 

do usuário. 

Por isso, foi necessário ampliar o contexto da pesquisa e desenvolver um 

Estudo Preliminar Arquitetônico de acessibilidade cultural da CNSP seguindo normas 

e leis, aprimorando o acesso, tanto físico, quanto sensorial e social, a esse bem da 

cultura regional. 

Após a conclusão deste estudo, o projeto seguiu para o desenvolvimento do 

Mapa Tátil, contendo três informações importantes: a rota acessível dentro da CNSP 

para a correta localização dos espaços internos, o modelo tátil do vitral São José e o 

QR-Code contendo informações históricas da CNSP por meio de um vídeo com 

audiodescrição, legendas e tradução em Libras. 

 

3.2.1 Estudo Preliminar Arquitetônico 

 

Este Estudo Preliminar não se refere ao projeto completo de acessibilidade da 

CNSP, ainda que seja claramente necessário a abordagem desse tema. Mas sim, o 

início de uma inquietação e tentativa de ampliar o acesso à cultura regional. Portanto, 

tendo como foco principal a educação patrimonial, esta pesquisa firmou-se na 

expectativa de propor soluções de acessibilidade às informações histórico-culturais, 

exclusivamente. 

O entorno do edifício, incluindo as ruas e calçadas foi o ponto de partida do 

Estudo Preliminar Arquitetônico. Outro ponto importante considerado foi a 

proximidade da CNSP com os edifícios da Secretaria Paroquial e também do Centro 

de Evangelização, este último sendo o edifício da Cúria Diocesana onde se realiza 

eventos e retiros da Diocese. Ambos estão localizados ao lado da CNSP como 

demonstra a Figura 18. 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

     
56 

 

Figura 18 – Vista aérea do entorno da CNSP 

 
Fonte: Adaptado Google Maps (2020) 

 

O fato desses dois edifícios estarem muito próximos a CNSP, acarreta grande 

fluxo de pedestres no local, principalmente aqueles que atravessam a Rua José 

Bernardo de Lorena, tanto em direção à igreja, quanto em direção à Secretaria 

Paroquial, onde ficam os sanitários de uso dos fiéis da CNSP. Logo, uma solução 

pensada foi propor o fechamento desta rua para travessia de veículos na forma de um 

calçadão, nivelando a calçada da CNSP com a calçada da Secretaria Paroquial e do 

Centro de Evangelização. Além disso, propõe-se que esse calçadão avance até a 

entrada principal do edifício com o propósito de facilitar a travessia dos pedestres 

também pela Rua Nossa Senhora da Piedade, criando um largo frontal da CNSP, bem 

como pela Rua Hepacaré, ilustrado pelo número 2 (dois) da Figura 19. 

Sugere-se que a Prefeitura Municipal promova a implantação de faixas 

elevadas nas vias públicas do entorno melhorando o deslocamento dos pedestres de 

forma segura, conforme indicado pelo número 5 (cinco) da Figura 19, visto que a NBR 

9050 (2020) adverte que a responsabilidade de definir  o local das travessias nas vias 

públicas é do município, e ainda que: 

 
As travessias de pedestres nas vias públicas, nas vias de áreas internas de 
edificações ou espaços de uso coletivo e privado, com circulação de veículos, 
devem ser acessíveis das seguintes formas: com redução de percurso, com 
faixa elevada ou com rebaixamento de calçada (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 78). 
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Figura 19 - Estudo Preliminar Arquitetônico da CNSP 

 
Fonte: da autora (2020) 
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Atualmente, a CNSP possui apenas uma rampa de acesso ao monumento, 

localizada em frente à entrada principal, e corrimãos próximos as portas das entradas, 

exibido pela Figura 20. Nenhuma dessas soluções está em acordo com as normas 

técnicas. A inclinação da rampa é muito íngreme, impossibilitando qualquer pessoa 

na cadeira de rodas acessar a CNSP de forma segura e autônoma. O mesmo ocorre 

com os corrimãos e escadas. Sugere-se que a rampa atual da fachada seja eliminada, 

retornando seu estado original, bem como a retirada dos corrimãos. 

