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Resumo 

No contexto social e cultural contemporâneo, as pessoas cegas ou com baixa visão ainda 

são excluídas por serem consideradas inferiores e sem capacidade, devido à sua condição, 

entendida como de inferioridade face a um padrão normovisual. No entanto, ao longo do 

tempo, os museus internacionais e nacionais têm-se dedicado ao aproveitamento dos 

espaços e dos seus meios com vista à melhoria do acesso para os visitantes com 

deficiência visual, tornando-os assim mais apelativos e, principalmente, inclusivos.  

Neste sentido, é importante salientar o papel que os museus e a própria sociedade podem 

ter no processo de inclusão de todos os indivíduos com necessidades especiais. 

Pretendemos, desta forma, entender as estratégias inclusivas e as políticas culturais que 

estão a ser colocadas em práticas, por parte das instituições culturais internacionais e 

nacionais. No decorrer da investigação, foram exploradas diferentes perspetivas, quer na 

teoria como na prática, do panorama museológico internacional e nacional. Desta forma, 

é possível compreender o que tem sido feito, principalmente, na prática por parte das 

associações e instituições culturais.  

Por outro lado, a perspetiva teórico-prática é necessária para que fosse possível 

compreender, ainda que brevemente, a perspetiva daqueles que são mais afetados com a 

situação da exclusão cultural devido às faltas que existem no acesso à arte e cultura. Para 

além disso, foi realizado um estudo com pessoas cegas através de uma conversa com um 

pequeno grupo de utentes da ACAPO – Delegação de Viana do Castelo. Por fim, 

desenvolveu-se uma aproximação ao terreno junto de uma associação cultural, 

nomeadamente a Acesso Cultura e de uma instituição museológica e cultural, o Museu e 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, Inclusão, Deficientes Visuais, Espaços Museológicos, 

Sociedade Inclusiva, Democratização Cultural  
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Abstract 

In the contemporary social and cultural context, blind people are still considered inferior 

due to their condition which is still misunderstood, when compared to the visual ability 

standards of the society. However, international and national museums have been 

dedicating their resources to improving the access conditions of visually disabled people, 

making their spaces not only more appealing to that category of visitors but also, in 

general, more inclusive. 

In this sense, it is important to reflect on the goal that the museums and society in general 

may have on the inclusion process of every individual with special needs. Thus, we intend 

to understand the inclusive strategies and cultural policies that are being implemented by 

both national and international cultural institutions. During this investigation, we 

explored different perspectives of the international and national museum paradigm, both 

in practice and in theory. This way, we can assess the work of these institutions in 

implementing new accessibility measures. 

On the other hand, the theoretical perspective is used to understand, even if briefly, the 

situation of those most affected by the cultural exclusion originating from the lack of 

access to the arts. Furthermore, a study was conducted with blind people, through 

interviews to a small group of users of the ACAPO – Viana do Castelo. Finally, we did a 

field study with a cultural association, Acesso Cultura, and a museum institution, Museu 

e Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 

 

 

 

Keywords: Accessibility, Inclusiveness, Visual Disability, Museums, Inclusive Society, 

Social Democratization 
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Introdução  
 

Os museus, enquanto instituições culturais e de entretenimento, desenvolvem, entre 

outros, o papel de mediadores entre o público e as obras artísticas. Desde a sua 

emergência, as suas funções dos museus sofreram alterações e, consequentemente, 

problemas relacionados com a acessibilidade no contexto artístico-cultural em que foram 

emergindo. Neste âmbito, os indivíduos portadores de deficiência visual têm vindo a 

constituir um foco de interesse e de intervenção. Contudo, é ainda sentido o pesar do 

fenómeno de exclusão cultural devido aos obstáculos que se impõem face ao seu acesso 

à cultura, como no caso de exposições em espaços museológicos. 

A procura de respostas sobre as questões da inclusão e da necessidade de reflexão sobre 

a urgência de democratização cultural encontra-se no centro desta investigação. Desta 

forma, pretende-se compreender como as pessoas cegas ou com baixa visão são 

representadas nos discursos museológicos, qual a sua participação nas práticas artísticas 

e culturais e como os museus intervêm neste problema que é a desigualdade cultural. Num 

panorama geral, a necessidade de luta pela igualdade de direitos na mesma sociedade e a 

possibilidade de as artes serem utilizadas enquanto meio de combate para a exclusão 

cultural, encontra-se como o problema central desta investigação.  

Em pleno século XXI, não se justifica a desigualdade com que ainda debatam, face ao 

acesso à arte e à cultura, pessoas com deficiência visual. O simples facto desses 

indivíduos não terem as mesmas oportunidades e qualidade de aprendizagem e de lazer 

que os restantes, devido à fraca adaptação do meio em que se encontram, torna importante 

ir além do que é evidente e pesquisar, observar e refletir sobre a necessidade de 

consciencializar e sensibilizar toda a sociedade para a mudança.  

As questões ligadas a esta problemática prendem-se, essencialmente, com os indivíduos 

cegos ou amblíopes. Por esse motivo, a questão principal direciona-se para quais as 

estratégias que foram e que ainda estão a ser desenvolvidas no panorama museológico 

português, em prol dos deficientes visuais para que estes consigam aceder de forma 

autónoma e digna às obras de arte numa exposição. Deste modo, há a necessidade de 

aprofundar as formas de intervenção dos museus e das galerias de arte que têm o intuito 

de criar um ambiente adaptado para todos os seus visitantes, independentemente da sua 

condição temporária ou permanente.  
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Inicialmente, elaborou-se uma breve pesquisa no catálogo de várias bibliotecas, da 

Universidade do Porto e da Biblioteca Municipal Almeida Garrett. Pretendia-se 

contextualizar a problemática, explorando alguns documentos como dissertações, teses, 

livros, projetos e revistas científicas. Exploraram-se artigos na revista «Disability Studies 

Quarterly» que permitiu entender, brevemente, o que se tem discutido sobre esta questão 

da acessibilidade a deficientes visuais nos museus internacionais.  

Esta dissertação encontra-se dividida em quatro partes distintas. Numa primeira parte, o 

objetivo do estudo consiste em compreender os museus enquanto educadores, o fenómeno 

da exclusão no contexto museológico, a ideia de democratização cultural e a quem 

realmente afeta a exclusão social, tendo-se realizado, para isso, uma revisão de literatura. 

Esta secção diz respeito à perspetiva teórica nacional e será abordado o panorama geral 

da realidade portuguesa, tal como os desafios que a acessibilidade traz às instituições 

culturais. Pretende-se compreender o que tem sido feito nas estruturas museológicas para 

solucionar a problemática, como é que têm olhado para estes indivíduos e quais as 

políticas culturais adotadas. 

Da mesma forma, será explorada a perspetiva teórica internacional, utilizando para tal, 

exemplos de países como os EUA e o Brasil. Pretendo compreender na literatura 

internacional quais as principais questões e modos de problematizar o acesso à cultura 

por pessoas com deficiência. Do mesmo modo, tenciono analisar as práticas dos museus 

de referência, nacionais e internacionais, numa tentativa de captar bases lógicas que 

estruturam essas práticas. 

Num segundo momento, será realizado o Estado da Arte, tanto nacional como 

internacional, onde é retratada a forma como se ataca o problema da exclusão cultural das 

pessoas com deficiência visual, ou seja, quais são as alternativas apresentadas, as 

estratégias, os métodos e os instrumentos utilizados para que a acessibilidade seja 

facilitada.  

Nas últimas duas partes, prendem-se com o objetivo de haver uma aproximação ao que 

as pessoas com deficiência visual pensam e sentem sobre a acessibilidade, no contexto 

museológico português. Para tal, foram realizadas entrevistas a um pequeno grupo de 

utentes, tanto cegos como amblíopes, da ACAPO – Delegação de Viana do Castelo. 

Posteriormente, deu-se uma aproximação ao terreno junto da Associação Cultural – 

Acesso Cultura e do Museu e Fundação Calouste Gulbenkian que permitiram obter dois 
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pontos de vista distintos sobre o mesmo problema através da observação e da realização 

de entrevistas junto de membros representantes das instituições.  
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I. Revisão de Literatura 
 

As instituições e as entidades culturais têm revelado interesse em incluir as pessoas com 

deficiência visual em espaços museológicos. No entanto, são vários os obstáculos que 

obstruem a possibilidade de participação na vida cultural de forma autónoma. As 

instituições têm refletido sobre a questão da sua acessibilidade nos museus, porém, de 

uma forma limitada. Isto é, tem-se dado atenção, especialmente, àqueles que possuem 

deficiências motoras, esquecendo as restantes necessidades.  

A presença das pessoas com deficiência visual, tanto no contexto internacional como 

nacional, tem sido debatida devido aos obstáculos que se levantam com a tentativa de 

aceder com qualidade a exposições de arte e às suas obras. Numa primeira instância, 

reflete-se sobre o estado do panorama internacional, numa tentativa de compreender a 

posição em que os cegos e amblíopes se encontram nas questões da acessibilidade e da 

inclusão, numa perspetiva teórica. É necessário compreender o estado de desigualdade 

social e cultural que estes indivíduos vivenciam e que tentativas e estratégias têm sido 

propostas com o intuito de contornar esta situação de exclusão e descriminalização. O 

contexto nacional tem vindo a ser influenciado pelo desenvolvimento internacional, quer 

ao nível histórico, político, social e cultural. Por esta razão, como ponto de partida para 

identificar as limitações que se manifestam em todos os aspetos da vida, especialmente, 

na vida cultural, é importante compreender o que tem vindo a ser pensado e realizado no 

contexto teórico e prático, tanto nacional como internacional.  

O panorama museológico, quer nacional como internacional, tem observado e repugnado 

as ações exclusivas que os cegos e pessoas com baixa visão vivenciam. Por esta razão, 

têm identificado barreiras que influenciam o fenómeno da exclusão cultural, para além 

das físicas, nomeadamente as questões políticas, sociais, comunicacionais e 

comportamentais.  
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1. Perspetiva Teórica Internacional   

1.1.Panorama geral 

 

Desde o século XIX que entre artistas, curadores e educadores de museus se tem discutido 

e refletido sobre o papel que os portadores de uma deficiência visual ocupam no panorama 

museológico internacional. Por esta razão, várias são as questões que vão surgindo 

relacionadas com o conceito de acessibilidade. Alguns exemplos, deve-se com a tentativa 

de compreender quais as possibilidades de alguém com deficiência visual de criar uma 

ligação a uma obra de arte se tem o acesso limitado. Para além disso, surgem questões 

sobre os meios disponibilizados para contornar obstáculos de cariz social, político, 

comportamental e comunicacional, para que lhe seja possível entrar em contacto com as 

obras de arte.  

Muitas pessoas assumem que as pessoas com deficiência visual não têm a oportunidade 

de tirar proveito da experiência estética oferecida pelos museus, o que consequentemente 

os leva a serem excluídos. Tradicionalmente, a sociedade considera que as pessoas que 

têm uma deficiência visual, como serem cegas ou com baixa visão, não terão o mesmo 

interesse em visitar um museu ou outro espaço cultural pelo simples facto de não 

conseguirem ver. No entanto, se nos basearmos no senso comum, dentro da mesma 

sociedade, independentemente da sua condição, todos os membros devem possuir dos 

mesmos direitos e deveres e, como tal, as suas oportunidades e escolhas devem ser 

asseguradas como acontece com os restantes. Ao mesmo tempo que se deve acreditar que 

todos os membros que estão inseridos em determinada sociedade devem ter as mesmas 

oportunidades e ser tratados de forma igualitária, também é necessário ter em conta que 

tal não é possível que se suceda uma vez que cada pessoa é portador de diferentes 

particularidades que as distingue.  

Barry Ginley, chefe do departamento de Incapacidade e Inclusão no The Victoria and 

Albert Museum, em Londres, no artigo «Museums: A Whole New World for Visually 

Impaired People» (2013) enfatiza para a importância de observarmos o estado, quer seja 

positivo como negativo, que o processo de acessibilidade às instituições museológicas se 

encontra. Quando se pensa sobre este desenvolvimento sociocultural, é extremamente 

relevante que se identifiquem, num primeiro momento, quais os problemas e em que 

consistem. Nesta análise de identificação dos problemas, tem sido possível compreender 

que as pessoas cegas ou com baixa visão se debatem com variados desafios, ainda por 
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combater, como políticos, sociais, de mentalidades, entre outros. Assim, as instituições 

museológicas e as associações têm-se questionado sobre como é que se pode melhorar o 

acesso para estes visitantes, sem que nenhum seja excluído.  

Ruth Erin Starr no artigo «Acessibility Practices and The Inclusive Museum: Legal 

compliance, Professional Standards, and the Social Responsability of Museums», em 

2016, citou Duncan Cameron, diretor do Museu de Brooklyn, que no século XX afirmou 

que as instituições museológicas se devem adaptar ao pensamento de progresso e de 

mudança, e por esta razão, se consciencializar do papel como agente social que devem 

desempenhar.  

Vários são os museus que têm olhado para esta problemática e desenvolvido estratégias 

quer a nível teórico como prático. Como tal, têm vindo a considerar o seu papel como 

responsável social para a inclusão. Quando abordamos este assunto, geralmente, parte-se 

do pressuposto que os profissionais normovisuais não terão as capacidades de ensinar 

outros profissionais porque não irão compreender inteiramente o que uma pessoa com 

deficiência visual enfrenta. Levent (2013) aponta os profissionais cegos ou com baixa 

visão enquanto pessoas que têm a possibilidade de intervir na expansão de conhecimento 

em relação à experiência museológica, para o enriquecimento de conteúdo dos museus e, 

por fim, ensinar diferentes métodos de interpretação de obras de arte. Para além disso, 

Levent aponta um aspeto importante sobre a formação dos profissionais como a 

necessidade de considerar as particularidades de cada um porquê ainda que se tente 

equiparar as pessoas, este ato não é possível de ser realizado na totalidade porque a 

realidade é que todos os indivíduos são diferentes.  

Em contrapartida, Rosenberg (Martins apud Rosenberg, 2015) exemplifica com um dos 

programas do Museum of Modern Art (MoMA) onde o objetivo é a igualdade de 

participação para os visitantes incluindo, em especial, aqueles com incapacidade. Quer 

isto dizer, pretendem que os programas sejam destinados a todos aqueles que queiram 

participar, especialmente, os cegos e pessoas com baixa visão. Ainda que seja destinado, 

especialmente, a um tipo de público, realmente penso que seja uma estratégia inclusiva 

uma vez que todos podem participar nela.  
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1.2. Desafios à acessibilidade  

1.2.1.  Questões políticas  

 

A paisagem social e cultural tem vindo a sofrer mudanças e as pessoas com deficiência 

pretendem ter os seus direitos culturais e que estes sejam ouvidos. Estas mudanças, são 

resultado de manifestos e de movimentos como, por exemplo, o Disability Discrimination 

Act e o Americans with Disability Act que têm como fundamento as leis implementadas 

por alguns países, nomeadamente os Estados Unidos da América e o Reino Unido. O 

objetivo fundamental converge na ideia da igualdade e pretendem, assim, defender os 

direitos das pessoas com deficiência/incapacidade e, como resultado, integrá-los no 

ambiente artístico e cultural.  

Na segunda metade do século XIX, o número de deficientes/incapacitados aumentou 

devido às duas Guerras Mundiais no início do mesmo. Aqueles indivíduos que até à altura 

estavam integrados na sociedade, deixam de estar. Desta forma, surgiram várias 

declarações, nomeadamente a dos Direitos do Homem (1948), dos Direitos do Deficiente 

Mental (1971), a dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975) e dos Direitos da Pessoa 

Surda-Cega (1977), com a finalidade de beneficiar aqueles que foram sendo excluídos da 

sociedade. Em contexto histórico, as conotações atribuídas às pessoas com necessidades 

especiais são de cariz negativo, como é o caso de serem designados como seres inferiores 

e desvalorizados. Mike Oliver, ativista dos direitos das pessoas com deficiência, 

menciona que estes indivíduos são vistos como vítimas de opressão por parte da 

sociedade. (Henriques apud Oliver, 2015) As pessoas com deficiência visual, tanto numa 

posição social como cultural foram-se tornando vítimas de descriminalização e 

caraterizadas, essencialmente, pela(s) falta(s) que têm e pelo simples facto de serem 

inaptos às atividades que os normovisuais desenvolvem, como é o caso de observar obras 

de arte e tirar proveito da experiência estética. No entanto, estes indivíduos vão para além 

da sua condição, pois têm os mesmos direitos e deveres que os restantes membros da 

sociedade.  

Durante os anos 60 e 70, emergem do ativismo político dois modelos distintos: o modelo 

social e o modelo médico de deficiência. Através do desenvolvimento de estratégias e de 

pensamentos, a nível teórico e prático, têm como finalidade colocar termo à desigualdade 

social e, consequentemente, à exclusão cultural. O modelo médico de deficiência foi uma 

abordagem que gerou, essencialmente, exclusão social. Afirmo isto, uma vez que 
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defendiam que um indivíduo com uma patologia incapacitante pode ter as suas aptidões 

prejudicadas, tal como a tentativa de executar tarefas básicas. Para além disso, rege-se 

pela ideia de que a pessoa portadora de deficiência visual é que tem de se adaptar, com a 

finalidade de estar incluído na sociedade a todos os níveis. Em contrapartida, o modelo 

social de deficiência tem como objetivo a integração social. Para tal, apresenta as barreiras 

e dificuldades impostas pela sociedade às pessoas, consideradas diferentes, tornando a 

deficiência uma realidade cruel e retrata, mas também, a injustiça social e a situação de 

vulnerabilidade em que vivem. Enquanto que o modelo médico responsabiliza 

inteiramente o indivíduo para desenvolver o seu processo de inclusão, ignorando 

totalmente o papel da sociedade no fenómeno opressivo e de marginalização que sofrem, 

o modelo social incentiva a que a sociedade interaja ativamente em apoiar a participação 

e integração desses indivíduos na vida cultural.  

As manifestações culturais dos anos 60 e 70 permitiram a emergência de políticas de 

reconhecimentos dos direitos culturais que cada um possui. Refletiu-se o espírito de uma 

época de intensa contestação de padrões sociais, de influências estrangeiras na cultura e 

de uma geração de jovens que procurava a liberdade através de ideias contraculturais, 

políticas e revolucionárias. Os movimentos e os manifestos culturais influenciaram, 

diretamente ou indiretamente, a valorização dos direitos dos deficientes e incapacitados. 

Este panorama permitiu que leis e mentalidades fossem sofrendo alterações, contrariando 

aqueles que julgavam que os deficientes visuais não possuíam direitos culturais, o que era 

uma falácia, visto que independentemente da sua condição física, têm o mesmo direito à 

participação, integração e experimentação da vida cultural com dignidade e qualidade 

como qualquer cidadão.  

Numa perspetiva atual, a motivação da sociedade tem aumentado progressivamente para 

executar ações que impulsionem mudanças como o surgimento dos direitos das pessoas 

com deficiência. Assim, em 1993, as Nações Unidas publicaram um dos mais importantes 

documentos a nível internacional sobre a igualdade de oportunidades destinado às pessoas 

com deficiência e incapacidade, o que resultou num novo discurso onde se colocam a 

defesa dos direitos desses indivíduos como uma parte essencial na defesa dos direitos 

humanos.  

«As dimensões políticas e institucionais se refletem na defesa dos direitos culturais 

coletivos e da autonomia das políticas culturais diante da expansão do mercado de 

bens culturais e das tecnologias digitais.» (Ventura apud Castells, 2014) 
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No livro «Sociedade em Rede: A Era da Informação», em 1997, Castells aponta para as 

questões de dimensão política e institucional como campos que se refletem nos direitos 

culturais de todos aqueles que fazem parte da sociedade e, como tal, devem estar ao 

alcance de todos os cidadãos. Por isto, aborda a importância que as políticas culturais têm 

face à expansão do mercado cultural e como podem auxiliar as instituições, organizações 

e associações na defesa e respeito dos direitos culturais e civis.  

A cultura é o setor da economia que mais cresce no mundo (Ventura apud Gill, 2014) e, 

com isto, surgem discussões ao nível político uma vez que a acessibilidade não é algo que 

consiga ser totalmente garantido ainda que todos tenhamos o direito de usufruir da vida 

cultural e das artes em comunidade, em qualquer momento da vida. Num contexto 

contemporâneo, afirmo que as pessoas com deficiência visual têm tomado consciência de 

quais são os seus direitos numa perspetiva cultural, devido ao campo institucional. Não 

pretendem, assim, que o acesso lhes seja negado por ausência de condições mínimas. 

Todos os cidadãos têm os seus direitos civis que lhes permitem retirar proveito da livre 

expressão e arbítrio, o que consequentemente lhes proporcionara participação 

independente e de qualidade.  

«(…) toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da 

comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios 

que deste resultam.» (Sarraf apud ONU, 2008)   

A ONU, por outras palavras, defende que, enquanto cidadãos, independentemente das 

caraterísticas e das capacidades que se possuam todos têm o direito de participar na vida 

cultural, de fruir as artes e participar no progresso, sem que existam restrições, tal como 

se sucede a um normovisual, seja em que contexto for e, consequentemente, beneficiar 

dos resultados dessas experiências. 

As barreiras políticas não podem e nem devem ser um fator decisivo para a exclusão socio 

cultural. As instituições museológicas e todas as entidades que se relacionam com a 

problemática, concluam que todas as pessoas vivem em sociedade dinâmica e interessada 

e, como tal, novas e maiores oportunidades devem ser oferecidas para que o 

desenvolvimento pessoal e profissional, num contexto artístico e cultura seja alcançado.  
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1.2.2. Questões sociais   

 

Os indivíduos incapacitados caraterizam as barreiras como condescendentes, equívocas e 

estereotipadas e que, consequentemente, são os maiores desafios que enfrentam na 

sociedade. (Martins apud Rosenberg, 2015) Essas barreiras devem-se a uma estratificação 

social criada pela sociedade colocando aqueles que têm uma deficiência ou incapacidade 

num patamar inferior aos restantes indivíduos.  

