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Resumo 

 

A presente dissertação tem como objetivo perceber se os museus da cidade do 

Porto são inclusivos para os públicos com deficiência visual, e se contribuem para uma 

diminuição da exclusão social proporcionando o acesso ao conhecimento aos diferentes 

públicos mediante recursos de acessibilidade que dinamizem a interação entre as obras 

de arte e os públicos referidos. Ao mesmo tempo, procura-se perceber se a inexistência 

de recursos acessíveis molda a frequência destes públicos nestes espaços. 

Esta investigação baseou-se numa abordagem metodológica qualitativa, 

recorrendo às técnicas inquérito por questionário e entrevistas semiestruturadas para  

recolha de dados. Através dos resultados obtidos foi possível determinar os recursos de 

acessibilidade mais utilizados pelos museus aquando visita de uma pessoa com 

deficiência visual. Da mesma forma foi possível identificar os motivos que levam, ou não, 

os públicos com deficiência visual a visitar museus na cidade do Porto, bem como 

identificar as barreiras com que estes se deparam nestes espaços culturais. 

 

Palavras-chave: Acessibilidades, públicos com deficiência visual, inclusão, museus, 

cultura. 

 

 

 

 Comentado [1]: Folha de resumo (inglês) 
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Abstract 

 

The present dissertation aims to understand if the museums in the city of Oporto 

are inclusive for audiences with visually disabilities. It consists also, in an investigation 

wich discusses the contribution of those cultural centers, in order to reduce the social 

exclusion and providing access to knowledge for different audiences through accessibility 

resources that stimulate the interaction between the works of art and the above audiences. 

It seeks, at the same time, to  see if the lack of accessible resources shapes the frequency 

of these audiences in these spaces. 

This investigation was based on a qualitative methodological approach, using 

questionnaire survey techniques and semi-structured interviews for data collection. 

Through the results obtained, it was possible to determine the accessibility resources most 

used by the museums when visiting a visually impaired person. Similarly, it was possible 

to identify the reasons that lead, or not, visually impaired audiences to visit museums in 

Oporto city, as well as to identify the barriers they face in these cultural spaces. 

 

Keywords: Accessibilities, indivuduals with visual disaibled, inclusion, museums, 

culture. 
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Introdução 

 

A cultura envolve arte, crenças, costumes, hábitos, música, entre muitos outros, e 

tem uma grande importância nas sociedades contribuindo para o desenvolvimento pessoal 

e coletivo destas. Sendo os espaços culturais um dos principais veículos difusores da 

cultura, espera-se que os seus conteúdos sejam inclusivos e acessíveis para todos os 

públicos. Atualmente o principal desafio para todos os espaços culturais, particularmente 

os museus, centra-se em tornar os seus conteúdos acessíveis através da implementação de 

recursos de acessibilidade, ao mesmo tempo que têm que avaliar as suas prioridades, uma 

vez que estes se encontram com orçamentos reduzidos. 

Após vários anos de exclusão nos espaços artístico-culturais, justificado pela 

inexistência de recursos de acessibilidade, as pessoas com deficiência, nomeadamente 

com deficiência visual, têm cada vez mais meios que facilitam a sua inclusão e autonomia 

nos espaços supramencionados. No entanto, como se constata na presente pesquisa, este 

público não frequenta com grande regularidade museus. 

A presente pesquisa insere-se no âmbito da unidade curricular de Sociologia da 

Arte, do Mestrado em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e 

centra-se essencialmente na oferta cultural acessível dos museus da cidade do Porto para 

públicos com deficiência visual, e na relação dos referidos públicos com estes espaços 

culturais. Esta investigação surge na inquietação de perceber se os museus são inclusivos 

para públicos específicos uma vez que a cidade do Porto é caraterizada por uma grande 

oferta cultural. Ao mesmo tempo, o investigador tendo deficiência visual, e tendo visitado 

museus na cidade do Porto onde os recursos de acessibilidade disponibilizados pelos 

museus não foram satisfatórios, surgiu a curiosidade de perceber quais são as opiniões e 

experiências dos públicos com deficiência visual sobre os recursos de acessibilidade 

disponibilizados pelos museus na cidade do Porto. 

Pretendeu-se, com este estudo, perceber quais são as metodologias e meios 

utilizados pelos museus para responder à inexistência de recursos de acessibilidade, no 

caso para públicos com deficiência visual, ao mesmo tempo que se analisou de que forma 

a inexistência dos recursos de acessibilidade molda a frequência dos públicos referidos 

em museus. 
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Neste sentido, foram selecionados museus cujas obras de arte se diferenciavam 

umas das outras, com o propósito de analisar instrumentos de acessibilidade também eles 

diferentes. 

Note-se que a presente dissertação embora esteja inserida na esfera da arte, e 

aborde algumas temáticas, tem como principal objetivo analisar as questões da 

acessibilidade nos museus da cidade do Porto para os públicos acima indicados. 

O primeiro capítulo destina-se à exploração teórica das acessibilidades nos 

museus com ênfase no que tem sido feito nesta área: de forma mais detalhada, começa-

se por explorar as representações sociais do conceito de deficiência nas sociedades, 

seguindo-se uma exploração mais específica pelo conceito de deficiência visual, servindo 

de enquadramento para a análise teórica sobre o principal objeto de análise da 

investigação – as acessibilidades em museus e a frequência de públicos com deficiência 

visual em museus. 

O segundo capítulo aborda as opções teórico-metodológicas selecionadas, 

começando por se apresentar os objetivos, questão de partida e respetivo modelo de 

análise da presente investigação, para posteriormente apresentar e justificar a 

metodologia e técnicas que foram utilizadas. Nesta investigação utilizou-se uma 

abordagem qualitativa com recurso a inquéritos por questionário e entrevistas 

semiestruturadas. Neste capítulo, também são listados os museus que aceitaram participar 

na investigação. 

No terceiro capítulo são explorados os dados obtidos através dos instrumentos de 

recolha de informação, no caso, os inquéritos por questionário e as entrevistas 

semiestruturadas. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, onde são apresentadas as 

conclusões da investigação, deixando em aberto possíveis estudos mais aprofundados 

sobre a temática aqui apresentada. 
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Capítulo 1 – Deficiência visual e a relação com as práticas 

culturais  

 

1.1. Deficiência no contexto social 

O preconceito em relação às pessoas com deficiência já existe há várias décadas, 

“the social process of disabling arrived with industrialization and with a set of pratiques 

and discurses that are linked to late eighteenth- and nineteenth- century notions of 

nationality, race, gender, criminality, sexual orientation and so on." (Davis, 1995, p. 24). 

Para Goffman (1991), as atitudes que as pessoas têm para com um indivíduo com 

algum estigma, e os atos empreendidos em relação a ele são bem conhecidos, no sentido 

em que são as respostas que a ação social benevolente tenta atenuar. Por definição, 

acreditamos que uma pessoa com um estigma não seja completamente humano. Com base 

nisto, fazemos várias discriminações, através das quais efetivamente, reduzimos as suas 

oportunidades de vida: Criamos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua 

inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma 

animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos 

termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, no nosso vocabulário 

diário como fonte de metáfora e representação, de forma específica sem pensar no seu 

significado original. 

Segundo Martins (2008), a cegueira tem sido interpretada de diversas formas no 

que concerne aos valores associados. Ao longo dos anos as sociedades vêm 

estigmatizando os indivíduos que não se enquadram nos padrões vigentes pela sociedade. 

A forma como eram, e ainda são vistos os indivíduos com deficiência, centra-se muito 

nas limitações destes, ignorando todas as outras caraterísticas que estes possam ter. O 

deficiente visual era visto como um indivíduo que tinha limitações ao nível do 

funcionamento intelectual, o que os tornava indivíduos incapazes de ter uma posição 

participativa na esfera social. 

Dessa forma, estes preconceitos e estigmas marginalizam a pessoa com 

deficiência, havendo um desencontro com o que está mencionado no artigo 1º da carta 

internacional dos direitos humanos - Declaração Universal dos Direitos do Homem de 
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1978, onde é referido que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 

espírito de fraternidade. (Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1978) 

Ferreira (2010) destaca que o conceito de deficiência atualmente é visto e 

analisado pelas entidades que dele se ocupam, não como uma simples caraterística ou 

atributo do indivíduo mas como o produto que resulta de uma relação dinâmica entre a 

pessoa, o ambiente físico e as construções sociais, bem como as crenças onde esta se 

insere. Construções sociais essas, que na maioria das vezes estão na base de processos de 

discriminação em questões sociais ou laborais. 

Para Lima (2016), a exclusão já existe há muitos anos, particularmente nos 

indivíduos que têm caraterísticas desviantes do que se considera padrão. Estes foram 

sendo marginalizados, considerados inabilitados, sem quaisquer direitos, vítimas de 

preconceitos e constante violação dos Direitos Humanos. Alguns membros da sociedade 

civil, por suas ações ou em parceria com instituições governamentais, têm promovido 

ações - ações de sensibilização, manifestações, grupos de reflexão e fóruns, com a 

finalidade de implementar e garantir mais inclusão nos diferentes contextos quotidianos. 

Ainda se preocupam em exemplificar e demonstrar o potencial das pessoas que são 

frequentemente excluídas. O autor refere que este é um dos caminhos através dos quais 

se pretende conceder o respeito e dignidade por qualquer Ser Humano, possibilitando-lhe 

um completo desenvolvimento e vivência em ambiente em sociedade respeitadoras. 

Para Ferreira (2010), ser deficiente pode ser uma caraterística da pessoa mas a 

incapacidade é a consequência da incapacidade deste em interagir com a sociedade na sua 

total autonomia, pelo facto desta mesma sociedade não proporcionar as condições 

necessárias para que a pessoa viva e aja em igualdade de circunstâncias com os outros 

indivíduos. Uma pessoa cega é uma pessoa com deficiência e incapacidade pois além do 

facto de não conseguir ver, a sociedade não lhe disponibiliza a totalidade dos 

equipamentos que lhe permitiriam ser completamente autónoma na sua vida quotidiana 

(social e profissional). 

“O fenómeno da exclusão (cultural, socioeconómica, religiosa e até mesmo 

política) arrasta consigo o da auto-exclusão. A auto-exclusão assenta essencialmente num 

sentimento de não pertença e de consequente afastamento e distanciamento relativamente 

ao mundo dos outros e seus mecanismos de interacção”. (Faro, 2006. p160) 
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Lima (2016) salienta que a deficiência por si só, é  um fator condicionante para 

estas pessoas serem excluídas pela sociedade, pelo olhar diminuto que esta lhes dirige, 

colocando-as inconscientemente numa situação debilitante. Estas pessoas não beneficiam 

de apoios sociais, o que as obriga a sujeitarem-se, e a dependerem frequentemente dos 

apoios da família, consequência da fragilidade económica para serem independentes. 

Lima (2016) refere ainda que existem casos em que a escassez de recursos financeiros 

impossibilita o acesso a determinados serviços, e até mesmo situações inseridas num 

contexto social e familiar desfavorável, onde o escaço acesso à informação desvaloriza o 

potencial e as capacidades destas pessoas. 

Segundo o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (2004), a mudança social 

não acontece por si mesma. São necessários fatores que incitem à mudança, e também 

agentes que reajam a esses fatores. Posto isto, relacionado com o conceito de mudança, 

está o de agentes, sendo estes definidos como os movimentos sociais, as associações, os 

grupos ou as pessoas que reagem às transformações. Os agentes da mudança são os 

setores da sociedade que desenvolvem, suportam e provocam a mudança, ou que até 

mesmo lhe resistem. A sua ação pode ser positiva ou negativa. Torna-se positiva quando 

se traduz na apresentação e difusão de inovações, isto é, divulgação de novas ideias, 

valores ou técnicas. E é negativa quando se verifica uma oposição à mudança na ação dos 

agentes, uma recusa à inovação e ao mesmo tempo tentativas para retardar a mudança. 

Martins (2006) evidencia que para além da prevalência de deficiências refletir já 

as injustiças sociais que marcam a distribuição da riqueza no mundo, deparamo-nos com 

uma sub-representação das pessoas com deficiência entre os mais pobres dos pobres nas 

várias sociedades, constituindo, para a realidade ocidental, uma importante parte daquilo 

que se designa “terceiro mundo interior”. O autor refere que perante uma análise 

sociológica para as questões que têm que ver com a desigualdade social, é notória a 

atenção que as pessoas com deficiência têm merecido ao que se refere às ciências sociais, 

no que concerne a outros grupos minoritários. Refere-se a pessoas que se encontram entre 

as mais marginalizadas das sociedades e que constituem uma minoria significativa do que 

aquilo que a sua situação de invisibilidade estrutural frequentemente faz supor. 

Para além da procura pela normalidade ser constante, Fontes (2006) refere que a 

dependência de outra pessoa, constrói a imagem da pessoa incapaz de tomar decisões, de 

gerir a sua própria vida, de dar a sua opinião, isto é, daquele que precisa de outra pessoa 
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que tome decisões por si. Todos estes fatores vão de encontro com a ideia dominante de 

deficiente dependente dos familiares. 

Na sociedade contemporânea as pessoas com deficiência têm menos dificuldades, 

dado que a inclusão está cada vez mais presente em todas as esferas sociais. Para Cardoso 

e Cuty (2012), a acessibilidade é uma forma de ordenação dos ambientes considerando a 

utilização de todos os indivíduos, incluindo as pessoas com limitações físicas ou 

sensoriais. A acessibilidade oferece às pessoas com deficiência uma melhoria na sua 

qualidade de vida, oferecendo-lhes uma liberdade de escolha e um alargamento de 

horizontes pessoais, profissionais e académicos. 

 

1.2. Diferentes tipologias de visão 

Existem várias definições de deficiência visual. Henriques (2015) menciona que 

as pessoas deficientes visuais têm uma perda de visão substancial que não pode ser 

corrigida por lentes de contacto/óculos. O grau de perda de visão varia de pessoa para 

pessoa, porém, as que possuem deficiência visual podem ser divididas em dois grupos: as 

pessoas que são deficientes visuais e os cegos. Este autor afirma que as pessoas com 

deficiência visual têm uma visão residual utilizável, enquanto pessoas cegas têm pouca 

ou nenhuma visão residual utilizável. Para o mesmo autor, a forma como cada tipo de 

deficiência visual atua varia de pessoa para pessoa, bem como a forma que cada um lida 

com a mesma, o que se reflete na sua interação e adaptação na sociedade. Já o conceito 

de pessoa normovisual é classificado por Henriques (2015) como pessoas que não 

possuam qualquer deficiência visual – que lhes impeça o desempenhar das suas atividades 

básicas do seu quotidiano. 

A deficiência visual é classificada de diversas formas. Martins (2008) dividi-a em 

duas categorias: a cegueira que compreende uma acuidade visual inferior a 0,05 ou um 

campo visual inferior a 10°, enquanto a baixa-visão divide-se em duas categorias – baixa-

visão moderada que varia entre 0,3 e 0,1, e a baixa-visão severa que varia entre a acuidade 

visual de 0,1 a 0,05. Quando a acuidade visual é afetada, as imagens são percecionadas 

com baixa nitidez e baixo contraste. 
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Pode ler-se no site Sobre a deficiência visual1, que segue a mesma tipologia de 

classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), no que concerne à divisão e 

categorização da deficiência visual, onde podemos observar esta deficiência é subdividida 

em cegueira e baixa-visão. No que concerne à cegueira, este subdivide-se em 3 níveis: o 

nível 3 que considera uma acuidade visual de 0,02 a 0,05; o nível 4, onde o indivíduo 

consegue percecionar luz, e com um máximo de 0,02 (onde conseguirá contar dedos a 1 

metro); por fim, o nível 5 onde não se têm perceção de luz. Relativamente à baixa-visão, 

esta divide-se em dois níveis: o nível 1 onde a acuidade visual varia entre os 0,1 e os 0,3; 

e o nível 2, onde a acuidade visual varia entre os 0,1 e os 0,05. 

Para a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO2), a pessoa cega 

pode ter uma pequena perceção da luminosidade, onde também define três padrões de 

cegueira: a congénita que surge no primeiro ano de vida; a precoce que surge entre o 

primeiro e o terceiro ano de idade e a adquirida após o terceiro ano de idade. Para a 

ACAPO uma pessoa é considerada amblíope quando tem dificuldades para a apreensão 

do espaço e deslocações, para além de dificuldades em realizar atividades em efetuar 

atividades do seu quotidiano. A ACAPO também diferencia a ambliopia em funcional e 

orgânica. A orgânica carateriza-se por lesões do globo ocular ou das vias óticas, enquanto 

a funcional não possui danos orgânicos. 

 

1.3. Museus (in)acessíveis e públicos com deficiência visual 

Segundo a definição do International Council of Museums (ICOM3), Um museu 

é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe 

o património material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de 

educação, estudo e deleite. 