 

Figura 20 - Situação atual dos acessos a CNSP 

 
Fonte: da autora (2020) 
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Atualmente existe uma vaga exclusiva para deficiente e duas vagas exclusivas 

para idosos em frente a CNSP, como exibe a Figura 21. 

 

Figura 21 - Localização das vagas para deficiente físico e idoso 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

Dois fatores tornam o local dessas vagas especiais inadequados. O primeiro 

fator é o calçamento do tipo paralelepípedo, que é uma barreira para a locomoção 

segura dos pedestres, principalmente aqueles que se utilizam da cadeira de rodas e 
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também para os deficientes visuais que se utilizam da bengala longa. A NBR 9050 

aborda a questão dos revestimentos de piso em locais de circulação, onde: 

 
Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície regular, 
firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, 
sob qualquer condição (seco ou molhado) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 53). 
 
 

O segundo fator se refere ao patrimônio histórico, visto que os veículos que 

estacionam ali e as placas informativas poluem visualmente a fachada principal da 

CNSP. Por esse motivo essas vagas foram deslocadas conforme números 1 (um) e 4 

(quatro) da Figura 19. Dessa maneira, idosos e deficientes têm a possibilidade de 

acessar a CNSP sem barreiras limitadoras durante o percurso. 

No que se refere ao percurso, a NBR 9050/20, no item 6.2.4, preconiza que 

“[...] o percurso entre o estacionamento de veículos e os acessos deve compor uma 

rota acessível.” E ainda, que as “[...] vagas de estacionamento para pessoas com 

deficiência e para pessoas idosas, a uma distância máxima de 50 m até um acesso 

acessível” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 52), no 

caso do projeto de Divina Cultura esse item foi plenamente contemplado pois o 

percurso entre a vaga de deficiente e a entrada acessível da CNSP é de cerca de 15  

metros e o percurso entre as vagas de idosos e a mesma entrada acessível é de cerca 

de 47 metros. 

Porém, no item 6.2.2, quando a norma exige que todas as entradas da 

edificação devem ser acessíveis, não foi possível atender por completo suas 

exigências, pois conflita com a preservação do patrimônio histórico tombado, ou seja, 

seria grande a descaracterização da fachada do monumento.  

Dessa maneira, o estudo recomenda tornar acessível duas entradas da CNSP 

localizadas na Rua José Bernardo Lorena, uma para o público, indicada pelo número 

1 (um) da Figura 19 e foco principal do Estudo Preliminar Arquitetônico, e a outra para 

a sacristia, indicada pelo número 3 (três) da Figura 19, exibida como sugestão e não 

detalhada em projeto por que possui as mesmas dimensões da indicação 1 (um).  

A norma flexibiliza essa exigência quando, no mesmo item, aponta que “[...] o 

acesso por entradas secundárias somente é aceito se esgotadas todas as 

possibilidades de adequação da entrada principal e se justificado tecnicamente 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 52).  
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O percurso acessível proposto e ilustrado pelo número 1 (um) da Figura 19 tem 

início pela vaga de deficientes, passa pelo rebaixamento do calçadão e segue ao 

longo do caminho indicado pelo piso tátil até a rampa de acesso, ilustrado pela Figura 

22. Neste quesito a NBR 9050 orienta no item 6.14.1.2 que as vagas exclusivas para 

deficientes devem “[...] estar vinculadas à rota acessível que as interligue aos polos 

de atração; estar localizada de forma a evitar a circulação entre veículos; ter piso 

regular e estável [...]” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, 

p. 81). 

De acordo com a NBR 15599/08 em seu item 3.4.2, comunicação tátil é aquela 

que “[...] se dá, principalmente, por meio de símbolos gráficos com texturas 

diferenciadas e/ou em relevo ou pela emissão de impulsos vibratórios e requer a 

percepção tátil para sua recepção” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2008, p. 2). 