Desde sempre que a sociedade tem sido dividida em grupos sociais. Neste contexto em 

específico, encontram-se as pessoas, por um lado, os normovisuais, e por outro, os 

portadores de uma deficiência e incapacidade. A ideia standard da sociedade é de olhar 

para estes portadores como diferentes e concluem que existem discrepâncias no que diz 

respeito às suas capacidades de aprendizagem. No entanto, ainda que a sociedade tenha 

este pensamento presente, as instituições museológicas devem assumir um papel 

enquanto responsável social que permita a que todos os indivíduos tenham as mesmas 

oportunidades, tal como foi referido, devido aos direitos culturais que cada um possui. 

Note-se que é necessário que para tal, as entidades responsáveis devem priorizar o facto 

de todos públicos não serem iguais.  

De acordo com a estimativa da World Health Organization, em 2012, o número de 

indivíduos com incapacidades visuais é de 285 milhões no mundo, sendo que 14% são 

cegos e 86% têm baixa visão. Esta percentagem da população, geralmente, é 

descriminalizada e caraterizada como serem seres inferiores, incapazes e/ou 

desvalorizados. A divisão de grupos sociais e a conotação negativa que desde sempre é 

relacionada com os deficientes visuais culminou em resultados negativos como a sua 

exclusão social e cultural.  

Ao longo do tempo, as instituições culturais foram mudando o seu objetivo, tal como 

Yaniv Poria em colaboração com Arie Riechel e Yael Brandt, referiu em 2009, no artigo 

«People with disabilities visit art museums: an exploratory study of obstacles and 

difficulties» que os museus de arte iniciaram o seu percurso como instituições que 

armazenavam obras de arte e artefactos arqueológicos. Dito por outras palavras, é notório 

o desenvolvimento que tem havido nas instituições museológicas. Devido à mudança 

social que tem surgido na sociedade foram criadas condições para os museus trabalharem 

na inclusão e na acessibilidade. (Starr apud Weil, 2016) Desta forma, despertou-se a 

responsabilidade social em educar e atender todo o tipo de público. As questões sociais 
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começaram a ser uma preocupação, passando a estar ao mesmo nível que a conservação 

e a exposição das obras.  

O teórico museológico, Richard Sandell, no artigo «Museums, Society, Inequality» 

(2012), aponta para a importância de as instituições serem ativas nas comunidades numa 

tentativa de as «educar». Defende, também, que os museus têm a obrigação enquanto 

equipamentos culturais, de se mentalizarem e compreenderem a capacidade que possuem 

para construírem sociedades inclusivas, equitativas e respeitadoras. O museu deve agir 

como agente social, uma vez que é realmente necessário que a comunidade tenha em 

mente que os portadores de deficiência visual podem ter uma participação ativa nas 

atividades artísticas, no entanto, é igualmente importante considerar esta situação como 

um trabalho que deve ser feito por parte dos artistas, das associações e das comunidades. 

O interesse multidisciplinar e internacional que os defensores dos direitos dos deficientes, 

dos escritores criativos e de outros preocupados demonstram com as questões da 

deficiência visual nas instituições museológicas, tem sido debatido na revista «Disability 

Studies Quarterly», que é um dos grandes meios utilizados por investigadores para 

explorar esta problemática e para compreender quem possui esta deficiência e que tem o 

objetivo de participar na vida cultural. Numa perspetiva teórico-prática têm surgido várias 

iniciativas com a finalidade de desenvolver conhecimento relacionada com a ideia do que 

é uma deficiência/incapacidade, tal como as questões sociais que emergem interligadas 

com o desafio da acessibilidade. Como tentativa de expor soluções para o presente 

problema, nomeadamente tem sido promovida a participação completa e igualitária para 

pessoas com incapacidade por parte das instituições museológicas, o incentivo à criação 

de debates e de conversas significativas, a consciencialização para a importância do 

acesso igualitário e, por fim, a criação de um espaço recetivo que os incentive a visitarem 

museus/galerias.  

As instituições museológicas, como é o caso do British Museum, The Victoria and Albert 

Museum e o Tate Modern, têm explorado a consciencialização da sociedade para a 

primordialidade das pessoas cegas e com baixa visão para que se sintam compreendidas 

e para que a qualidade de serviços e oportunidades oferecidas sejam as mesmas que se 

destinam aos normovisuais, têm-se idealizado estratégias de combate à exclusão cultural 

como a construção de programas de acesso com o instituto de lhes proporcionar livre 

acesso.  
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Os melhores programas de acesso, agora e no futuro, são aqueles que procuram 

ativamente a entrada de cegos e deficientes visuais, artistas, académicos e atividades, 

que vão pressionar para mais práticas de inclusão que irão enriquecer a cultura no 

geral.  (trad. minha. Levent, 2013)  

Nina Levent, no artigo «Guest Editors’ Introduction: Museum Experience and 

Blindness», em 2013, aborda os programas de acesso como instrumentos que se 

demonstram relevantes para as práticas inclusivas favoráveis e para o melhoramento do 

acesso à cultura, tanto nos dias de hoje como para o futuro, para todos aqueles que assim 

pretenderem ter acesso às várias formas de representação artística. Nina afirma que os 

melhores programas de acesso são aqueles que procuram a entrada de pessoas com 

deficiência visual, o que é questionável, uma vez que os normovisuais não estão incluídos, 

cria uma ideia de exclusão. Esta situação vai relevar, novamente, que os cegos ou pessoas 

com baixa visão estão distanciados por estarem inseridos num pequeno grupo o que 

enaltece as suas diferenças, uma vez estão num programa destinado para todos os 

visitantes.  

Segundo Kojiro Hirose, professor associado ao Museu Nacional de Etnologia do Japão, 

em Osaka, no artigo «Research on Methods of “Touching the World” - The Aim of the 

Exhibit Area of Tactile Learning in Japan’s National Museum of Ethnology», sugere 

outra realidade distinta à que foi referida. Em 2013, afirmou que os museus não têm 

grandes opções a oferecer às pessoas que possuem dificuldades visuais 

independentemente do nível de incapacidade. Apenas 1% dos visitantes anuais são cegos 

ou com baixa visão devido às condições que lhes são oferecidas.  

Os programas de acesso são uma das várias estratégias idealizadas para o combate à 

exclusão cultural. O intuito de contornar esta realidade por vezes encaminha as 

instituições a que se centre apenas nestes indivíduos, criando exposições, workshops e 

atividades exclusivamente direcionadas para eles. 

 «Admitindo que o respeito pelas minorias é a missão dos estabelecimentos públicos, 

não é discriminação invertida realizar uma exposição para deficientes visuais no 

museu nacional?» (trad. minha. Hirose, 2013)  

O autor, por outras palavras, pretende enfatizar a ideia de que seria discriminação inversa 

se apenas nos centrássemos em atividades direcionadas para os indivíduos cegos ou com 

baixa visão esquecendo-se dos restantes, daqueles ditos «normais», não lhes dando a 

oportunidade de conseguir aceder às obras de arte. Apesar deste tipo de público ser o 

principal alvo para a missão de inclusão, é importante que através destas estratégias se 
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criem meios para que sejam inseridos e que não se sintam diferenciados dos restantes 

visitantes. Um exemplo que se poderia apresentar de uma ação de cariz discriminatória 

reversa, seria a criação de uma exposição direcionada apenas para pessoas com 

dificuldades visuais, tal como autor referiu, por essa razão o objetivo de inclusão deve 

estar direcionado para ambos os públicos.  

Por fim, os museus de arte ao olharem para estes indivíduos como um público 

desvalorizado e «especial» porque possui uma determinada patologia que lhe obriga a ter 

apoio no acesso, em vez de uma condição que pode ser contornada, continuará a incutir 

a exclusão. Para além dos instrumentos de acesso sugeridos por alguns museus 

internacionais, como os referidos anteriormente, as instituições devem garantir a 

consciencialização por parte de toda a sociedade face às pessoas com deficiência visual e 

à sua condição. Note-se que o facto de ser garantido o direito cultural às pessoas com 

deficiência por meio da acessibilidade beneficia o individuo com uma patologia, mas 

também a toda diversidade públicos do museu que deseja frequentar uma exposição de 

arte, independentemente da sua condição causada por nascença, acidente, envelhecimento 

ou por ser acompanhante de alguém.  
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1.2.3. Questões comportamentais  

 

Atualmente, o mundo das artes visuais e de todos os meios digitais existentes necessitam, 

na sua maioria, de uma dependência visual. Maioritariamente, a visão é o centro das artes 

visuais, apesar de outros sentidos como o olfato, o tato e a audição serem igualmente 

importantes (Cachia, 2013) e poderem ser considerados para estas práticas.  

Os cidadãos devem ter a possibilidade de usufruir e disfrutar da arte com segurança, 

conforto e autonomia em qualquer lugar, exposição e alcançar a informação que é 

disponibilizada, só assim tendo os seus direitos culturais ouvidos e respeitados. No 

entanto, obstáculos como a carência de formação por parte das equipas dos museus 

influência a experiência museológica de forma negativa, interferindo nesses mesmos 

direitos. Deste modo, é necessário que esta questão se converta num primado para todos 

os profissionais que entram em contato com estes visitantes. Revela-se importante que as 

especificidades que cada um possui sejam compreendidas, pois só desta forma é que 

conseguirão auxiliá-los e agir em conformidade com as diferenças de cada um.  

A acessibilidade destina-se a garantir que qualquer visitante é acolhido quando tem o 

objetivo de conhecer um espaço e, especialmente, quando pretende participar nas 

atividades sem se confrontar com a necessidade de depender de atendimento especial que, 

ainda que não seja a intenção, contribui para a discriminação. Este problema não se 

prende apenas com questões de cariz social, mas também com as físicas que perduram e 

interferem no aproveitamento dos serviços que são oferecidos pelos equipamentos 

culturais. 

O facto de alguém estar perante uma obra de arte e não ter a capacidade de a «observar» 

é um dos maiores motivos que desperta o sentimento de exclusão e de diferença. Se nos 

colocarmos na posição de um indivíduo com problemas visuais numa visita a um dos 

sítios turísticos mais conhecidos e não conseguir vivenciá-los, apreciá-los, deduzimos que 

haverá um sentimento de frustração. Para além do mais, dificulta a aproximação entre as 

obras e os visitantes com deficiência, tornando-se importante a criação de um ambiente 

em que todos os membros da sociedade consigam participar completamente nas 

atividades, independentemente de barreiras cognitivas, física ou socias. 

O turismo é experienciado por diferentes pessoas em diferentes ambientes (sociais e 

físicos), tornando a perspetiva da WHO apropriada para salientar as ligações entre a 

incapacidade e o ambiente. Esta abordagem está em linha com o modelo da 

incapacidade que levanta problemas como a construção social da deficiência como 
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um estado de marginalização e chama a atenção para problemas sociais como 

potenciais barreiras mais do que apenas os aspetos físicos do ambiente.  (Poria, 

Reichel & Brandt apud Shaw & Coles, 2009) 

O turismo é um setor notável procurado por todos os tipos de público em diferentes 

ambientes, mas que, no entanto, exige estratégias para que o processo de inclusão não 

seja colocado em causa e não serem criadas barreiras de cariz social. Por esta razão, Shaw 

e Coles afirmam que as capacidades que cada indivíduo possui deve estar de encontro 

com o ambiente em que estão presentes para que todos os membros da sociedade sejam 

integrados. Numa forma geral, o comportamento de um turista numa exposição é de estar 

em pé ou sentado a observar as obras de arte e, posteriormente, considerar o que tem 

perante a sua visão, o que se transformará em conhecimento. Assim sendo, os museus 

devem ter o cuidado de proporcionar um ambiente mais favorável e adequado para que a 

experiência tenha valor.  

O surgimento de um novo paradigma em que toda a comunidade, sem exceção, se 

encontra em igualdade de circunstâncias, independentemente de limitações físicas ou 

intelectuais, tem sido idealizado. Por esta razão, têm sido recrutados apoios necessários, 

de forma a permitir que todos os indivíduos atinjam os mesmos objetivos que os restantes 

visitantes, ainda que por caminhos diferentes.  As organizações culturais, as associações 

e as instituições museológicas defendem a importância de estratégias inclusivas, como 

por exemplo, as experiências táteis, o uso de catálogos em braille ou ampliados, os 

áudioguias, os guias no pavimento, o uso de uma linguagem adequada a todos os públicos. 

Para além disso, considero que seja igualmente importante a realização de conferências 

que apelem à sensibilidade da sociedade para compreender estes indivíduos e assim 

combater os padrões impostos. Torna-se indispensável a educação artística tanto por parte 

de quem visita o museu, como de quem recebe o público. 

A educação pela arte nasceu na segunda metade do século XX, com o pioneiro Herbert 

Read que teve como destaque a sua obra «Education through art» com influências do 

filósofo Platão que acredita que a arte deverá ser a base de toda a educação. H. Read, na 

sua obra, clarifica os conceitos de educação e arte, analisando a sua união indissolúvel e 

a sua importância a todos os níveis de desenvolvimento de uma pessoa. (Lopes apud 

Sousa, 2016) Importa que os museus estejam abertos ao público e que sejam acessíveis a 

todos, todavia, a mentalidade que se tem face a um indivíduo com deficiência, deve ser 

divergente da que se tem com uma pessoa «normal». (Hirose, 2013) 



17 
 

Cátia Lopes, no artigo «Arte inclusiva: O Projeto PARTIS UNIVERSO283», em 2016, 

refere a importância de ter cuidado na forma que se interage com a comunidade uma vez 

que existe muita diversidade de públicos e cada um possui diferentes especificidades. 

Para além da questão da deficiência visual, os conhecimentos e a capacidade de absorver 

informação muda de pessoa para pessoa, independentemente se tem alguma incapacidade 

ou não.  

(…) para uma educação para as artes associados à comunidade, é necessário um 

cuidado com o meio em que se insere, com as especificidades do grupo, gostos, 

tradições, culturas locais, de forma a criar uma aproximação com a mesma, e até 

fomentar a cultura local, numa valorização local e do território. (Lopes, 2016)  

Torna-se, assim, significativo que o staff seja formado para compreender de que forma 

deve tratar quem tem este tipo de deficiência no caso de necessitarem de apoio e, 

principalmente, saberem como se comportar junto deles de forma a que não fiquem 

incomodados ou constrangidos. Nesta perspetiva, surgem as questões políticas no 

panorama educacional, uma vez que as instituições museológicas devem ter a 

preocupação de formar as pessoas que trabalham com estas pessoas diretamente. Apesar 

da programação de acesso ser feita por uma equipa dedicada, exclusivamente a esse setor 

do museu, (Martins, 2013) os restantes devem saber como atuar face à sua presença. 

Sandra Mendonça no artigo «O Papel das Artes Visuais no Processo de Inclusão de 

Alunos com NEE» citou Perrenoud que afirmou que  

«(…) as novas políticas organizacionais e pedagógicas, impõem uma mudança de 

atitude, não só daqueles diretamente ligados ao cenário escolar, como também de 

toda a comunidade envolvente e, por contágio, de toda a sociedade.» (Mendonça 

apud Perrenoud, 2014) 

Ainda que as instituições museológicas devam ter a preocupação de formar aqueles que 

estão envolvidos com os museus, note-se que é igualmente importante que toda a 

comunidade esteja envolvida na mudança de atitude, tal como Perrenoud afirmou. Desta 

forma, torna-se relevante que as novas políticas organizacionais e pedagógicas não sejam 

limitadas a um determinado grupo, mas destinadas a todos aqueles que esteja direta ou 

indiretamente relacionados com a cultura.  

Os museus que adotam o uso das visitas táteis, como por exemplo, o MoMA, o Whitney 

Museum, The Victoria and Albert Museum, The British Museum e o The Royal Academy 

(Martins, 2014) têm que ter em consideração o comportamento das pessoas que os 

visitam. (Hirose, 2013) Devido a questões de conservação, é necessário que saibam lidar 

com os objetos com gentileza, apreciar os objetos de forma honrada e, por fim, dialogar 
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com os objetos através da imaginação e da criatividade. Neste caso, os visitantes devem 

ser educados e criarem noções sobre como «estar» face a uma obra de arte, como criar 

um diálogo e que a visão não é um elemento crucial. Para que consigam incutir estas 

ideias, é necessário que os profissionais, num primeiro, compreendam todo este processo. 

Em suma, os guias devem aprender novas formas de construir questões para noção da 

compreensão dos visitantes no seu empenho e participação. (Hirose, 2013) Para além do 

mais, devem falar de forma repetida, lentamente e espaçada, visto que uma pessoa com 

deficiência visual tem de assimilar mais informação do que as restantes. 

As experiências táteis são importantes na medida em que permitem que as pessoas com 

deficiência visual não fiquem dependentes das descrições orais ou escritas que são 

solicitadas pelos profissionais, explorando os objetos de forma autónoma. Assim, também 

é possível refletir e criar memórias sobre os detalhes que vão recolhendo através do tato. 

Em 2016, Susana Mesquita e Maria Carneiro, no artigo «Accessibility of European 

museums to visitors with visual impairments», citam Candlin que admite que  

«(…) estratégias deste género são valorizadas, devido à oportunidade que oferecem 

às pessoas com deficiência visual de perceber a forma, a textura, o peso e outras 

propriedades dos objetos com maior precisão». (Mesquisa e Carneiro, 2016)  

Dito por outras palavras, Candlin presume que as experiências táteis são o método que 

oferece oportunidades mais satisfatórias aos indivíduos cegos ou com baixa visão, o que 

consequentemente lhes possibilita o melhor aproveitamento da experiência estética. Não 

descartando outras estratégias que possam ser igualmente favoráveis, de facto, uma vez 

que não podem usar a visão têm a alternativa de utilizar outros sentidos, como neste caso. 

Note-se que conseguem alcançar determinados pormenores que apenas olhando não 

conseguiriam compreender, revelando-se, assim, uma interação mais íntima.  

Os museus também têm interagido com os seus visitantes através de atividades, como por 

exemplo, workshops. Por vezes, há atividades que permitem o manuseamento das obras 

que estão inseridas em exposições temporárias ou nas permanentes. Ainda que esta 

possibilidade de toque seja apresentada, alguns indivíduos com deficiência visual 

preferem que sejam complementadas com descrição verbal, uma vez que facilita a 

assimilação de informação. 

Workshops que permitem o manuseio, o olhar atento, a discussão e a expressão 

pessoal são talvez os mais úteis (Kirby, 1991:118) e, se organizados com 

sensibilidade e ao longo do tempo, alguns workshops podem oferecer novos 

interesses e envolvimentos. (trad. minha. Hooper-Greenhill, 1994) 
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As diferentes soluções devem-se ao facto de existirem inúmeras particularidades entre os 

indivíduos com problemas de visão, neste caso, especificamente os cegos e os que têm 

baixa visão. Como tal, dentro do mesmo grupo, devem ser distinguidas diferentes escalas. 

Observando a situação desta perspetiva, e como foi referido anteriormente, é necessário 

que os profissionais dos museus tenham esse conhecimento para que consigam auxiliar 

cada pessoa de forma diferente e adequada para que o sentimento de exclusão e frustração 

não se intensifique. Os programas de acesso são uma das soluções, no entanto, existem 

outros mecanismos que os museus podem adotar para apoiar estes indivíduos. O recurso 

a maquetes ou a plantas do edifício são um dos exemplos que podem facilitar a deslocação 

dos deficientes visuais no interior do museu, facilitando a compreensão das caraterísticas 

arquitetónicas e o enquadramento do edifício.  

A ênfase que as instituições museológicas dão à deficiência motora intensifica a questão 

da desigualdade uma vez que as soluções apresentadas são, geralmente, destinadas a este 

grupo. Revela-se, desta forma, uma inexistência acentuada de guias no pavimento num 

percurso expositivo ou até mesmo na entrada do museu. Estes guias têm o objetivo de 

avisar o visitante de mudanças de direções, o início de escadas ou zonas de avanço, ou 

até direcionar para a entrada do museu. Outra solução que Patrícia Martins referiu no 

artigo «A inclusão social tem influência nas práticas museais? O acesso dos públicos com 

deficiência» (2013) foi o uso de uma cor contrastante em relação ao solo, o que se poderia 

revelar como uma solução para as pessoas com baixa visão que poderiam usar as cores 

como pontos de referência.  

De acordo com o Instituto dos Museus, uma das razões para a existência deste espaço 

museológico é o de se abrir à comunidade. Eilean Hooper-Greenhill citou Pittman no 

livro «Museums and their visitors», em 1994, referindo que a educação é uma 

componente chave na razão de ser de cada museu, visto que é importante que instrua os 

seus visitantes. O principal objetivo de um museu deve ser o de educar o seu público, mas 

também os profissionais, de forma a que saibam lidar com as diferenças expostas entre 

os vários grupos que surgem.  

A Fundação Americana para os Cegos publicou diretrizes para ajudar os guias de museus 

a trabalhar com pessoas cegas e com deficiência visual. (Hooper-Greenhill apud Groff e 

Gardner, 1994) É necessário que se adaptem às especificidades de cada grupo 

(independentemente da tipologia) para que tenham a possibilidade de os envolver num 

ambiente inclusivo. No caso de determinado comportamento não for o mais adequado 
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face a um indivíduo com necessidades especiais, isso causará desconforto, o que será um 

fator negativo para um novo regresso.  
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1.2.4. Questões comunicacionais  

 

Atualmente, na sociedade, as relações que vão sendo estabelecidas entre os indivíduos e 

os espaços museológicos contribuem para a inclusão social e cultural. Como tal, os 

indivíduos portadores de uma deficiência, enquanto membros da sociedade e possuidores 

de direitos como aqueles que não têm deficiência, não devem ser esquecidos. No entanto, 

para que essa relação seja simplificada é necessário que existam cuidados adequados para 

que a sua participação na vida cultural possua a mesma qualidade, ou o mais semelhante 

possível à dos restantes membros.  

Segundo Romeu Sassaki, investigador brasileiro na área da educação, da autonomia e dos 

direitos das pessoas com deficiência, o atual paradigma da inclusão consiste em 

«tornarmos toda a sociedade num lugar viável para a convivência entre pessoas de todos 

os tipos e condições na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades». 

(Ferreira apud Sassaki, 2011) Posto isto, os museus e as galerias de arte têm se 

empenhado no processo de desvinculação do modelo curatorial convencional nos espaços 

expositivos. Desta forma, apresentam novas formas de contribuição para as 

representações artísticas, modificando os mecanismos tradicionais devido à importância 

de estabelecer uma ligação com as necessidades dos seus visitantes. 