Vaz (2014) verifica que as formas e funções que o museu disponibiliza não foram 

as mesmas ao longo do passar dos anos. Para além da variação do conteúdo, também a 

 
1 Sobre a deficiência visual, disponível em: http://www.deficienciavisual.pt/x-leg-aba-ClassificOMS.htm. 

Consultado em 15 de setembro de 2019. 
2 Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, disponível em: http://www.acapo.pt/deficiencia-

visual/glossario. Consultado a 15 de setembro de 2019. 
3 International Council of Museuns. Disponível em: http://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-

museu/. Consultado a 23 de dezembro de 2018. 

http://www.deficienciavisual.pt/x-leg-aba-ClassificOMS.htm
http://www.acapo.pt/deficiencia-visual/glossario
http://www.acapo.pt/deficiencia-visual/glossario
http://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/
http://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/
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dimensão, forma de funcionamento e administração foram alvo de mudanças. O papel 

dos museus é servir a sociedade, contribuindo para a sua educação, proporcionando 

momentos de estudo e lúdicos, contribuindo para o seu desenvolvimento, 

comprometendo-se a adquirir, salvaguardar e dar a conhecer o património material e não 

material da humanidade e do meio envolvente. 

Os públicos dos museus caraterizam-se pela sua diversidade. Paulino (2009)  

destaca que os públicos tem interesses em comum como a vontade de querer ver, saber, 

conhecer e sobretudo, compreender aquilo que vê. Os visitantes partilham o sentimento 

de curiosidade, querem informação, conhecimentos e querem sentir-se incluídos. No 

entanto, quando não compreendem ou conseguem ler a informação que o museu 

disponibiliza, quando lhes aparenta que o museu não se lhes dirige, a sensação é de 

exclusão. Ainda segundo Paulino (2009), o uso de uma linguagem técnica e erudita no 

espaço expositivo, com um registo formal, impessoal e académico na informação 

disponibilizada pode causar o sentimento de exclusão. 

Segundo Cardoso e Cuty (2012), estes referem que os princípios da acessibilidade 

e inclusão social dos indivíduos com deficiência sejam aplicados nos espaços culturais 

além da legislação em vigor é necessário conceber estratégias para renovação dos 

seguintes parâmetros: 

 

Tabela 1: Tipo ideal de apresentação de conteúdos nos museus. 

Linguagem Informação Mediação e 

comunicação 

Receção de 

públicos 

Formas de 

representação 

inclusivas e 

sensoriais 

Conteúdos diretos e 

claros, que possam 

ser percebidos de 

forma multimodal 

Formas alternativas 

de transmissão e 

compartilhamento 

de conceitos e de 

conteúdos que 

incentivem 

maneiras diferentes 

de fruição e 

comunicação 

Eliminação de 

preconceitos e 

barreiras atitudinais 

para proporcionar o 

acolhimento 

Fonte: Cardoso e Cuty (2012) 

Ainda segundo estes últimos autores, para proporcionar uma estética universal de 

exposições, espaços e projetos culturais acessíveis para todos os indivíduos, considerando 

todas as formas de perceção, locomoção e comunicação, é necessário implementar novas 
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matrizes de pensamento e atuação que tenham em consideração todos os formatos de 

inclusão. Neste sentido, os autores desenvolvem algumas propostas: 

 

 

 

 

Tabela 2: Proposta para inclusão de públicos com deficiência nos museus 

Propostas de 

acessibilidade 

arquitetónicas 

Informação acessível Mobiliário 

Projeto arquitetónico e 

expográfico livre de 

barreiras de acesso, 

circulação e fruição 

Sinalização e informação 

multimodal (sonora, 

gráfica, tátil e símbolos) 

com contraste e tamanhos 

que proporcionem 

acuidade adequada para 

leitura 

Mobiliário que considere 

as diferenças dos 

indivíduos (estaturas 

baixas, pessoas em 

cadeiras de rodas, 

crianças, pessoas com 

problemas de locomoção e 

visão) 

 Equipamentos de 

informação e comunicação 

de fácil manuseio e 

entendimento 

 

 Adequações 

comunicativas inclusivas, 

que são basicamente: 

- Site acessível; 

- Folhetos impressos em 

padrões universais e com 

informações claras e 

completas quanto à 

acessibilidade; 

- filmes, vídeos e 

monitores com tecnologia 

closed caption – legendas 

para surdos 

 

 Informações primordiais 

em formatos auditivos 

 

 Textos informativos com 

linguagem simplificada 

 

 Acesso à informação livre 

de barreiras, por exemplo: 

- publicações acessíveis 

com uso de braille, 
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carateres grandes, áudio, 

LIBRAS; 

- Vídeo-guia em 

monitores, palntops ou 

MP4; 

- áudio-guia com áudio-

descrição da exposição 

 Soluções expográficas 

multimodais e sensoriais 

 

 Textos expositivos com 

linguagem simplificada 

(sem termos técnicos e 

com limite de tamanho) 

 

Fonte: Cardoso e Cuty (2012) 

Para Martins (2008), a inclusão das pessoas com deficiência visual tem sido cada 

vez mais debatida na esfera museológica no contexto mundial. A partir das práticas 

integracionistas concebidas nos anos de 1970, nos anos 1990, verificou-se um 

crescimento significativo nas práticas de inclusão vigentes até aos dias de hoje, refletindo-

se na qualidade de vida do indivíduo com deficiência, alicerçada numa estratégia social 

que reconhece a singularidade de cada indivíduo e se modifica com a finalidade de lhes 

proporcionar um desenvolvimento pleno das suas capacidades. 

Ainda segundo Martins (2008), a inclusão pela arte e cultura, proporciona às 

pessoas com deficiência a possibilidade de disfrutar do seu direito de lazer e do seu 

desenvolvimento pessoal. Portanto, traduz-se num recurso onde o indivíduo pode buscar 

o seu desenvolvimento integral, que funcionará com mais ou menos grau de sucesso 

dependendo da abrangência em que é aplicado. Quanto mais as instituições investirem, 

mais as pessoas com deficiência beneficiarão, com maior efeito no seu quotidiano, pois 

não passará somente por um momento específico e singular, ampliar-se-á à esfera 

familiar, profissional e social. No entanto, só quando os equipamentos sociais estiverem 

em plena sintonia com os princípios inclusivos é que as pessoas com deficiência poderão 

participar neles. Por outro lado, para os outros cidadãos pode ser uma experiência 

enriquecedora, pois através do convívio poderão trocar experiências, cooperarem e 

fazerem a diferença. 

Paulino (2009) refere que para proporcionar o acesso à informação a pessoas com 

necessidades especiais, nomeadamente com deficiência visual ou mental, os museus 

devem disponibilizar a informação escrita em diversos níveis e formatos alternativos, mas 

devem ser inclusivos também para outros tipos de públicos. 
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Faro (2006) refere que estão ausentes das práticas culturais frações específicas de 

públicos, bem como ausentes na produção teórica sobre públicos, verificando-se, assim, 

um papel periférico no que concerne ao mundo da cultura e aos temas centrais dos estudos 

efetuados sobre as questões dos públicos e da receção cultural. Estes públicos consiste 

numa parcela minoritária em termos quantitativos e é composta por pessoas com 

deficiência (onde se incluem os deficientes visuais), reclusos e minorias étnicas. 

Lima (2016) menciona que a acessibilidade e património deveriam de estar 

associados. O património histórico deve ser visto como local para todos, 

independentemente das suas caraterísticas e necessidades. Estes locais devem permitir 

que todos os públicos se movimentem, visualizem todas as peças e disponibilizar réplicas 

(das peças, maquetas ou objetos) que possam ser tocadas. O autor ainda salienta a 

necessidade da informação disponibilizada estar em vários formatos (visual, tátil e áudio) 

para atender às diferentes caraterísticas dos diferentes públicos 

Henriques (2015) referencia que existe a tendência para pensar que a 

acessibilidade se destina somente às pessoas de mobilidade reduzida. O autor refere que 

o conceito da acessibilidade abrange pessoas com deficiência – limitações físicas, 

sensoriais ou cognitivas, mas também idosos, famílias com crianças pequenas entre 

outros. 

No estudo realizado por Mesquita (2011), nesse mesmo ano de 2011, sobre os 

recursos inclusivos que os museus europeus disponibilizavam aos públicos com 

deficiência visual, concluiu que em 96% dos museus analisados a entrada exterior dos 

museus é detetada facilmente pelos indivíduos com deficiência visual. Apesar destes 96% 

de museus estarem bem identificados, somente 54% utilizam cores cromáticas na sua 

identificação exterior. Ainda sobre a análise exterior do museu, a autora verificou que 

93% dos museus têm portas de vidro, o que para indivíduos com baixa visão é um 

obstáculo. Dos museus analisados somente 29% possuíam um corrimão que orientava os 

indivíduos com deficiência visual nas zonas de exposição; 93% destes têm uma 

distribuição lógica do seu espaço, 50% não possuem degraus nas suas instalações e em 

64% dos mesmos, verifica-se uma diferenciação dos diferentes espaços através da 

mudança de cores contrastantes e sons. Somente 18% dos museus têm um percurso com 

contraste tátil para orientar a população referida. Apenas 21% dispõem de um corrimão 

para orientar os indivíduos no interior do museu percorrendo assim toda a sua exposição. 
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A autora também verificou a existência de áudio-guias de versão numérica em 64% dos 

museus analisados e somente 7% com sistemas de infravermelhos. Do conjunto de 

museus, somente o museu de Quai Branly em França se verificaram todas as estratégias 

de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. 

No decreto-lei n.º 163/ de 2006, de 8 de abril, no seu artigo 2º relativo ao âmbito 

de aplicação refere: 

(1) As normas técnicas sobre acessibilidades aplicam-se às instalações e 

respetivos espaços circundantes da administração pública central, regional e 

local, bem como dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços 

personalizados ou de fundos públicos. 

(2) As técnicas aplicam-se também aos seguintes edifícios, estabelecimentos e 

equipamentos de utilização pública e via pública, entre as quais podemos 

encontrar: Museus, teatros, cinemas, salas de congressos e conferências e 

bibliotecas públicas, bem como outros edifícios ou instalações destinados a 

atividades recreativas e socioculturais. 

Durão (2009) menciona que com a conceção do Instituto Português de Museus e 

da Rede Portuguesa de Museus em 1991 e 2000, aos museus só eram atribuídas cinco 

funções, a saber: investigação; conservação; documentação; comunicação; educação. 

Estas mais tarde foram modificadas ampliando a área de influência dos museus. 

Ainda segundo Durão (2009) relativamente às várias técnicas de gestão de 

visitantes praticadas pelos museus, verifica-se que em média são aplicados 13 tipos de 

técnicas diferentes. Em todos os museus que a autora analisou estão implementadas 

visitas guiadas, painéis interpretativos/placas identificativas, sinalética de orientação e 

um posto de receção/informação. Todavia, com a escassez de recursos humanos ou de 

índole financeira, é recorrente, que algumas destas técnicas se apliquem temporariamente. 

No entanto, a autora sugere que, o voluntariado poderia ser uma forma de se ultrapassar 

tais limitações, bem como a conceção de uma relação mais dinâmica com a sociedade 

local. Também podem ser criados projetos a longo prazo com instituições de ensino 

locais, com o objetivo dos estudantes fazerem parte do processo interpretativo. 

Para Faro (2006), o museu é um espaço democrático zelador de patrimónios, ao 

serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. É um espaço moldável e remoldável, 

visando o impacto e benefício público. São as particularidades de cada museu que os 
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tornam relevantes no que concerne à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O 

museu também transmite informação, ideias, valores e experiências. Todavia, os objetos 

não transmitem a totalidade da informação. Tudo num museu comunica com o público, 

os profissionais do museu, enquanto mediadores, transmitem as suas informações de cada 

contexto. 

Para Martins (2008), a garantia de um bom atendimento é alcançada através da 

colaboração dinâmica baseada na articulação de serviços e recursos entre museus, 

comunidade, pessoas com deficiência e família, e instituições ligadas à deficiência com 

o propósito da criação de condições e oportunidades para os públicos com deficiência, 

principalmente quando desenvolvem um trabalho em equipa alicerçado na perspetiva de 

construção de uma inter-relação social, focalizada no processo de socialização. “Com 

efeito, a efetivação das acessibilidades em museus implica a criação de programas 

recreativos e de atividades que oferecem a possibilidade das pessoas com deficiência 

participar ativamente nelas, envolvendo o desenvolvimento de suportes e serviços 

necessários para esse fim, que pressupõem mudanças nas práticas habituais, políticas e 

procedimentos. Distantes estão os profissionais de museus que consideram um museu 

acessível às pessoas com deficiência visual, aquele que apenas dispõe um catálogo 

impresso em Braille ou porque dispõe de áudio-guias destinados ao público geral. A esta 

realidade acrescenta-se a tentativa de realizar algumas ações integradoras, que levam na 

maioria das vezes a etiquetar o museu de acessível, quando na verdade criam salas 

especiais segregadas, disponibilizam objetos táteis de fraca qualidade e significado, e em 

vez de procurarem soluções, dificultam o acesso das coleções ao sublinhar as 

consequências da deficiência (…).” (Martins, 2008. P. 151). 

Barbosa (2013) salienta que os museus necessitam de profissionais qualificados, 

bem como de entidades especialistas que orientem o trabalho a ser efetuado com cada 

tipo de públicos, conforme cada especificidade. Barbosa (2013) ainda menciona que para 

os funcionários dos museus proporem ações para os diferentes públicos e trabalharem 

diretamente com eles, estes profissionais necessitam de ter (para além dos seus 

conhecimentos ligados à arte) outros conhecimentos que lhes permitam interagir com 

cada nível de compreensão e comportamento de cada um dos públicos, para que estes 

últimos tenham não só o acesso à cultura, mas também o acesso intelectual aos espaços 

de arte. 
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Martins (2008) na sua pesquisa sobre as acessibilidades para pessoas com 

deficiência visual, menciona alguns aspetos que existem em museus no Brasil mas, que 

ainda não existem nos museus em Portugal, são eles: I) Guia no pavimento, cuja função 

é orientar as pessoas cegas a efetuar um determinado percurso no interior do museu. Estas 

guias tem variações, uma vez que podem assumir diferentes texturas ou espessuras com 

o objetivo de assinalar uma saída ou um local onde está um determinado objeto. Esta guia 

também é importante para pessoas com baixa visão, uma vez que esta também tem um 

alto contraste com o piso do edifício e também sinaliza o início e fim de degraus, além de 

os orientar no espaço; II) Maqueta da planta do edifício em relevo, onde os visitantes com 

deficiência visual podem construir um esquema mental que facilitará a sua locomoção no 

interior do edifício, esta maqueta é muito pormenorizada no que se refere aos detalhes; 

III) Tabelas da exposição em Braille e impressão ampliada, estas encontram-se junto das 

respetivas obras de arte; IV) Catálogos em Braille e impressão ampliada, cujo conteúdo 

remete para a história do museu e onde descreve as peças mais importantes da coleção do 

mesmo; V) Tocar nas obras em exposição, alguns museus possibilitavam o toque nas 

obras em exposição aos indivíduos com deficiência visual; VI) Materiais específicos para 

tatear, quando não existe a possibilidade de toque nas obras em exposição, alguns museus 

têm materiais com a mesma textura para facilitar a descodificação dos objetos pelos 

indivíduos com deficiência visual; VII) Exploração do sentido olfativo, que consiste em 

fragrâncias de objetos que incorporam a obra em exposição; VIII) e, exploração do 

sentido auditivo, onde o visitante com deficiência visual tinha o apoio de um gravador 

que descrevia detalhadamente as obras em exposição.  

Paulino (2009) salienta que o museu deve garantir que os diferentes níveis de 

informação sejam disponibilizados ao público através de suportes informativos dirigidos 

a diferentes canais sensitivos, isto é, toda a informação, desde os conteúdos de fácil 

compreensão aos mais complexos e especializados devem ser disponibilizados em 

formatos que lhes confiram acessibilidade a sentidos como a audição, com áudio-guias 

com ampliações sonoras, o tato através de textos em Braille ou através de texto ampliado. 

A existência de conteúdos em vários formatos e suportes que abranjam os nossos 

diferentes sentidos confere uma acessibilidade física e intelectual a todos os públicos. 

Relativamente à permissão para as pessoas com deficiência visual poderem tocar 

nas obras de arte, “Así por ejemplo, en el Museo de La Villette de París (C.S.I.) algunos 
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objetos expuestos pueden ser tocados al estar recubiertos por una película transparente, o 

en el Museo de Arte de Filadelfia donde existen salas habilitadas con reproducciones 

"tocables" de obras, mientras que las "intocables" están en otras salas del museo.” 

(Lucerga, 1991. PP 23 - 24). 