Neste caso, os deficientes visuais podem se locomover por meio do piso tátil, 

que tem início pelo rebaixamento do calçadão, indicando o trajeto até a rampa de 

acesso. A partir desse ponto, o cego tem como guia os corrimãos da rampa que o 

direcionarão até a porta da entrada acessível da CNSP. 

 

Figura 22 - Detalhe acesso à rampa 

 
Fonte: da autora (2020) 
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Em relação ao rebaixamento do calçadão a NBR 9050 (2020, p. 79) define que 

a largura mínima da rampa deve ser de 1,20 metros, atendendo amplamente sendo 

que o estudo propõe uma rampa de 1,50 metros, demonstrado pela Figura 22. 

As rampas de acesso à entrada da CNSP possuem o mesmo dimensionamento 

de modo a facilitar o percurso tanto das pessoas que partem da vaga de deficiente, 

quanto daquelas que partem das vagas de idosos. 

A Figura 23 ilustra as medidas de comprimento e largura das rampas, bem 

como sua inclinação. O cálculo efetuado com base nos requisitos da NBR 9050 (2020, 

p. 57) está dentro do estabelecido, sendo a inclinação máxima exigida de 8,33% para 

desnível máximo de 0,80 metros. No caso, o desnível da calçada até o piso interno da 

catedral é de 0,55 metros e a inclinação do estudo é de 8,18%. 
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Figura 23 - Estudo Preliminar Arquitetônico - rampas 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

No que diz respeito à largura de rampas acessíveis a NBR 9050 assegura que 

“A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas [, 

e que] a largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 

1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 58).  
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Assim como a obrigatoriedade de patamares intermediários entre os 

seguimentos de rampa com dimensão de 1,20 metros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 59). 

Nos degraus, escadas e rampas devem ser instalados pisos táteis de alerta no 

início e término do percurso. No caso das rampas, o piso tátil de alerta: 

 
[...] deve medir entre 0,25 m e 0,60m na base e no topo de rampas, com 
inclinação [maior ou igual a] 5%. Na base não pode haver afastamento entre 
a sinalização tátil e o início do declive. No topo, [...] pode afastar-se de 0,25 
m a 0,32 m do início do declive [...] (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2016, p. 13). 
 

No caso das escadas, é necessário um afastamento do piso tátil de alerta, 

sendo recomendado a mesma distância da largura do degrau (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016, p. 11). 

O dimensionamento dos pisos dos degraus da escada atende ao item 6.8.2 da 

NBR 9050 (2020, p. 60) sendo maior que 0,28 metros e menor do que 0,32 metros. A 

ilustração da Figura 25 demonstra que os itens das normas relacionadas ao patamar 

e a escada foram obtidos, pois as medidas de 0,30 metros, tanto para os pisos dos 

degraus, quanto ao posicionamento dos pisos táteis de alerta estão em pleno acordo. 

Outro ponto importante a refletir é o espaço para manobra da cadeira de rodas. 

Neste caso, a manobra é considerada como sendo com deslocamento num ângulo de 

90°, e a norma estabelece em seu item 4.3.5 que a distância disponível recomendada 

é de 1,50 por 1,50 metros, atendido pelo estudo. 

 

Figura 24 - Estudo Preliminar Arquitetônico - vista frontal rampas e escada 

 
Fonte: da autora (2020) 
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Segundo a NBR 9050 (2020, p. 4), o termo guia de balizamento nada mais é 

do que um “[...] elemento edificado ou instalado junto aos limites laterais das 

superfícies de piso, destinado a definir claramente os limites da área de circulação de 

pedestres.” Neste caso, a guia de balizamento é obrigatória em rampas e deve ter 

altura mínima de 0,05 m, demonstrado em detalhe pela Figura 25.  

A guia de balizamento só é necessária nos casos onde não houver paredes 

laterais que sejam uma referência para o deslocamento, principalmente dos cegos. 