No livro «Museums and their Visitors», em 1994, Hooper-Greenhill citou Hodge e 

D’Souza que referem que os museus não são apenas protetores, mas também 

comunicadores. A ideia dos museus enquanto apenas protetores das obras de arte e da 

representação dos seus artistas, tem vindo gradualmente a sofrer mutações. Devido a 

todas as dificuldades que os deficientes visuais encaram devido à falta de oportunidades, 

salienta-se a importância de os museus agirem, também, enquanto comunicadores. Sarraf, 

no documento «Reabilitação do Museu: Políticas de Inclusão Cultural por meio da 

Acessibilidade», em 2008, referiu que eventos culturais, como por exemplo exposições 

ou outros serviços que os equipamentos culturais disponibilizam, devem estar ao alcance 

de todos os consumidores através de meios de comunicação percetíveis e que sejam de 

utilização clara, permitindo que sejam autónomos.  

As novas políticas culturais, pós 25 de abril, têm influenciado os museus que têm tentado 

aproximar-se do público, para tal desenvolvem estratégias para que todos os visitantes 

com ou sem incapacidade tenham a possibilidade de alcançar a informação partilhada, 

visto que é um direito que possuem. O processo de comunicação ocorre através de dois 
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lados para que seja bem-sucedido, quer isto dizer, tanto o remetente quanto o destinatário 

da mensagem devem compartilhar dos mesmos conceitos básicos. (Hooper-Greenhill, 

1994)  

Ana Carneiro Ferreira na dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Museologia e Património, em 2011, no Rio do Janeiro, referiu que julga ser necessário 

assumir uma mudança na forma como estes indivíduos são atendidos, para além de que é 

importante ter os recursos e os instrumentos apropriados para conseguir receber todo e 

qualquer tipo de público. Note-se que é relevante que sejam desenvolvidas estratégias de 

comunicação por uma questão de contorno aos obstáculos comunicacionais e, desta 

forma, alcançar os interesses dos deficientes visuais para que não se sintam diferentes 

nem dependentes de alguém. No momento em que obtêm a mesma informação que os 

normovisuais têm disponível e que lhes permite uma melhor experiência artística e 

cultural, será neste instante que estes obstáculos (os comunicacionais) serão colocados 

em causa. 

O acesso à informação, no mais amplo sentido, é acesso ao conhecimento, e este é 

vitalmente importante para nós não continuarmos sendo menosprezados e 

dependentes das pessoas que enxergam. Nós não precisamos de piedade nem de ser 

lembrados que somos vulneráveis. Precisamos ser tratados com igualdade – e 

comunicação é a forma de realizar isto. (Ferreira apud Braille, 2011)  

O acesso à informação é uma das várias formas de aceder ao conhecimento. Louis Braille, 

por outras palavras, refere-se ao combate dos obstáculos existentes face ao acesso da 

informação como uma questão importante que permitirá que todos aqueles indivíduos 

com deficiência visual, independentemente do grau, não sofram de discriminação que 

leva à desigualdade em comunidade e que, consequentemente, se deixem de sentir 

dependentes daqueles que veem. O sentido de dependência relembra-os que possuem uma 

fragilidade que, por vezes, os torna vulneráveis em comunidade. Torna-se assim, 

importante a oferta de mecanismos que lhes facilite o acesso à informação e qualquer 

tipologia de comunicação para que tenham à sua disponibilidade toda a informação 

necessária para que estejam integrados intelectualmente e culturalmente. 

Os museus enquanto instituições devem assegurar que todos os indivíduos, 

independentemente de serem ou não portadores de uma deficiência alcancem toda e 

qualquer informação para que tenham a possibilidade de construir e promover 

conhecimento. A responsabilidade social, neste caso, por parte dos museus, deve ser a de 
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garantir que os seus visitantes recebam informação sobre os serviços de forma adequada 

para que possam desfrutar de oportunidades tal e qual as pessoas sem deficiência.  

Confrontamo-nos com a realidade de que existe falta de informação acessível, mas que, 

no entanto, pode ser obtida através de outros sentidos que não a visão, como por exemplo 

através de informação oral ou tátil. É um aspeto ainda desafiante para os museus e que 

nem todos ainda a tornaram possível de ser realizada. Por isto, deve haver sempre a 

preocupação, por parte do museu, de compreender o tipo de público que irá enfrentar e 

analisar quais as melhores formas de transmitir informação para que ela seja bem 

interpretada, de modo que a interação entre o visitante e o museu seja fluída.  

«A mensagem foi realmente entendida?» (trad. minha. Hooper-Greenhill, 1994) 

Têm sido utilizados diferentes instrumentos de comunicação alternativos como catálogos, 

textos em braille ou em formato ampliado para que se consiga compreender se a 

mensagem que os museus pretendem transmitir chegou a todos os visitantes. Porém, ainda 

que apresentem efeitos positivos, como no caso dos textos em grande formato, em que a 

maioria do público, incluindo os bifocais, têm a possibilidade de os utilizar. Os catálogos 

ou guias, também em formato ampliado, podem ser úteis, pois podem ser levados para 

casa para, posteriormente, serem estudados. No entanto, os textos em braille são úteis, 

mas apenas uma pequena percentagem consegue ler braille. Para além de que se deve ter 

em atenção à posição em que colocam esses textos para que não se torne exaustivo ao fim 

de um tempo. (cf. Hooper-Greenhill, 1994) 

Enquanto instituição, o museu deve ter a preocupação de levantar esta questão como 

forma de inclusão de todos aqueles que os visitam. É crucial que a informação que 

determinado indivíduo recebe esteja apta para ser interpretada, para tal deve estar 

disponível e de forma acessível. Por este motivo, as instituições museológicas têm 

adotado o uso de outro tipo de linguagem para alcançar os indivíduos portadores de 

deficiência visual, como por exemplo, através do uso do braille. A realidade é que existem 

vários métodos de comunicação que conseguem alcançar qualquer indivíduo com 

incapacidade e para que desta forma a qualidade da visita seja melhorada.  

Existe falta de informação acessível, mas que, no entanto, pode ser obtida através de 

outros sentidos que não a visão, como por exemplo informação oral ou tátil. É um aspeto 

ainda desafiante para os museus e que nem todos ainda a tornaram possível de ser acedida. 
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(cf. Mesquita e Carneiro, 2016) Por fim, também têm explorado o uso de palestras, visitas 

guiadas, sessões de curadores, demonstrações, grupos de discussões e eventos.  

«Palavras criam relações de poder e sustentam inclusões ou exclusões.» (trad. minha. 

Hooper-Greenhill, 1944) 

Os museus e as galerias preocupam-se, fundamentalmente, com os objetos que possuem, 

porém, esquecem-se do facto de que são contextualizados por palavras. Por essa razão, 

as palavras criam relações entre as obras e os visitantes e auxiliam na sua forma de as 

explorar, o que se irá revelar em inclusão ou exclusão. Ainda que as palavras tenham esse 

poder, pode-se tirar proveito do uso das imagens. A relação que existe entre os objetos e 

as imagens também apresenta uma capacidade de carregar muitos significados. Desta 

forma, os artefactos podem ser explorados e apresentados de inúmeras maneiras para que 

todos as pessoas se sintam capazes de os «observar» e os interpretar livremente. O uso de 

uma nova abordagem tem-se revelado importante, como é o caso da descrição dos objetos, 

sendo nomeados e, em seguida, descritos em termos do seu material, forma e utilidade. 

Por fim, note-se que a era tecnológica também tem apresentado resultados positivos neste 

contexto devido à evolução da comunicação e da divulgação de informação. 
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2. Perspetiva Teórica Nacional 

2.1.Panorama geral 

 

Na sociedade contemporânea, pessoas cegas ou com baixa visão continuam a ser 

excluídas no contexto social, por serem consideradas inferiores e sem capacidades devido 

à falta que têm de um dos sentidos. A situação faz com que se isolem, quer de forma 

consciente ou inconsciente, o que leva a um afastamento do contexto cultural. Por esta 

razão, as instituições culturais e museológicas, bem como as associações que representam 

estas pessoas, devem exercer um papel de destaque no processo de inclusão.  

Os problemas museológicos de acessibilidade são inúmeros e totalmente distintos entre 

si, independentemente de serem políticos, sociais, de mentalidade, comunicacionais ou 

de outro tipo, todos devem ser refletidos individualmente. A responsável dos Serviços de 

Educação na Fundação Dr. António Cupertino, Sónia Santos, no artigo «Acessibilidade 

Museológica: Consciencialização, Adaptação e Inclusão: O caso do Museu do Papel 

Moeda da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda» pôs em causa a posição que os 

museus ocupam face a este problema. Por isso, questionou-se «Estarão todos os museus 

preparados para receber pessoas com necessidades especiais?» (Santos, 2011) 

Para serem inclusivos, os museus têm de explorar vários campos para além dos problemas 

físicos, como é o caso dos logísticos, comportamentais, comunicacionais e inúmeras 

outras questões, para receber os visitantes com necessidades especiais. Vários museus 

creem estar aptos para o acolhimento de qualquer público, qualificando-se como 

inclusivos. Porém, não podem ser totalmente qualificados como tal, porque, 

maioritariamente, as soluções são destinadas a um grupo específico de indivíduos, 

excluindo involuntariamente outros, não oferecendo oportunidades e escolhas para todos 

os que os visitam frisando o direito à igualdade de oportunidades.  

Janete Monteiro, em 2012, no artigo «Os desafios dos cegos nos espaços sociais: Um 

olhar sobre a acessibilidade», em contexto político apontou as adversidades das pessoas 

com deficiência neste panorama. É fundamental que sejam observados enquanto pessoas 

que possuem direitos, mas também deveres, e que consequentemente devem ter a 

possibilidade de se dirigir a um espaço museológico com total liberdade. Existem 

dificuldades em ver os direitos de cada um assegurados uma vez que a deficiência visual 

ainda é um pouco banalizada em comparação à deficiência motora. Como tal, ao utilizar 
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a deficiência visual como referência, a disponibilização de outros meios inclusivos como 

cães-guias ou colocação de guias no pavimento seria símbolo de progresso.  

As várias barreiras – de mentalidade, comunicacionais, políticas – intercalam-se com as 

barreiras sociais, o que faz com que se distingam como as mais difíceis de combater. O 

problema da mentalidade e, consequentemente da sociedade, faz com que as instituições 

museológicas interpretem o conceito da acessibilidade como um problema físico, 

focando-se, especialmente, nas caraterísticas da deficiência motora, criando e oferecendo 

estratégias através de elevadores e/ou rampas que ajudem visitante com nessa 

necessidade. (cf. Martins, 2015) O facto da questão da acessibilidade ser vista, 

principalmente, como um problema a nível físico, esquecendo-se dos outros obstáculos 

vigentes no espaço museológico, causará um impasse para o progresso da inclusão 

cultural.  

A banalização do que é a deficiência visual é um problema que está presente. Esta 

situação deve-se à falta de conhecimento e à fraca tentativa de compreender no que 

consiste a condição. Oliver Sacks, neurologista e escritor do livro «A Ilha sem Cor», 

publicado em 1998, argumentou positivamente e com relevância ao enfatizar que para 

conseguirmos entender estas pessoas com necessidades especiais devemos pensar como 

é que veem e como seria vivermos num mundo onde não temos controlo da nossa visão.  

Desta forma, somos «obrigados» a questionarmo-nos sobre a possibilidade de a maioria 

da população ser cega. O livro de H.G. Wells «O País dos Cegos» (1911), exemplifica 

através de uma ilha onde, há catorze gerações, a população é cega, o que fez com que o 

conceito de visão fosse desaparecendo gradualmente.  

De início, o viajante de Wells mostra desprezo pelos cegos, vendo neles seres 

aleijados, dignos de piedade – mas as posições em breve se invertem, e ele descobre 

que os habitantes do vale o consideram um demente, sujeito a alucinações produzidas 

pelos órgãos irritáveis e móveis que possui no rosto. (Sacks, 1998)  

O desprezo pelas pessoas com deficiência visual e o facto do viajante de Wells considerar 

que são merecedores de pena deve-se aos padrões sociais impostos. Rapidamente, os 

papéis ficam invertidos, uma vez que estas pessoas que geralmente são a minoria, neste 

caso, eram a maioria. Sacks, conclui que o problema da exclusão se deve aos padrões de 

normalidade impostos pela sociedade. Por fim, Senas Martins, na sua tese de 

doutoramento intitulada por «Lugares da Cegueira: Portugal e Moçambique no trânsito 

de sentidos», em 2011, afirmou que acredita que a opressão social tende a ser ocultada 

por uma atitude condescendente e paternalista por parte dos poderes e da sociedade.  



27 
 

Se a sociedade mantiver conservada a ideia de que as pessoas com deficiência visual não 

têm capacidade de assimilar a cultura de forma autónoma, independentemente do uso de 

meios disponibilizados, haverá isolamento e, consequentemente, exclusão, o que não lhes 

dará motivação para se deslocarem até aos museus. Para além disso, a consciencialização 

para a importância dos restantes sentidos, que não a visão, que poderão ser explorados, 

conduzirá a um maior aproveitamento das capacidades de cada um. Exemplo dessa 

situação é o uso do tato ou do olfato, uma vez que no caso das pessoas com baixa visão 

ou aqueles que não nasceram cegos podem-se basear nas suas memórias ou imaginação. 

Por esta razão, as barreiras comunicacionais podem ser desafiantes, pois, por vezes, 

acontece que os indivíduos que foram perdendo a visão gradualmente, vão perdendo 

memórias, deixando de conseguir imaginar ou recordar determinado objeto. Não se deve 

interagir com estas pessoas da mesma forma que se faz com aqueles ditos «normais», 

uma vez que, ainda que se tente criar inclusão e igualdade, esta tática incita à exclusão, 

devido às particularidades de cada um que devem ser tidas em consideração. 

Desde a sociedade, no geral, até ao Estado, devem todos refletir se os museus estão 

realmente preparados para neutralizarem o problema que é a exclusão cultural. No 

entanto, mantem-se a questão se a sociedade está inserida nas ações integracionistas que 

têm sido desenvolvidas e se se questionam sobre o que se tem feito neste âmbito. No caso 

da sociedade continuar a olhar para a questão do acesso enquanto um problema motor, 

ignorando as outras deficiências que um indivíduo pode ser portador, como é o caso da 

visual, não estarão realmente preparados para receberem todas as pessoas que tem 

necessidades especiais.  

 

 

  



28 
 

2.2. Desafios à acessibilidade   

2.2.1. Questões políticas 

 

Nos dias de hoje, em Portugal, as pessoas com deficiência ainda são encaradas como 

indivíduos marcados por fortes condições de marginalização social e de exclusão 

económica. Esta situação demonstra que ainda não foram desenvolvidos apoios 

suficientes para resolver os problemas que os deficientes vivem. No encerramento das 

comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, em Odivelas, o 

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que já foi feito bastante, mas 

que não é o suficiente. (cf. Observador, 2018) 

Isto torna bastante importante questionar sobre a forma como a deficiência é pensada em 

Portugal. Na sociedade contemporânea, é evidente que as pessoas com deficiência ainda 

se encontram entre os estratos populacionais que mais sofrem de marginalização nas 

atividades centrais da sociedade. (cf. Senas Martins, 2017) A arte carateriza-se como 

património cultural público, como tal é importante que o acesso seja facultado ao público. 

Atualmente, constamos que ainda não existem apoios suficientes para combater o 

problema da acessibilidade. O Governo tem de desempenhar um papel crucial, para além 

de contribuir para a sensibilização da sociedade, precisa de criar meios – técnicos e 

financeiros – e legislação antidiscriminatória 

De acordo com a Lei Quadro dos Museus, publicada em 19 de agosto de 2004, a função 

dos museus nacionais é de contribuir para assegurar a concretização do direito à cultura 

e à fruição cultural, tal como desempenhar um papel promotor da inovação e do 

incremento de atividades experimentais. A Lei Quadro dos Museus Portugueses baseia-

se no conhecimento da realidade portuguesa e envolve representantes da APOM, do 

ICOM, da ANMP, diretores de museus e docentes universitários que definiram o conceito 

de museus nos termos de «(…) facultar o acesso regular ao público e fomentar a 

democratização da cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade» 

(Lei Quadro dos Museus, 2004: art. 3º). O objetivo centra-se em promover o rigor técnico 

e profissional das práticas museológicas, estabelecer os direitos e deveres de cada e, por 

fim, afirmarem-se como um serviço público e uma instituição aberta à sociedade.  

No momento em que se nega o acesso às pessoas com cegas ou com baixa visão para 

além de existir a possibilidade de se estar a desperdiçar potencial humano, estão a ser-

lhes negados os seus direitos civis na participação da vida cultural. Devido à falta de 
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conhecimento sobre o problema que envolve a deficiência visual, a sociedade construiu 

barreiras que se resumem à falta de respostas que obtêm em relação às necessidades das 

pessoas com essa «anomalia». (cf. Martins, 2015) Surgem situações em que a culpa é 

atribuída às limitações físicas, considerando que estas são completamente impeditivas da 

vida social. Desta forma, acaba por se criar um forte vínculo entre a questão da 

inferioridade e a impossibilidade de obter uma experiência social semelhante à de 

qualquer outro indivíduo. (cf. Senas Martins, 2017) Esta perspetiva deve-se ao modelo 

médico tradicional que justifica a deficiência nas suas raízes com base em conceções 

biomédicas.  

Esta abordagem é caraterizada por um enfoque nas deficiências biológicas que se tornam a 

base para categorizações médicas e sociais, e uma justificação para todas as desvantagens 

vividas por pessoas com deficiência. (Barnes, Oliver & Barton, 2002)  

A visão médica, tal como Senas refere, perspetiva a deficiência como uma «anomalia», 

uma falha, uma perda ou disfunção do corpo. A perspetiva de que a deficiência é um 

problema «individualizado e essencializado» (Senas Martins, 2017) faz com que a 

sociedade as observe como uma «tragédia pessoal» (Pinto apud Oliver, 2012) e, desta 

forma, o cego e o amblíope é visto como uma vítima indefesa, alguém que é dependente 

dos outros e vulnerável e, portanto, a necessitar de cuidados e proteção. (cf. Pinto, 2012) 

Como forma de opressão social é utilizado o elemento biológico individual da deficiência 

que é tomado como justificação suficiente para a compreensão da sua não participação 

nas atividades centrais da sociedade. De acordo com Senas Martins, torna-se importante 

compreender a causa de não ser desenvolvido um papel nas políticas sociais, no sentido 

de disponibilizar às pessoas com deficiência igualdade de oportunidades no acesso às 

diferentes áreas da cultura. Esta falta deve-se à esmagadora marginalização que as pessoas 

com deficiência visual vivenciam na sociedade contemporânea e ao «ciclo vicioso de 

invisibilidade» que acaba por as retirar dos espaços sociais e económicos.  

«(…) nada disso nos deverá afastar da convicção de que o não lugar que as pessoas 

com deficiência tendem a ocupar nas nossas sociedades se deve à persistência de 

uma estrutura excludente.» (Senas Martins, 2017)  

A deficiência é considerada como causadora de incapacidades e, anteriormente, empunha 

o estatuto dominante de pessoas dependentes e submissas. Desta forma, torna-se claro 

que esta «estrutura excludente» (Senas Martins, 2017) se deve à ideia das pessoas com 

deficiência de não terem um lugar na sociedade e que para o conquistarem devem ser os 

mesmos a trabalhar para tal. Assim, o modelo médico sugeria ajudas, tais como 
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intervenções médicas, terapêuticas e psicológicas para saberem lidar com as suas 

deficiências. Sofriam, assim, uma constante pressão social para que se adaptassem às 

normas e exigências construídas em volta de uma conceção normativa.  

Nas décadas de 70 e 80 de século XX este modelo foi fortemente criticado e veio mesmo 

a ser rejeitado pelos estudiosos da deficiência e pela comunidade das pessoas com 

deficiência em todo o mundo, surgindo o modelo social de deficiência como oposição. 

Na sociedade capitalista, a deficiência tem sido vista como tudo aquilo que impõe 

restrições às pessoas com determinada deficiência, nomeadamente preconceito 

individual, discriminação institucional, edifícios inacessíveis e obstáculos à participação 

da vida cultural. (cf. Pinto apud Oliver, 2012) O modelo social de deficiência pretende 

apresentar uma visão radicalmente nova, que situa o problema na sociedade e não nas 

limitações dos indivíduos. (cf. Pinto, 2012) A marginalização e as dificuldades vividas 

por pessoas com deficiência deixaram de ser situações justificadas pelas deficiências de 

cada um ou pela patologia biológica, mas pela falha da sociedade em atender as 

necessidades e caraterísticas dos deficientes visuais.   

O modelo social, devido ao poder teórico e político, provocou mudanças nas práticas 

museais tradicionais, aplicando políticas institucionais direcionadas à inclusão em todos 

os setores de cada museu. (Senas Martins, 2017) As alterações surgidas, em Portugal, ao 

longo da primeira década do século XXI, fruto das políticas europeias, poderão apontar 

para uma nova definição nas políticas museais nacionais: o primado das pessoas. Um 

exemplo claro é o movimento social das pessoas deficientes que gradualmente se 

organizou e tem lutado pela mudança social através da ação política.  

Liz Crow, escritora feminista e mulher com deficiência, após o surgimento do modelo 

social, concluiu que não é responsável pelas dificuldades que sentia em espaços públicos, 

que estas eram fatores externos, barreiras construídas pela sociedade. O modelo social 

enalteceu a necessidade de existir responsabilidade social, quer ao nível das instituições 

museológicas, quer ao nível do público em geral, em incluir estes indivíduos nas 

atividades e não esperar que sejam eles a fazê-lo sozinhos.  

Eu estava a ser in-capacitada (…) pelo preconceito, pela discriminação, pelos ambientes 

inacessíveis e pelos apoios inadequados. Mais importante ainda, se todos os problemas 

tinham sido criados pela sociedade, então certamente a sociedade poderia removê-los. 