Grande parte das obras de arte não podem ser tocadas pelos públicos, daí a 

importância de existir amostras táteis nos museus. Henriques (2015) define uma 

representação tátil como um objeto criado pelo museu para passar a informação visual 

que uma pessoa cega não pode obter através do tato, permutando a peça original que não 

pode ser tocada. Esta pode materializar-se sob a forma de réplica que é como uma cópia 

da obra original, de maqueta, fundamentalmente utilizada para reproduzir plantas do 

edifício em que se encontra o visitante ou de espaços físicos referenciados na exposição, 

e também os relevos, onde através das saliências numa superfície plana se consiga 

perceber os elementos principais de uma obra de arte que não possam ser vistos pelas 

pessoas com deficiência visual. Ainda segundo Henriques (2015), as réplicas não devem 

representar uma solução por si só, pelo que é necessária uma descrição que as 

contextualize e transmita a informação acerca da peça. Devem ser consideradas uma 

alternativa à impossibilidade de se poder tocar no acervo, pelo que, sempre que possível, 

esta opção deverá vir em primeiro lugar. O autor refere que as réplicas são um bom 

complemento à áudio-descrição, pois ajudam os públicos com deficiência visual a 

compreender melhor.  

"Em diferentes tipologias de museus, sensibilidade e esforço motivam suas 

equipes, que buscam facilitar o acesso de pessoas com necessidades educacionais 

especiais às suas atividades. Na maioria dos museus, as exposições se utilizam de recursos 

visuais, o que dificulta o acesso dos deficientes visuais aos programas e atividades 

museológicas. No entanto, réplicas de peças de arte, textos em braile, mapas em relevo, 

oficinas de arte, informações gravadas em MP3, réplicas de animais e plantas, simulações 

de ambientes naturais, são algumas das iniciativas dos museus nos últimos anos, visando 

a inclusão desse público em suas atividades.” (Ribeiro, 2007. P. 4). 

Segundo Cardoso, Santos, Silva, Teixeira e Silva (2013), para além das aplicações 

para transposição e mediação de acervos, existem muitas outras oportunidades que são 

vislumbradas com a aplicação de tecnologias tridimensionais de digitalização e 
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fabricação digital, tais como: conceção e desenvolvimento de obras de arte 

multissensoriais; reconstrução e restauro físico e virtual, entre outros. 

Ainda segundo Cardoso, Santos, Silva, Teixeira e Silva (2013), considerando que 

os recursos disponibilizados são diferentes das obras originais e que são desenvolvidos 

de maneira diferente, necessita-se de pesquisas e avaliações para proposição de 

metodologias, segundo as diferentes estratégias e técnicas aplicadas, para facilitar a 

preparação dos profissionais da área e apreciação das pessoas com deficiência visual. 

Neste sentido, salienta-se a participação ativa do público-alvo destas pesquisas de modo 

que sejam adotadas abordagens centradas nos públicos com deficiência visual e não 

somente como uma adaptação feita a partir do entendimento de pessoas videntes ou com 

visão subnormal. Ou seja, a validação dos públicos com deficiência é essencial para todo 

o processo e resultado final. 

Faro (2006) refere que públicos diferentes têm leituras diferentes, também um 

mesmo público deparado com diversos contextos pode ter diferentes apropriações de uma 

mesma produção cultural. 

Paulino (2009) salienta que os textos das exposições deveriam ser uma forma de 

comunicar com o público, considerando que a escrita tem um papel fundamental na 

acessibilidade aos museus. Sendo assim, na construção dos textos descritivos das peças 

de arte, os museus devem ter em consideração o público, a diversidade que o carateriza e 

as condições em que este se encontra no momento da leitura. Paulino (2009) salienta dois 

fatores principais a considerar na elaboração da informação escrita de um museu: (I) os 

visitantes – antes de visitarem os museus; (II) o momento da visita e as condições em que 

esta é feita. Existem elementos que dificultam a compreensão e o acesso intelectual aos 

conteúdos disponibilizados – devemos ter em consideração que alguns públicos não são 

especialistas, existem vários tipos de instrução, podem ter formação superior mas não 

estarem familiarizados com o assunto, desconhecendo temáticas específicas. 

Já Lima e Berquó (2011), consideram que as iniciativas de caráter inclusivo, 

isoladamente, têm pouca força, poucos resultados concretos e largo alcance vão ter. É 

fundamental reconhecer que a implementação de serviços de acessibilidade universal 

necessita de uma articulação maior de meios e objetivos que, somente através de políticas 

públicas de ação cultural de caráter inclusivo poderão concretizar. “Isto, em virtude da 

inclusão social, ao longo da sua história, caracterizar-se por um movimento de lutas 
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sociais empreendidas pelas minorias e seus representantes, na conquista dos seus direitos 

ao acesso imediato, contínuo e constante ao espaço comum da vida em sociedade 

(recursos e serviços)”. (Berquó, 2011, P. 205). 

Para Mesquita (2011) os aromas e os paladares podem ajudar os indivíduos com 

deficiência visual a identificar materiais ou experiências, proporcionando a estes uma 

visita enriquecedora, mas também para o público em geral. 

Já para Machado (2014), o paladar, o olfato, a sensibilidade da pele e a audição 

não podem singularmente e até mesmo juntos fazer com que percebamos os objetos do 

mundo exterior. Todavia, ao combinarmos os sentidos da visão e tato verifica-se que estes 

enriquecem a nossa apreensão do caráter espacial e geométrico do mundo. 

Para Santiago (2015) a áudio-descrição traduz-se na transformação de imagens 

em palavras, permitindo o acesso das pessoas com deficiência aos conteúdos artísticos, 

culturais e educativos. A autora refere que em Portugal, existe uma parte da população 

que não tem acesso aos conteúdos culturais, no entanto, tal realidade pode ser alterada 

através da descrição dos conteúdos que não se podem ver. A áudio-descrição é assim uma 

ferramenta que proporciona acessibilidade e inclusão para os indivíduos com deficiência 

visual, estabelecendo um caminho para o exercício pleno da cidadania, facilitando o 

conhecimento, entretenimento e autonomia e liberdade a esta parcela da população. 

Paulino (2009) evidencia que no museu Calouste Gulbenkian existem guias 

acústicos disponíveis para os públicos para visitas áudio-guiadas às galerias de exposição 

permanente. Este mesmo autor menciona que os áudio-guias tem a finalidade de orientar 

o público pela exposição, assemelhando-se a uma visita guiada mas, permitem que os 

visitantes optem pelo percurso que lhes for mais conveniente, além de poderem estar em 

cada obra o tempo que quiserem. Neste caso, o áudio-guia está disponível em quatro 

idiomas e o aluguer do mesmo tem um valor de 4 euros. Para além do referido, a áudio-

descrição tem a duração total de 90 minutos e inclui a introdução de 14 salas de exposição 

permanentes e a descrição de 111 peças. 

As questões de acessibilidade referentes ao espaço exterior dos museus também 

se mostram como um elemento importante de acessibilidade aos museus por parte das 

pessoas com deficiência. Henriques (2015) salienta que os espaços que compõem os 

museus especialmente os espaços envolventes (parque de estacionamento e a paragem de 

táxis/autocarros) são frequentemente esquecidos, pois não bastará um museu ser todo 
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acessível e adequado a pessoas com necessidades especiais se os seus acessos - área 

envolvente e funcionários não estiverem preparados para a deslocação e receção deste 

público específico. 

Lima e Berquó (2011) referenciam que na sociedade contemporânea a presença 

da imagem tem vindo a ganhar muita força no quotidiano das pessoas e encerra um vasto 

e significativo repositório de informações. Como consequência, o universo imagético tem 

vindo a ocupar, de uma forma gradual um lugar de destaque. É inegável que vivemos 

predominantemente num mundo visual, no qual as imagens comunicam, mas nem sempre 

encontramos profissionais habilitados para transmitir aos deficientes visuais as 

mensagens que as imagens transmitem. 

Na cultura contemporânea e numa escala globalizada, segundo Martins (2006), 

confrontamo-nos com uma superabundância de artefactos culturais que estabelecem a 

visão como o sentido principal (internet, jornais, revistas, televisão, catálogos, cinema, 

fotografia, publicidade, entre outros). O autor salienta que estamos num momento em que 

se pulsa com uma objetiva, e onde o fluxo acelerado do tempo se confunde com o 

discorrer de imagens onde a testemunha é a vidente oportuna, onde as palavras desenham 

retratos e onde as informações são ilustradas. Esta vocação visual da cultura 

contemporânea é diferente de outros momentos da história em que as expressões culturais, 

a informação e a comunicação não dependiam tanto do sentido da visão. Posto isto, “(…) 

há que admitir que a globalização não é um processo simples, é uma rede complexa de 

processos. E estes operam de forma contraditória ou em oposição aberta”. (Giddens, 

2000, P. 24). 
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Capítulo 2. – Orientações teóricas e metodológicas da pesquisa 

Segundo dados do Eurostat4, Portugal é um dos países que menos investe em 

cultura comparativamente com o resto dos países membros da União Europeia, daí os 

espaços culturais terem de planear minuciosamente os seus programas culturais. Neste 

sentido, é importante perceber a que ponto as questões das acessibilidades de conteúdos 

são articulados e contemplados nos programas dos museus. 

No presente capítulo são apresentadas as opções metodológicas utilizadas na 

pesquisa. Apresenta-se o plano da investigação, composta pelos objetivos da 

investigação, o modelo de análise, assim como os métodos e as técnicas utilizadas. 

 

2.1. Ponto de partida: definição do problema da investigação e 

respetivo modelo de análise 

 Como ficou claro no capítulo anterior, os museus assumem um papel importante 

como um veículo privilegiado de desenvolvimento e competitividade das culturas. Sendo 

assim, é normal que os museus comecem a implementar estratégias para fazerem chegar 

os seus conteúdos aos diversos públicos, entre os quais os públicos com deficiência visual. 

A cidade do Porto carateriza-se pelas suas variadas práticas artístico-culturais, muito 

devido à sua história, mas também pelas políticas implementadas bem como fatores 

económicos e sociais que simplificaram a divulgação, produção e distribuição da oferta 

cultural. Sendo assim, é expectável que os estudos sobre os públicos e práticas culturais 

se comecem a multiplicar. Ao mesmo tempo que se vão verificando mudanças e 

adaptações no universo cultural. 

De forma a evidenciar algumas dessas mudanças, a presente investigação tem 

como objeto de estudo os museus da cidade do Porto e os públicos com deficiência visual. 

No entanto, mais do que uma mera identificação dos museus acessíveis, bem como as 

estratégias que estes implementaram para receber este tipo de públicos, esta pesquisa 

pretende de igual forma perceber quais as motivações que levam, ou não, os públicos 

referidos a frequentar os museus. Ao mesmo tempo, aprofundar a pesquisa entrevistando 

um dos técnicos de cada museu para perceber mais especificamente o que já foi feito para 

 
4 Eurostat. Disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180912-

1. Consultado a 11 de novembro de 2019. 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180912-1
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180912-1
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melhorar a integração dos públicos referidos nos museus, bem como analisar numa 

amostra de pessoas com deficiência visual e perceber quais são os fatores que os levam a 

frequentar espaços culturais como os museus. 

A presente investigação desenvolveu-se a partir de três eixos – públicos, os 

equipamentos culturais (museus da cidade do Porto) e as acessibilidades – mais 

especificamente pelos públicos com deficiência visual, os museus da cidade do Porto e a 

acessibilidade que estes disponibilizam aos públicos referidos, passando por tecnologias 

ou outras estratégias para fazerem chegar os seus conteúdos a todos os públicos. 

Esta investigação respondeu a um conjunto de questões, resumidas nas seguintes 

perguntas de partida: Os museus da cidade do Porto estão equipados com recursos de 

acessibilidade que respondem às necessidades dos públicos com deficiência visual? Se 

os museus não disponibilizarem nenhum recurso de acessibilidade para públicos com 

deficiência visual, qual é o procedimento aquando a visita destes? Quais são as barreiras 

que as pessoas com deficiência visual encontram quando visitam museus?  

Para respondermos a estas questões sociológicas, ao mesmo tempo que colocamos 

o foco na frequência das pessoas com deficiência visual em museus, bem como perceber 

se os museus se adaptaram para receber estes públicos através da implementação de 

mecanismos de acessibilidade, pretendeu-se também alcançar alguns objetivos mais 

específicos. Aqui destacam-se: Perceber se os museus têm algum programa específico ou 

estratégias para a receção/inclusão de públicos com deficiência visual; perceber se os 

públicos com deficiência visual visitam museus, e se não visitam, perceber porque não o 

fazem; perceber qual a melhor forma de disponibilizar os conteúdos dos museus ao 

público com deficiência visual; Perceber se as diferentes tipologias de visão, bem como 

o nível de escolaridade influenciam a visita aos museus. 

“As perguntas de partida e os objetivos são ferramentas fundamentais que operam 

como eixos de estruturação do problema investigativo, permitindo, dessa forma, chegar 

ao modelo analítico da pesquisa. Este tem como funcionalidade sintetizar os principais 

eixos analíticos da investigação, cruzando, neste caso, conteúdos temáticos como as três 

esferas” (Oliveira, 2016. P. 37) propostas acima – públicos, equipamentos culturais e a 

acessibilidade (figura 1). 
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Figura 1. Modelo analítico da investigação 
 
 
 
 

Fonte: Oliveira (2016) 
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O modelo analítico construído coloca o destaque no conceito central desta 

investigação, os motivos que determinam a frequência do público com deficiência visual 

nos museus da cidade do Porto. É a partir desta que ganham contornos os demais eixos 

de análise, cuja identificação é visualmente imediata: existem três eixos de análise a 

sustentar esta pesquisa, particularmente os públicos, os equipamentos culturais e a esfera 

das acessibilidades, que embora sejam articuladas de uma forma “circular, apresentam-se 

aqui numa disposição linear inversa de forma a facilitar a análise individual de cada 

dimensão de acordo com a sua centralidade na investigação”. (Oliveira, 2016. P. 38) 

Os blocos a tracejado indicam os eixos de análise principais, sendo eles, em 

primeiro lugar e com especial relevo, os públicos com deficiência visual, seguindo-se os 

museus da cidade do Porto e por fim as acessibilidades onde se incluem os equipamentos 

e metodologias utilizadas pelos museus. 

O modelo analítico aqui apresentado demonstra a tentativa de uma abordagem 

geral na atual investigação, interligando os públicos, os museus e as acessibilidades. 

Relativamente aos eixos de análise referidos, destaca-se, em primeiro lugar, a análise do 

perfil dos públicos com deficiência visual, evidenciando-se aqui as diferentes tipologias 

visuais, porque cada tipologia tem associadas diferentes necessidades que determinam a 

visita aos museus. Ao mesmo tempo procura-se perceber se o nível de escolaridade 

influencia o público supramencionado a visitar museus. 

Outra dimensão importante dentro da esfera dos públicos é a das motivações que 

levam o público referido a frequentar museus, analisando, para isso, indicadores como as 

barreiras que dificultem a visita ao museu. Para tal, foram construídas perguntas no 

questionário que exploram estas dimensões e administrado a públicos com deficiência 

visual. 

Referindo-nos agora ao segundo eixo de análise desta investigação, os espaços 

culturais, mais especificamente os museus da cidade do Porto, que são instituições que 

têm um papel fundamental na mediação entre públicos e cultura. De uma forma 

progressiva, os museus têm vindo a definir estratégias e implementar tecnologias que 

tornem os seus conteúdos mais acessíveis ao maior número de públicos, no caso, ao 

público com deficiência visual. Neste eixo de análise, dá-se ênfase às dimensões das 

acessibilidades, isto é, nos programas culturais específicos para públicos específicos, nas 

estratégias utilizadas por estas instituições para receção a estes públicos, as parcerias com 



 

30 

outras entidades com a finalidade de tornar os conteúdos dos museus mais acessíveis aos 

públicos específicos e por fim, perceber até que ponto o confinamento dos museus em 

edifícios antigos se tornam uma barreira na frequência do público com deficiência visual 

nos museus. 

Por fim, o último eixo de análise refere-se à esfera da acessibilidade nos museus. 

Atualmente existem diversos mecanismos de acessibilidade sob as mais diversas formas, 

como por exemplo: formação dos técnicos para facilitar a interação e receção de públicos 

específicos ou tecnologias que facilitem a compreensão do visitante em relação à obra de 

arte. Aqui evidenciam-se dimensões como a económica, isto é, se os museus não 

implementam mecanismos de acessibilidade nas suas instalações porque os públicos com 

deficiência visual não os procuram, ou por estas instituições se depararem com outro tipo 

de problemas, considerando também que equipamentos que servem de veículo de 

compreensão entre os públicos deficientes visuais e as obras de arte tendem a ter um preço 

de aquisição muito elevado. 

 

2.2. Mapa do percurso: apresentação e justificação das opções 

metodológicas 

Como o investigador tem deficiência visual, e tendo conhecimento das 

dificuldades aqui referidas ao longo desta investigação, será utilizada a reflexividade por 

introspeção, termo definido por Finlay (2002), na qual refere que reflexividade por 

introspeção, consiste em utilizar certas revelações pessoais do investigador para alcançar 

interpretações mais abrangentes da população-alvo que analisa. 

Ao ter deficiência visual, torna-se inevitável que o investigador não se reveja no 

objeto de estudo. No entanto, esta posição dá ao investigador um conhecimento 

aprofundado, já que consegue ter a mesma perceção da população que analisa. 