Neste estudo, foi projetada guia de balizamento em ambos os lados das rampas pois 

a parede externa da CNSP possui um barrado de pedra e recuos que podem dificultar 

o entendimento correto e seguro do trajeto, como pode-se verificar pelas fotos 

externas da CNSP na Figura 20. 

 

Figura 25 - Estudo Preliminar Arquitetônico - escada e patamar 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

Quanto aos e guarda corpos e corrimãos, “Quando não houver paredes laterais, 

as rampas devem incorporar elementos de segurança, como guarda corpo e 

corrimãos, [...] instalados ou construídos nos limites da largura da rampa [...]” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 58). 



Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

     
66 

Guarda corpo é uma proteção lateral rígida, instalada em rampas e escadas 

como elemento de segurança, que segundo a NBR 9050 (2020, p. 61), devem estar 

fixados às barras de suporte ou nas paredes de maneira que fiquem firmes. Seguem 

normas específicas, como a ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 14718. 

A altura estabelecida pela norma específica afirma que a “ altura mínima do 

guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve 

ser de 1 100 mm” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001, p. 

3). O material pode ser composto de chapas de vidro ou metálicas. No caso do vidro, 

projetado pela pesquisa e ilustrado pela Figura 26, deve seguir a norma específica 

ABNT NBR 7199.  

Apenas um dos lados da rampa possui guarda corpo, pois o lado da rampa que 

se encontra com a parede externa da CNSP não oferece risco de queda e já possui 

elemento de segurança como a guia de balizamento e os corrimãos. 

 

Figura 26 - Vista em corte dos detalhes do guarda corpo e corrimãos 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

Os corrimãos foram projetados com seção circular de 40 mm, estão afastados 

da estrutura metálica a 60 mm, devem ter cor contrastante de no mínimo 30 pontos 

de diferença de LRV, prolongam-se em 0,30 m ao final das rampas e escada e estão 

disponíveis em duas alturas, posicionado a 0,70 m do piso e a 0,90 m em ambos os 
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lados das rampas e escada, seguindo os itens da NBR 9050 (2020)  4.6.5, 5.2.9.1.1, 

5.4.4.2 e 6.9.3.2, como sugere a Figura 26. 

A sinalização de pavimento dos corrimãos também é fator importante para o 

deslocamento dos deficientes visuais, pois conseguem se localizar em qual andar 

estão. Por isso, os corrimãos são identificados por uma placa com a informação do 

pavimento em alto relevo e Braille, como mostra a Figura 27. 

 

Figura 27 - Detalhe da sinalização de corrimãos e escada 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

Em relação as cores dos pisos táteis sugeridos pelo estudo preliminar, utilizou-

se a tabela de referência da NBR 16537/16 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2016), citada no item 5.6.2, conforme apresenta a Figura 28, 

recomenda que o contraste entre as cores da sinalização tátil e do piso adjacente deve 

prevalecer o claro-escuro. 
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Figura 28 - Contrastes recomendados para pisos táteis 

 
 

Fonte: Adaptado ABNT (2016) 

 

No entanto, o piso interno da CNSP é composto por um conjunto de peças 

decorativas ilustrado pela Figura 29, sobressaindo as cores azul, cinza e bege, o que 

dificulta a escolha de uma cor predominante no que tange a recomendação da norma. 

Neste caso, sugere-se que o piso tátil de alerta e o direcional sejam na cor amarela, 

pois contrasta com as duas das três cores principais do piso: cinza e azul. 

 

Figura 29 - Foto interior CNSP - piso decorativo 

 
Fonte: da autora (2020) 
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A partir da entrada acessível do estudo preliminar arquitetônico, definiu-se uma 

rota acessível por meio do trajeto do piso tátil, orientando o caminho até o Mapa Tátil, 

onde o usuário encontra as informações históricas da CNSP e também do vitral São 

José, identificado pela Figura 30. 