Revolucionário! (Crow, 1996) 
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O pensamento que se tem face às pessoas com deficiência visual como seres incapacitados 

e inferiores foi um estigma criado pela sociedade. Crow defende que uma vez que a 

sociedade teve um papel importante para a criação dos inúmeros obstáculos com os quais 

estes indivíduos são confrontados, deve também criar estratégias que ajude a combater a 

exclusão e a ideia errónea que se tem face aos deficientes visuais. Enquanto membros da 

sociedade, os cegos ou amblíopes merecem ser respeitados como qualquer outro cidadão.   

Os direitos humanos têm contribuído para o desenvolvimento e respeito pelos vários 

cidadãos e pela sua afirmação. Elis Nobre Ferreira, no artigo «Teoria dos Direitos 

Humanos: Debate entre universalismo e relativismo cultural», em 2016, defende que os 

seres humanos são dignos de terem direitos e que esta ideia é irrefutável. Por essa razão, 

estes devem ser respeitados por todos, seja entre os demais cidadãos, seja por países ou 

por organizações internacionais. A ideia do Universalismo defende que os direitos das 

pessoas devem ser considerados e respeitados por todos, independentemente da sua 

condição económica, social e/ou cultural.  

«Para os universalistas, os direitos humanos decorrem da dignidade humana, 

enquanto valor intrínseco à condição humana.» (Ferreira, 2016)  

Os direitos humanos são observados através de duas perspetivas: o universalismo, que 

acredita que todas as pessoas possuem direitos, independentemente do fator cultural; e o 

relativismo cultural, relacionada com o sistema político, económico, cultural, social e 

moral vigente em determinada sociedade. Os universalistas pretendem apontar que os 

direitos de cada indivíduo fazem parte da essência de cada um e não lhes pode ser retirado, 

uma vez que dizem respeito à dignidade humana. (cf. Elis Ferreira, 2016) No entanto, a 

principal objeção dos relativistas é de que o universalismo tem a ideia de que se a cultura 

não é universal, «(…) então os direitos também não podem ser.»  (Botelho, 2017) 

Independentemente do meio em que estão inseridos, todos os indivíduos devem ter os 

seus direitos e liberdades que se relacionam com a dignidade humana. Esta é uma situação 

de direitos humanos que todo e qualquer ser devem ter respeitados. Os universalistas têm 

o objetivo de que tal aconteça sem que tenham de abdicar da sua cultura, do seu ser.  

Os Estados detêm obrigações impostas no quadro da atual Legislação Internacional de 

Direitos Humanos e devem intervir sempre que exista a mínima possibilidade de um 

desses direitos serem violados, atendendo à necessidade de estes serem respeitados e 

protegidos. Há a extrema responsabilidade face aos direitos dos cidadãos, de garantirem 

que serão cumpridos. Por fim, é necessário que o Estado se assegure que todos os direitos 
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humanos estejam disponíveis para todos, como tal prover a sua proteção, preocupando-

se, essencialmente, com aqueles que são mais vulneráveis a abusos e violações de direitos 

humanos.  
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2.2.2. Questões sociais 

 

No início de meados do século XX, a diferenciação social começou a ser posta em causa 

pela ação política e cívica. (cf. Pinto, s.d.) Na contemporaneidade a questão da deficiência 

continua a ser um fator de diferenciação social e a nossa realidade é marcada pelo estigma, 

pela segregação e pela discriminação. Assim, mantem-se a urgência em interrogar a 

sociedade sobre o que entendem por deficiência e o lugar que este conceito ocupa no 

limiar do novo século.  

No panorama nacional, as pessoas cegas ou com baixa visão, de acordo com o censo 

realizado em 2001 pelo INE, representam 1,6% da população, com a mesma porção entre 

o sexo masculino e o feminino. Na realidade portuguesa, a maioria destas pessoas com 

deficiência encontram-se em condições desfavoráveis devido à falta de oportunidades 

disponíveis. A sociedade portuguesa centra-se na falta que a pessoa tem, não abordando 

a deficiência como uma condição que varia em função do contexto em que estão. Por essa 

razão, surge a questão de como é que a deficiência e a incapacidade são vistas nos dias 

de hoje em Portugal. No ponto de vista social a ideia de deficiência tem oscilado com 

base em valores coletivos, por isso, pode ter conotações positivas como negativas, 

partindo do senso comum de cada indivíduo. (Martins, 2009) 

No caso do modelo médico da deficiência, pretende melhorar as pessoas com deficiência 

com o objetivo de as adequar aos padrões da sociedade. (cf. Veríssimo apud Westmacoft, 

2001) A partir deste ponto de vista, acredita-se que a sociedade não deve interferir através 

da criação de meios de ajuda para a inclusão. As pessoas com deficiência visual têm sido 

mal interpretadas em relação à sua participação na vida artística e cultural devido à forma 

como a deficiência é encarada. (cf. Martins, 2011)  

Inicialmente, acreditava-se no modelo médico, no entanto, no contexto museológico o 

modelo social ganhou poder, influenciando as questões sociais e revelando-se como uma 

oportunidade para alterar as práticas tradicionais de atendimento e receção de públicos 

com deficiência. Recentemente, surgem práticas de integração social que são 

desenvolvidas através da inserção das pessoas com deficiência, através de programas e 

serviços, da adaptação do espaço físico comum e, por fim, da inserção em ambientes 

separados e no procedimento de atividades. (cf. Veríssimo apud Sassaki, 2001)  
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No caso do panorama nacional enquanto prática de integração o Sistema de Reabilitação 

proporciona às pessoas com deficiência e incapacidade a maior participação na vida 

social, com maior autonomia possível. (cf. CRPG & ISCTE, 2007) É composto por um 

conjunto de apoios e serviços gerais e específicos para esta população em diversas áreas, 

como por exemplo, cultura, desporto, educação, entre outros. No entanto, no panorama 

museológico, a acessibilidade cultural leva-nos para campos mais específicos como as 

missões, os programas e as adaptações que terão de ser executadas na edificação física, 

de conteúdos e na forma como o museu se comunica com o seu público. (cf. Santos, 2011) 

As instituições museológicas têm vindo a apresentar soluções e, principalmente, a ganhar 

consciência que a sua verdadeira missão é a de servir as pessoas independentemente das 

suas limitações.  

A realidade social tem sofrido mudanças e, cada vez mais, as pessoas com deficiência ou 

alguma incapacidade são observados para além da sua condição. Os museus de arte que 

se qualificam como inclusivos entendem o seu papel enquanto agentes sociais, que devem 

assumir responsabilidades e de estar ao serviço do público ao invés do inverso. Neste tipo 

de abordagem, as diferenças de cada portador devem ser consideradas, evitando que 

sejam oferecidas ferramentas de acessibilidade homogéneas. (cf. Martins, 2009)  

A difusão de ferramentas de caráter inclusivo permitirá que os museus se tornem mais 

apelativos aos seus públicos que os visitam. O processo de criação de soluções face às 

questões de acessibilidade irá atrair novos públicos, contudo, as questões políticas e de 

mentalidade apresentam-se como fatores negativos, uma vez que dificultarão e tornar-se-

ão obstáculos para o progresso.  

«Os obstáculos passam a ser abordados com grande relatividade com vista à sua 

resolução e não à sua problematização.» (Martins, 2009) 

Ao longo dos tempos, os museus de arte têm confrontado as questões de acessibilidade 

das pessoas com deficiência visual como uma situação que importa, essencialmente, de 

ser solucionada em vez de problematizada. Várias questões são despertadas e, por essa 

razão, é necessário refletir sobre as soluções e se as que foram e que ainda estão a ser 

criadas são realmente positivas ou se estão a suscitar outros problemas onde a condição 

do outro é enaltecida e, consequentemente, discriminá-los. Em Portugal, as instituições 

culturais e sociais mergulham sobre a emergência de discutir o fenómeno de exclusão do 

grupo de pessoas com deficiência visual e, desta forma, se estão preparadas para o 

combate desta questão, como por exemplo o Instituto Português de Museus (IPM), a 
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Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) e a Associação Nacional de 

Arte e Criatividade de e para Pessoas com Deficiência (ANACED). 

Em 2004, a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) publicou um manual 

designado por «Temas de museologias: Museus e Acessibilidades», com a colaboração 

do IPM, da ACAPO, do Instituto Jacob Rodrigues Pereira (IJRP), da Federação Nacional 

de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI) e da ANACED, com o objetivo 

básico de combater a discriminação cultural e de promover a igualdade de oportunidades 

a toda a comunidade. A ACAPO distingue-se por ser uma instituição que desenvolve 

serviços de reabilitação e de especialização com o objetivo de oferecer um bom 

atendimento e acompanhamento às pessoas com deficiência visual. Em contrapartida, a 

ANACED baseia-se em todas as expressões de arte e criatividade como forma de 

contribuir para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, enfatizando as 

potencialidades artísticas de cada um. Para além disso, todas elas têm a preocupação de 

identificar barreiras que surjam no contexto de acesso ao Património Cultural, entre outros 

espaços culturais.  

Para melhorar o acesso à cultura, aos museus e às coleções é fundamental que a sociedade 

se consciencialize e se sensibilize para a necessidade de enfrentar esta questão e de 

compreender as particularidades e a condição das pessoas cegas ou com baixa visão. A 

ACAPO acredita que a construção de uma sociedade inclusiva depende de todos e, por 

isso, concebe projetos em várias áreas com o objetivo de incluir pessoas com deficiência 

visual, como por exemplo o programa Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) e 

em várias áreas com o objetivo de incluir pessoas com deficiência visual. A estratégia da 

ANACED vai ao encontro de promover e divulgar as capacidades e obras artísticas das 

pessoas com deficiência para as incluir socialmente. Desta forma, as pessoas ditas 

«normais» poderão observar o potencial que cada um possui e compreender as 

capacidades que têm para o mundo da arte e da cultura.  

Patrícia Roque Martins, na dissertação «Museus e públicos com deficiência visual: Um 

estudo de caso no Centro de Arte Moderna de Lisboa», em 2011, citou Janice Majewski 

que referiu que quanto mais as pessoas sem deficiência aprendem acerca das pessoas com 

deficiência, mais facilmente assumem atitudes positivas em torno delas. Por isso, a DGPC 

procura contribuir para a mudança de atitudes da sociedade face às potencialidades das 

pessoas com deficiência para participar nestas atividades culturais. 
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De acordo com a entrevista realizada pelo jornal Correio da Manhã em janeiro de 2003 

ao presidente, na época, da Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes 

(CNOD), Portugal ainda não resolveu o problema do apoio às organizações de 

deficientes. Henrique Mendonça argumentou que um Estado que não tem uma política de 

inclusão social das pessoas com deficiência não é um estado democrático. Esta situação 

demonstra a fragilidade do país face aos problemas das pessoas com deficiência, o que 

leva a crer que o facto de ter existido um regime autoritário por demasiado tempo afetou 

tanto a política como a mentalidade da sociedade, levando a que este problema ainda seja 

uma questão no século XXI. 

De acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiência, publicado em 2011 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), as políticas públicas e os sistemas de 

fornecimento de serviços podem apresentar-se como obstáculos. Esta situação pode não 

ter uma intenção discriminatória, contudo acontece no momento em que o sistema ignora 

as necessidades de cada um. As instituições e as organizações necessitam de sofrer 

mudanças para não excluírem pessoas com deficiência, quer aconteça de forma direta ou 

indireta. Henrique Mendonça, afirma que o CNOD acredita que é possível que exista uma 

sociedade mais humanista, em que o social esteja acima dos interesses económicos, 

também que seja uma sociedade inclusiva.  

A forma como estas pessoas com deficiência se olham e como são vistos pela sociedade 

vai definir, quer positivamente, quer negativamente, como lhes serão prestados serviços 

por parte de qualquer instituição ou entidade, ainda que a sua identidade tenha sofrido 

mudanças nas últimas décadas. A igualdade de acesso na área das artes não era algo 

comum de acontecer, por essa razão o melhoramento da acessibilidade é fundamental 

para o crescimento e desenvolvimento dos museus, revelando-se como um passo para o 

progresso. Isto não se relaciona apenas com o espaço ou a circulação nas exposições, mas 

também com as coleções, os programas e as atividades que os museus promovem para o 

seu público. Estes espaços museológicos serão bem-sucedidos ao oferecerem boa 

qualidade nas visitas se trabalharem/explorarem estes aspetos.  

Os museus têm vindo a apresentar soluções e novas oportunidades para explorar 

instrumentos que incitem a inclusão. (cf. Martins, 2009) Inicialmente, reconhecem e 

identificam as possíveis barreiras, independentemente da sua tipologia. De seguida, 

inicia-se o planeamento de possíveis ferramentas de combate a esses obstáculos. A 

abolição das barreiras sociais é um dos desafios que a nova museologia enfrenta. (cf. 
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Martins, 2015) Devemos ter em mente que isto não se revela apenas como um desafio, 

mas também como um dever de cada museu, ou seja, responsabilidade social em abrir 

portas à comunidade, permitindo que todos os cidadãos sejam ativos, permitindo que a 

arte faça parte do quotidiano dos indivíduos com deficiência visual, que 

consequentemente se torne habitual a sua presença em museus de arte.  

As instituições culturais e museológicas incitam novas alternativas para a melhoria das 

experiências daqueles que têm deficiência visual e, principalmente, para que sejam 

independentes, são apresentados instrumentos, que por um lado são positivos, mas por 

outro, negativos. Num primeiro momento, há a disponibilização dos áudioguias e 

vídeoguias durante o percurso expositivo, documentos adaptados em braille ou ampliados 

e a possibilidade de tocar nas obras de arte. Em contrapartida, há a criação de exposições 

adaptadas, em especial para esse público, o que nos leva a questionar até que ponto é 

inclusivo uma vez que estão a salientar as suas diferenças.  

Contudo, a criação de exposições destinadas a um grupo restrito de pessoas poderá 

demonstrar intenções que não são as reais, como sentimento caritativo. Por isso, é 

necessário compreender o que é que se pretende com a realização destas atividades, 

exposições e publicações por parte de uma instituição. Para além disso, deve procurar 

compreender-se melhor qual é a informação que a sociedade está a transmitir sobre estas 

pessoas, e se esta vai de encontro à ideia de que realmente têm os seus direitos respeitados 

enquanto pessoas e que o que se pretende fazer é incluí-las na comunidade e no público, 

ao invés de estarem, simplesmente, a enfatizar as suas faltas.  

As propostas apresentadas pela sociedade têm de ser calculadas para que não incitem 

sentimentos discriminatórios, que conduzam alguém a sentir-se um exercício de caridade 

ainda que não seja esse o objetivo.  Por isso, a linguagem que a sociedade irá utilizar é 

uma questão a ser pensada e, para isso, a mesma deve conhecer as pessoas a quem se 

direciona para compreender qual será a forma mais adequada para a estas se dirigir sem 

ofender ou denegrir. 
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2.2.3. Questões comportamentais  

 

No panorama português, segundo o INE, 1 792 713 das pessoas têm menos uma 

capacidade e desde sempre a visão foi um sentido priorizado para a sociedade. No entanto, 

as pessoas com deficiência visual enfatizam os restantes sentidos, organizando-os de 

forma diferente, o que os distingue dos normovisuais. O comportamento da sociedade 

face às pessoas que tem uma falta, foi-se revelando um obstáculo que interfere no seu dia 

a dia. Por esta razão, Ana Mafalda Inácio, jornalista do Diário de Notícias (27 de março 

de 2018) questionou os portugueses sobre como é que a sociedade portuguesa se comporta 

em diferentes ambientes, como por exemplo, na escola, nas faculdades, no mercado de 

emprego, em relação aos deficientes.  

As pessoas com deficiência visual, por vezes sentem-se marginalizadas e impossibilitadas 

de exercer de forma plena os seus direitos e deveres por serem mal interpretadas, no que 

diz respeito à sua participação na vida artística e cultural, devido à forma como a 

deficiência é encarada pela sociedade. A questão da exclusão deve-se ao medo que a 

sociedade sente em relação à ideia de deficiência e por isso devemo-nos questionar sobre 

o que é que temos medo. Jean Vanier, fundador da Arca, L’Arche, comunidade no norte 

de França que acolhe homens e mulheres portadores de deficiência mental, referiu que o 

medo está na base de todas as formas de exclusão, tal como a confiança está na génese de 

todas as formas de inclusão. Torna-se claro que há necessidade de abrir mentalidades para 

que se possa olhar para os deficientes de igual para igual.  

«O significado de um determinado défice não dependendo apenas da sua natureza 

biológica; ele é moldado pelas circunstâncias humanas em que existe.» (Sanches 

apud Ingstad & Whyte, 2014) 

A exclusão cultural que as pessoas com deficiência visual enfrentam não tem apenas 

como justificação a sua condição humana. A mentalidade da sociedade face aos cegos ou 

aos amblíopes sempre se centrou na ideia de que são indivíduos que não têm potencial 

e/ou interesse nas Artes Visuais, baseando-se num julgamento erróneo sobre as suas 

capacidades e, consequentemente, conduzindo à sua exclusão. No caso da sociedade 

portuguesa, o sentimento de medo perdura e, desta forma, vão-se verificando barreiras, 

limites nas atividades e impedimentos no processo de desenvolvimento pessoal e 

inclusão. Este sentimento reflete-se devido ao «olhar social» e do «(…) senso comum 

daqueles que veem.» (Martins, 2011), o que vai resultar num mecanismo de opressão e 

exclusão social. (Sanches, 2014) 
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Os rótulos nas pessoas com deficiência aconteceram com as ideias de cada época e com 

o que os normovisuais consideravam ser normal e socialmente aceitável por serem o 

grupo maioritário. Porém, mantém-se a questão do que é que é normal? E por que é 

normal pensar que determinada pessoa é anormal? Esta ideia, deve-se em parte ao olhar 

social que se cria dentro de cada comunidade, o que nos remonta a contextos históricos e 

ao estigma de tragédia pessoal criado em torno da situação. Desde sempre foi criada a 

imagem de invalidez e incapacidade como algo que não pode ser contornável. 

O processo de construção de uma sociedade inclusiva obriga a que haja uma mudança de 

mentalidade, levando a compreender as necessidades de cada um. As instituições têm de 

se concentrar nas soluções apresentadas e refletirem se vão de encontro à condição de 

cada pessoa. Nomeadamente, devido ao facto de ser errado disponibilizar-se os mesmos 

meios e atividades a um indivíduo com deficiência visual como a um que tem deficiência 

motora. No entanto, a melhoria do acesso à cultura, aos museus e às suas coleções, por 

parte dos visitantes com necessidades especiais, constitui objetivo essencial por todos 

partilhados. (DGPC, 2004) 

Esta é uma questão que deve ser trabalhada pela sociedade, mas, também, pelo Estado. 

Têm sido pensadas políticas culturais e planos estratégicos, pois é claro que se não for 

demonstrada iniciativa por um membro superior da sociedade, os restantes não o farão. 

As reformulações legais revelam-se como um meio de combate à ideia tradicional sobre 

os deficientes visuais. No entanto, segundo Inês Sanches, que referiu no artigo 

«“Sobrevoando” a deficiência: do que os portugueses pensam ao que os políticos fazem», 

em 2014 «(…) a evolução das políticas e sua operacionalização não têm acompanhado as 

várias conceções sobre a deficiência, desde o modelo médico até ao paradigma da 

cidadania». 

A desconstrução das ideias sobre a deficiência não tem sido suficientemente trabalhada 

junto da população no geral e dos próprios profissionais que trabalham na área.  (Sanches, 

2014) Esta situação leva-os a que sejam transformados em sujeitos dependentes, passivos 

e inferiores porque as medidas que à partida são para promoção da autonomia e inclusão, 

por vezes, são geradoras de exclusão. O trabalho desenvolvido, também tem sido feito 

em torno das pessoas com deficiência e de forma individual. A inclusão deve continuar a 

ser vista como um processo de explorar novas formas de desenvolver respostas.  
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A questão não é a deficiência em si, mas a falta de compreensão que existe por parte dos 

outros, que centram a sua atenção na deficiência, ignorando a pessoa como indivíduo. É, 

por isso, necessário que se construa uma imagem social positiva sobre estas pessoas, não 

esquecendo as incapacidades que são parte da sua condição, mas também não as 

considerando como o fator que define o indivíduo. No entanto, o problema prende-se com 

a atenção excessiva na incapacidade, não se centrando nas verdadeiras questões que são 

o meio em que estão inseridos, quer físico como social. É necessário assumir a condição 

de cada um como algo que pode ser contornado e que pode ser adaptada às mesmas 

oportunidades que os restantes.  

Na contemporaneidade, a imagem social positiva tem verificado progressos em termos 

de humanização, tendo sido produzidas mudanças significativas em relação à aceitação 

da presença de pessoas com deficiência na sociedade, passando a acreditar no potencial 

do indivíduo. Ninguém pode assumir que uma pessoa que possui determinadas 

dificuldades não tem capacidade para participar plenamente. A exclusão poderá ser 

intencional devido à falta de conhecimento ou esquecimento de quem concebe os espaços 

culturais, equipamentos e dinamiza serviços. O desempenho social dos funcionários 

(Martins, 2009) na presença de pessoas com deficiência, ou seja, a forma como os 

recebem vai ditar se voltam ou não, uma vez que a receção é o ponto importante no que 

toca ao regresso do visitante. Se uma atitude for negativa por parte do staff desde o 

momento em que entram no museu até que saem isso irá influenciar a qualidade da 

experiência vivenciada.  

Os profissionais dos museus necessitam de formação específica para poderem 

desenvolver um acompanhamento adequado às pessoas com necessidades especiais, 

assegurando-lhes dignidade e respeito pela diferença. Quanto maior for o conhecimento 

sobre as pessoas com deficiência, melhor será desempenhado o processo de acolhimento 

e menos preconceituosa será a sociedade em relação à sua presença. (cf. Martins, 2009) 

Por esta razão, a formação e a sensibilização dos funcionários dos museus para as 

questões da deficiência é essencial para que a inclusão seja bem-sucedida.  

As pessoas com deficiência querem ser ouvidas e não sofrer com juízos de valor e, 

enquanto cidadãos, querem contribuir utilmente para a sociedade, exercendo os seus 

deveres, procurando contribuir para a mudança de atitudes face às suas potencialidades.  

Muitas das pessoas com deficiência têm uma perspetiva positiva da sua condição, 

consideram que não é uma doença que precisa de ser tratada, mas que é algo que faz parte 
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da sua identidade. Desta forma, pretendem que o seu direito de ser «diferente» seja 

respeitado.  