O conhecimento e acesso ao campo de estudo é uma etapa muito importante para 

qualquer investigação, pois depende desta a realização da investigação. Neste sentido, 

para além de recolher informação da população-alvo, é importante analisar os museus, 

recolhendo dados através das entrevistas realizadas aos administrativos dos museus e, 

visitando o museu, uma vez que o investigador tem deficiência visual consegue identificar 

de imediato as condições de acessibilidade disponibilizadas pelos museus. 
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Além do conhecimento do campo de estudo também tem que se conhecer a 

população-alvo que se pretende investigar, no caso os públicos com deficiência visual 

que frequentam museus. Ao analisar uma determinada população, tem que se considerar 

várias variáveis, partindo do individual para posteriormente se poder analisar uma 

determinada população, isto é, o indivíduo como pertencente a uma cultura e que se 

encontra em determinada realidade. 

O desenho metodológico da presente investigação tende a privilegiar uma 

abordagem qualitativa, na medida em que se enquadra no objetivo de explorar e 

compreender as motivações individuais subjacentes à frequência em museus, mais 

especificamente na frequência de públicos com deficiência visual em museus da cidade 

do Porto. 

Utilizou-se para recolha de informação referente à população alvo um inquérito 

estruturado para garantir que as respostas fossem de encontro aos objetivos da pesquisa 

e, também, que este fosse de encontro às caraterísticas da população alvo, evitando assim 

interpretações que não fossem ao encontro com o pretendido e, por outro lado, evitando 

um processo de análise exaustiva. Já a segunda parte do inquérito explora os recursos de 

acessibilidade que os museus disponibilizam a este público específico, bem como 

perceber as motivações que levam a população-alvo aqui analisada a frequentar estes 

espaços culturais. 

Para Quivy & Campenhoudt (1998), existem algumas vantagens de se utilizar o 

inquérito por questionário que são: a possibilidade de quantificar uma multiplicidade de 

dados e de proceder, por seguinte, a várias análises de correlação. 

O inquérito foi dividido em dois grupos: o primeiro grupo é alusivo aos dados 

sociodemográficos, cujo objetivo é caraterizar a população-alvo. Já o segundo grupo 

explora a temática das acessibilidades nos museus, e tem como objetivo, baseando-se na 

experiência dos públicos com deficiência visual como visitantes de museus, determinar 

qual é o nível de acessibilidade, bem como os recursos inclusivos que estes espaços 

culturais disponibilizam aos públicos referidos. 

A opção de efetuar os inquéritos por questionário através do envio deste por 

correio eletrónico, Facebook ou outras plataformas similares para os inquiridos, prende-

se com a condição visual da população-alvo, isto é, para que estes consigam responder 

autonomamente ao inquérito necessitam de utilizar leitores de ecrã ou ampliadores 
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existentes em computadores, tablets ou smartphones. Ao mesmo tempo, a opção de enviar 

os inquéritos através das plataformas mencionadas, proporcionou aos inquiridos a 

possibilidade de responderem a estes com privacidade, uma vez que através destes meios 

não necessitavam de apoio de terceiros para ler e registar as suas respostas. No entanto, 

para que os inquiridos conseguissem ter uma boa interpretação das perguntas e grelhas de 

análise, o inquérito foi elaborado de forma a que o leitor de ecrã não tivesse nenhum 

problema ao percorrer as tabelas. 

O inquérito por questionário foi uma das técnicas utilizadas, com a finalidade de 

traçar um perfil dos públicos com deficiência visual, e também perceber quais as 

motivações intrínsecas que levam este público-alvo a frequentar ou não os museus da 

cidade do Porto, utilizando para isso, um conjunto de questões que permitissem 

determinar as principais dificuldades encontradas por este público na visita em museus, 

bem como a aplicação de questões que permitissem determinar se os museus já possuíam 

recursos de acessibilidade que auxiliassem a visita de públicos específicos. 

“Quando -uma primeira versão do questionário fica redigida, ou seja, quando a 

formulação de todas as questões e a sua ordem são provisoriamente fixadas, é necessário 

garantir que o questionário seja de facto aplicável e que responda efectivamente aos 

problemas colocados pelo investigador. É o conjunto destas verificações que constituem 

os pré-testes, onde é necessário não ver apenas um ensaio do questionário em pequena 

escala, o qual representa apenas uma das operações possíveis. De acordo com os 

problemas colocados, os pontos acerca dos quais nos queremos assegurar, seremos 

levados a recorrer às diferentes técnicas”. (Ghiglione & Matalon, 2005. P. 165) 

Como se trata de um estudo específico, existiu critérios de delimitação de quem 

respondesse aos inquéritos: tinham que ter deficiência visual e residir na cidade do porto 

ou desempenhar alguma atividade (profissional, académica entre outras) durante o dia 

nesta cidade. Foram delimitados estes critérios por se ajustarem aos objetivos da 

investigação. 

Foram aplicados 46 inquéritos por questionário entre o mês de fevereiro e o mês 

de abril de 2019. No que concerne à técnica de amostragem, optou-se por uma abordagem 

não-probabilística, mais especificamente por uma amostra intencional, uma vez que se 

procura saber a opinião de um grupo específico de indivíduos. 
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Importa falar das principais dificuldades sentidas ao longo do processo de 

aplicação dos inquéritos por questionário: em primeiro lugar, porque a população-alvo 

tem deficiência visual, o processo de aplicação do inquérito teve que ser pensado desde a 

sua construção até à aplicação, construindo perguntas e grelhas de respostas que fossem 

acessíveis e adequadas a qualquer tipo de deficiência visual. Num primeiro momento, os 

inquéritos foram enviados por e-mail e através do Facebook. Todavia, como o número de 

respostas foi muito baixo, optou-se pelo inquérito por telefone, onde todos os contactados 

responderam ao inquérito. Em segundo lugar, e como se está a investigar uma população 

específica, houve a necessidade de recorrer à ACAPO do Porto (Associação de Cegos e 

Amblíopes de Portugal), com o objetivo de encontrar participantes para a investigação, 

bem como perguntar aos inquiridos se conheciam alguém que se enquadrasse com o perfil 

pretendido. Este processo foi moroso, porque dependeu do consentimento destes 

indivíduos para cedência de dados pessoais, mais especificamente do seu contacto 

telefónico. 

Para Esteves (1998), a exploração de técnicas quantitativas oferece à ciência uma 

base empírica de apoio. O recurso às análises qualitativas explora outros sentidos os quais 

tornam compreensíveis as sociedades, e também são empíricos como os primeiros. A 

factualidade não se manifesta somente em dimensões numéricas, e o qualitativo é 

inquantificável. 

No que concerne às entrevistas, valorizadas pelas suas potencialidades intensivas 

e interpretativas, utilizou-se esta técnica para recolher informação dos técnicos 

responsáveis pelo departamento educativo dos museus, com o objetivo de perceber o que 

foi e está a ser feito nos museus para os tornar mais acessíveis e inclusivos para todos os 

públicos. O principal objetivo das entrevistas foi recolher informação mais detalhada para 

assim poder responder aos objetivos da pesquisa, permitindo, ao mesmo tempo, que os 

entrevistados respondessem às questões de uma forma mais livre, contrariamente ao 

questionário e, ao mesmo tempo ter a  possibilidade do investigador reformular as 

questões ao longo da entrevista e até mesmo colocar novas questões que não estavam 

contempladas no guião. 

O gosto é uma variável importante quando nos referimos à frequência em espaços 

culturais. Neste sentido, não poderemos deixar de considerar a especificidade de cada 

museu, porque cada um destes espaços culturais tem a sua própria identidade e 
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materializa-se sob as mais diversas formas de arte, e também nas atividades que 

desenvolvem com os seus públicos. Configurando-se num fator preponderante na 

frequência dos públicos em museus, os museus selecionados para a presente investigação 

tiveram a diversidade de conteúdos com que trabalham como fator de seleção da 

amostragem para a presente investigação, sendo os museus analisados: Centro Português 

de Fotografia; Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Mesquita de Carvalho; 

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto; Museu do Carro 

Elétrico; Museu dos Transportes e Comunicações; Museu das Marionetas do Porto e, 

Museu de Serralves. 

A técnica da entrevista semi-estruturada ou semi-diretiva permitiu recolher dados 

descritivos dos funcionários dos museus sobre as estratégias de acessibilidades adotadas 

pelos museus onde estes trabalham para tornarem os seus conteúdos acessíveis para 

públicos com deficiência visual, bem como recolher informação sobre programas 

concebidos especialmente para os públicos referidos, como também perceber qual é a 

frequência deste público no museu. 

Durante uma entrevista, segundo Quivy & Campenhoudt (1998), ocorre uma 

troca, durante a qual o interlocutor do investigador refere a opinião ou experiências sobre 

determinado acontecimento ou situação, as suas interpretações ou experiências, através 

das suas questões abertas e das suas reações, o investigador facilita essa expressão, evita 

que ela se afaste dos objetivos da sua pesquisa e permite que o interlocutor aceda a um 

grau máximo de autenticidade e de profundidade. 

Refletido sobre as dimensões mais pertinentes para explorar nas entrevistas, 

construiu-se o guião, flexibilizando as questões às diferentes dimensões culturais de cada 

museu, tendo como objetivo a construção de um guião único que conseguisse explorar 

todas as dimensões pretendidas pela investigação, bem como se adaptasse às caraterísticas 

do museu. As entrevistas foram realizadas a um técnico de cada museu, sendo que a 

maioria das entrevistas foi efetuada aos diretores do departamento educativo. Aplicou-se 

a técnica da entrevista semi-estruturada com o objetivo de flexibilizar as questões ao 

discurso do entrevistado, e colocar outras questões que não constassem no guião. Os 

principais objetivos foram: perceber se os museus da cidade do Porto estão preparados 

para receber públicos com deficiência visual; perceber quais os recursos técnicos e 

materiais que os museus disponibilizam ao público com deficiência visual para que estes 
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percebam melhor as peças de arte; perceber se as pessoas com deficiência visual visitam 

museus; qual a reação do público -alvo aqui analisado perante os recursos 

disponibilizados pelos museus; perceber se o público com deficiência visual costuma 

apontar alguma barreira ou algo que possa ser melhorado no museu; perceber se o museu 

tem funcionários com alguma formação na área da deficiência; perceber se os museus 

têm alguma parceria com instituições que trabalhem com a temática da deficiência; 

perceber se o espaço exterior do museu é acessível para as pessoas com deficiência visual. 

Foram realizadas 7 entrevistas durante o período de fevereiro e junho de 2019, nas 

instalações dos museus. As entrevistas foram gravadas recorrendo ao recurso de gravador 

de voz do computador do investigador por ser um instrumento mais acessível para o efeito 

e foram gravadas com o consentimento prévio dos entrevistados. Posteriormente, o 

conteúdo das entrevistas foi transcrito totalmente para um documento de texto digital, e 

em anexo encontram-se o inquérito, o guião das entrevistas e a grelha de análise de 

conteúdos utilizadas. 

Segundo Quivy & Campenhoudt (1998), a entrevista semidiretiva é a mais 

utilizada na investigação social. É semidiretiva no sentido em que não é inteiramente 

aberta nem se segue um guião repleto de perguntas precisas. Normalmente, o investigador 

dispõe de um conjunto de questões-guia, mais ou menos abertas, as quais é imperativo 

receber uma informação da parte do entrevistado. Mas não colocará necessariamente 

todas as questões por uma ordem previamente estabelecida. Tanto quanto possível 

“deixará andar” o entrevistado para que este possa falar abertamente, com as palavras que 

desejar e pela ordem que lhe for mais cómoda. O investigador tem a tarefa de 

reencaminhar a entrevista para os objetivos cada vez que o entrevistado se afastar e por 

colocar perguntas às quais o entrevistado não chega por si próprio no momento mais 

apropriado e de forma natural quanto possível. 

Terminada a recolha de dados provenientes dos inquéritos e das entrevistas, estes 

resultaram em informação quantitativa e qualitativa, logo as técnicas de tratamento e 

análise dos dados serão distintos, uma vez que são materiais diferenciados. Depois de 

recolhida toda a informação resultante da aplicação dos inquéritos por questionário, foi 

construída uma base de dados no software IBM SPSS statistics para poder analisar 

detalhadamente as respostas aos questionários, utilizando para isso, testes estatísticos 
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adequados à informação recolhida. Para a presente investigação foram aplicados testes 

com o objetivo de obter uma análise univariada e bivariada da respetiva base de dados. 

No que concerne à análise e interpretação da informação recolhida por meio das 

entrevistas, procedeu-se a uma análise de conteúdo, com o intento de explorar e tratar a 

informação, proceder ao seu inventário e analisar o discurso dos entrevistados. Uma vez 

que é um material qualitativo cujo objetivo é poder deduzir algo a partir do que os 

entrevistados disseram, utilizando as regras de codificação. 

Depois de transcrever as entrevistas e determinado as categorias mais simbólicas 

e de se construir a grelha de análise, foi possível identificar os procedimentos no que 

concerne à acessibilidade dos conteúdos dos museus, bem como à formação do staff 

destes espaços culturais, procurando, ao mesmo tempo, responder aos objetivos da 

investigação, definidos anteriormente. 

Nesta investigação as categorias de análise das entrevistas foram construídas a 

posteriori, foi concebida uma grelha de categorização com as categorias consideradas 

como as mais importantes, selecionadas a partir dos objetivos da investigação e da 

temática do guião. À medida em que se foram lendo as entrevistas foram construídas e 

integradas novas categorias à grelha de análise. Silva (1986) refere que as referências 

teóricas do investigador conduzem a primeira exploração do material, mas o investigador 

pode contribuir para a reformulação ou acréscimo das hipóteses e das problemáticas em 

análise. 

Em jeito de síntese, elaborou-se uma tabela (tabela 3) que reúne as técnicas 

utilizadas na investigação. 
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Tabela 3. Síntese das técnicas de investigação utilizadas 
Técnica Objetivo Número de aplicações 

Inquérito por 

questionário 

- Traçar o perfil sociodemográfico, 

socioeducativo e socioprofissional dos 

públicos com deficiência visual que 

frequentam museus na cidade do Porto; 

- Perceber as motivações inerentes à 

frequência dos indivíduos com 

deficiência visual em museus; 

- Perceber se os museus que a população-

alvo visitou possuíam recursos de 

acessibilidade para públicos com 

deficiência visual. 

Aplicação de 46 inquéritos 

por questionário a uma 

amostra intencional de 

indivíduos com deficiência 

visual. 

Entrevista 

(semiestruturada) 

- Perceber se os museus possuem recursos 

de acessibilidade com a finalidade de 

apoiarem a visita de públicos com 

deficiência visual; 

- Perceber se o público com deficiência 

visual frequenta o museu, bem como 

perceber como é feita a receção deste 

público no museu; 

- Perceber se os museus têm parcerias 

com alguma entidade com a finalidade de 

dar apoio a públicos específicos; 

- Perceber qual é a noção geral dos 

técnicos dos museus sobre os recursos de 

acessibilidade existentes no mercado com 

a finalidade de dar apoio a públicos 

específicos. 

Aplicação de 7 entrevistas 

a um técnico de cada um 

dos museus 
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Capítulo 3. – Apresentação dos resultados 

Neste capítulo serão analisados sociologicamente os dados recolhidos através das 

técnicas, inquéritos por questionário e das entrevistas realizadas. 

Num primeiro momento caraterizar-se-á a população-alvo da investigação no 

plano socioeducativo, socioprofissional e sociodemográfico com o objetivo de perceber 

quais são as motivações inerentes à frequência destes em museus, ao mesmo tempo que 

se analisará as condições de acessibilidade que os museus disponibilizam ao público com 

deficiência visual. Posteriormente analisar-se-á o conteúdo das entrevistas realizadas aos 

técnicos dos museus, com o objetivo de perceber quais as estratégias e os recursos que 

proporcionem acessibilidade que estes disponibilizam a públicos com deficiência visual. 

 

3.1. Caraterização da amostra 

O objetivo do inquérito por questionário é identificar quais são as principais 

barreiras que dificultam a visita a museus pelo público com deficiência visual, bem como 

perceber se as barreiras existentes moldam a frequência deste público em museus.  

 
Tabela 4: Total por sexo 

Masculino Feminino Total 
28 

60,9% 
18 

39,1% 
46 

100% 
 
 
 
 

 
 
 

Tabela 5: Total por idade 

Idade Total 

18-35 45,7% 

36-55 34,8% 

56 ou mais 19,6% 

Média 38,9 

Mediana 36,5 

Mínimo 18 

Máximo 69 

 

A investigação é composta por 46 participantes, onde o sexo masculino está mais 

representado com 60,9% da amostra e o sexo feminino com 39,1%. 

A amostra foi distribuída por três grupos etários para assim se proceder a uma 

melhor análise dos dados recolhidos. Dos participantes que constituem a amostra, o mais 

novo tem 18 anos e o mais velho tem 69 anos de idade. Na tabela 5, observa-se a 

distribuição da amostra pelos grupos etários, onde o grupo 18 a 35 anos de idade é o mais 

representado, com 45,7% da amostra, seguindo-se o grupo etário percebido entre os 36 e 

55 anos com 34,8% e o grupo com 56 ou mais anos de idade com 19,6% da amostra. 
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Considerando os valores distribuídos nas tabelas acima, pode-se determinar que 

se está perante uma amostra jovem, com uma média de idades de 38,9 anos de idade, com 

o sexo masculino mais representado, com 60,9% dos participantes. 