 

Figura 30 - Rota acessível 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

3.2.2 Mapa tátil 

 

O mapa tátil é considerado uma sinalização de localização e deve estar em 

locais acessíveis a pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, dentre outras, 

de tal forma que seja compreendida por todos os usuários. As informações contidas 

neste mapa devem ser claras, diretas e simples permitindo ao usuário identificar as 

utilidades oferecidas pelo ambiente e sinalizações essenciais. É um recurso que 

permite, principalmente aos deficientes visuais, criar uma imagem mental do trajeto a 

ser seguido permitindo sua locomoção e maior independência. 
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A Norma 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, 

p. 19) determina, em seu item 4.6.1, que a altura desse equipamento para o alcance 

manual que atenda ao maior número de pessoas de forma confortável e segura, 

incluindo principalmente pessoas em cadeira de rodas, seja entre 1,00 m a 1,15 m, e 

que a profundidade da superfície necessária para aproximação total recomendável é 

de 0,60 m. De forma a não impedir a aproximação da cadeira de rodas, deve haver 

uma profundidade mínima necessária para encaixe dos pés de 0,30 m. A inclinação 

do Mapa Tátil em 15° (quinze graus) também é recomendado no item 4.5.1-a. A Figura 

31 evidencia as medidas utilizadas neste projeto condizente com os propostos na NBR 

9050. 

 

Figura 31 - Dimensões do Mapa tátil 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

Seguindo todas as recomendações da norma foi projetado o Mapa Tátil, com 

três informações primordiais: a rota acessível interna da CNSP, o modelo tátil do vitral 

São José e o QR-Code, conforme sugerido na Figura 32. 

As instruções de uso do QR-Code também foram inseridas no Mapa Tátil com 

o propósito de orientar de forma clara o modo de utilização desta tecnologia. O 

conteúdo é disponibilizado com caracteres em relevo, contraste de cor e Braille. 
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Figura 32 - Sugestão de configuração de mapa tátil da CNSP

 

Fonte: da autora (2020) 

 

3.2.2.1 Rota Acessível 

 

A rota acessível é um passo importante para um projeto de acessibilidade. A 

NBR 9050, em seu item 3.1.32 a define como sendo um: 

 

[...] trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes 
externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de 
forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com 
deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível pode incorporar 
estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, 
pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020, p. 5). 

 

Nesta circustância, o trajeto disponível dentro da CNSP configura os espaços 

de maior interesse do público, como por exemplo a localização da saída principal e 

das duas saídas laterais, sendo uma delas indicada como acessível. Além disso, 
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informa a localização do altar principal e das naves laterais. A nave com maior fluxo 

de pessoas é a Nave do Santíssimo. Neste mesmo local também se insere o vitral 

São José, ilustrado pela Figura 33. 

 

Figura 33 - Detalhe em perspectiva da rota acessível 

 
Fonte: da autora (2020) 

 

3.2.2.2 Modelo Tátil do vitral São José 

 

O modelo tátil do vitral São José foi desenvolvido inicialmente por meio do 

tratamento da fotografia do vitral tirada após a restauração da peça. Para este fim, 

utilizou-se dois softwares, Corel Draw e Photoshop, com o intuito de diminuir as 

imperfeições da imagem. A grande percepção para o desenvolvimento deste artefato 

é tornar a imagem mais simples possível para que o deficiente visual consiga, 

posteriormente, fazer a leitura mediante o toque dos dedos no modelo em 3D. Se o 

modelo tiver muitas informações, a leitura torna-se confusa e ineficaz. 

Por isso, foram suprimidas da imagem original informações visuais que 

compõem o fundo da imagem, riscos das emedas dos vitrais, projeção do gradil e as 

cores, delimitando apenas os contornos principais da imagem, demonstrada pela 

Figura 34. 
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Figura 34 – Tratamento da imagem do vitral São José em Corel Draw 

 
Fonte: da autora (2019) 

 

Na etapa seguinte, a imagem tratada foi enviada para outro software, o Simplify 

3D, ilustrado pela Figura 35, sendo definida altura de extrusão e dimensionamentos 

para a impressão em 3D.  