Em suma, o facto de uma pessoa com deficiência possuir direitos, não invalida que não 

tenha deveres, o que por vezes é esquecido pela sociedade. Uma pessoa com determinada 

deficiência deve participar ativamente na melhoria dos programas e atividades 

desenvolvidas para o combate da exclusão cultural, preocupando-se assim em construir 

um melhor futuro em todos os contextos.  
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2.2.4. Questões comunicacionais  

 

O público de um museu de arte é diversificado, consequentemente tem caraterísticas 

distintas tanto a nível sensorial como intelectual. A qualidade da experiência 

proporcionada durante a visita determinará se foi significativa ou não, mas, para tal é 

necessário que tenham acesso à informação. De forma geral, consiste na divulgação das 

atividades, exposições e serviços dos museus, fornecimento de brochuras com informação 

sobre o museu e orientações para os visitantes e, por fim, sobre os serviços educativos. 

(cf. Martins, 2013) No entanto, o problema do acesso à informação centra-se na fraca 

disponibilidade de suportes informativos para consulta e na falta de existência de 

instrumentos adequados. No artigo «Temas de Museologias: Museus e Acessibilidade» 

refere-se que: 

Se a informação estiver também disponível em formatos não escritos, chegará a um maior 

número de pessoas. Também não se podem satisfazer todas as pessoas com necessidades 

especiais fornecendo apenas um formato alternativo, pelo que convém que exista hipótese 

de escolha. (DGPC, 2004) 

Ao abordar o conceito de inclusão e de acessibilidade, não se deve direcionar 

automaticamente para um grupo de pessoas com deficiência. Numa comunidade pode 

existir uma série de pessoas portadoras de uma necessidade especial quer seja ela 

temporária ou permanente, independentemente da fase da vida. Por esta razão, as 

estratégias desenvolvidas não podem apenas satisfazer as pessoas com deficiência, mas 

oferecer alternativas a todos aqueles que necessitarem. Devido à diversidade de públicos, 

para além de estarem disponibilizados em vários formatos, como no caso de não escritos, 

o que fará chegar um maior número de pessoas, é também necessário a descentralização 

do uso da visão apostando noutras estímulos sensoriais.  

De acordo com Liliana Maria de Carvalho e Sousa que referiu no artigo «Experiências 

precoces», de 1985, se um indivíduo tiver privação visual e se sobretudo essa privação 

tiver sido originada precocemente, os outros sentidos vão ter uma importância marcada. 

Portanto, ainda que a visão seja um sentido priorizado, a realidade é que as pessoas cegas 

ou com baixa visão foram praticando os outros sentidos de forma a melhorá-los devido à 

sua falta. Outra possibilidade sugerida pelos museus é o uso de imagens com relevo, visto 

que através do toque conseguimos «observar» coisas que com os olhos não iriamos 

conseguir ver com tanta precisão. Tal como Berquó afirma, numa forma geral, as pessoas 

que aprenderam braille desenvolvem um bom sentido do tato. No entanto, para além do 
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tato, os cegos poderão utilizar as capacidades auditivas no caso de a informação estar em 

áudio e, consequentemente, irão orientar-se de forma autónoma pelo espaço.  

A consciencialização do problema do acesso à informação revela-se necessário, pois é 

através dos meios comunicacionais que os museus se aproximam do seu público. É 

essencial que o contacto seja feito corretamente para que a mensagem alcance o 

destinatário. A comunicação deve ser clara para ser compreendida pelo recetor. Uma 

mensagem inadequada conduz a um bloqueio que certamente irá impedir o diálogo entre 

ambos. (cf. Martins, 2009) É preciso recordar que a capacidade de assimilar informação 

muda de pessoa para pessoa e por isso deve haver uma mudança no atendimento. Os 

profissionais dos museus que estarão em contacto com os seus visitantes, necessitam de 

formação para assumir uma posição segura no momento em que transmitem informação, 

para que esta seja a mais adequada, adaptando-se ao segmento do público em questão, 

inclusive o visitante com deficiência visual.  

Devido às particularidades de cada indivíduo, na planificação de estratégias 

comunicacionais nos museus, devemos ter em conta o uso de estratégias multissensoriais 

que respeitarão a integridade do ser humano de forma global, oferecendo-lhe múltiplas 

oportunidades de aprendizagem. (cf. Turismo de Portugal & DGPC, 2017) É necessário 

que a comunicação dos museus ao moldar as suas estratégias opte por planos 

diversificados para que tenha a possibilidade de alcançar o máximo de visitantes. Todas 

as pessoas têm diferentes capacidades de absorção da informação e no caso daqueles que 

são portadores de uma deficiência vão necessitar de especial atenção para que o meio 

envolvente esteja apto para usufruir de qualquer experiência de forma autónoma. Ana 

Fátima Berquó, no artigo «Museu, inclusão social e pessoa com deficiência visual», em 

2010, frisou que proporcionar tratamento diferente a um determinado grupo de pessoas, 

por vezes não significa conceder privilégios, mas estabelecer e tornar disponível 

condições que as particularidades exigem e, assim, garantir a igualdade.  

«O comando de uma organização, seja uma fábrica, uma casa comercial, um 

escritório ou uma instituição cultural, uma biblioteca, deve estar afinado com todos 

os seus integrantes.» (Cabral, 1996)  

A criação de informação deriva da atividade social e independentemente da sua origem 

deve ser acessível a todos. Maria Luísa Cabral, referiu no livro «Bibliotecas: Acesso, 

Sempre», em 1996, que em qualquer local é necessário que exista organização no seu 

meio para que todos aqueles que fazem parte tenham acesso. Para o acesso à informação 
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é indispensável que exista relação entre o desenvolvimento, o meio ambiente e os 

sistemas sensoriais que cada um possui. (cf. Carvalho e Sousa, 1984) No processo de 

desenvolvimento de estratégias deve-se ter em conta vários fatores, sendo que um deles 

é a adaptação do meio envolvente conforme se sucede o progresso. Para além disso, as 

pessoas que estão presentes nesse meio têm capacidades diferentes, pelo que é necessário 

estimular os sistemas sensoriais que cada um possui, tirando desta forma proveito do seu 

potencial.  Por esta esta razão, as instituições culturais devem oferecer oportunidades e 

qualidade de experiência para todos sem se focar exclusivamente na sua condição e para 

tal necessita de organização no seu interior. (cf. Cabral, 1996) 

As instituições disponibilizam ferramentas com intuito de permitir as pessoas com 

deficiência visual aceder a conteúdo informativo, como por exemplo através dos 

catálogos em braille. Porém, um catálogo centrado nos públicos com deficiência visual, 

é diferente se o catálogo em braille for adaptado de uma versão para o público 

normovisual, tanto pela forma como descreve e explica os conceitos visuais, tanto pelas 

imagens em relevo disponibilizadas. (cf. Martins, 2009) Dito por outras palavras, os 

meios disponibilizados para o acesso à informação devem ser criados de forma a não 

serem uma forma de rejeição das potencialidades que cada indivíduo possui. Por isso, ao 

adaptar um catálogo para o público normovisual para braille irá despertar sentimento de 

igualdade e de inclusão porque seria o mesmo processo se adaptasse para uma língua 

estrangeira.  

O objetivo é encontrar estratégias e instrumentos para um público específico, que 

enriqueçam e facilitem tanto a experiência como a aprendizagem dos conteúdos de uma 

coleção. Desta forma, deve ser desenvolvida uma planificação centrada nas necessidades 

e caraterísticas de cada género de deficiência. Disponibilizar diversos formatos é 

importante porque as necessidades e capacidades das pessoas com necessidades especiais 

variam de indivíduo para indivíduo e o material de «linguagem fácil» nem sempre será 

acessível a todas as pessoas e certamente àquelas que não conseguem ler. Por esta razão, 

a linguagem também deve ser adaptada para todos aqueles que pretendam obter 

informação.  

Os museus devem ter a preocupação em diversificar o que irão oferecer aos visitantes 

de modo a motivá-los a irem ao museu. Devem tornar a visita interessante e 

agradável pelo desenvolvimento de atividades que se relacionem com as vivências 

ou experiências de vida das pessoas. Isso pode ser feito através de visitas guiadas 

e/ou ateliês. (DGPC, 2004) 
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A motivação dos visitantes pode ser estimulada através de diferentes formas. Para além 

das visitas guiadas e dos ateliês, propostos pelo IPM, existe também a possibilidade do 

melhoramento dos meios de comunicação. De forma a tornar o ambiente museológico 

apelativo para quem tem uma deficiência visual, há a possibilidade de disponibilizar 

ampliações visuais e, como anteriormente referido, o braille. No uso de ampliações 

visuais, recomenda-se o tipo de letra com o tamanho 18/20 pt, com o texto alinhado à 

esquerda e com fundo simples sem negrito ou itálico. (cf. DGPC, 2004) 

Os normovisuais podem considerar que esta forma de conceber informação seja algo 

banal, mas é fundamental para quem tem baixa visão. Os museus portugueses apresentam 

duas soluções ao disponibilizar os textos, existe a hipótese de estarem disponíveis na 

receção ou de serem colocados juntos dos respetivos expositores. A segunda opção 

incomoda menos o leitor porque não terá de o transportar durante a visita. (DGPC, 2004) 

No entanto, também é importante que não estejam fixos para que quem o irá ler encontre 

a melhor posição para tal.  

Os textos em braille devem ter uma apresentação simples, sem recurso ao itálico ou 

negrito para salientar informação e de preferência sem colunas. No que diz respeito às 

imagens que transmitem informação devem ser convertidas em texto. E, por fim, as 

legendas em braille devem estar fixas e colocadas a um ângulo de 45º para facilitar a 

leitura. (cf. DGPC, 2004) O braille é um elemento essencial para a transmissão de 

conteúdo, pois é um recurso que cumpre a mesma função que a informação impressa 

desempenha para um visitante normovisual.  

No processo de divulgação de informação, um guia reproduzido em vários formatos e 

suportes, ou seja, via oral, mas também os sites institucionais dos museus são necessários 

para a difusão das condições de acesso disponíveis para as pessoas com necessidades 

especiais. Para além dos meios convencionais, deve-se privilegiar a divulgação através 

de associações de pessoas com necessidades especiais, assim como a realização de 

campanhas de sensibilização junto de instituições, escolas, associações, entre outros, que 

podem alcançar potenciais interessados. A oportunidade de tocar nos objetos originais 

para melhor os identificar, é uma forma de leitura privilegiada, pois coloca em evidência 

determinados pormenores. Se não for possível tocar nos originais, disponibilizar réplicas 

o mais idênticas possível.  
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No «Guia de Boas Práticas de Acessibilidade – Comunicação Inclusiva em Monumentos, 

Palácios e Museus», publicado pelo Turismo de Portugal e a DGPC, em 2017, 

mencionaram que as propostas de práticas inclusivas devem ser vistas como sugestões 

para a criação de condições de melhoria destes espaços culturais que podem desenvolver 

ações de inclusão necessárias. O investimento em serviços para a sua melhoria não deve 

ser considerado um esforço financeiro e humano em demasia, (Martins, 2014) uma vez 

que não se destinará apenas a este público considerado minoria, mas também poderão ser 

utilizados por outros visitantes.  

Os instrumentos poderão não ser o único obstáculo para a fraca acessibilidade à 

informação por parte do público no geral, mas principalmente por parte dos deficientes 

visuais. A baixa ação de consciencialização sobre a exclusão ao acesso ao conteúdo e ao 

conhecimento por parte destas pessoas é um assunto que precisa de ser debatido pelas 

instituições museológicos e pelo Estado. As estratégias também terão sucesso se as 

pessoas estiverem no local certo para que a informação as alcance e assim lhes desperte 

curiosidade.   

Por fim, a existência de um regime autoritário em Portugal prolongado, em comparação 

à restante Europa, influenciou a fraca democratização do acesso. As estratégias de 

comunicação tardaram a chegar tanto às pessoas ditas «normais» como às «anormais». 

Neste período, as pessoas com deficiência e incapacidade não tinham nenhuma 

possibilidade de aceder à informação, pelo que essas dificuldades se foram alastrando 

até aos dias de hoje.   
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II.  Estado da Arte  

1. Estado da Arte Internacional – Perspetiva prática  
 

«Vocês também querem tocar em tudo que há nos museus ou sou só eu?»  (Papalia, 

2013) 

As instituições culturais e museológicas num panorama internacional nem sempre foram 

acessíveis. Porém, o conceito de museu tem mudado ao longo dos tempos e hoje em dia 

representa, mais do que um local de preservação de artefactos, um local onde estes podem 

ser interpretados. (Henriques apud Lewis, 2015) Desta forma, a realidade tem vindo a ser 

contrariada, uma vez que as equipas que constituem estes espaços têm vindo a refletir e a 

compreender a importância desta questão e a necessidade de renovação dos seus objetivos 

e missão.  

Barry Ginley (2013) questiona-se como é que se pode melhorar o acesso para este público. 

Por esta razão, defende que são precisas estratégias para incluir todos os visitantes de 

igual forma. O museu, numa forma geral, considera que pode melhorar ao eliminar 

barreiras físicas, formando equipas, disponibilizando objetos que se possam tocar e livros 

táteis e, por fim, pensar no uso da tecnologia. Note-se que há o problema de que a maior 

parte do que aparece no museu é visual, pelo que a maior mudança que presenciou foi o 

surgimento de objetos táteis nas galerias. Porém, existem casos que o tato não auxilia à 

experiência estética. Destaca-se, assim, a importância de disponibilizar instrumentos de 

acesso como por exemplo elementos que se encontrem disponíveis ao longo do percurso 

expositivo no âmbito museográfico, nomeadamente áudioguias com apresentação das 

obras em áudiodescrição, atividades de programação mensal, workshops, visitas virtuais, 

entre outros.  

Em relação à áudiodescrição, é um dos elementos mais eficazes que os museus podem 

apresentar e, neste caso, Carmen Papalia (2013) considera que pode ser realizada tanto 

por indivíduos especializados como por um amigo, afirmando assim que  

«Cada descrição (história da arte ou não) ajuda-me a conceituar o trabalho ao ser 

descrito, como eu estabeleço a compreensão da peça, o que eu conceituo torna-se na 

própria peça.» (trad. minha. Papalia, 2013) 

Ainda que alguns de nós possa vivenciar a experiência estética através da visão, a 

realidade é que se pode dizer que este sentido é privilegiado no que corresponde a este 

tipo de prática. Por vezes, podemos ficar limitados nas coisas que podem vir a conhecer. 

(Papalia, 2013) Alguns museus conseguem apresentar soluções para esta problemática 
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através de visitas com iPods, visitas virtuais e arquivos de coleções que podem ser 

encontrados via web. No entanto, é de enfatizar que os programas de acesso 

desenvolvidos para estes indivíduos se dividem principalmente em duas categorias, 

nomeadamente na descrição verbal e em visitas táteis. (Levent, 2013) 

Nos anos 60, foi desenvolvida uma iniciativa prática por parte do Museu de Filadélfia 

com o objetivo de permitir que os indivíduos cegos, neste caso adultos, possuam um 

melhor acesso às coleções dos museus. Dentro do mesmo contexto, em 1972, inserido no 

programa de âmbito educacional «Form in Art», realizou-se a primeira aula. A iniciativa 

prende-se com o uso das descrições verbais em relação à galeria em que estão presentes, 

as pessoas e os grupos que se encontram no percurso expositivo e pormenores básicos 

sobre os objetos, nomeadamente o tamanho, a cor e os detalhes. Para a sua realização 

existem guias especiais e treinados que vão aprendendo novas formas de construir 

questões para terem noção da compreensão dos visitantes na sua participação, por isso 

têm um cuidado especial na forma em que se dirigem aos mesmos, pois devem falar de 

forma repetida, lenta e espaçada. Estes guias devem ter em conta que cada visitante tem 

as suas próprias experiências e que são adquiridas através do toque.  

Em 1995, enquanto atividade, foram desenvolvidas «Interpretações táteis» de pinturas 

para que os indivíduos deficientes ou com alguma incapacidade possam aproveitar da 

mesma experiência estética. Esta iniciativa permitiu que os deficientes visuais 

«observassem» dois tipos de obras de arte, como esculturas e pinturas, através do toque e 

do áudio. No entanto, existem cuidados que devem ser tidos em conta como retirar objetos 

que possam danificar a obra, como por exemplo relógios, pulseiras, colares, livros de 

bolso, entre outros. Para além que devem utilizar luvas de algodão ou de látex. Também, 

aqueles que veem foram encorajados a viver a experiência de outra forma, quer isto dizer, 

de olhos fechados.  

O Museu de Etnologia do Japão investiu no desenvolvimento de workshops e exposições 

com peças táteis, onde ensinaram como experienciar uma obra através do tato. Em 2009, 

foi realizado um debate relacionado com o conhecimento do toque em pessoas totalmente 

cegas e refletiu-se acerca da importância que é dada à experiência visual em comparação 

à experiência tátil. Concluiu-se que apesar de haver uma tentativa de refutar esta ideia de 

que não existe um desequilíbrio entre ambos, cujo a experiência tátil é sobrevalorizada, a 

realidade é que não tem acontecido com a dimensão que se pretende. Em março de 2012, 

foi criada uma área tátil designada por «Touch the World: Widen your Perspective» que 
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permite aos visitantes tocar nos vários materiais etnológicos presentes no museu.  Existem 

três pontos importantes que se foca: o toque, a interpretação das obras e o que podemos 

aprender com elas, que consequentemente atrai, mais ou menos, 100 000 visitantes por 

ano. 

Os museus, anteriormente referidos com base na revista Disability Studies, são alguns dos 

exemplos que têm incentivado a população deficiente/incapacitada a voltar. Porém, 

existem outros que têm explorado programas de acesso, tal como Patrícia Martins (2014) 

aponta, como por exemplo na Inglaterra – The British Museum, National Portrait Gallery, 

Royal Academy of Arts, Tate Britain e Tate Modern e, por fim, The Victoria and Albert 

Museum – e nos Estados Unidos da América, nomeadamente o MoMA e o Whitney 

Museum of American Art.  

O The Victoria and Albert Museum carateriza-se por ser um museu antigo que não se 

encontrava arquitetonicamente preparado para apelar ao acesso e à inclusão artística e 

cultural. No entanto, tem vindo a desenvolver serviços de inclusão e de acessibilidade 

para todos os visitantes de forma a incluir aqueles com determinada patologia. Iniciou o 

seu processo com a adaptação da entrada do museu através da eliminação de barreiras 

físicas, adaptando com rampas através do programa «Future Plan». Para além disso, 

foram disponibilizados outros elementos por parte da direção do museu para o acesso das 

obras em diferentes zonas do espaço expositivo, nomeadamente que permitissem o toque 

e informações em braille destinado, essencialmente, aos indivíduos com 

deficiência/incapacidade visual.  

De modo a incentivar o visitante a visitar o museu, foram disponibilizadas bancadas com 

gavetas que podem ser abertas por todos os visitantes. No seu interior encontram-se 

diversos elementos disponíveis ao toque, no topo das bancadas encontram-se peças para 

serem tocadas e informações em braille. Dentro do mesmo paradigma, existem também 

atividades programadas para os públicos com deficiência/incapacidade visual, 

nomeadamente as visitas táteis e as oficinas de criação plástica. Existem, também, placas 

com informações em braille que estão presentes em todo o percurso expositivo e em 

impressão ampliada à semelhança dos tradicionais textos de parede.  

O «FuturePlan» desenvolveu várias alterações no museu, porém uma das maiores foi a 

disponibilização de objetos táteis nas galerias. Pretendia-se que todos os visitantes 

interagissem com as obras disponíveis, o que proporciona a igualdade entre todos. Em 
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contrapartida, outros museus com programas similares não proporcionam esta 

possibilidade. Ainda que a ideia de inclusão esteja presente, não se descartam as questões 

de conservação. As obras de arte que estão disponíveis são selecionadas rigorosamente. 

Destaca-se, também, que este museu se está a afastar do uso do braille dando ênfase ao 

áudioguia/áudiodescrição.  

O MoMA sugere outro tipo de serviço, onde é dada ênfase à audição. Com base na 

áudiodescrição de imagens através de áudioguias, que não tem qualquer custo adicional, 

é apresentado «Visual Descriptions», que tem como objetivo servir este tipo de público, 

mas também para quem procura uma análise mais detalhada sobre a perspetiva visual. 

Numa forma geral, o presente programa tem como base a descrição pormenorizada das 

obras mais representativas do museu.  Para além disso, será possível ouvir conteúdos 

adicionais que incluem comentários de curadores e artistas que dão a sua visão pessoal 

sobre a obra.  

Como forma de simplificar o processo, são presenteadas instruções relativas à utilização 

dos áudioguias e em que consiste o serviço de áudio. Além do mais, são dadas 

informações sobre a localização espacial das obras no percurso expositivo e sobre a forma 

de deslocação para junto das mesmas. Tal como serviços existentes para pessoas com 

deficiência/incapacidade visual naquele e em outros museus. No final, os visitantes são 

convidados a expressar a sua opinião acerca deste instrumento, no momento de entrega 

dos áudioguias. A descrição visual das peças é igualmente disponibilizada em braille, 

impressão ampliada no museu e na rede web pelo reprodutor áudio iTunes, desta forma, 

torna a descrição acessível a qualquer pessoa interessada em descarregar os seus 

conteúdos. O The Whitney Museum of American Art investe no mesmo método de 

inclusão, utilizando a impressão em grandes dimensões, o serviço animal cujo qual 

permite o acesso ao museu como forma de acompanhamento, disponibiliza o áudioguia 

como recurso benéfico durante o percurso expositivo e, por fim, é cedida informação em 

braille. 

Por fim, o The British Museum desenvolveu as suas políticas de acesso de forma diferente. 

A coordenadora do programa de acesso, Jane Samuels, refere que «(…) a sua política de 

acesso assenta fundamentalmente na criação de facilidades no interior do edifício, mais 

do que o desenvolvimento de uma programação regular com os grupos de visitantes com 

deficiência/incapacidade.» (Martins, 2014) 
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Estes museus desafiam as noções históricas dos museus, levantando responsabilidades 

sociais. Atividades no âmbito da programação mensal, tornaram-se prática comum no 

âmbito destes «programas de acesso» no que concerne ao acolhimento das pessoas com 

deficiência/incapacidade visual, presente em todos os museus aqui exemplificados, com 

exceção do The British Museum.  