Existem vantagens de ter uma amostra composta por várias faixas etárias, uma das 

quais, a experiência dos participantes com uma faixa etária mais alta, por presenciar as 

mudanças ocorridas nos museus na área das acessibilidades para públicos com deficiência 

visual nos museus num período temporal mais alargado. 

 

Tabela 6: Condição visual dos inquiridos 

Condição visual Total 

Cegos 26 
56,5% 

Baixa-Visão 20 
43,5% 

 

A amostra é composta por 56,5% de cegos e 43,5% de participantes com baixa-

visão. Portanto, temos uma percentagem maior de pessoas cegas, o que leva a 

necessidades diferentes em comparação com as pessoas com baixa-visão no momento de 

visitar um museu. Desde já, porque os públicos com baixa-visão podem evitar alguns 

obstáculos. 
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Gráfico 1: total por concelho de residência 

 
 

Analisando a distribuição dos participantes segundo os seus concelhos de 

residência, verifica-se que o concelho mais representado é o Porto com 33% da amostra, 

seguindo-se Matosinhos com 15%, Maia com 13% e Penafiel com 7%. Para proporcionar 

uma melhor análise da informação referente ao concelho de residência dos inquiridos, 

foram agrupados os concelhos de residência que se repetem duas vezes, na categoria 

outros 2, e os concelhos que só surgem uma vez nas respostas dos inquiridos, agrupados 

na categoria outros 1. No anexo 1 encontra-se a toda a informação referente ao concelho 

de residência dos inquiridos. 
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Gráfico 2: Distribuição da amostra por nível de escolaridade. 

 

No gráfico acima, o nível de escolaridade mais representado é o ensino secundário 

com 42,2% da amostra, seguindo-se a licenciatura como o segundo mais representado, 

com 28,9% da amostra. Os níveis de escolaridade do 1º e 2º ciclo do ensino básico são os 

menos representados, com 4,4% da amostra cada. Sendo que houve uma pessoa que não 

mencionou o seu nível de escolaridade, contabilizando-se um total de 45 respostas 

válidas. Considerando os valores apresentados na tabela, conclui-se que a amostra 

carateriza-se por um nível de escolaridade médio-alto, sendo que, a maioria dos inquiridos 

ainda se encontram a estudar, como se pode observar no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

1º Ciclo do ensino básico

2º Ciclo do enino básico

3º Ciclo do ensino básico

Ensino Secundário

Licenciatura

Mestrado

4,4%

4,4%

11,1%

42,2%

28,9%

8,9%

NIVEL DE ESCOLARIDADE
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Gráfico 3: Distribuição da amostra por grupo profissional. 

 

Uma vez que as respostas obtidas nos inquéritos sobre a profissão dos inquiridos 

se encontram incompletas para os localizar na matriz da CPP, a melhor forma de analisar 

as profissões dos inquiridos foi distribui-las por grande grupo profissional seguindo a 

matriz da classificação portuguesa das profissões (CPP). O grupo dos estudantes embora 

não esteja contemplado na matriz surge no gráfico juntamente com as profissões pela 

elevada percentagem deste grupo. 

No que concerne às profissões, o grupo especialistas das atividades intelectuais e 

científicas é o mais representado na amostra com 30,8%, seguindo-se o pessoal 

administrativo e o técnicos e profissões de nível intermédio com 15,4% da amostra. Já o 

grupo profissional menos representado é os trabalhadores qualificados da indústria, 

construção e artífices com 2,6% da amostra. 

Observando a distribuição da amostra pelos diversos grupos profissionais, 

conclui-se que a amostra se concentra nos grupos profissionais de índole intelectual, este 

facto explica-se pela condição visual dos inquiridos, alem de serem trabalhos 

caraterizados por níveis escolares mais elevados. 

25,6%

15,4%

30,8%

15,4%

10,2%

2,6%

Distribuição da amostragem por grupo profissional

Estudantes

Pessoal Administrativo
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atividades intelectuais e
cientificas
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Na questão do nível de escolaridade houve 7 inquiridos que não responderam a 

esta pergunta, sendo 39 o total de respostas válidas. 

 

Tabela 7: Frequência em museus 

Idas ao museu Total 

Nenhuma 33 
71,7% 

1 a 3 13 
28,3% 

4 a 6 0 

7 a 9 0 

10 a 12 0 

Mais de 12 0 

 

Sobre a frequência em museus, observa-se que a amostra não tem por hábito 

frequentar museus. Dos 46 inquiridos, 71,7% assinalou que não visitou nenhum museu 

nos últimos doze meses, somente 28,3% respondeu que visitou um museu de uma a três 

vezes no período referido. 

Tendo como referência o número de inquiridos que assinalaram que não 

frequentaram museus nos últimos doze meses, conclui-se, que as pessoas com deficiência 

visual não têm por hábito frequentar museus, seguindo a lógica dos hábitos culturais da 

sociedade portuguesa em geral. Todavia, explorar-se-á abaixo os motivos que leva a 

amostra aqui analisada a não frequentar estes espaços culturais, uma vez que se trata de 

um público com necessidades específicas, comparativamente ao público “comum”. 

 

Tabela 8: Visita a museus nos últimos 12 meses por condição visual, sexo e por idade 

Idas ao museu nos 
últimos 12 meses 

Condição visual Sexo Idade 

Cegos Baixa-
visão 

Masculino Feminino 18-35 36-55 56 ou 
mais 

Nenhuma 20 
60,6% 

13 
39,4% 

19 
57,6% 

14 
42,4% 

12 
36,4% 

13 
39,4% 

8 
24,2% 

1 a 3 6 
46,2% 

7 
53,8% 

9 
69,2% 

4 
30,8% 

9 
69,2% 

3 
23,1% 

1 
7,7% 

4 a 6 0 0 0 0 0 0 0 

7 a 9 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 12 0 0 0 0 0 0 0 

Mais de 12 0 0 0 0 0 0 0 
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Analisando a distribuição das percentagens da tabela 8, conclui-se que tanto os 

participantes cegos como os de baixa visão não tem por hábito frequentar museus. Da 

amostra de 46 inquiridos, só 13 responderam que visitaram museus de uma a três vezes 

nos últimos doze meses, sendo que desses 13 inquiridos 6 são cegos e 7 têm baixa-visão. 

No entanto, importa salientar que a maior parte dos participantes responderam que não 

frequentaram nenhuma vez museus nos últimos 12 meses, com especial ênfase para os 

participantes cegos com uma percentagem de 60,6%, e os de baixa-visão com uma 

percentagem de 39,4%. 

Focando-nos agora na variável sexo, observa-se que no mesmo período o sexo 

masculino tem uma percentagem mais elevada no que concerne à não frequência em 

museus com 57,6% face ao sexo feminino com 42,4%. No entanto, também é o sexo 

masculino que respondeu que foi mais vezes ao museu no período referido entre uma a 

três vezes com 69,2% face aos 30,8% do sexo feminino. Concluindo-se que ambos os 

sexos não têm por hábito frequentar museus, como é percetível nas percentagens de 

respostas, contudo, o sexo masculino frequentou mais vezes museus do que o feminino. 

Passando a analisar a variável idade, verifica-se que os inquiridos com idade 

compreendida entre os 18 e os 35 anos foi o grupo etário que frequentou mais vezes um 

museu nos últimos 12 meses com 69,2%, contrastando com o grupo etário compreendido 

entre 56 ou mais anos de idade com 7,7%. Conclui-se assim, que quanto maior é a idade 

dos inquiridos, menos vezes o público com deficiência visual visita museus. 
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Gráfico 4: Frequência em museus por nível de escolaridade 

 
Considerando as idas ao museu por nível de escolaridade, verifica-se que os 

inquiridos com o nível de escolaridade do 3º ciclo do ensino básico são os que 

frequentaram mais vezes museus em comparação com os outros níveis de escolaridade. 

Contrariando a ideia de que quanto maior é o nível de escolaridade da pessoa, maior é a 

frequência em espaços culturais, no caso museus. 

No entanto, a percentagem dos inquiridos com o nível de escolaridade do ensino 

secundário não se mostra muito distante da percentagem dos inquiridos com o nível de 

escolaridade do 3º ciclo do ensino básico. O mesmo acontece com os graus académicos 

de licenciatura com 23%, e mestrado com 25%. 

É importante salientar que o ensino superior, no caso, licenciados e mestrandos 

frequentam menos vezes museus do que os inquiridos com o nível de escolaridade 

inferior. 

Nesta pergunta houve uma pessoa que não respondeu, portanto, a amostra válida 

para esta questão resume-se a 45 inquiridos. 
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Tabela 9: Motivos para não frequentar museus 

Motivos Total 

Sinto que os museus não estão adaptados para pessoas com deficiência visual 23 
60,5% 

Tenho dificuldades em me orientar até às instalações do museu 19 
50% 

Não tenho interesse e/ou não me sinto atraído por estes espaços culturais 16 
42,1% 

Não gosto da forma como os funcionários do museu me tratam  0% 

Por motivos económicos 3 
7,9% 

Outra qual? 7 
18,4% 

 

Entre as várias opções assinaláveis, os inquiridos identificaram o facto dos museus 

não estarem preparados para serem visitados por públicos com deficiência visual como o 

principal fator de não frequentarem museus, seguido das dificuldades em se orientar 

autonomamente até aos museus. Os motivos económicos não se configuram como fatores 

muito relevantes no momento da visita a um museu, bem como o tratamento dos 

funcionários dos museus. 

Considerando a percentagem elevada de inquiridos que não frequentaram museus 

nos últimos 12 meses, bem como os motivos que os levam a não frequentar estes espaços 

culturais, verifica-se que a baixa afluência destes públicos se deve ao facto dos museus 

não lhes disponibilizar recursos de acessibilidade que façam a mediação entre a obra de 

arte e os públicos, proporcionando-lhes uma melhor compreensão e interação. O percurso 

até aos museus também se configura com uma das principais dificuldades destes públicos. 

A falta de tempo e disponibilidade são os outros motivos referidos pelos inquiridos 

para não frequentarem museus  
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Tabela 10: Motivos para não frequentar museus por sexo e por idade  

Motivações para não frequentar 
museus 

Sexo Idade 

Masculino Feminino 18-35 36-55 56 ou 
mais 

Sinto que os museus não estão 
adaptados para públicos com 
deficiência visual 

13 
56,5% 

10 
43,5% 

12 
52,2% 

6 
26.1% 

5 
21,7% 

Tenho dificuldades em me orientar até 
às instalações do museu 

8 
42,1% 

11 
57,9% 

8 
42,1% 

7 
36,8% 

4 
21,1% 

Não tenho interesse e/ou não me sinto 
atraído por estes espaços culturais 

13 
81,3% 

3 
18,8% 

8 
50% 

5 
31,3% 

3 
18,8% 

Não gosto da forma como os 
funcionários do museu me tratam 

0% 0% 0% 0% 0% 

Por motivos económicos 2 
66,7% 

1 
33,3% 

1 
33,3% 

1 
33,3% 

1 
33,3% 

Outra qual? 3 
42,9% 

4 
57,1% 

0% 6 
85,7% 

1 
14,3% 

 

Analisando agora os motivos para não frequentar museus por sexo e por faixa 

etária, verifica-se que o sexo masculino em relação com o feminino tem menos interesse 

em frequentar museus, o mesmo acontece para os motivos económicos. Também se 

observa, que o sexo feminino tem mais dificuldade em se deslocar até aos museus. Por 

outro lado, o sexo masculino é quem mais considera que os museus não estão preparados 

para receberem público com deficiência visual. 

Na variável idade, verifica-se que quanto mais jovem é o inquirido, mais estes 

sentem que os museus não estão preparados para receberem públicos com deficiência 

visual, este facto pode ser explicado por visitas anteriores a museus, em que a interação 

com estes espaços artístico-culturais não tenha sido satisfatória. No percurso até ao 

museu, quanto mais jovem são os inquiridos, maior é a dificuldade no trajeto até ao 

museu. Já para os motivos económicos, observa-se que esta variável além de não ter uma 

grande preponderância a quando a visita a museus mantem-se constante em todos os 

grupos etários. 

 

Seguidamente, analisar-se-á individualmente todas as alíneas da tabela, tentando 

compreender quais são as principais motivações que levam estes públicos a não 

frequentar museus, tendo como referência a variável nível de escolaridade. 
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Note-se que os gráficos vão ser denominados pelo número da linha 

correspondente à alínea da tabela acima. Não consta dos gráficos a opção correspondente 

ao tratamento dos funcionários do museu, pois nenhum inquirido assinalou essa opção. 

 

Gráfico 5: Motivos para não frequentar museus por nível de escolaridade – opção 1 

 
Tendo como referência o nível de escolaridade, observa-se que quanto maior é o 

nível de escolaridade dos inquiridos, mais consideram que os museus não estão 

preparados para receberem públicos com deficiência visual, sendo os licenciados os que 

têm uma maior frequência de resposta. 
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Gráfico 6: Motivos para não frequentar museus por nível de escolaridade – opção 2 

 
 

Sobre as dificuldades sentidas até às instalações do museu, verifica-se uma maior 

dispersão das percentagens pelos níveis de escolaridade, sendo os licenciados e os 

inquiridos com o 2º ciclo do ensino básico, em termos percentuais, os que mais 

mencionam dificuldades no trajeto até aos museus. 

 

Gráfico 7: Motivos para não frequentar museus por nível de escolaridade – opção 3 

 
Cruzando a variável motivos para não frequentar museus com a variável interesse 

em museus, observa-se a existência de uma maior concentração de respostas nos níveis 
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de escolaridades inferiores. Constata-se que quanto menor é o nível de escolaridade 

menor é o interesse em frequentar museus, sendo o primeiro e o terceiro ciclo do ensino 

básico os que têm menos interesse em frequentar estes espaços culturais. 

 

Gráfico 8: Motivos para não frequentar museus por nível de escolaridade – opção 5 

 
Analisando agora a variável motivos económicos, constata-se que os inquiridos 

com o terceiro ciclo do ensino básico mencionam não frequentar museus por motivos de 

ordem económica, seguindo-se os inquiridos com o nível de escolaridade do terceiro ciclo 

do ensino básico. Quanto mais baixo for o nível de escolaridade, mais os inquiridos 

referem que não frequentam museus por motivos de índole económica. 
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Gráfico 9: Motivos para não frequentar museus por nível de escolaridade – opção 6 

 
Os inquiridos com o segundo ciclo do ensino básico são os que mais mencionam 

outros motivos para não frequentar museus, seguindo-se os do terceiro ciclo, licenciados 

e por fim os do ensino secundário. A falta de tempo e disponibilidade são os motivos 

referidos pelos inquiridos para não frequentarem museus. 

 

Tabela 11: Barreiras encontradas durante a visita aos museus 

Variável Total 

Sim 26 
72,2% 

Não 10 
27,8% 

Total de respostas 36 

 

Durante a visita a museus, 72,2% dos inquiridos afirmaram que se depararam com 

algum obstáculo que dificultasse em algum momento a sua visita. Note-se, que dos 46 

inquiridos só responderam 36 a esta questão. 

Seguidamente, apresentar-se-á, a tabela com a listagem de algumas barreiras 

encontradas frequentemente em museus, onde se pode observar as principais dificuldades 

sentidas pelos inquiridos. 

 

 

0%

50,0%

20,0%

10,5%

15,4%

25,0%

1º ciclo do ensino básico

2º ciclo do ensino básico

3º ciclo do ensino básico

Ensino secundário

Licenciatura

Mestrado

Opção 6: Outro motivo.



 

52 

Gráfico 10: barreiras que dificultaram a visita dos inquiridos 

 
 

Entre as barreiras listadas, a possibilidade de toque nas obras de arte foi a mais 

assinalada pelos inquiridos, evidenciando a falta de recursos de acessibilidade que tornem 

as obras de arte dos museus inclusivas para os públicos referidos. 

Como outra das principais barreiras sinalizadas pelos inquiridos, encontra-se a 

formação dos técnicos/guias dos museus para interagirem com públicos específicos, 

convertendo-se assim, numa visita pouco enriquecedora para estes públicos específico, 

uma vez que os técnicos não vão ter os recursos intelectuais adequados para interagirem 

com este público. 

A sinalização e informação multimodal, bem como a arquitetura dos museus, 

também Constituem barreiras que dificultam a frequência do público com deficiência 

visual. 

A acessibilidade da página web dos museus representa 4% das barreiras 

sinalizadas pelos inquiridos. A possibilidade de visitarem a página web dos museus para 

a obtenção de informação sobre conteúdos, entre os quais, se são acessíveis ou não, são 

fatores preponderantes no momento da visita a um museu. 