 

Figura 35 - Preparação da imagem do vitral para impressão 3 D 

 
Fonte: da autora (2020) 
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O equipamento utilizado para a impressão do modelo tátil do vitral é 

desenvolvido e fabricado pela empresa Sethi3D. O equipamento é do tipo Fused 

Deposition Modeling (FDM), em tradução livre, - Modelagem por Fusão e Deposição 

- modelo Sethi3D BB com área de impressão de 400 x 400 x 400 mm, volume de 64 

litros. Trabalha com filamento do tipo PLA de 1.75mm, bico com saida de 0.4mm.  

Após aconversão do arquivo pelo software Simplify 3D, a impressora 3D inicia 

a leitura do arquivo e segmenta o desenho camada por camada iniciando a impressão 

por meio de sobreposição, como mostra a Figura 35. Essa sobreposição é obtida por 

meio de aquecimento do bico da impressora, tornando o filamento flexível e capaz de 

se unir uns aos outros, formando então, a peça final, demonstrado pela Figura 36. 

 

Figura 36 - Protótipo do modelo tátil do vitral São José 

  
Fonte: da autora (2020) 
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Esta peça possui altura máxima da extrusão de 6 milímetros e altura mínima 

da extrusão de 3 milímetros. As dimensões de altura e largura são, respectivamente, 

27 e 8,7 centímetros, uma redução de escala em relação ao tamanho original de 

aproximadamente 1:8. 

 

3.2.2.3 QR-Code 
 

A simplicidade e, principalmente baixo custo de investimento, foram fatores 

importantes para a criação do QR-Code do projeto Divina Cultura, pois a PNSP carece 

de recursos financeiros. 

Inicialmente, o QR-Code da pesquisa apontaria para o aplicativo da CNSP, 

recentemente desenvolvido pela empresa Parresia sem custo incial, ou seja de 

maneira promocional, até 31 de julho de 2020. Entretanto, a partir de 01 de agosto de 

2020, o aplicativo só poderia ser mantido com o pagamento de uma taxa mensal de 

R$ 99,00.  

Devido as dificuldades financeiras acarretadas pela pandemia do Covid-19, 

infelizmente não houve recursos financeiros suficientes para continuar com este 

serviço. 

Todavia, uma nova solução foi definida sem causar prejuízo aos objetivos 

propostos, logo o QR-Code apontará para um vídeo que conterá informações 

histórico-culturais e também sobre o virtal restaurado, exposto pela Figura 37.  

Atualmente é possível criar o código gratuitamente, como é o caso do site QR 

Code Monkey, utilizado neste projeto, viabilizando e diminuindo os custos de 

desenvolvimento por ser gratuito. 
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Figura 37 - QR-Code projeto Divina Cultura 

 
Fonte: QR Code Monkey (2020) 

 

Ao posicionar o celular na Figura 37, o leitor será redirecionado ao Youtube que 

disponibilizará um vídeo com audiodescrição, legendas e tradução em Libras, 

contendo as informações históricas citadas nesta pesquisa, bem como informações 

sobre o vitral São José restaurado em 2019. 

Com o intuito de facilitar a utilização do modelo tátil do vitral e também do QR-

Code, propõe-se a inserção de Instruções em Braille, utilizando o contraste de cor e 

em alto relevo, conforme figura 38. 

 

Figura 38 - Instruções de uso do modelo tátil e do QR-Code 

 

Fonte: da autora (2020) 
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Para a produção do vídeo foi indispensável formular um roteiro que contivesse 

as informações históricas, tanto da CNSP quanto dos vitrais, de maneira que o usuário 

pudesse compreender a importância desse patrimônio histórico, permitindo então 

maior sentimento de propriedade e consequentemente maior valorização. 