Os programas mensais destinados ao combate da exclusão cultural têm uma programação 

desenvolvida por uma equipa dedicada, exclusivamente, a este setor, no entanto também 

se encontram integrados no setor educativo. (Martins, 2014) Tal como foi referido 

anteriormente, «Form in Art» insere-se também nesta tipologia de programas que se 

destacaram como forma de inclusão. Porém, na atualidade sofreu algumas alterações, não 

se distanciando da ideia original. A colaboração que tem havido, tanto de adultos cegos, 

como todos os outros visitantes, permite-lhes lembrar que pessoas com incapacidade são 

especiais.  

O The Royal Academy of Arts, através do programa «InTouch», desenvolve dois 

momentos artísticos para os visitantes cegos ou com baixa visão. Num primeiro momento, 

relaciona-se com a visita a determinada exposição, onde há uma caracterização do espaço 

e descrição de algumas obras. Todo este processo é feito através do acompanhamento de 

áudioguias com áudiodescrição e do acompanhamento de voluntários que têm o objetivo 

de auxiliar na deslocação pelo espaço. Desta forma, é possível que os indivíduos agendem 

a sua visita num horário da sua preferência, com acompanhamento de um voluntário. 

Posteriormente, o segundo momento está relacionado com a criação plástica que é 

orientado tanto por um mediador cego como por um com baixa visão.  

«Art inSight», é um programa de acesso desenvolvido no MoMA mensalmente, nas 

galerias do museu. Os educadores dos museus destacam temas específicos, artistas e 

exposições, envolvendo os participantes por meio de descrições verbais. Ruth Starr 

(2016) afirma que desta forma se demonstra que o acesso não é uma preocupação de 

nenhum departamento, mas é uma prioridade de toda a instituição. No The Metropolitan 

Museum of Art, através do programa «Seeing Through Drawings», também existe um 

investimento nos workshops que incluem o uso de materiais para serem tocados, 

descrição verbal de obras e a criação de uma resposta criativa.  

«Art Through Words» desenvolve-se, também, mensalmente, na National Gallery. Um 

dos exemplos, foi a análise da obra «Ulisses ridicularizado Polifemo – Odisseia de 
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Homero» (1829) de William Turner. Para acompanhar, foram distribuídas imagens a 

cores em formato ampliado (A3) da obra e outras com os seus pormenores. Por esta razão, 

Martins (2014) refere que  

No decorrer da sessão, foi possível concluir que os participantes – ainda que tenham 

(sic) uma deficiência/incapacidade visual, revelam ter conhecimentos sobre pintura, 

através de perguntas e analogias que estabelecem entre outros artistas que 

conheceram previamente numa outra sessão. (Martins, 2014) 

Em 2012, no San Francisco Campus of the California College of the Arts, Carmen 

Papalia, artista cego, convidou outros visitantes para partilhar as suas experiências como 

forma de encorajar à consciencialização do acesso que deve ser democratizado. Como em 

tantos outros casos, neste também é utilizado um amigo para descrever as obras. Segundo 

Carmen, quando percorre um museu, um indivíduo descreve as obras de artes e os delates 

arquitetónicos, permitindo aos visitantes criar uma ideia do que os rodeia. Outro programa 

similar que Papalia colaborou em parceria com o Museu Guggenheim, em 2014, designa-

se por «The Touchy Subject». O artista pretendia incentivar os visitantes cegos a 

abraçarem o espaço museológico de outra forma, criando oportunidades de experiência 

em que participam e assim compreender do que realmente se trata a acessibilidade. 

Durante o percurso foi dada a oportunidade de andarem lado a lado, um a um, e da 

experiência se realizar de olhos fechados. Desta forma, foram convidados a tocar no 

museu e focar na experiência tátil e interpretativa, ou seja, sentir com o tato.  

Os instrumentos de acesso que foram anteriormente referidos revelam-se elementos 

fundamentais para o desenvolvimento da acessibilidade cultural, no entanto existem 

outros fatores que podem facilitar este movimento, tal como o apoio ao visitante. Deve 

haver um acompanhamento constante ao visitante durante o percurso expositivo, tal tem 

se revelado em determinados museus. No caso do Metropolitan Museum of Art são 

disponibilizados, à entrada do museu, folhetos ou painéis informativos com os serviços e 

atividades que serão desenvolvidas nos programas. Igualmente, no MoMA e no Whitney 

Museum of Art encontram-se disponíveis folhetos com informação acerca das atividades 

dos programas para cada tipo de público. (Martins, 2014) 

O treino dos funcionários é uma das questões que mais se tenta desenvolver para que a 

inclusão seja satisfatória. Por isso, alguns museus, como por exemplo o The Victoria and 

Albert Museum investem na formação deles, pois pretende-se que haja conhecimento 

sobre estes indivíduos de forma a saber falar com eles e dissipar determinados mitos. 

Alguns dos treinos baseiam-se em estar com os olhos vendados com o intuito de mostrar 
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a dificuldade de visitar um ambiente em que não haja ninguém disponível ou sem 

experiência para auxiliar. Quando o Museu Guggenheim e Carmen Papalia fizeram 

parceria para o programa «The Touchy Subject», o artista treinou vinte educadores de 

museus e partilhou, abertamente, as suas filosofias artísticas e formas de agir com os 

outros sentidos. Os educadores trabalharam em vários departamentos em colaboração 

com Papalia, de forma a aprender como facilitar um novo tipo de visita sensorial dentro 

da instituição. (Starr, 2016) 

Por fim, o museu investe na «educação» do seu público para que saibam agir de forma 

adequada em momentos como por exemplo, exposições táteis. Note-se que, no entanto, 

nem todos as obras de arte são apropriadas para uma visita tátil, pelo que ao permitir uma 

maior proximidade aos objetos expositivos corre-se o risco de danificar as obras. Os 

visitantes com incapacidades visuais têm a permissão de tocar nos objetos com acessórios 

como é o caso das luvas, sendo necessário que seja retirada bijuteria que possa danificar 

as obras de arte, nomeadamente, anéis, pulseiras, entre outros. No entanto, devido a uma 

questão de segurança, surgem também soluções como o uso de réplicas. 
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2. Estado da Arte Nacional – Perspetiva prática  

 

Vários são os problemas que as pessoas com deficiência vivenciam numa experiência 

artístico-cultural como: dificuldades arquitetónicas, sociais, intelectuais e/ou 

comunicacionais no percurso expositivo, nos documentos de apoio e de contextualização 

da exposição, nos eventos ou na identificação dos objetos. Inicialmente, compreendemos 

o que há de problemático em cada situação para depois ser possível mencionar soluções, 

recomendações e boas práticas, com o propósito de reformular as condições de 

acolhimento, propondo novas formas de contacto. Desta forma, há a possibilidade de ter 

uma experiência mais aproximada da realidade daqueles que não tem deficiência.  

Ao longo do tempo, os museus portugueses têm-se dedicado ao aproveitamento dos 

espaços e dos seus meios com vista à melhoria do acesso para os visitantes com 

deficiência visual, tornando-os assim mais apelativos e, principalmente, inclusivos. Jorge 

Santos e Maria João Lima, no livro «O panorama museológico em Portugal: Os Museus 

e a Rede Portuguesa de Museus na Primeira Década do Século XXI» (2013) referem que 

a melhoria dos museus se vai revelando no aumento de públicos, nas iniciativas propostas, 

na formação dos profissionais, entre outros pontos.  

No panorama nacional, determinados museus têm seguido a ideia de inclusão e 

melhoramento do acolhimento através de projetos e de exposições destinados ao 

incentivo do público cego ou com baixa visão. Exposições temáticas e inovadoras com o 

objetivo de incluir todos os visitantes que recebem são iniciativas que transmitem 

sentimento de «oportunidade de apreender um quadro abstrato de uma forma autónoma e 

mais objetiva, de tentar percebê-lo mais pelos olhos de quem o pintou e não tanto pelos 

olhos de quem o descreve» como salientou a secretária de Estado da Inclusão Social, Ana 

Sofia Antunes, na apresentação do projeto «Museu para Todos», no dia 8 de novembro 

de 2018. (cf. Fundação EDP, 2018) 

No caso dos projetos, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional dos Coches 

e o Museu de José Malhoa, em 1997, implementaram o «Arte Access» que resultou da 

parceria entre a Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para Pessoas com 

Deficiência (ANACED), o Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR) e 

do Instituto Português dos Museus (IPM). O projeto destinava-se a pessoas com 

deficiência visual e/ou auditiva que visitam estes museus e tinha o objetivo de promover 

condições de acesso aos mesmos. As alternativas disponibilizadas foram vídeos com 
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conteúdo informativo sobre o edifício e as suas coleções, auxiliados por linguagem 

gestual. Outros conteúdos foram traduzidos para textos em braille e em formato ampliado, 

para além de que foram providenciadas plantas dos museus em relevo para facilitar a 

compreensão das pessoas com deficiência visual.  

O Museu do Douro, em Peso da Régua, implementou o projeto «Turismo Acessível – 

Museu Inclusivo» objetivando a melhoria das condições de visita para ser mais inclusivo 

para os visitantes com necessidades especiais através de ferramentas como vídeos em 

língua gestual, conteúdos informativos em braille e áudioguias. No entanto, o Museu 

Nacional Machado de Castro, em Coimbra, ao desenvolver o projeto «Maquete 

Acessível» com a colaboração da ACAPO – Delegação de Coimbra da Associação de 

Cegos e Amblíopes de Portugal – optou por outra estratégia, nomeadamente, um percurso 

tátil onde era permitido aos cegos ou pessoas com baixa visão tocar nas esculturas em 

pedra. Noutro momento, a organização de um grupo em que metade das pessoas tinham 

os olhos vendados e tatearam as obras enquanto a outra metade ajudava na atividade.  

A Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, em 2016, desenvolveu o projeto «Museu 

para Todos» com o apoio do Programa EDP Solidária – Inclusão Social e com o 

patrocínio da Secretaria de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, 

destacando também o apoio técnico dado pela ACAPO. O Museu Nacional do Azulejo 

(antigo Mosteiro da Madre de Deus) também colaborou em conjunto com a ACAPO na 

criação de estruturas e elementos de acessibilidade destinados a proporcionar uma visita 

autónoma ao público com deficiência visual. A iniciativa destacou-se através do projeto 

«Azulejos para os Sentidos» que se conduziu com jogos com painéis de azulejo em relevo, 

workshops com todos os processos de manufatura, visita guiada para a exploração tátil 

dos painéis em relevo junto de cada elemento expositivo com o uso de áudioguias e, por 

fim, maquetes tridimensionais em cerâmica acompanhadas por legendas em braille. (cf. 

Henriques, 2015)  

Os restantes museus tiveram em atenção outras deficiências, como o caso da auditiva, 

mas em contrapartida a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva tal como o Museu de 

Francisco Tavares Proença Júnior, situado em Castelo Branco, no ano de 2000 com o 

projeto «Ver com as mãos», direcionaram-se para as pessoas com deficiência visual. 

Neste museu o uso do braille destacou-se nesta atividade, resultando em dois documentos, 

nomeadamente um caderno escrito sobre o museu e as suas coleções e um álbum de folhas 

e pano de linho bordados que justifica o bordado de Castelo Branco.  
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As boas práticas e consciencialização da sociedade não são o único meio de combate à 

exclusão cultural das pessoas com deficiência. É necessário haver uma promoção 

contínua de ações de sensibilização junto dos profissionais do setor cultural para que os 

mesmos adquiram conhecimento sobre a problemática existente. Em 2017, a Associação 

Cultural – Acesso Cultura, propôs à Fundação Calouste Gulbenkian a realização de 

jornadas de reflexão sobre a participação cultural de todos que se intitularam por «Além 

do físico: Barreiras à Participação Cultural». (cf. Acesso Cultura, 2017)   

Os projetos e as exposições permitem que os museus se tornem espaços culturais onde os 

visitantes se possam sentir acolhidos. O Museu e Igreja da Misericórdia do Porto optou 

pela via digital, permitindo que os visitantes amblíopes ao visitar o site possam ver todas 

as obras que fazem parte da coleção com uma lupa que permite ir aos pormenores. Desta 

forma, a experiência museológica será mais enriquecedora se o visitante se sentir 

confortável, seguro e se puder fruir da sua visita autonomamente.  

O Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, situado em Lisboa, no ano de 2018 adaptou 

seis pinturas da artista plástica Maria Helena Vieira da Silva, a três dimensões de forma 

a serem acessíveis pelo tato às pessoas cegas ou com baixa visão. Este processo é da 

responsabilidade do artista plástico Carlos No e durante o seu processo criativo, de forma 

a compreender melhor a sensação daquele que não tem visão, trabalhou, quase sempre, 

de olhos vendados. (cf. Fundação EDP, 2018) 

O Museu do Chiado, em Lisboa, criou, em parceria com o Instituto António Feliciano de 

Castilho um percurso tátil na exposição permanente de Escultura do século XIX e XX, 

onde foi permitido tocar nas peças, mas com uso de luvas apropriadas. Tiveram também 

a preocupação de disponibilizar um catálogo em braille e outro ampliado para amblíopes. 

No Museu Nacional do Traje, em Lisboa, no ano de 1995 também se focou no percurso 

tátil, criando uma pequena exposição intitulada «Pare, Escute e Toque». Anos mais tarde, 

o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, desenvolveu a exposição «As Belas-Artes 

e o Romantismo em Portugal» de forma a ser acessível a pessoas com deficiência visual, 

em colaboração com a ACAPO, a ANACED e do Núcleo de Apoio a Cegos da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. Foram elaborados materiais como uma planta tátil, 

dada a possibilidade de toque em algumas obras expostas (com proteção de luvas) e 

gravado um percurso áudio com informação sobre a exposição e descrições das peças 

mais importantes.  
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No futuro, em 2020, o Museu do Dinheiro: Banco de Portugal, em Lisboa, tem o objetivo 

de ter disponível uma planta tátil, iluminação direcionada ao material de apoio impresso 

e aumentado, quer em braille como em alto relevo, experiências táteis (réplicas, maqueta, 

objetos táteis), áudiodescrição e postos de multimédia com funções de ampliação de 

imagens e legendas. Em suma, deve existir uma relação com a didática multissensorial 

como forma de proporcionar uma vivência expressiva e apelativa. Tenta-se, assim, 

apresentar um nível de igualdade através de estratégias que dão essa oportunidade como 

as plantas táteis e as imagens em relevo. Habitualmente os normovisuais dispõem de 

plantas informativas relativas ao espaço que possibilitam o acesso às obras da coleção de 

forma mais eficaz.  

«(…) com o tempo e com a prática e, pela falta do sentido visual, a pessoa com 

deficiência irá continuamente utilizar os outros canais de perceção» (Martins, 2011) 

As experiências que utilizam outros canais de perceção que vão sendo desenvolvidas 

progressivamente, permitem aos portadores de deficiência visual contacto com a arte com 

base nas suas caraterísticas. Os cegos e os amblíopes aperfeiçoam os outros sentidos como 

o tato, audição, paladar e o olfato para se conseguirem adaptar ao meio em que estão 

inseridos. Ainda que desde sempre se tenha dado ênfase à visão, as experiências 

museológicas têm tentado ter em consideração os outros sentidos enquanto alternativa, 

dando a possibilidade de explorar o potencial de cada indivíduo.  

A maioria das propostas apresentadas pelos espaços culturais continuam a relacionar-se 

com a melhoria da acessibilidade ao espaço físico (iluminação adequada, sinalética 

adaptada aos públicos com necessidades especiais e plantas dos espaços expositivos em 

relevo e com legenda em braille) e com o acesso aos conteúdos produzidos (adaptação 

das obras mais importantes da coleção do museu a modelos tridimensionais, guiões em 

braille com informação sobre obras e biografia dos artistas e uso de um tipo de letra 

maior).  

Adaptar referências visuais a outros sentidos ou a uni-los, é um método vantajoso no 

sentido de oferecer informação mais completa ao público com deficiência. Há 

determinada informação que não conseguimos adquirir, compreender e sentir apenas 

através da visão, como por exemplo o cheiro de um objeto. A experiência museológica é 

melhorada através do contacto com os objetos artísticos, beneficiando todos os visitantes 

e principalmente aqueles que não têm controlo da visão.  



58 
 

  



59 
 

III. Estudo com cegos e amblíopes 
 

O presente capítulo deve-se à necessidade de entender a perspetiva daqueles que estão 

mais envolvidos com as questões discutidas nesta pesquisa. Não chega apenas a pesquisa 

sobre o pensamento daqueles que investigam sobre a teoria do problema. Um dos grandes 

problemas que se revela na inclusão cultural das pessoas com deficiência visual é a 

ignorância face às suas condições e especificidades.  

As questões colocadas às pessoas foram direcionadas em tom formal, uma vez que não 

se realizaram presencialmente. Relacionam-se com os seus hábitos culturais, com as suas 

dificuldades na visita aos museus, tal como as faltas e obstáculos, os instrumentos 

disponibilizados, as capacidades dos profissionais dos museus, a evolução dos museus 

portugueses nas questões de acessibilidade e, por fim, as estratégias de inclusão.  

Com a intenção de conhecer melhor a realidade das pessoas com deficiência visual através 

dos progressos que elas mesmas já identificaram, mas também das dificuldades que 

perduram, optei por entrar em contacto com diferentes pessoas inseridas em associações 

que as representam, como o caso da ACAPO. Não nos devemos centrar no que os outros 

pensam ou no que os museus fazem para combater esta questão da exclusão. É preciso 

perceber como é que os cegos e os amblíopes pensam sobre as estratégias apresentadas e 

como se sentem pela forma que são vistos pela sociedade na contemporaneidade.  
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1. Entrevista a utentes da ACAPO – Delegação de Viana do Castelo  

 

Num diálogo com um pequeno grupo de utentes da ACAPO – Delegação de Viana do 

Castelo, constituído por quatro indivíduos cegos e dois amblíopes e com o apoio da Dr.ª 

Joana Balinha, Diretora técnica desta delegação, que se disponibilizou para ser a nossa 

conexão, procedi à tentativa de uma breve aproximação à perspetiva daqueles que se 

encontram no centro desta investigação, face ao acesso ao contexto cultural português.  

Os hábitos culturais, quer numa ida a um museu ou a uma galeria de arte, variam de 

pessoa para pessoa, independentemente da sua condição. Existem vários fatores que 

podem influenciar esta decisão, ultrapassando a questão de gosto pessoal. Neste contexto 

do acesso à arte por pessoas com deficiência visual, as opiniões dos entrevistados 

dividem-se. Alguns elementos afirmam que a visita aos espaços culturais acontece sempre 

que essa situação se torna possível, outros referem que gostariam de ter esse hábito, mas 

que, no entanto, não é possível que tal aconteça devido à falta de oportunidades.  

Os museus e as galerias de arte, no ponto de vista da acessibilidade, ainda têm algumas 

falhas sendo que as mais foram referidas são as físicas, as de informação e a falta de 

formação dos técnicos. O acesso à cultura ainda apresenta obstáculos e como 

consequência a maioria das pessoas com deficiência visual sentem-se excluídas 

culturalmente ainda que em menor intensidade. 

No percurso expositivo existem falhas no acesso ao espólio porque existem interferências 

para chegar até ele, como por exemplo, a falta de adaptação dos espaços para as pessoas 

com deficiência visual, da iluminação adequada o que, consequentemente, afeta na 

interpretação.  Outros constrangimentos que surgem no acesso físico, são a necessidade 

de acompanhamento no local para se orientarem no espaço, perdendo a possibilidade de 

ter uma visita independente, precisando sempre do auxílio de outrem. No que diz respeito 

às questões de interpretação, estas relacionam-se com as escassas explicações sobre as 

obras de arte que não estão adaptadas para braille, ou formato adequado, o que dificulta 

o seu acesso, tal como adaptação de livros ou sites.  

Numa situação hipotética, ao considerarem realizar uma visita espontânea, os utentes da 

ACAPO afirmam que não é possível que tal se suceda, pois, é necessário que a sua receção 

seja previamente preparada. Em suma, as maiores faltas que este grupo considera que 

existem são a possibilidade de aceder às obras de arte devido ao problema da 
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acessibilidade física e à falta de iluminação adequada. Mas, também, pela fraca formação 

dos profissionais dos museus, ou seja, sentem que os funcionários dos museus não estão 

preparados para ajudar, ainda que algumas exceções, é referido que deveriam ter mais 

formação com técnicos especializados na deficiência visual. 

Estes indivíduos nunca presenciaram uma situação em que tencionavam visitar uma 

exposição, mas que não foi possível por falta de acessibilidade uma vez que não têm por 

hábito fazê-lo ou de o fazer sozinhos. No entanto, um dos membros do grupo exemplifica 

através de uma visita ao Museu do Prado, em Espanha, onde sentiu a existência de 

obstáculos por só existirem quadros, sem qualquer descrição acessível à sua condição. 

Por essa mesma razão, a maioria dos entrevistados não têm conhecimento, ou raramente 

encontram instrumentos ou métodos acessíveis ou afirmam que não há meios que 

facilitem as suas visitas. No entanto, uma pequena percentagem afirma que alguns sites 

já se encontram acessíveis e até mesmo alguns funcionários estão devidamente 

preparados para os receber. Também já existem percursos mais acessíveis, através do 

trabalho da ACAPO em associação com Museus, neste caso o Museu do Brinquedo, em 

Ponte de Lima, Viana do Castelo. 

Os museus portugueses têm demonstrado alternativas sobre as questões da acessibilidade, 

mas as pessoas cegas e com baixa visão sentem que não têm vindo a evoluir. Alguns dos 

entrevistados sentem que sim, mas muito lentamente, referindo, também, que há pouco 

investimento e sensibilidade para o assunto. Por essa mesma razão, os utentes da ACAPO 

consideram que os museus portugueses não têm capacidade de assegurar total 

acessibilidade a uma pessoa com deficiência visual para que a visita seja autónoma, à 

exceção de uma pessoa que referiu como exemplo positivo o Museu da Batalha, na 

Batalha. Note-se que estas estratégias podem ser inclusivas, mas também podem 

apresentar um pouco de atitude de caridade, como por exemplo em exposições ou em 

atividades destinadas, particularmente, para quem tem deficiência visual.  