Os inquiridos identificaram como outras barreiras que dificultaram a visita, os 

obstáculos na entrada dos museus. 
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Tabela 12: barreiras que dificultaram a visita dos inquiridos, por condição visual 

Barreiras nos museus Cegos Baixa-
visão 

O museu tem um desenho arquitetónico que dificulta a orientação no 
seu interior 

7 
46.7% 

3 
33,3% 

Os funcionários do museu não dispunham de formação para 
trabalhar/interagir com públicos com deficiência visual 

10 
66,7% 

6 
66,7% 

Sinalização e informação multimodal (sonora, gráfica, tátil e símbolos) 
com contraste e tamanho que proporcionem acuidade adequada para 
leitura 

10 
66,7% 

4 
44,4% 

O site do museu não é acessível às aplicações digitais de apoio às pessoas 
com deficiência visual 

1 
6,7% 

0% 

O museu não possibilita o toque nas obras de arte em exposição 12 
80% 

8 
88,9% 

Outra qual? 1 
6,7% 

0% 

 

Tendo como referência a condição visual, verifica-se que os inquiridos cegos, em 

comparação com os de baixa-visão, têm uma percentagem de respostas mais elevada em 

todas as opções listadas na tabela acima, o que indica que os indivíduos cegos se deparam 

com as barreiras citadas com maior frequência em relação aos indivíduos com baixa-

visão. Além deste facto, os inquiridos cegos referiram que se depararam com outro tipo 

de barreiras, mais especificamente das entradas dos museus ter obstáculos. 

Também se pode observar, que os inquiridos independentemente da sua condição 

visual, identificaram, embora com percentagens diferentes, mas na mesma ordem, as 

mesmas barreiras. 

 

Tabela 13: Possibilidade de tocar nas obras de arte 

Toque nas obras de arte Total 

Sim 9 

24,3% 

Não 28 

75,7% 

Total 37 
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Questionados sobre se os museus lhes possibilitaram o toque nas obras de arte 

durante a visita, 75,7% dos inquiridos afirmaram não ter autorização para o fazer. No 

entanto, tem que se considerar o tipo de arte em exposição, nem todas as obras de arte 

podem ser tateadas, uma vez que se tratam de objetos frágeis, e que facilmente se 

danificam. Considerando este facto, é importante que os museus estejam preparados e 

dotados de recursos que suprimam minimamente as dificuldades de todos os públicos. 

 

Tabela 14: Disponibilidade de recursos 

Recursos acessíveis Total 

Sim 13 

34,2% 

Não 25 

65,8% 

Total 38 

 

No decorrer da visita aos museus, dos 38 inquiridos que responderam à questão, 

65,8% afirmaram que os museus que visitaram não tinham recursos que lhes 

proporcionasse uma visita inclusiva e lhes conferisse autonomia no interior destes 

espaços culturais. No entanto, 34,2% dos inquiridos afirmou que o museu disponibilizava 

recursos que lhes conferiu uma visita inclusiva. 

Na tabela 15, são listados alguns recursos que promovem uma maior inclusão dos 

públicos com deficiência visual nos museus, onde se pode observar os que mais foram 

assinalados pelos públicos com deficiência visual. 
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Tabela 15: Recursos disponibilizados pelos museus 

Recursos que os museus disponibilizam Total 

Visita guiada com a descrição das obras de arte pelo guia 11 
84,6% 

Cópias das obras em exposição em cerâmica/impressão 3D 3 
23,1% 

Áudio-descrição das obras através de tecnologias como gravadores ou outros 
aparelhos similares 

4 
30,8% 

Possibilidade de tocar nas obras em exposição 7 
53,8% 

Painéis descritivos das obras em braille e/ou carateres ampliados 5 
38,5% 

Linhas-guia com contraste e relevo  0% 

Site online acessível 1 
7,7% 

Outro qual? 1 
7,7% 

71,7% de casos omissos 

 

Entre os recursos listados na tabela acima, verifica-se que a visita guiada pelos 

técnicos dos museus é o recurso mais sinalizado pelos inquiridos, recorrendo sempre à 

mediação humana, no caso, os técnicos dos museus, normalmente os educadores, que 

nem sempre têm formação para interagirem com públicos específicos, mas encontra-se 

nestes funcionários a resposta à falta de meios mais específicos/adequados para responder 

às necessidades de cada público. 

A possibilidade de toque nas obras de arte em exposição normalmente não é 

interdita ao público com deficiência visual, embora, anteriormente quando questionados 

sobre a possibilidade de toque nas obras de arte, estes responderam maioritariamente que 

não lhes foi permitido o toque. No entanto, é importante perceber a especificidade do 

museu e as obras de arte neles expostas, uma vez que nem todas as obras de arte podem 

ser tateadas, e aqui sim, faz sentido a existência de recursos de acessibilidade que façam 

a mediação entre a obra original e o público, onde lhes proporcione uma boa perceção da 

obra de arte. 

Recursos como réplicas das obras de arte em cerâmica ou em impressão 3D para 

possibilitar o toque, áudio-guias ou aparelhos similares e os painéis descritivos das obras 

de arte com carateres adequados aos públicos com deficiência visual, são recursos 
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inclusivos presentes nos museus visitado pelos públicos que fazem parte da amostra, uma 

vez que têm uma percentagem considerável de respostas. 

Importa salientar, que nenhum dos inquiridos assinalou o recurso das linhas guia, 

concluindo-se, que nenhum dos museus visitado por estes públicos disponibilizava este 

recurso. 

No que concerne ao site do museu, verifica-se que os museus não têm os seus sites 

online acessíveis ou, por outro lado, os inquiridos não valorizam muito estas plataformas, 

pois somente 7,7% dos inquiridos referiram que os sites dos museus eram acessíveis. 

Como outros recursos, os inquiridos mencionaram que “Alguns quadros tinham 

uma espécie de cópia em tamanho real com texturas diferentes para vermos o quadro 

tateando. Estas texturas tinham uma legenda em braille. Este trabalho é feito por uma das 

cuidadoras e guia (…).” 

Por fim, é importante referir, que para esta questão houve 71,7% de casos omissos, 

o que se traduz num número reduzido de respostas a esta questão. 

 

Tabela 16: Formação dos técnicos para interagir com públicos específicos 

Formação dos técnicos Total 

Sim 7 
18,9% 

Não 30 
81,1% 

Total 37 
 

Sobre a questão dos técnicos dos museus terem formação especializada para 

públicos específicos, os inquiridos afirmaram que os funcionários dos museus que 

visitaram não tinham formação para interagir com públicos específicos, Mais 

especificamente com públicos com deficiência visual, onde 81,1% dos inquiridos afirmou 

que os técnicos dos museus não tinham formação para interagir com públicos com alguma 

limitação. Como se pôde observar nas tabelas anteriores, os recursos mais 

disponibilizados pelos museus para públicos com deficiência visual é a visita guiada pelos 

educadores/técnicos dos museus, que não tendo formação especializada, pode cominar 

numa visita pouco enriquecedora para este público. O facto dos técnicos não estarem 

preparados para interagir com públicos com necessidades especiais pode ser elucidado 
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pela inexistência de entidades que proporcionem essas formações, ou por serem 

formações que acarretem custos financeiros elevados em relação ao orçamento 

disponível, explicando a inexistência de formação específica do staff do museu. 

Por outro lado, os técnicos dos museus, a título pessoal, podem ser 

flexíveis e adaptar-se à realidade destes públicos, através de pesquisas de 

conteúdos sobre a temática da deficiência visual. 

 

Tabela 17: Programas específicos inclusivos 

Programas inclusivos Total 

Sim 5 
15,2% 

Não 28 
84,8% 

Total 33 
 

No que concerne à criação de programas inclusivos ou específicos para públicos 

com deficiência visual, observa-se que 84,8% dos inquiridos responderam que os museus 

não disponibilizavam nenhum programa. Somente 15,2% dos inquiridos respondeu que 

os museus tinham programas culturais adaptados para públicos com deficiência visual. 

Tendo em conta, que o número de visitantes com deficiência visual em museus é 

reduzido ou nulo, estes espaços culturais preferem não adquirir recursos que 

proporcionem acessibilidade dos seus conteúdos aos públicos específicos, devido à 

elevada verba de aquisição, para que posteriormente estes equipamentos sejam pouco 

utilizados. Todavia, aplicando-se este raciocínio, é normal que as pessoas com deficiência 

visual não frequentem museus, devido à inexistência de recursos que lhes confiram uma 

experiência inclusiva durante a sua visita, presenciando-se assim, um senário cíclico. 

 

Procurou-se perceber, quais foram as principais mudanças nos últimos anos nos 

museus no que concerne à esfera da acessibilidade para públicos com deficiência visual. 

Contando para tal, com as experiências e testemunhos destes públicos nestes espaços. 

Ao longo das últimas décadas, começaram a surgir recursos de acessibilidade 

pensados para públicos com deficiência, que lhes conferiam autonomia e inclusão nestes 

espaços. No entanto, os custos de aquisição destes recursos são muito elevados para os 
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museus os adquirir. A solução encontrada pelos museus passa pela descrição 

pormenorizada das obras de arte aos públicos com deficiência visual. Como refere um 

dos inquiridos existe uma “crescente sensibilização dos funcionários, ainda que não 

acompanhada por alterações significativas a nível de infraestruturas e serviços 

oferecidos pelo espaço em si.” 

O facto do educador do museu acompanhar o visitante pelo museu, torna a 

experiência muito mais dinâmica, uma vez que existe a possibilidade do visitante 

questionar, não se restringindo somente à informação limitada de recursos como o áudio-

guia, como referencia um dos inquiridos “(…) acho que ter guia com formação para 

fazerem a visita guiada é uma aposta muito mais interessante.” 

Os inquiridos referiram para além de outras coisas, que os museus deviam ter mais 

iluminação no seu interior “O interior dos museus são muito escuros. E as obras de arte 

estão muito próximas uma das outras (…) deveriam ter observações e explicações em 

braille. Para as pessoas com baixa-visão, as letras das legendas deverão ser maiores e 

mais escuras. Deve haver sempre um guia que saiba usar língua gestual ou LGP tátil 

para apoiar os deficientes surdos com baixa-visão ou surdos cegos.” 

A inexistência de uma plataforma que reúna todas as condições de acessibilidade 

dos museus constitui uma barreira para que estes públicos não frequentem mais vezes 

estes espaços culturais “Dever-se-ia apostar mais na divulgação de exposições e museus 

que preencham os critérios de acessibilidade para os cidadãos com cegueira ou com 

baixa-visão.” 

No anexo 3 encontram-se as respostas na totalidade, dos inquiridos sobre a 

questão dos recursos inclusivos que os museus têm vindo a implementar nos seus espaços 

para públicos específicos, bem como a opinião destes relativamente às mudanças que os 

museus devem fazer para serem espaços culturais mais inclusivos. 

 

3.2. Análise das entrevistas aos técnicos dos museus 
Neste subcapítulo analisar-se-ão os museus enquanto veículos de inclusão social 

para públicos com deficiência visual, recorrendo à exploração da informação proveniente 

das entrevistas efetuadas aos técnicos dos museus, com o objetivo de perceber qual é o 

nível de acessibilidade que estes proporcionam ao público supracitado. 
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Na tabela 18 é possível consultar informação detalhada dos técnicos dos museus 

entrevistados. Já no anexo 4 encontram-se as respostas dos entrevistados na íntegra. 

 

Tabela 18: Técnicos entrevistados 

Cargo Museu 

Serviço Educativo Museu dos Transportes e das Comunicações 

Serviço Educativo Museu de Serralves 

Diretora Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro  

Diretora Museu do Carro Elétrico 

Colaboradora Museu da História Natural e da Ciência da Universidade do Porto 

Rececionista Museu das Marionetas do Porto 

Serviço Educativo Centro Português de Fotografia 

 

Relativamente aos recursos disponibilizados pelos museus para o público com 

deficiência visual, estes foram subdivididos em dois: os recursos humanos e os recursos 

técnicos. No primeiro verifica-se o mesmo modus operandi aquando são visitados por 

públicos com deficiência visual, isto é, existe um acompanhamento pelo educador do 

museu, onde este procede à descrição pormenorizada da obra de arte ao visitante, 

independentemente da obra poder ser tateada, com o objetivo de lhe conferir uma visita 

minimamente agradável e inclusiva. “O que temos feito, levado à prática, aí sim, em 

todas as exposições, é quando recebemos visitantes, principalmente em grupo, com 

algumas destas caraterísticas, trabalharmos fazermos as visitas orientadas, com algumas 

ferramentas, com algumas abordagens que permitam a maior acessibilidade. Temos, por 

exemplo, grupos de cegos que nas exposições de automóveis poderão tatear, tocar, 

explorar sensorialmente alguns modelos de automóveis. (…) portanto, temos aproveitado 

ao máximo essas possibilidades e a própria equipa de monitores adapta-se e vai criando 

estratégias para que as pessoas com as suas limitações participem ao máximo nas 

atividades que promovemos.” (Museu dos Transportes e das Comunicações). Quando não 

se trata de objetos artísticos frágeis, onde a possibilidade de toque na obra de arte é 

possível, os educadores dos museus descrevem o objeto ao mesmo tempo que os 

visitantes recorrem à informação sensorial. “Com os invisuais é diferente, nós fazemos 

questão mesmo que o grupo entre no elétrico e mexa e sinta as texturas os cheiros (…) 
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Portanto, é uma visita muito sensorial, muito virada para os sentidos.” (Museu do Carro 

Elétrico) 

Já nos recursos técnicos, verifica-se uma grande lacuna, dos museus analisados, 

os únicos recursos disponibilizados para públicos com deficiência visual são os áudio-

guias e flyers em braille com informação muito generalizada. “Temos áudio-guias, e foi 

criado também o folheto em braille, que está aqui com os códigos, em que o visitante tem 

acesso através da digitação do código aqui no áudio-guia à informação relativa aos 

artefactos que estão no museu.” (Museu do Carro Elétrico) Apesar de não possuir uma 

vasta panóplia de recursos que responda às necessidades dos diversos públicos, os museus 

desenvolveram algumas estratégias e possuem alguns recursos, mas que democratizam o 

acesso às obras de arte pelos públicos com deficiência visual. “Sendo um museu que não 

é de arte (…) temos tido a oportunidade em alguns destes projetos contarmos com 

ferramentas com recursos para promover a acessibilidade para públicos com diferentes 

problemas. Infelizmente todas as posições do museu não estão abrangidas por estas 

ferramentas. Por cada exposição incide um projeto, tem sido trabalhado por diferentes 

equipas, tem tido diferentes orçamentos e dentro da circunstância de cada projeto temos 

conseguido, em alguns, concretizar esses meios. Neste momento, na exposição 

“comunicar”, que ainda está patente, tivemos possibilidade de recorrer e de aplicar na 

própria exposição o código das cores “o colorADD”, tivemos possibilidade de alguns 

conteúdos estarem traduzidos para língua gestual portuguesa, e haver um folheto 

genérico, de apresentação da exposição em braille. Portanto no interior da exposição o 

braille não está integrado mas, pelo menos o folheto geral.” (Museu dos Transportes e 

das Comunicações) 

Observa-se que a ideia de ser um espaço inclusivo ainda permanece ligada à 

acessibilidade para pessoas com deficiência motora, sendo as deficiências de outra 

natureza marginalizadas neste plano. “(…) nós temos vindo ao longo dos anos a trabalhar 

a acessibilidade, nomeadamente para pessoas com problemas motores, não é, a questão 

das rampas, a questão dos percursos alternativos (…) é muito complicado num edifício 

do século XVIII, que já para pessoas sem qualquer tipo de limitação não é um edifício 

fácil, por tanto, temos vindo a trabalhar nesse sentido. Especificamente para pessoas 
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com baixa-visão ou com total falta de visão não temos nenhum material específico 

concebido para esse tipo de público.” (Centro Português de Fotografia) 

As pessoas com deficiência visual não têm por hábito frequentar museus, mas 

quando o fazem, “Visitam mais como grupo, então organizados por uma entidade, não 

individualmente como a gente chama de público espontâneo, e nós acreditamos que é 

justamente por isso. Como nós não temos tantos mecanismos para dar autonomia total, 

isso dificulta o público vir individualmente, eles vêm, mas vem mais nesse sentido um 

grupo que vem organizado por uma entidade.” (Museu de Serralves) No entanto, no caso 

de alguns museus não há registo, até à data, de visitas por pessoas com deficiência visual 

nesses museus. Os públicos referidos podem não frequentar estes espaços culturais devido 

ao conhecimento da existência de constrangimentos a nível da acessibilidade, ou 

simplesmente por não quererem, como nos refere uma das técnicas entrevistadas: “(…) a 

questão é, aquela pescadinha de rabo na boca, não é, não nos visitam porque não têm 

material, é porque aquilo que nós temos em termos de exposição, embora sejamos um 

arquivo, aquilo que nós temos em termos de exposição é complicado, porque são objetos 

bidimensionais, são fotografias. Por tanto, não sei até que ponto é que pessoas com esse 

tipo de questão nos procuram. Agora como eu dizia é a questão da pescadinha de rabo 

na boca, as pessoas não nos procuram porque nós não temos nada pensado para elas, 

ou nós não temos nada pensado para elas porque as pessoas não nos procuram? (…) é 

sempre uma questão circular.” (Centro Português de Fotografia) 

Como se constatou anteriormente, os museus recorrem ao educador como 

principal estratégia de inclusão do público com deficiência visual, mais especificamente, 

através da explicação meticulosa das obras de arte em exposição, e quando possível poder 

tateá-la. Mas o recurso ao educador como o principal meio de mediação entre a obra de 

arte e os públicos com deficiência visual, pode não se configurar como o mais satisfatório 

para estes públicos. Quando questionados sobre o feedback que os públicos com 

deficiência visual tem mediante os recursos de acessibilidade que os museus lhes 

disponibilizam, referem: “É assim, podemos só avaliar um pouco pela reação na visita, 

infelizmente não podemos contar com uma avaliação posterior mais profunda, mas temos 

tido boa recetividade nas visitas que fazemos. Tenho-me apercebido é que alguns grupos 
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perguntam-nos (…) antecipadamente, com que recursos é que poderão contar (…) e por 

vezes há uma reação muito negativa, crítica, de que as instituições não estão preparadas, 

não tem os conteúdos para aquele tipo de públicos e que portanto não nos vão visitar.” 