O desafio foi alinhar o conteúdo com o tempo total do vídeo, que inicialmente 

pensou-se em 5 (cinco) minutos para não tornar o vídeo longo e cansativo. Entretanto, 

durante a edição e considerando o fator da acessibilidade, o vídeo foi finalizado com 

6 (seis) minutos e 31 (trinta e um) segundos permitindo que as informações surjam de 

forma mais lenta que o tradicional, permitindo, principalmente aos idosos, mais tempo 

de assimilação do conteúdo. 

As imagens e vídeos contidos no vídeo Projeto Divina Cultura foram produzidos 

pela autora por meio de smartphone. 

Legendas, audiodescrição e janela de interpretação de Libras são recursos 

utilizados para tornar conteúdos audiovisuais acessíveis e foram utilizados na 

produção do vídeo, como demonstram as imagens da Figura 39 as quais ilustram 

quatro momentos diferentes do vídeo e seus respectivos tempos (minutos, segundos 

e quadros). 

 

Figura 39 - Quadros do vídeo Projeto Divina Cultura 

 

Fonte: da autora (2020) 
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A participação voluntária da estudante e deficiente auditiva, Aline Souza Silva 

como intérprete de Libras foi fundamental no processo de divulgação do conteúdo. A 

edição foi executada pela autora por meio do software Adobe Premiere e foi 

disponibilizado no canal do Youtube pela URL https://youtu.be/ukvLNDUECHU. 

 

Figura 40 - Software Adobe Premiere - arquivo do Projeto Divina Cultura 

 

Fonte: da autora (2020) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade brasileira – em tese, carece de acessibilidade cultural, na maioria 

das vezes causada pela desinformação ou, em casos específicos, pela dificuldade de 

acesso aos patrimônios culturais, considerando os cidadãos e cidadãs de forma geral. 

Em que pese seus magníficos arcabouços históricos e seus importantes 

acervos, as edificações históricas não dispõem – salvo em poucas exceções - de 

sistemas de informação e condições de acesso que motivem e facilite a sociedade 

como um todo – em particular pessoas com deficiência, a possibilidade de 

compartilhar de forma igualitária os conhecimentos e saberes culturais/históricos, tão 

importantes na concepção de uma sociedade. 

Este projeto - em específico, converge as informações históricas da CNSP, 

pouco divulgadas no âmbito da comunidade lorenense que - diga-se de passagem, 

tem sido veiculada com dados equivocados. A resultante neste caso, vem causando 

inquietude à sociedade, visto a necessidade de desenvolver um processo de 

usabilidade e apropriação no sentido de herança do patrimônio histórico, 

transformando-o em símbolo de identidade e representatividade de um grupo de 

indivíduos, permitindo o reconhecimento do valor cultural e, em especial, 

preocupando-se com à preservação e legado do patrimônio em questão para as 

gerações futuras. 

 Desenvolver projetos educacionais voltados ao compartilhamento e à 

disseminação de valores culturais, bem como formas e mecanismos de resgate, 

preservação e salvaguarda, assim como à recreação e transmissão desse patrimônio 

às gerações futuras é - acima de tudo, um projeto de formação e de educação cultural 

de indivíduos livres, autônomos, conhecedores de sua história e capazes de 

compreender por rastreabilidade, as origens, fatos e fundamentos da sociedade em 

que vivem. 

A participação dos indivíduos nestas iniciativas, compartilhando projetos ou 

realizando-os, por si só, indica que há um componente democrático na estruturação 

das ações educativas que hoje se destacam não apenas com a reafirmação de valores 

estabelecidos, mas em especial, com o desafio de preparar o solo para a 

disseminação permanente de novos valores que reafirmam a importância da história 

da cultura na estrutura e alicerce de uma sociedade. 
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Algumas vezes, a nós é oferecida a oportunidade de retratar sobre o que 

contribuiu para o sucesso de algo. Neste caso é a forma como uma sociedade se 

apropria de sua história, a conserva, transmite e motiva o próximo a conhecê-la. Na 

medida em que a comunidade se une formando uma rede humana que realmente se 

importa com a preservação dos patrimônios culturais, em detrimento as limitações que 

nos circundam, entrelaçada pela confiança e bem fazer ao próximo, não há dúvidas 

de seu êxito. 