Por fim, os cegos e os amblíopes sentem que as oportunidades de uma pessoa normovisual 

são diferentes daquelas que tem uma deficiência visual. Existem desigualdades entre as 

pessoas portadoras de deficiência visual e as normovisuais. Esta situação é confirmada 

por aqueles que sofrem com esse desequilíbrio social, apontando que as oportunidades 

deveriam ser as mesmas. No entanto, falta adaptar muita coisa e mudar mentalidades e 

existem muitos espaços que não estão preparados para esta realidade. Assim, estas 

pessoas tentam manter-se o mais próximo da sociedade através de associações que 
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promovem atividades ou visitas a espaços culturais e de lazer como é o caso da ACAPO 

e da APPACDM.  
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IV. Aproximação ao terreno: Museus e Associações 

Culturais 
 

O presente capítulo destina-se ao estudo das práticas da Associação Cultural – Acesso 

Cultura e da Fundação e Museu Calouste Gulbenkian. As duas instituições estão 

correlacionadas, uma vez que trabalham em parceria com o objetivo de integrar e incluir 

todos os tipos de públicos. No entanto, neste capítulo são apresentadas duas perspetivas 

diferentes, uma vez que cada um possui as suas próprias caraterísticas.   

A Acesso Cultura é uma das grandes associações culturais inseridas no panorama 

nacional que representa os problemas de acessibilidade no geral, concentrando-se na 

melhoria das condições de acesso dos espaços culturais, mas principalmente, nos 

profissionais da área e em todos aqueles que estão interessados no problema. No que diz 

respeito à Fundação e Museu Calouste Gulbenkian, carateriza-se por ser um espaço 

cultural contemporâneo de grande dimensão que recebe diferentes públicos diariamente. 

Assim, é importante perceber que alternativas têm disponíveis no caso de surgirem 

indivíduos portadores de deficiência visual, visto que as soluções geralmente 

apresentadas destinam-se apenas às restrições de mobilidade, como elevadores, rampas 

que dão acesso a todos os pisos e, em certas zonas, piso tátil. Este último é, talvez, a única 

solução implementada que beneficia o público com problemas de visão.  

Neste capítulo, num primeiro momento, reflito sobre o que a Acesso Cultura desenvolve 

junto dos profissionais e o que pensa sobre as políticas culturais em Portugal e sobre o 

ativismo das outras associações. Em contrapartida, sobre a Fundação e Museu Calouste 

Gulbenkian, questiono-me sobre o trabalho desenvolvido por um dos grandes museus 

contemporâneos português que a nível de combate à exclusão cultural das pessoas com 

deficiência tem o modus operandi semelhante aos outros museus, ou seja, direciona-se, 

essencialmente, para as restrições de mobilidades. 

  



64 
 

1. Associação Cultural - Acesso Cultura  

 

A Acesso Cultura é uma associação cultural sem fins lucrativos que dá continuidade ao 

trabalho desenvolvido pelo Grupo para a Acessibilidade nos Museus (GAM), que foi 

criado em 2003 e terminou em 2013. Desde esse momento que a associação se destina a 

profissionais ligados à cultura e a pessoas interessadas nas questões da acessibilidade no 

geral. A maior preocupação da associação centra-se na formação dos profissionais para 

que lhes seja possível responder, na prática, às necessidades dos visitantes, sem nenhuma 

adversidade.  

As questões da acessibilidade estão no centro da reflexão do setor cultural. Por essa razão 

a Associação intervém através de seminários, conferências, workshops, cursos, 

participação em projetos de investigação na área da acessibilidade, publicações 

relacionadas com a problemática, divulgação de notícias e de estudos relacionados com 

o acesso. Geralmente, estas práticas ocorrem de forma esporádica, mas também, numa 

semana dedicada à Acesso Cultura. O principal objetivo dessa semana é o 

desenvolvimento de debates e a promoção de boas práticas, para além de oferecer 

formações e participações em projetos, ambos na área da acessibilidade. Nesse período, 

concretizam-se debates direcionados, em especial, para os profissionais do setor cultural, 

mas também para todos os interessados no setor, com base nas questões ligadas à 

acessibilidade que se cruzam com o trabalho na área e com a relação com os variados 

perfis dos indivíduos.  

Como forma de reconhecimento pelas iniciativas apresentadas por parte de outras 

instituições e entidades, a Acesso Cultura criou duas tipologias de prémios para 

homenagear, e consequentemente incentivar, essas iniciativas. Os Prémios Acesso 

Cultura têm o propósito de distinguir, divulgar e promover entidades e projetos que se 

diferenciam pelas suas políticas e boas práticas na promoção da melhoria das condições 

de acesso. Em relação aos Prémios Acesso Cultura – Linguagem Clara, a associação tem 

tentado promover a reflexão e as boas práticas no que toca à escrita, tal como o uso de 

linguagem simples e acessível.  

Por fim, esta associação cultural tem vindo a desenvolver esforços para combater a 

questão da exclusão cultural e reconhecer as tentativas de outras entidades. A Acesso 

Cultura pretende manter a reflexão presente na sociedade, incentivando à transição do 

nível teórico para o prático.  
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1.1. Observação 

 

A Acesso Cultura – Associação Cultural, centra-se na prática de ações de intervenção 

junto de diferentes grupos, direcionando-se aos problemas das questões de acessibilidade 

cultural para as «minorias». Os profissionais e todos os interessados no setor cultural, 

através de conferências, seminários e workshops, são incentivados às boas práticas e, 

sobretudo, à compreensão dos problemas que emergem no processo de inclusão social e 

cultural. A Associação tenciona demonstrar as suas maiores preocupações e ações face à 

problemática e o que tem vindo a ser desenvolvido no panorama nacional.  

Ana Braga, membro da direção da Acesso Cultura desde 2014, interveio em formato de 

aula aberta, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em novembro de 

2018. De uma forma geral, abordou a Associação referindo-se aos objetivos, aos valores 

e à missão. A sessão também se direcionou para a especificação das atividades 

desenvolvidas relacionadas com a promoção do acesso – físico, social e intelectual – à 

participação cultural, como por exemplo o envolvimento de artistas plásticos e de algumas 

entidades que regularmente interagem nestas questões.  

A Acesso Cultura interage junto do seu público com estas sessões esporádicas, mas 

também através da celebração da Semana da Acesso Cultura, um período de reflexão que 

tem a duração de sete dias. Este evento, centra-se na temática do acesso e na tentativa de 

consciencialização dos seus objetivos e missão da associação. Em junho de 2019, uma 

das sessões da Semana da Acesso Cultura situou-se na Igreja e Museu da Misericórdia do 

Porto. A sessão designava-se por «Como viver juntos? A tolerância do relativismo 

cultural» e recebeu três convidados com diferentes caraterísticas culturais e sociais, 

nomeadamente Jorge Oliveira, diretor do Espaço T, Maria João Vasconcelos, membro do 

Museu Nacional Soares do Reis, no Porto e, a ativista, Maria Gil. 

Durante o debate foram destacados três grupos de pessoas de diferentes raças, religiões e 

etnias que se distinguem pela fraca representatividade que têm na sociedade. As ditas 

«minorias», nomeadamente os muçulmanos, os ciganos, os negros ou os indivíduos com 

alguma deficiência são vistos como um grupo fraco devido ao reduzido número de 

oportunidades que possuem, em comparação às pessoas «normais». 

O foco da Acesso Cultura não se direciona exclusivamente para os profissionais do setor. 

Há todo um processo de sensibilização e consciencialização centrado nos grupos de 
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pessoas portadoras de uma deficiência para que reflitam sobre a sua vontade de participar 

nas práticas culturais e sobre o facto de poderem colaborar na melhoria das suas 

condições. É importante aceitar a vontade do outro, não querendo apenas «ajustá-lo» à 

sociedade, o que também lhes providenciará o sentimento de estar a fazer diferença para 

algo, mas para tal é necessário compreender a deficiência.  

Os indivíduos de uma etnia, raça ou religião diferente ou quem tem uma deficiência 

sofrem nas tentativas de se incluírem cultural ou socialmente. É necessário que não sejam 

sempre os afetados a ditar o pedido de ajuda, ou seja, a chamar à atenção para este 

problema. Note-se que, ainda que de diferentes formas, todos eles enfrentam obstáculos 

na participação nas práticas culturais.  

Face a esta situação, a intervenção política tem um papel significativo, contudo as ações 

não devem existir apenas de um lado. Ainda que esta intervenção política e das 

instituições seja importante, a realidade é que a sociedade deve tomar iniciativa para 

mudar estes problemas, uma vez que já existiram inúmeros pedidos de ajuda. Da mesma 

forma, a inclusão deve ser pensada como uma matéria geral, sem se ignorar as 

necessidades de qualquer indivíduo.  
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1.2.  Entrevista 

Entrevista – Associação Acesso Cultura 

A presente entrevista direciona-se à Acesso Cultura – Associação Cultural a um dos 

membros da direção: Inês Rodrigues. Em formato de conversa informal, a entrevista 

baseia-se na tentativa de assimilar a perspetiva sobre a problemática por parte de uma 

Associação Cultural, nomeadamente em relação às políticas culturais, à inclusão no 

panorama nacional e internacional e aos direitos dos portadores de uma deficiência.  

A deficiência enquanto construção social conduz-nos a dois lados opostos: o normal e o 

anormal. O dito «normal» foi construído socialmente e tudo aquilo que se desvia desse 

caminho era visto como algo negativo que precisa de ser corrigido ou ajudado. Esta 

situação leva-nos a questionar se na contemporaneidade o lugar da deficiência continua a 

ser construído como um lugar de negatividade. Inês Rodrigues, enquanto profissional da 

Acesso Cultura, frisa que a Associação deposita grande importância na maior 

consciencialização possível sobre como se deve lidar com as necessidades de cada um, 

sejam elas permanentes ou temporárias, sensibilizando os profissionais do setor cultural. 

Existem três focos principais nas ações de inclusão da Associação: como deve ser feito o 

atendimento ao público, a atualização dos websites com informação para os cegos e, por 

fim, o uso de áudiodescritores, como atuaram no Teatro Nacional de São João, no Porto.  

A formação dos profissionais encontra-se num dos grandes objetivos da Acesso Cultura. 

Ao falar do investimento em áudiodescritores, Inês Rodrigues refere que é necessária a 

formação para compreender o seu funcionamento. Nestes termos, desenvolveram o curso 

«Design Inclusivo» para que aqueles que trabalham com o conteúdo escrito tenham 

noções sobre como apresentar as legendas, entre outros textos, de forma legível para 

todos.  

O modo como profissionais agem face a este problema vai influenciar quer de forma 

positiva como negativa os restantes membros da sociedade. Evidentemente que a forma 

como a sociedade encara a deficiência é um fator importante para determinar como serão 

desenvolvidos os programas e as políticas para e sobre a deficiência ou para aqueles que 

têm condições classificadas neste âmbito. Neste processo, importa questionar como é que 

se podem desenvolver programas para cegos ou amblíopes sem que acentuem a «falta», 

sem demonstrar um lado de caridade, mas considerando-os sujeitos singulares.  
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Segundo Inês Rodrigues, a Acesso Cultura foca-se em não desenvolver atividades 

destinadas exclusivamente para pessoas cegas porque isso não promove a integração, para 

além de desencadear custos elevados. Em contrapartida, apostam no investimento em 

áudioguias o que lhes permitirá percorrer a exposição com outras pessoas, não destacando 

a sua condição. Ao criar um ambiente adequado para estes indivíduos não se centram 

apenas nas suas singularidades. Não os encaram como alguém com deficiência, mas que 

tem uma necessidade especial como pode acontecer com uma grávida, com uma condição 

temporária, com alguém que transporta um carrinho de bebé, entre outras. 

Durante a entrevista mencionou-se que as maiores dificuldades que são possíveis de 

apontar são as de mentalidade, o tipo de atendimento oferecido e a ausência de 

ferramentas, como é o caso dos áudioguias e dos áudiodescritores. No panorama nacional 

e internacional, devido aos problemas da desigualdade de oportunidades, tem havido lutas 

significativas no campo do acesso cultural para deficientes visuais, em termos cívicos, 

políticos e económicos.  

A Acesso Cultura é uma das associações portuguesas que desenvolve programas com o 

objetivo de combater estas questões. No entanto, no contexto político nacional, Inês 

Rodrigues acredita que a Secretaria de Estado deve desempenhar um papel com maior 

destaque neste processo de combate à exclusão de pessoas com deficiência. Para além 

disso, menciona, também, a preocupação da Acesso Cultura face à questão do respeito 

dos direitos culturais de cada um e como forma de os ver respeitados, exploram intervir 

junto de profissionais e entidades com o intuito de os consciencializar sobre a 

problemática. Em termos cívicos, afirma que as pessoas cegas não têm de estar 

constantemente a chamar atenção para relembrar sobre a sua condição, mas pelo 

contrário, devem ser os profissionais a dar ênfase ao problema. 

No panorama económico nacional, a questão da independência monetária por parte dos 

portadores de uma deficiência, por vezes, revela-se um entrave. Estes problemas 

económicos que cada indivíduo passa devido à falta de oferta de emprego dificultam a 

autonomia no desenvolvimento de atividades simples do dia a dia como a visita a um 

museu de arte. Mas, para além disso, Inês Rodrigues menciona a necessidade das 

instituições culturais se importarem sobre o financiamento próprio com o objetivo de 

conduzirem à sensibilização da sociedade.  
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Em contexto português, devido às questões económicas e cívicas, criaram-se documentos 

com enfoque para a ajuda de pessoas com deficiência que necessitem de alguém e que 

não tenham condições económicas para tal. É o caso do «Diploma do Cuidador» que 

permite àquele com deficiência que seja acompanhado por uma pessoa que possa auxiliá-

la. A maioria das pessoas com deficiência possui rendimentos baixos o que lhes prejudica 

o acesso e, como tal, o valor do bilhete é ajustado para que se torne acessível. Neste 

sentido, a Acesso Cultura concentra-se em trabalhar o valor do bilhete do cuidador, 

existindo a possibilidade de se pagar o valor total de um bilhete ou o cuidador pagar 

apenas metade para que assim seja suportável.  

Atualmente, já houve avanços neste contexto da acessibilidade, no entanto, é 

imprescindível manter em destaque esses problemas tal como a existência de instituições, 

da dimensão da Acesso Cultura, que apoiem esta causa no panorama português. Inês 

Rodrigues mencionou o caso da Direção Geral do Património (DGP) e o Instituto 

Nacional para a Reabilitação (INR), ainda que esta última não se direcione 

especificamente para o âmbito cultural. Outras instituições culturais, ainda que de 

pequena escala, criam planos com o intuito de incluir toda a sociedade. Por esta razão, 

como forma de incentivo e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido contra a 

desigualdade cultural, foram realizadas entregas de prémios, designados por Prémios 

Acesso Cultura e Prémios da Linguagem Clara, durante os 6 anos da existência da 

Associação.  
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2. Museu/Fundação Calouste Gulbenkian   

 

O Museu Calouste Gulbenkian, criado em 1969, é uma parte constituinte da Fundação 

Calouste Gulbenkian, criada anteriormente em 1956 que tem desenvolvido programas 

com o intuito da sociedade refletir sobre temas atuais da contemporaneidade e de procurar 

respostas para os problemas que emergem. No Museu estão expostas obras da coleção 

adquiridas por Calouste Sarkis Gulbenkian (1869 – 1955) em vida e que foram cedidas 

por si à Fundação. A sua coleção cobre um largo período histórico desde a Arte Egípcia, 

a Arte Greco-romana, a Arte da Mesopotâmia, a Arte do Oriente Islâmico, da Arménia, 

do Extremo Oriente até à Pintura, Escultura e Artes Decorativas Europeias, à Arte do 

Livro Europeu e as obras de René Lalique.  

No contexto dos Serviços Educativos, foram desenvolvidas algumas visitas para 

incentivar a inclusão de pessoas com necessidades especiais. «Geometrias do corpo e do 

som» apela à sensação do contacto em diferentes tamanhos e formatos da obra de arte 

através do uso de diferentes elementos como caixas, altifalantes, tablets e sensores de 

movimento. Em relação «À flor da pele», tem o objetivo de estimular os sentidos com 

aquilo que tocamos e sentimos baseando-se em diferentes percursos, recursos e 

estratégias. E «Sentir o Museu» dispõe de atividades que permitem a interação com as 

obras da coleção do Oriente Islâmico com o objetivo de desafiar o participante a construir 

novas experiências. Todas as visitas-oficinas precisam de marcação e reunião prévia com 

os técnicos responsáveis pelo grupo para definir o número de sessões, a duração e a 

tipologia de acordo com o perfil e o ritmo do grupo.  

A Fundação e Museu Calouste Gulbenkian possuem «tanto os aspetos museológicos e 

museográficos como a investigação, divulgação, comunicação, a função educativa e a 

cooperação institucional, em suma o que corresponde hoje ao papel de um Museu» (FCG, 

2000). Ambos os espaços têm em atenção as questões da acessibilidade. Todos os 

espaços, incluindo os jardins, estão adaptados para visitantes com restrições de 

mobilidade sendo disponibilizados meios como elevadores, rampas que dão acesso a 

todos os pisos e, em certas zonas, piso tátil.  
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2.1. Observação  

Exposição «Ver com outros olhos»  

 

«Ver com outros olhos» é uma exposição que esteve patente em 2018, em Lisboa, na 

Fundação Calouste Gulbenkian. A exposição resulta do projeto «Imagine Conceptuale» 

realizado pelo Movimento de Expressão Fotográfica (MEF), que foi apoiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian através da iniciativa PARTIS – Práticas Artísticas para a 

Inclusão Social. O projeto foi desenvolvido com intervenção no terreno durante três anos 

com pessoas cegas congénitas, cegueira adquirida e baixa visão. O MEF colaborou com 

várias instituições ligadas à deficiência visual, uma vez que o público alvo desta 

exposição é, principalmente, esses portadores.  

A exposição contou com 63 participantes e está organizada por seis grandes temas, 

nomeadamente «conceito», «medos e sonhos», «liberdade», «beleza», «cegueira e 

memória». Os participantes, no total, apresentaram 94 imagens/fotografias, mas apenas 

69 foram produzidas em relevo com sistema de áudiodescrição. No percurso expositivo 

exploram-se diferentes processos de interpretação das obras, através de outros sentidos 

que não a visão – tato e audição – para facilitar as pessoas portadoras de deficiência visual 

no acesso às artes.  

A organização da exposição, em termos de acessibilidade comunicacional tiveram, numa 

forma geral, em atenção ao uso de braille ou de outro tipo de suporte que tornasse possível 

a leitura de qualquer informação. O conteúdo escrito disponível no percurso expositivo, 

como o título, as legendas e descrições foram traduzidos para braille para que as pessoas 

com deficiência visual tivessem a possibilidade de usufruir de toda a informação e, 

principalmente, da experiência, com qualidade e dignidade. No entanto, o texto de 

introdução não possuía tradução ou outro suporte, como por exemplo áudio, o que 

impossibilitava esses indivíduos de ter conhecimento da informação disponível.  

As fotografias presentes na exposição eram acompanhadas por um texto sintético e 

descritivo onde se retrata a intenção de cada participante sobre a sua produção. Todas elas 

foram expostas no formato original, no entanto, algumas tinham o apoio de um sistema 

de áudiodescrição que era ativado através do tato. Ao passar o dedo sobre uma placa tátil, 

através do áudio, era transmitida uma explicação sobre a zona da fotografia que 

estávamos a delinear com o dedo, desde o seu contexto, as dimensões da obra e as cores 

que a constituíam.  
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O projeto «Imagine Conceptuale» representa a perspetiva de uma pessoa cega ou com 

baixa visão, permitindo-lhes ganhar mais valor no contexto cultural. Um dos objetivos é 

o de desenvolver as competências individuais dos participantes para que assim consigam 

provar que é possível ultrapassar as adversidades e, consequentemente, incentivar outros 

a explorar a expressão pessoal e artística. No desenvolvimento da cultura estética visual 

é importante que todos os indivíduos tenham livre acesso para a explorarem e, assim, 

compreenderem quem são através da criação de memórias visuais.  

«Ver com outros olhos» contribui para a mudança de mentalidades e para a quebra de 

obstáculos à construção de uma sociedade mais justa, livre, integradora e participativa. 

Incentiva a igualdade de oportunidades e o reconhecimento das capacidades artísticas que 

este grupo de indivíduos possui, dando a oportunidade de ver com outros sentidos e a 

possibilidade de ver e de criar narrativas visuais e, consequentemente, memórias.  A 

exposição, com o objetivo da inclusão, explora as questões de acessibilidade como as 

comunicacionais, as de mentalidade e, por fim, as físicas que estão presentes no percurso 

expositivo facilitando o acesso através de rampas, uso de guias no chão e de piso. 
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2.2. Entrevista 

Entrevista – Museu/Fundação Calouste Gulbenkian 

 

A entrevista direcionada à Fundação Calouste Gubenkian teve como objetivo a tentativa 

de compreender como é o processo de receção de visitantes com deficiência visual. Após 

conversar com Margarida Vieira, responsável pela coordenação dos Serviços Educativos 

do Museu Calouste Gulbenkian e Narcisa Costa, gestora da PARTIS, foi possível 

compreender que a Fundação Calouste Gulbenkian tem revelado progressos, ainda que 

lentamente.  

O Museu/Fundação Calouste Gulbenkian tem tido preocupações em relação às pessoas 

com deficiência visual, ainda que no dia a dia, o número de visitantes com estas 

caraterísticas seja praticamente nulo. Margarida Vieira, justifica esta situação pelo facto 

de não existir tal cultura uma vez que, anteriormente, não havia ofertas para os visitantes 

cegos ou amblíopes. No entanto, nos dias em que há visitas de grupo, as pessoas com 

deficiência visual vêm, de uma forma geral, acompanhados. Margarida Vieira considera 

que estes visitantes não têm capacidade de serem autónomos numa visita a um museu. 