(Museu dos Transportes e das Comunicações) 

Por seu turno, e por estarem localizados em edifícios na parte histórica da cidade 

do porto, alguns museus passam por constrangimentos no processo de instalação de 

dispositivos que promovam a acessibilidade a públicos com limitações. “(...) dos poucos 

que nos têm visitado, pronto com deficiência visual, tem deixado algumas críticas 

exatamente por causa da acessibilidade para o espaço superior.” (Museu do Carro 

Elétrico) 

A falta de recursos de acessibilidade que suprimam as necessidades dos públicos 

com deficiência visual na relação com as obras de arte, constitui uma barreira na fruição 

destes espaços culturais. Todavia, as barreiras não se restringem somente à interação 

destes públicos com a obra de arte, o exterior do museu, bem como o percurso até este, 

pode não se traduzir como uma tarefa fácil para uma pessoa com deficiência visual. A 

partir desta premissa, tentou-se perceber se os exteriores dos museus são acessíveis. No 

que a este ponto diz respeito é unânime a opinião dos entrevistados: existe uma boa rede 

de transportes tem uma acessibilidade média. “(…) estamos numa rua que é servida por 

várias linhas de autocarros, de elétrico também, temos parqueamento que normalmente 

está disponível para os visitantes (…) temos um passeio amplo não há, que eu considere, 

obstáculos. Mas, logo á entrada para o próprio edifício é em si um obstáculo, porque 

temos um elemento em vidro que faz a proteção do acesso e das correntes de ar e com 

duas portas que abrem para o lado de fora extremamente pesadas e que estando na 

situação normal de estarem fechadas, o seu manuseamento é difícil (…).” (Museu dos 

Transportes e das Comunicações) Todavia, se os museus se localizarem no centro 

histórico do porto, as condições de acessibilidade diminuem. “(…) não, claro que não, 

os passeios são muito estreitos,  depois temos estes degraus que são inclinados, que são 

coisas que são muito difíceis para nós de contornar,  por exemplo o facto de não termos 

um elevador e o facto de não ser possível colocar um elevador (…) nós estamos 
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condicionados a todas estas coisas porque estamos no centro histórico (…).” (Museu das 

Marionetas do Porto) 

A formação dos educadores/técnicos dos museus para interagirem com públicos 

com necessidades especiais, também constitui um elemento fundamental no que concerne 

ao atendimento com os públicos com deficiência visual, uma vez que o staff do museu 

tem que receber e fazer visitas guiadas a este público. Neste ponto, os entrevistados 

mencionaram: os educadores não têm formação especializada para interagirem com os 

públicos supramencionado, mas são os que estão melhor preparados em comparação com 

o restante da equipa técnica do museu. No entanto, os museus deparam-se com o 

problema dos educadores não estarem sempre em permanência. “Os profissionais que 

estão mais digamos, formados para isso são os educadores, a questão é que os 

educadores eles não ficam todo o período de funcionamento do museu, não tem um 

educador de plantão digamos, não todo o período, esse profissional ele está cá diante 

marcação (…) eles estão preparados para fazer esse atendimento público com os 

deficientes visuais.” (Museu de Serralves) 

Considerando o facto dos educadores não estarem em permanência nos museus, 

ao mesmo tempo que se verifica que estes espaços culturais não estão equipados com 

recursos que respondam às necessidades dos públicos com deficiência visual, verifica-se 

a necessidade de agendamento da visita. “(…) pedimos sempre para agendar porque são 

visitas mais demoradas do que as outras (…) há certas coisas como esculturas que pode 

efetivamente com as mãos conhecer melhor (…) certos expositores  que não pode tocar, 

não podem tocar mesmo porque são frágeis, são louças, são peças antigas, mas há o 

apoio e a descrição da pessoa que os acompanha.” (Fundação Maria Isabel Guerra 

Junqueiro) “(…) porque só existe neste momento uma pessoa que acompanha esse tipo 

de visitas, e como a pessoa não está em permanência no museu terá que ser agendado.” 

(Museu da História Natural e da Ciência da Universidade do Porto) 

Como se pôde verificar, os públicos com deficiência visual necessitam de agendar 

a visita ao museu para fruírem de todos os recursos que o museu lhes disponibiliza. Neste 

sentido, procurou-se saber como é feito a receção deste público no museu. “(…) se é uma 

visita agendada, por tanto, temos o elemento da recessão da bilheteira e depois o 
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elemento que vai acompanhar essas pessoas. Vai acompanhá-las desde a entrada do 

museu, durante toda a visita até à saída, inclusive apoio por vezes na utilização de casas 

de banho e por tanto, há sempre esse acompanhamento sistemático. Se forem os visitantes 

individuais como não está previsto, se houver disponibilidade que às vezes acontece, 

depende da nossa agenda, de tudo fazemos para poder acompanhar e dar apoio.” 

(Museu dos Transportes e das Comunicações) Para museus que disponibilizam recursos 

como o áudio-guia, a receção destes públicos é efetuada da mesma forma que o público 

dito normal. “É feita exatamente como qualquer visitante comum (…) não há um 

tratamento especial. O tratamento é em função dos equipamentos que fornecemos.” 

(Museu do Carro Elétrico) 

Na eventualidade dos públicos com deficiência visual desejar deixar alguma 

crítica ou sugestão, os entrevistados mencionaram que o recurso mais utilizado passa pelo 

envio de correio eletrónico para o museu. “(…) no caso das marcações, quando tem 

grupos marcados, e em geral esse feedback vem por e-mail, porque tem todo um 

procedimento que é feito já por e-mail para a marcação, e aí já foi estabelecida uma 

comunicação e quando é feito esse feedback, é feito ou no final da visita, e aí eles, o 

grupo relata para o educador as dificuldades em que poderia ser melhorado e o educador 

nos remete esse feedback ou é feito por e-mail.” (Museu de Serralves) Outras formas de 

registo do feedback dos públicos passa pela utilização de outras ferramentas: “É assim, 

neste momento infelizmente não temos nenhuma ferramenta disponível para o registo 

sistemático das opiniões. Já tivemos um inquérito de satisfação em períodos anteriores, 

mas de momento não o estamos a aplicar. As pessoas normalmente quando são 

disponíveis e sinceras comunicam-nos, nós fazemos um registo empírico não 

sistemático.” (Museu dos Transportes e das Comunicações) 

Os museus têm um papel social importante, desde as atividades de lazer até ao 

desenvolvimento cultural dos indivíduos. É principalmente por estas duas questões que 

estes espaços devem ser acessíveis e inclusivos para toda a sociedade, atraindo cada vez 

mais visitantes. Para que esta situação se verifique, é necessário delinear estratégias e 

adaptar os conteúdos dos museus, bem como conceber uma programação específica para 

públicos também eles específicos. Das sete entrevistas realizadas aos técnicos dos 
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museus, todos referiram que não realizavam programas educativos específicos para 

públicos com deficiência visual. “É assim, fazendo uma autocrítica, não com a 

regularidade que gostaríamos a gente fez à uns anos essa parceria com a ACAPO lá na 

casa de Serralves e não conseguimos mais fazer depois, e isso já foi há 3 anos e meio, e 

não conseguimos mais depois disso fazer programas regulares.” (Museu de Serralves) 

Quando existe um programa concebido para um público em particular, este foi fruto do 

diálogo entre o museu e as instituições que trabalham com as questões da deficiência, 

como refere uma entrevistada: “É assim, ultimamente não temos criado nada em especial 

para eles, para os invisuais ou para outros públicos com deficiência. Mas sempre que 

nos solicitam uma visita, por exemplo, o instituto de S. Manuel, a ACAPO, fizemos já 

visitas para eles pelo menos duas vezes por ano que eles vêm cá. Aliás, foi com a 

colaboração deles (S. Manuel) que fizemos os guias.” (Museu do Carro Elétrico) 

Ao não estar na posse da informação/recursos necessários para fazer a receção do 

público com deficiência da melhor forma, estes espaços culturais estabelecem parcerias 

no sentido de responder às necessidades dos públicos e também das suas próprias 

necessidades. No entanto, as parcerias estabelecidas entre os museus e entidades que 

promovam a integração de público específico nestes espaços culturais, são parcerias de 

índole pontual. As parcerias estabelecidas têm como objetivo a elaboração de estratégias 

e metodologias para a receção/interação com os públicos com deficiência nos museus, e 

aqui o papel da Acesso Cultura – associação que promove a inclusão de públicos com 

deficiência em espaços culturais – tem-se vindo a destacar, entre os museus, sendo uma 

das entidades de referência na esfera das acessibilidades nestes espaços em Portugal. 

“(…) tivemos algumas parcerias que se concretizaram em folhetos em braille, na 

aplicação do código das cores e na tradução para língua gestual. Isto foram parcerias 

pontuais para a concretização, não temos por exemplo, uma parceria em curso, de longo 

termo, em que por exemplo, pudéssemos contar, sempre que tivéssemos um grupo ou 

visitantes agendados cegos, tivéssemos por exemplo, cá um elemento da ACAPO ou um 

tradutor de língua gestual, não temos esse tipo de parceria que nos facultassem recursos 

com regularidade. Tivemos esta espécie de participação no TUR4all que nos possibilitou 

a vinda de um especialista que fez essa observação. Temos uma parceria com uma 
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instituição que é a WATERLILY (…) que é uma empresa que faculta programas culturais 

para públicos com necessidades específicas, por isso podem ser deficientes, terceira 

idade, famílias numerosas, e criamos uma parceria de, por tanto, facilitar as visitas deles 

cá, eles também nos divulgam, por tanto, aqui uma parceria de parte a parte, uma 

colaboração, mas que não é permanente.” (Museu dos Transportes e das Comunicações) 

No que concerne à evolução das condições de acessibilidade nos museus em 

Portugal, verifica-se, na perspetiva dos entrevistados, a existência de uma crescente 

sensibilização para as questões das acessibilidades. “Eu acho que existe vontade de 

mudança, portanto, acho que as pessoas estão muito mais alertadas para estas questões, 

estão mais sensibilizadas para estas questões. No entanto, penso que ainda muito pouco 

foi feito. Eu trabalho nesta área à cerca de trinta anos e noto uma diferença brutal esse 

tempo e agora mas, de qualquer forma ainda muito pouco se fez em relação ao que 

poderia ter sido já feito, muitas vezes alegando faltas de dinheiros, não é! De 

financiamento mas, também, eu acho, pela minha experiência pessoal, não é só às vezes 

uma questão de financiamento! Às vezes é mesmo uma questão de oposição à mudança, 

inércia, mais até propriamente do que problemas financeiros.” (Museu da História 

Natural e da Ciência da Universidade do Porto) 

Os entrevistados também mencionam que os museus não estão totalmente 

preparados para receberem públicos com deficiência visual, mas já se verificam algumas 

mudanças, particularmente na sensibilização para as questões da acessibilidade e 

necessidades dos diferentes públicos. “A minha experiência pessoal, e eu visitei alguns 

museus em Portugal para verificar as condições de acessibilidade e de boas práticas até 

para tentar implementar também aqui na galeria, visitei alguns, e só muito poucos, penso 

eu, aqueles que tem condições para receber público com deficiência visual.” (Museu da 

História Natural e da Ciência da Universidade do Porto) 

No sentido de responder às necessidades dos públicos com deficiência visual, os 

entrevistados foram questionados sobre as alterações necessárias que os museus deveriam 

efetuar para serem mais inclusivos para estes públicos. As alterações referenciadas foram: 

ter em atenção na fase de planeamento de um projeto para as questões da acessibilidade, 

no sentido de não se estar constantemente a reformular projetos para serem mais 
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inclusivos; haver uma “inspeção” de uma equipa técnica especializada na esfera da 

acessibilidade para aconselhamento das alterações necessárias e fazer cumprir a 

regulamentação prevista para o efeito. 
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Considerações finais 

 

A presente investigação teve como principal objetivo perceber se os museus da 

cidade do Porto disponibilizam recursos que confiram uma maior acessibilidade e 

inclusão dos públicos com deficiência visual nestes espaços culturais. Ao mesmo tempo, 

tentar perceber quais os motivos que levam o público referido a visitar ou não os museus 

na cidade do Porto. 

O capítulo anterior possibilitou a caraterização do perfil do público com 

deficiência visual que frequenta os museus. Através das análises do capítulo anterior ficou 

presente que os públicos que frequentam os museus da cidade do Porto são diferenciados 

Verificou-se que a condição visual não influencia a visita aos museus, no entanto, 

estão associadas diferentes necessidades para cada tipo de visão. Os públicos cegos 

sentem mais dificuldade em se orientar até aos museus, e identificam a entrada do museu 

como um obstáculo devido à falta de sinalização. Também se verifica que quanto mais 

velho são os públicos com deficiência visual, menos vezes frequentam museus. 

Pensava-se que quanto maior fosse o nível de escolaridade dos públicos com 

deficiência visual mais frequentavam museus. No entanto, e como se pode observar, o 

nível de escolaridade do 3º ciclo do ensino básico é o que mais frequenta museus. Por 

outro lado, quanto maior o nível de escolaridade destes públicos, mais consideram que os 

museus não estão preparados para receberem públicos com deficiência visual. 

No que concerne à frequência em museus, o público com deficiência visual não 

tem por hábito frequentar museus, uma vez que somente 28,3% da amostra afirma ter 

visitado museus e entre os que visitaram, o número de visitas não foi superior a três vezes 

nos últimos doze meses. Pode haver curiosidade ou interesse em determinadas obras de 

arte ou outras manifestações artísticas, mas como os museus não disponibilizam recursos 

de acessibilidade adequados ao público com deficiência visual, resulta num sentimento 

de exclusão, refletindo-se na baixa afluência deste público nos museus. Os fracos hábitos 

culturais da sociedade portuguesa, também estão na génese da débil participação deste 

público em museus. A localização dos museus também se configura como uma barreira 

no momento de visitar estes espaços culturais, sendo que estes são favorecidos por uma 
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boa rede de transportes, mas o trajeto das paragens até à entrada dos museus é todo ele 

uma barreira para este público, considerando que grande parte dos museus estão 

localizados na parte histórica da cidade do Porto, entre outras barreiras como as grandes 

praças sem qualquer ponto de referência que os oriente até às entradas dos museus. A 

falta de tempo e disponibilidade são outros fatores que levam os públicos com deficiência 

visual a não visitarem museus. 

As acessibilidades nos museus é um tema bem presente, e cada vez mais debatido 

na esfera cultural. No entanto, nota-se (como se pode verificar no capítulo anterior), que 

ainda se está numa faze muito embrionária no que concerne ao 

desenvolvimento/aplicação de instrumentos/metodologias de acessibilidade para 

responder às necessidades dos públicos, no caso, com deficiência visual. Através da 

análise das entrevistas é possível perceber que os técnicos dos museus têm conhecimento 

de recursos que proporcionam a integração de públicos específicos, muito por mérito da 

Associação Acesso Cultura, que desenvolve, entre outras ações, vários workshops 

subordinados à temática das acessibilidades em espaços culturais, onde são partilhadas 

várias estratégias para integrar públicos específicos nesses espaços. Contudo, verifica-se 

que os museus não desenvolvem programas culturais específicos para os públicos com 

deficiência visual, o procedimento adotado passa pela visita guiada pelo educador do 

museu, com este a fazer uma descrição pormenorizada das obras de arte. Este é o 

procedimento mais frequente nos museus, com a vantagem de ser interativa, onde o 

visitante pode fazer perguntas, o que não acontece com os áudio-guias. No entanto, a obra 

de arte descrita pelo educador do museu, desde já é condicionada pela sua própria noção 

de arte, pelo que não é a melhor forma de se proceder. Todavia, como não é permitido 

tatear as obras de arte por estas serem frágeis, e como os museus não possuem cópias 

destas obras em outros formatos, como 3D ou cerâmica, justificado por estas instituições 

pelos elevados custos de aquisição, o procedimento comum adotado pelos museus 

aquando visitados por públicos com deficiência visual, passa pela orientação e descrição 

das obras de arte pelo educador do museu. 