Sendo assim, os conceitos do Design Universal, por meio da NBR 9050 e das 

outras normas referenciadas no estudo, agregaram substancialmente características 

importantes na proposta deste projeto 

O maior desafio do projeto em epígrafe “Divina Cultura” foi harmonizar a 

legislação e estar consoante as normas aplicadas a dois temas importantes e 

aparentemente dissociados a saber: O Patrimônio Histórico e a Acessibilidade. Ainda 

que (aparentemente) conflitem entre si em alguns aspectos, é possível harmonizar 

suas atribuições de maneira a oferecer num olhar amplo e sem barreiras, as 

informações e história da cultura regional. 

O desenvolvimento do projeto vislumbrou ampliar os conhecimentos acerca das 

barreiras arquitetônicas inerentes a Catedral Nossa Senhora da Piedade, propondo 

soluções que - caso sejam executadas, viabilizarão o acesso seguro e eficiente da 

comunidade e adjacentes à cultura regional, promovendo assim, a educação 

patrimonial de forma ampla, ou seja, o entendimento e a consciência dos valores 

culturais tão expressivos e importantes de nossa região.  

Este trabalho tem como resultado um projeto que atende, apoia e incentiva a 

inclusão, principalmente dos cegos e surdos, oferecendo destacado conteúdo cultural 

para a comunidade e promovendo o alcance a uma forma de cidadania plena. 

Todas as informações aqui apresentadas não cessam investigações futuras, 

pois sempre haverá algo novo a se descobrir ao longo da história. No entanto, as 

informações aqui apresentadas poderão eventualmente tornarem-se referência para 

a conservação e restauro tanto dos demais vitrais, quanto para outros bens 

patrimoniais da Catedral, os quais necessitem de tal intervenção, sempre buscando 

os níveis de excelência das informações oficiais e conhecimento científico. 

O desenvolvimento do protótipo do Mapa Tátil e sua constatação por testes 

práticos, possibilita e reforça a necessidade de continuidade desta pesquisa para um 
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futuro projeto de doutorado, exigindo, contudo, estudos ainda mais complexos e 

aprofundados dos aqui desenvolvidos e apresentados neste documento. 

Ainda assim, já podemos contemplar frutos da pesquisa aqui apresentada. 

Recentemente tivemos a oportunidade de participar de um processo seletivo e ser 

selecionado na láurea intitulada “Prêmio Benedito Lima de Toledo” de Patrimônio 

Material, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 

Paulo – Edital ProAc Expresso Lei Aldir Blanc n° 59/2020 – o qual apresentamos o 

Projeto de Valorização dos Vitrais da Catedral Nossa Senhora da Piedade (Capela do 

Santíssimo e ante sala da Sacristia). Neste projeto acima citado, resultante de todo 

este trabalho de pesquisa da dissertação ora apresentada, foi sugerido o estudo do 

processo de restauro de mais 4 (quatro) vitrais da Catedral Nossa Senhora da 

Piedade, sendo 3 (três) na Capela do Santíssimo e 1 (um) na ante sala da Sacristia.  

A motivação para participação de tão importante Láurea Cultural, é 

consequência do empenho e dedicação dispensada nos últimos dois anos de 

atividades na área da conservação de bens materiais históricos de nossa comunidade.  

Por meio dos recursos financeiros disponibilizados pelo Governo do Estado 

oriundos deste Prêmio, poderemos enfim, galgar mais uma importante etapa na 

conservação do elenco de vitrais dispostos neste exuberante patrimônio histórico-

cultural de nossa cidade, oferecendo à comunidade lorenense o resgate de um dos 

bens de mais valia, que é sua cultura e sua história.  
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