Note-se que quando há visitas de público cego, geralmente eles vêm por si, não é uma 

instituição ou associação que os traz. 

Neste contexto, as estratégias que utilizam relacionam-se com atividades como «Percurso 

Tátil com áudiodescrição» onde, em grupo, é realizada uma visita, na qual se permite o 

toque em réplicas, havendo, também, o auxílio de áudiodescritores. O projeto começou 

há um ano com as coleções modernas, no entanto, têm havido tentativas de o alastrar às 

restantes coleções. Os serviços do Museu tentam ser o mais inclusivos possível, pelo que 

importa referir que estas visitas estão disponíveis para todos, o que revela que são 

inclusivas e pretendem integrar toda a comunidade. Margarida Vieira acredita que, com 

estas atividades, tem existido sensibilização ao público em geral. Ao desenvolver as 

mesmas atividades daquele que não vê, dá-lhes experiências e permite que eles percebam, 

por momentos, o que é ser cego. 

Na contemporaneidade, tem-se repensado em outras alternativas como é o caso dos 

áudioguias, mas esta é uma situação que ainda se encontra em estudo. Margarida Vieira, 

afirma que há orçamentos e capacidade para tal, mas essa possibilidade ainda está a ser 

estudada lentamente. Por essa mesma razão, os métodos e instrumentos de inclusão que 

utilizam regularmente são as réplicas das obras de arte, as réplicas de alto relevo e os 
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áudiodescritores. No desenvolvimento dos Serviços Educativos, há a preocupação de 

obter as opiniões dos públicos específicos de cada atividade, pois consideram que é 

importante saber o que querem ouvir. Não há intenção por parte da Fundação Calouste 

Gulbenkian de se impor, o maior interesse é o de criar uma dinâmica, por essa razão, 

desenvolvem um trabalho em rede.  

No caso de pessoas com deficiência visitarem a FCB, de forma espontânea, os serviços 

educativos têm capacidade para os receber, o que leva Margarida Vieira a afirmar que 

«não mandamos ninguém embora» das instalações sem que tenham a oportunidade de 

realizar o que pretendiam. No caso de receberem este tipo de visitantes, no processo de 

receção, são direcionados para alguém dos serviços educativos para que assim possam 

ser acolhidos. Os serviços educativos têm 40 monitores, mas nem todos têm perfil para 

trabalhar em qualquer área, como é o caso dos adultos, jovens, escolas e pessoas com 

NEE. Margarida Vieira, aponta que apenas doze pessoas estão aptas para trabalhar com 

públicos cegos. Em relação aos Serviços Centrais, Narcisa Costa diz que aqueles que 

estão na receção, os seguranças e os assistentes de exposição têm formação suficiente 

para conseguirem acolher essas pessoas, visto que são os mesmos que as vão receber. Um 

exemplo dessa situação foi na exposição «Ver com outros olhos» em que tiveram de 

receber formação para saber como as receber e, principalmente, como as guiar e explicar 

algo que fosse necessário.  

O Museu e a Fundação Calouste Gulbenkian, em relação aos visitantes cegos e amblíopes, 

preocupam-se em integrá-los, por essa razão, trabalham em parceria com algumas 

associações como é o caso da ACAPO e da Acesso Cultura. Narcisa Costa, menciona o 

programa «Coesão e Integração Social» que procura promover o bem-estar de grupos 

vulneráveis da sociedade, através de concursos e de projetos, abrangendo várias áreas 

artísticas, sendo que as pessoas que estão envolvidas neles são acompanhados pela 

Fundação durante três anos. Estes projetos, como é o exemplo do que foi desenvolvido 

em conjunto com o MEF, nomeadamente, «Integrar pela Arte: Imagine Conceptuale», 

vão variando, o que significa que podem alcançar vários tipos de públicos.   

O maior objetivo destas estratégias utilizadas é integrar e incluir todos os indivíduos que 

fazem parte da sociedade. Por essa razão, o Museu e a Fundação, em termos de acesso 

físico, têm a intenção de colocar percursos táteis, como os já existentes nos jardins e desde 

a entrada do edifício até à receção. No entanto surgem obstáculos, como é o caso de o 

edifício ser um espaço qualificado pelo que as alterações têm de ser feitas lentamente. 
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Porém, Narcisa Costa aponta que nos espaços onde não há percurso tátil, as pessoas com 

deficiência visual são acompanhadas até ao seu destino. Para além dos problemas físicos, 

estes visitantes não têm acesso a qualquer conteúdo escrito presente nos museus, como é 

o caso das tabelas das obras que não estão em braille ou em formato ampliado. Em 

contrapartida, foi criado um caderno nessas condições onde toda a informação está 

disponível para os mesmos. Ainda que a informação não se encontre junto das obras, este 

trabalho está a ser feito lentamente, o que demonstra progresso. Ambas as entrevistadas 

referem o fato de que muitas das pessoas com deficiência visual não sabem ler em braille, 

por isso torna-se mais útil o uso de áudiodescritores.  
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Considerações finais  
 

Nos primeiros momentos da investigação, observava os indivíduos com deficiência visual 

como alguém que precisava de ser ajudado. Acreditava compreender o que eles pensavam 

e o que necessitavam. No entanto, no decurso da investigação e na confrontação com as 

leituras que fui realizando concluí que estava apenas a tentar impor a minha superioridade 

enquanto normovisual.  Inicialmente, não tinha a capacidade de compreender o estigma 

criado pela sociedade e que se tornou numa das grandes causas para as pessoas com 

deficiência visual terem dificuldade em ter as suas necessidades atendidas.  

Ao longo de todo o processo, concluí que o elemento biológico individual da deficiência 

é utilizado como justificação para a não participação nas atividades culturais. O grande 

problema com que me deparei é que tanto a sociedade portuguesa como a internacional 

centram-se na falta que o indivíduo tem, - a sua condição na comparação com uma 

condição normovisual -, não se focando na singularidade destes sujeitos e dos diversos 

obstáculos que impedem uma participação plena na vida cultural. Se observarmos este 

«problema» de outro prisma, então, o verdadeiro problema é a inadequação e fechamento 

dos museus ou galerias de arte face a uma diversidade real. Até à data, pensava imenso 

no problema da exclusão cultural dos cegos e amblíopes como uma questão criada pela 

deficiência, mas a realidade é que é preciso refletir sobre as faltas que os espaços culturais 

têm para conseguirem acolher estas pessoas. É, também, necessário identificar quais são 

as dificuldades que eles enfrentam.  

Ao longo desta dissertação fui percebendo que devemos olhar para estas pessoas como 

um ser humano que tem determinadas particularidades. Contudo, no caso da deficiência 

visual, os cegos e amblíopes podem e devem ser distinguidos para além da sua condição 

enquanto «deficientes». Percebi que não se devem homogeneizar as soluções porque 

todas as deficiências merecem atenção diferente. 

Concentrava-me na importância de apresentar soluções, esquecendo-me que é necessário, 

em primeiro lugar, identificar os problemas. Para compreender essas pessoas temos de ter 

em mente que são seres humanos que devem ter os seus direitos respeitados como todos 

os restantes membros da sociedade. Se, num primeiro momento também eu olhava para 

estes sujeitos a partir da identificação de uma falta, passei a entender que as diferentes 

condições, sejam elas de deficiência ou outras, apresentam complexidades maiores que 
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têm hoje que ser encaradas desafiando os modos naturalizados e logocêntricos em relação 

à diferença. Num contexto contemporâneo, percebi que os indivíduos têm tomado 

consciência de quais são os seus direitos numa perspetiva cultural e política, e que têm 

vindo a afirmar a sua identidade a partir da própria condição e não a partir de uma «falta», 

discurso esse que historicamente manifestou sempre a superioridade do normovisual.  

A leitura do livro de Oliver Sacks, A Ilha sem Cor, permitiu-me colocar uma questão que 

até então nunca me tinha feito. E se as pessoas que vêem fossem uma minoria? A 

colocação desta simples questão permitiu-me compreender que os padrões impostos pela 

sociedade poderiam ser inversos e as pessoas com visão seriam aqueles sem os meios 

necessários e os que têm a necessidade de lutar pelo respeito dos seus direitos.  

Entendi que o sentido da visão continua a ser priorizado, mas lentamente vai sendo 

combatido através de programas de acesso e atividades, workshops, entre outros, que se 

baseiam no uso do tato e da audição. Neste momento, vejo-os como indivíduos que têm 

capacidades que vão muito além da visão e, por essa razão, não devemos descartar opções 

que envolvam outros sentidos, pois estes podem ajudar a «ver» e refletir sobre uma obra 

de arte ou um documento escrito. O uso dos outros sentidos, levará a um melhor 

aproveitamento das capacidades de cada um, possibilitando a criação de experiências de 

forma autónoma e independente, se lhes for dada essa opção.  

O presente estudo, a nível profissional, permitiu concluir que o sistema museológico 

português precisa de alterações, apesar das práticas integracionistas como o Sistema de 

Reabilitação e o documento «Diploma do Cuidador» influenciadas por movimentos 

internacionais como o Disability Discrimination Act e o Americans with Disability Act. 

A realidade social tem sofrido mudanças, ainda que lentamente.  

Foi possível compreender que, numa primeira fase, é necessário identificar os problemas 

e perceber quem são os mais afetados com o fenómeno da exclusão (neste caso os cegos 

e amblíopes) e só depois é que é possível explorar soluções adequadas. Os públicos devem 

ser estudados, para depois serem apresentadas alternativas adequadas. No caso de os 

museus continuarem a olhar para a questão do acesso enquanto um problema físico, 

ignorando as outras deficiências como a visual, não estarão realmente preparados para 

receber todas as pessoas com necessidades especiais. 

No início, não compreendia a importância dos obstáculos a qualquer nível, mas 

principalmente da linguagem. No decorrer do estudo, concluí que a terminologia é uma 
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questão importante e que necessita de especial atenção, tanto por parte da sociedade como 

de profissionais dos museus, atendendo à diversidade de potenciais públicos. Para isso, é 

importante conhecer o público alvo de forma a compreender qual a forma mais adequada 

de os endereçar. Esta é uma questão importante e que tem vindo a ser defendida sobretudo 

no campo de um ativismo cultural e político. 

A mudança pode acontecer através da sensibilização da importância que todos os seres 

humanos têm e sobre a ideia de que os deficientes têm uma caraterística única, dita fora 

do normal. Deste modo, é importante discutir a definição de normalidade. A sociedade 

foi impondo aquilo que se identifica como o normal, por oposição a uma condição de 

anormalidade. Este «anormal», desde o século XIX, deveria ser normalizado. Contudo, 

esta normalização não seria senão um processo e um exercício de violência sobre o corpo 

do outro.  

 Há urgência em continuar a interrogar a sociedade sobre o que entendem por deficiência 

e o lugar que este conceito ocupa no novo século. Por isso, o problema que se levanta nas 

falhas no acesso à cultura não se deve à deficiência em si, mas à fraca compreensão que 

existe por parte da sociedade. Desta forma, defendo que é necessário que se construa uma 

imagem social positiva sobre estas pessoas, não esquecendo as incapacidades, mas 

também não as considerando como o fator definidor. Muitas das pessoas com deficiência 

têm uma perspetiva positiva da sua condição pois consideram que não é uma doença que 

precisa de ser tratada, mas algo que faz parte da sua identidade. Assim, pretendem que o 

seu direito de ser «diferente» seja respeitado. 

As instituições culturais têm refletido sobre a questão da acessibilidade de cegos e 

amblíopes nos museus, porém, numa forma limitada e, por essa razão, fui-me 

questionando se «Estarão todos os museus preparados para receber pessoas com 

necessidades especiais?» (Santos, 2011) Cheguei à conclusão de que vários museus crêem 

estar aptos para o acolhimento de qualquer público, qualificando-se como inclusivos. 

Anteriormente, considerava que um museu era inclusivo por apresentar algumas 

oportunidades, apesar de serem destinadas, essencialmente para pessoas com deficiência 

motora. No entanto, concluí que não podem ser totalmente inclusivos porque a maior 

parte das soluções são destinadas a um grupo específico de indivíduos, excluindo, ainda 

que involuntariamente, todos os outros. 
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Duma forma geral, fui percebendo que ao nível dos museus foram sendo desenvolvidos 

projetos com auxílio ao tato e à audição, como no caso de vídeos, textos traduzidos para 

braille e em formato ampliado, plantas dos museus em relevo, áudioguias, percurso tátil, 

workshops com o tato, exploração tátil e, também, maquetes tridimensionais. Exemplos 

disso aconteceram em espaços como o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu 

Nacional dos Coches e no Museu José Malhoa com o projeto «Arte Access», no Museu 

do Douro com o projeto «Turismo Acessível – Museu Inclusivo», o Museu Nacional 

Machado de Castro com o projeto «Maquete Acessível» e, por fim, o Museu Nacional do 

Azulejo com o projeto «Azulejos para os Sentidos». Desta forma, concluí que adaptar 

referências visuais a outros sentidos ou uni-los, é um método vantajoso no sentido de 

oferecer informação mais completa ao público com deficiência visual. Há determinada 

informação que não conseguimos adquirir, compreender e sentir apenas através da visão, 

como por exemplo o cheiro de um objeto. A experiência museológica é melhorada através 

do contacto com os objetos artísticos, sendo os visitantes tanto mais beneficiados quanto 

maior a amplitude de abordagens perante esses mesmos objetos.  

Depois de ter realizado um estudo junto de pessoas com deficiência visual, uma 

associação cultural e um museu, no contexto português, concluí que as pessoas cegas ou 

amblíopes têm poucos hábitos culturais porque as oportunidades oferecidas, a nível 

nacional, nem sempre foram as melhores, mas tentam frequentar os espaços museológicos 

sempre que possível, seja independentemente ou acompanhados por alguém ou por uma 

associação. Os utentes da ACAPO com quem conversei consideram que os museus 

portugueses não têm capacidade de assegurar total acessibilidade a uma pessoa com 

deficiência visual para que a visita seja autónoma, à exceção de uma pessoa que referiu 

como exemplo positivo o Museu da Batalha, na Batalha. Em relação à Acesso Cultura 

percebi que os profissionais da área museológica não têm muitas vezes formações 

específicas que lhes permitam estar sensibilizados para a diferença. De algum modo, a 

luta pelos direitos de acesso cultural não deveria continuar a ser somente uma 

reivindicação das pessoas cegas ou com baixa visão, neste caso específico aqui tratado, 

mas deveria ser incorporada como uma prioridade das instituições culturais.  Contudo, 

instituições como a FCG tem vindo a desenvolver algum trabalho nesse terreno, embora, 

no dia a dia, o número de visitantes com estas caraterísticas seja praticamente nulo. No 

entanto, com projetos inclusivos, tentam integrar todos os cidadãos através de visitas e 

atividades para aqueles que veem compreendam aqueles que têm deficiência visual.  Na 
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FCG, por exemplo, caso surja alguém cego ou com baixa visão de forma esporádica, a 

própria instituição procura encontrar uma solução. Concluí que, a Fundação dá uma 

formação geral a todos os membros dos Serviços, especializando apenas um pequeno 

grupo de doze pessoas. Em suma, com estes três estudos, concluí que o progresso está a 

acontecer, ainda que lentamente. Fiquei também surpreendida, a partir da entrevista 

realizada à FCG, por a maioria das pessoas com deficiência visual não saber ler braille, o 

que por vezes justifica a inexistência desse formato de texto.  

Penso que seria necessária uma investigação mais profunda do que foi feito a nível 

nacional, mas, principalmente, realizar entrevistas a uma amostra maior, o que não foi 

possível no âmbito desta dissertação. Este estudo de maior dimensão, decerto permitirá 

compreender melhor o que as pessoas com este tipo de deficiência pretendem e o que 

pensam sobre a situação atual do sistema museológico português e como pode ser mudado 

futuramente. Este melhoramento da acessibilidade, não vai influenciar apenas as pessoas 

que são afetadas pela exclusão, mas todas aquelas que têm familiares nessa condição ou 

com deficiência temporária. Para além disso, irá permitir que haja uma sociedade com 

um menor número de desigualdades e, consequentemente, demonstrará progresso para o 

país. Por essa mesma razão, uma continuação deste trabalho poderia ser feita explorando 

outras instituições e fazendo uma investigação mais alargada sobre o tema. 
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Anexos  
 

 

  

Entrevista nº1 

Guião de Entrevista a utentes da ACAPO – Delegação de Viana do Castelo 

Dirigido a um grupo de pessoas cegas ou com baixa visão que tem por hábito deslocar-se a esta 

Associação.  

 

1) Tem por hábito visitar museus ou galerias de arte?  

• (Caso a resposta seja não) Porquê?  

 

2) Quando visita um museu, quais são as maiores dificuldades que sente?  

 

3) Que instrumentos costuma encontrar nesses espaços para facilitar as visitas?  

 

4) Que faltas é que considera que existem nos espaços museológicos, no ponto de vida de acessibilidade 

para deficientes visuais?  

 

5) Sente que os funcionários estão preparados para ajudar uma pessoa que tenha deficiência visual?  

 

6) Sente que os museus portugueses têm vindo a evoluir em relação às questões da acessibilidade?  

 

7) Tem contacto com alguma associação que promova atividades ou realize visitas a espaços culturais e 

de lazer?  

 

8) Tem conhecimento de algum museu, em Portugal, que assegure total acessibilidade a uma pessoa 

com deficiência visual para que a visita seja autónoma?  

 

9) Houve alguma situação, por exemplo, que tenha querido visitar um museu/galeria, mas que não 

conseguiu por falta de acessibilidade? 

 

10) Sente que as pessoas com alguma deficiência visual ainda são excluídas culturalmente?  

 

11) Ainda sente que existem obstáculos no acesso à cultura? Se, sim pode mencionar quais?  

 

12) As estratégias de inclusão são realmente inclusivas ou têm um pouco de atitude de caridade? 

Como por exemplo, exposições ou atividades particularmente destinadas para quem tem deficiência 

visual.  

 

13) Sente que as oportunidades oferecidas a uma pessoa normovisual são as mesmas que a uma 

pessoa com deficiência visual? 
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Entrevista nº2 

Guião de Entrevista à Associação Cultural – Acesso Cultura  

Dirigido a um membro da direção da Acesso Cultura: Inês Rodrigues.  

 

1) A deficiência enquanto construção social coloca em questão dois lados, o 'normal' e aquilo que se 

considera desviar-se desse 'normal'. Historicamente, esse 'anormal' foi repetidamente considerado 

como um negativo, no sentido de ser um estado ou uma condição que precisaria de ser corrigido ou 

ajudado, tendo sempre por referência uma visão sobre o que seria o 'normal'.     

• Considera que, hoje, o lugar da deficiência continua a ser construído como um lugar de 

negatividade? 

 

2) O modo como se olha para a deficiência determina, também, o modo como se concebem programas e 

políticas para e sobre a deficiência, ou até com aqueles que têm condições classificadas nesse âmbito. 

Consideremos, por exemplo, os cegos.  

• Como é que se pode desenvolver programas para cegos que não sejam programas que acentuem 

sempre uma 'falta' (de visão), portanto, sem um lado 'caritativo', mas antes considerando-os 

sujeitos singulares? Ou seja, como desenvolver programas que não continuem a perpetuar uma 

visão dicotómica da deficiência, baseada no binómio normal-anormal?’ 

 

3) As pessoas com deficiência visual desde sempre que têm sido caraterizados pelas suas singularidades, 

pela sua deficiência sendo esquecidas as suas capacidades, nesse caso, como é que seria possível 

subverter a forma como a sociedade olha para eles? 

     

4) A nível nacional e internacional quais têm sido as lutas mais significativas neste campo de acesso cultural 

de pessoas com deficiência? Em termos cívicos, políticos e culturais. 

 

5) Que programas é que conhecem que estejam associados a este problema? (Tal como acontece com a 

Acesso Cultura – debates, conferências, etc. – ou como em alguns museus)  

 

6) Olhando para o panorama nacional, como olha para o modo como as instituições culturais têm vindo a 

considerar questões de inclusão no pensamento sobre os seus programas expositivos, educativos, 

curadorias, etc? 

 

7) Pela experiência na Acesso Cultura quais considera serem as principais dificuldades que os portadores 

de deficiência visual podem sentir no acesso à cultura? 

 

8) Considera que as instituições culturais têm consciência dessas dificuldades, ou que procuram 

especialistas, associações, ou os próprios indivíduos com baixa, neste caso, no sentido de uma escuta 

que permita desenhar políticas de acesso cultural mais inclusivas, e que não sejam apenas programadas 

sem ouvir aqueles que são o 'objeto' dessas políticas? 

 

9) Como caracterizaria o trabalho, os objetivos e a missão da Acesso Cultura, em Portugal? Conhece mais 

associações semelhantes? 

 

10) Por fim, o que já foi feito e o que é que ainda há por fazer para um acesso cultural democrático e 

inclusivo? 
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Entrevista nº3 

Guião de entrevista para a Museu/Fundação Calouste Gulbenkian 

Dirigido à Dr.ª Narcisa Costa e à Dr.ª Margarida Vieira  

 

1) Em média, qual é o número de visitantes cegos que recebem por dia?   

 

2) Caso recebam este tipo de visitantes como é que é desenvolvido o processo de receção? 

 

3) Como é que eles são acolhidos à entrada do museu? Há a necessidade de esperar por alguém 

especializado para que os acompanhe ou qualquer membro do museu está preparado para os receber?  

 

4) Os indivíduos cegos ou com baixa visão, quando visita o Museu costumam vir acompanhados numa 

visita?   

 

5) As pessoas que têm deficiência visual e que queiram visitar uma exposição, seja permanente ou 

temporária, precisa de marcação prévia ou o visitante pode apenas chegar e entrar? 

 

6)  Que preocupações é que as instituições têm em relação aos deficientes visuais?  

• Que estratégias utilizam?  

• Quais é que resultam?  

 

7) Todo o conteúdo presente no Museu/Fundação está disponível para visitantes cegos ou com baixa visão? 

• Caso seja apenas uma parte, qual a razão? 

 

8) Existem parcerias com alguma associação como a Acesso Cultura, a ACAPO ou outras deste género? 

 

9) As visitas do público cego são, geralmente, organizadas por associações ou os visitantes tomam iniciativa 

individualmente?  

• Qual destas situações é mais frequente? 

 