Outra das principais barreiras sinalizadas pelos inquiridos prende-se com a falta 

de formação dos técnicos/guias dos museus para interagirem com públicos específicos, 
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convertendo-se assim, numa visita pouco enriquecedora para estes públicos específicos, 

uma vez que os técnicos não vão ter os recursos intelectuais adequados para interagirem 

com estes públicos, e sendo um dos únicos recursos disponíveis para auxiliar os públicos 

referidos. 

Os museus analisados disponibilizavam alguns recursos de acessibilidade para 

públicos com deficiência visual, como áudio-descrição, flyers em braille, possibilidade 

de tocar em algumas obras de arte, e uma equipa técnica dotada de recursos elementares 

ajustados de acordo com os públicos com que interagem. Contudo, devido à natureza das 

instalações dos museus, situados na parte histórica da cidade, sendo edifícios antigos, e 

devido ao seu valor patrimonial ou por dificuldades de natureza arquitetónica, não é 

possível modificar nem instalar recursos que permitam uma maior acessibilidade. A falta 

de recursos financeiros é outro dos fatores que impossibilitam os museus de disponibilizar 

acessibilidades aos públicos. Sendo o educador do museu o principal recurso destes 

espaços culturais. 

O facto de ter deficiência visual, e experiência como visitante de museus, 

contribuiu para que o investigador tivesse um conhecimento mais aprofundado sobre a 

temática em análise. Ao longo da redação da pesquisa foram surgindo novos 

questionamentos, onde foram integrados e respondidos no decorrer do estudo. No entanto, 

podem ser aprofundadas outras questões sociológicas em pesquisas futuras com uma 

amostra maior. Desde já, procurar responder à pergunta circular da pesquisa: os públicos 

com deficiência visual não visitam museus porque estes espaços não lhes proporcionam 

condições de acessibilidade para que estes tenham uma experiência inclusiva e 

enriquecedora, ou os museus não adquirem recursos de acessibilidade porque não são 

visitados por estes públicos? 
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Anexo 1: Concelho de residência 

 

 

Concelho de residência. 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulativa 

Válido Amarante 2 4,3 4,3 4,3 

Barcelos 1 2,2 2,2 6,5 

Fafe 1 2,2 2,2 8,7 

Gondomar 2 4,3 4,3 13,0 

Maia 6 13,0 13,0 26,1 

Matosinhos 7 15,2 15,2 41,3 

Ovar 1 2,2 2,2 43,5 

Paredes 1 2,2 2,2 45,7 

Penafiel 3 6,5 6,5 52,2 

Porto 15 32,6 32,6 84,8 

Póvoa do Varzim 1 2,2 2,2 87,0 

Valongo 2 4,3 4,3 91,3 

Vila do Conde 1 2,2 2,2 93,5 

Vila Nova de Famalicão 1 2,2 2,2 95,7 

Vila Nova de Gaia 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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Anexo 2: Caraterização dos inquiridos 
 

Inquéritos Género Idade Nível de 

escolaridade 

Situação perante o trabalho Profissão Concelho de 

residência 

Condição visual 

Inquirido 1 Masculino 22 Licenciatura Estudante Estudante Ovar Baixa-visão 

Inquirido 2 Feminino 43 Licenciatura Trabalhadora por conta de outrem Administrativa Porto Baixa-Visão 

Inquirido 3 Masculino 46 Ensino Secundário Trabalhador por conta de outrem Assistente técnico Porto Cego 

Inquirido 4 Masculino 61 Ensino Secundário Trabalhador por conta de outrem Revisor Braille Maia Cego 

Inquirido 5 Masculino 55 Licenciatura Trabalhador por conta de outrem Assistente técnico Maia Cego 

Inquirido 6 Feminino 23 Ensino secundário Estudante Estudante Gondomar Baixa-Visão 

Inquirido 7 Masculino 36 Licenciatura Trabalhador por conta própria Programador software Matosinhos Baixa-Visão 

Inquirido 8 Masculino 60 Ensino Secundário Trabalhador por conta de outrem Profissional de seguros Porto Cego 

Inquirido 9 Masculino 37 Ensino Secundário Trabalhador por conta de outrem Telefonista Porto Cego 

Inquirido 10 Feminino 23 Licenciatura Trabalhadora por conta de outrem Psicóloga Porto Cega 

Inquirido 11 Masculino 26 Licenciatura Estudante Estudante Povoa e Varzim Baixa-Visão 
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Inquirido 12 Feminino 31 Ensino Secundário Desempregada  Maia Cega 

Inquirido 13 Masculino 38 Ensino Secundário Trabalhador por conta própria Massagista Porto Cego 

Inquirido 14 Masculino 19 Ensino Secundário Estudante Estudante Vila Nova de Gaia Baixa-Visão 

Inquirido 15 Masculino 54 Mestrado Trabalhador por conta de outrem Professor Porto Cego 

Inquirido 16 Feminino 29 Ensino Secundário Trabalhadora por conta de outrem Assistente Técnica Penafiel Baixa-Visão 

Inquirido 17 Feminino 20 Ensino Secundário Estudante Estudante Porto Cega 

Inquirido 18 Masculino 21 Ensino Secundário Trabalhador por conta de outrem Comerciante Amarante Cego 

Inquirido 19 Masculino 18 3º Ciclo do Ensino 

Básico 

Estudante Estudante Penafiel Baixa-Visão 

Inquirido 20 Feminino 49 Licenciatura Trabalhadora por conta de outrem Professora Matosinhos Cega 

Inquirido 21 Feminino 28 Mestrado Trabalhadora por conta de outrem Professora Valongo Baixa-Visão 

Inquirido 22 Masculino 41 3º Ciclo do ensino 

básico 

Trabalhador por conta própria Massagista Matosinhos Baixa-Visão 

Inquirido 23 Feminino 64 Ensino Secundário Trabalhadora por conta de outrem Assistente GAENEE Matosinhos Cega 

Inquirido 24 Masculino 39 Ensino Secundário Desempregado  Gondomar Cego 
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Inquirido 25 Masculino 19 Ensino Secundário Estudante Estudante Vila Nova de Gaia Baixa-Visão 

Inquirido 26 Masculino 57 Ensino Secundário Reformado Contabilista Certificado Matosinhos Baixa-Visão 

Inquirido 27 Feminino 23 Licenciatura Estudante Estudante Vila Nova de 

Famalicão 

Cega 

Inquirido 28 Masculino 69 3º Ciclo do ensino 

básico 

Reformado Comerciante Matosinhos Cego 

Inquirido 29 Feminino 31 Mestrado Trabalhadora por conta de outrem Psicóloga Porto Baixa-Visão 

Inquirido 30 Masculino 31 Licenciatura Estudante Estudante Porto Cego 

Inquirido 31 Masculino 26 Ensino Secundário Desempregado  Matosinhos Cego 

Inquirido 32 Masculino 34 Licenciatura Trabalhador por conta de outrem Assistente Técnico Maia Cego 

Inquirido 33 Masculino 29 Ensino Secundário Trabalhador por conta de outrem Formador Porto Cego 

Inquirido 34 Masculino 40 3º Ciclo do ensino 

básico 

Trabalhador por conta de outrem Telefonista Porto Cego 

Inquirido 35 Masculino 35 Licenciatura Trabalhador por conta de outrem Engenheiro informático Porto Baixa-Visão 

Inquirido 36 Feminino 57 Licenciatura Trabalhadora por conta de outrem Professora de canto Barcelos Cega 

Inquirido 37 Masculino 38 Ensino Secundário Desempregado Assistente 

Administrativo 

Porto Baixa-Visão 
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Inquirido 38 Masculino 21 3º Ciclo do ensino 

básico 

Desempregado  Penafiel Baixa-Visão 

Inquirido 39 Feminino 50 2º Ciclo do ensino 

básico 

Reformada  Vila do Conde Baixa-Visão 

Inquirido 40 Feminino 48  Desempregada  Maia Cega 

Inquirido 41 Feminino 36 Mestrado Desempregada Psicóloga Fafe Cega 

Inquirido 42 Feminino 65 Licenciatura Pensionista Analista Clínica Porto Baixa-Visão 

Inquirido 43 Masculino 19 Ensino Secundário Desempregado Estudante Paredes Cego 

Inquirido 44 Feminino 61 1º Ciclo do ensino 

básico 

Reformada Tecedeira Valongo Baixa-Visão 

Inquirido 45 Masculino 68 1º Ciclo do ensino 

básico 

Reformado  Maia Cego 

Inquirido 46 Feminino 51 2º Ciclo do ensino 

básico 

Trabalhador por conta de outrem Telefonista Amarante Baixa-Visão 
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Anexo 3: Sugestões de mudança referidas pelos inquiridos 
 

Categoria Respostas 

Implementação de 

mecanismos de 

acessibilidades 

“Crescente sensibilização dos funcionários, ainda que não 

acompanhada por alterações significativas a nível de 

infraestruturas e serviços oferecidos pelo espaço em si.” 

“A audiodescrição seja com o recurso a novas tecnologias, seja 

através de guias que são formados para o fazer e a 

possibilidade de visitas onde nos é permitido tocar tanto nas 

obras de arte em exposição (…) ou através da existência de 

modelos 3D que as representam. Ainda não entrei em nenhum 

museu com guias que permitam alguém com deficiência visual 

percorrer o dito museu sozinho (…). Acho que ter guias com 

formação para fazerem a visita guiada é uma aposta muito 

mais interessante.” 

“Ultimamente existe uma sensibilização que promove uma 

maior conscientização para a qualificação dos funcionários, 

suportes de apoio em braille e digitais, alguns começam a 

preocupar-se com a construção de maquetes e audiodescrição.” 

Outras questões “O interior dos museus são muito escuros. E as obras de arte 

estão muito próximas umas das outras. Também deveriam ter 

observações e explicações em braille. Para as pessoas com baixa 

visão, as letras das legendas deverão ser maiores e mais escuras. 

Deve haver sempre um guia que saiba usar língua gestual ou 

LGP tátil para apoiar os deficientes surdos com baixa visão ou 

surdos cegos.” 

“(…) já frequentei museus e sei que estes estão a trabalhar no 

sentido de tornar os seus conteúdos acessíveis a todos os 

públicos que os procuram.” 

“Colmatar todos os obstáculos arquitetónicos.” 
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“Dever-se-ia apostar mais na divulgação de exposições e 

museus que preencham os critérios de acessibilidade para os 

cidadãos com cegueira e baixa-visão.” 

 “Acho que nos museus deveria haver um áudio-guia nos 

permitisse visitar esse espaço de uma forma autónoma. Para 

além de descrever as obras (…) o mesmo deveria estar em 3D 

em que só descreveria o quadro quando nos aproximássemos 

dele. (…) acho que deveria de haver para além da descrição da 

obra, um breve texto em dupla leitura (…) de forma resumida, 

a biografia de quem criou aquele quadro ou obra e uma espécie 

de uma linha em madeira que servia para nos guiar por todo o 

museu.” 

“Ter escrito em braille em todos os objetos.” 
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Anexo 4: Categorização das entrevistas 
 

Categoria Subcategoria Respostas 

Recursos que os 

museus 

disponibilizam 

para os públicos 

com deficiência 

visual 

Recursos 
humanos 

“O que temos feito, levado à prática, aí sim, em todas as exposições, é quando recebemos visitantes, 
principalmente em grupo, com algumas destas caraterísticas, trabalhar-mos, fazermos as visitas 
orientadas, com algumas ferramentas, com algumas abordagens que permitam a maior acessibilidade. 
Temos, por exemplo, grupos de cegos que nas exposições de automóveis poderão tatear, tocar, explorar 
sensorialmente alguns modelos de automóveis. (…) portanto, temos aproveitado ao máximo essas 
possibilidades e a própria equipa de monitores adapta-se e vai criando estratégias para que as pessoas 
com as suas limitações participem ao máximo nas atividades que promovemos.” 
“E é assim, no momento, o público com deficiência visual tem, claro, o atendimento do educador, então 
por exemplo, na exposição da Joana Vasconcelos, nós fomos procuradas por um grupo com deficiência 
visual e aí a gente selecionou umas obras que eram possíveis de interação, tátil, que algumas obras da 
Joana Vasconcelos são possíveis, e aí o educador desenvolveu uma visita pensando nessa especificidade, 
assim como desenvolvemos visitas pensando em especificidades das faixas etárias, em fim. E aí o educador 
desenvolveu uma visita pensando nessa especificidade para esse público, então nós temos o apoio do 
educador, do site mas isso ainda não é o suficiente, nós estamos implementando essas outras iniciativas.” 
“Não temos qualquer recurso” 
“Com os invisuais é diferente, nós fazemos questão mesmo que o grupo entre no elétrico e mexa e sinta as 
texturas os cheiros (…) Portanto, é uma visita muito sensorial, muito virada para os sentidos.” 
“Neste momento o museu ainda não possui nenhum equipamento especial para cegos ou pessoas com 
baixa-visão mas, candidatamo-nos a um projeto para ter áudio-guias com áudio-descrição e também está 
previsto haver peças e modelos táteis para se poder tocar e formação para o staff de modo a ter um 
melhor acolhimento das pessoas cegas ou com baixa-visão.” 

Recursos técnicos “Sendo um museu que não é de arte e tem várias posições que abrangem os três temas, comunicações, a 
história do automóvel e a história da alfândega, temos tido a oportunidade em alguns destes projetos 
contarmos com ferramentas com recursos para promover a acessibilidade para públicos com diferentes 
problemas. Infelizmente todas as posições do museu não estão abrangidas por estas ferramentas. Por 
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cada exposição incide um projeto, tem sido trabalhado por diferentes equipas, tem tido diferentes 
orçamentos e dentro da circunstância de cada projeto temos conseguido, em alguns, concretizar esses 
meios. Neste momento, na exposição “comunicar”, que ainda está patente, tivemos possibilidade de 
recorrer e de aplicar na própria exposição o código das cores “o colorADD”, tivemos possibilidade de 
alguns conteúdos estarem traduzidos para língua gestual portuguesa, e haver um folheto genérico, de 
apresentação da exposição em braille. Portanto no interior da exposição o braille não está integrado mas, 
pelo menos o folheto geral.” 
“Nós tivemos à alguns anos aqueles áudio-guias convencionais mas que não ajudavam especificamente o 
público com deficiência visual. Então, no momento Filipe, nos estamos em processo de implementação 
desses novos equipamentos que serão ainda este ano, espero ter já em funcionamento, (…) um 
equipamento de áudio-descrição sobre a arquitetura do museu, uma modificação no site também, porque 
o site da fundação, ele tem algumas partes acessíveis mas ele não é totalmente (…) e também a impressão 
de um histórico da fundação do museu em braille e de uma seleção da coleção também em braille, mas 
assim tudo no momento está em processo de implementação.” 
“Não temos qualquer recurso” 
“Temos áudio-guias, e foi criado também o folheto em braille, que está aqui com os códigos, em que o 
visitante tem acesso através da digitação do código aqui no áudio-guia à informação relativa aos artefactos 
que estão no museu.” 
“Nós temos agora para língua gestual portuguesa, ao longo do museu, ou melhor, aquilo que nos foi 
possível fazer com o Budget que nós tivemos na altura foi: o espaço amplo, tivemos mesmo aqui uma 
empresa que nos ajudou com as medidas que são necessárias para passar cadeiras de rodas, para 
podermos adaptar o espaço para que as pessoas com mobilidade reduzida pudessem visitar o museu. O 
museu tem dois pisos em que o acesso ao piso inferior é feito por escadas, por tanto, aquilo que nós 
pensamos foi, se nós tivermos aqui neste piso ecrãs em que possam fazer a visita virtual ao espaço de 
baixo, então foi isso que nós fizemos (…) para invisuais, nós temos um percurso pensado, e só que lá está, 
ainda não fizemos por causa do Budget que nós temos, porque a instalação ainda é um bocadinho acima 
do que nós conseguimos.” 
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“Nós não temos nenhum… nós temos vindo ao longo dos anos a trabalhar a acessibilidade, 
nomeadamente para pessoas com problemas motores, não é, a questão das rampas, a questão dos 
percursos alternativos. Como vínhamos a falar aqui é muito complicado num edifício do século XVIII, que 
já para pessoas sem qualquer tipo de limitação não é um edifício fácil, por tanto, temos vindo a trabalhar 
nesse sentido. Especificamente para pessoas com baixa-visão ou com total falta de visão não temos 
nenhum material específico concebido para esse tipo de público.” 

Frequência das 

visitas a museus 

pelo público com 

deficiência visual  
 

Motivos que 
levam este 
público a 
frequentar ou não 
estes espaços 
culturais 

“Não com muita frequência, primeiro porque felizmente também não são em número elevado, e 
normalmente vêm em grupos integrados em associações nomeadamente, por exemplo grupos de cegos 
vêm muitos, inscritos pela ACAPO, a oficina de rádio que eu tive oportunidade de desenvolver, foi mesmo 
uma marcação da ACAPO. Já tivemos pontualmente, estou a lembrar-me de um casal turista (…) que nos 
ligou antes, perguntou o que tínhamos, perguntou da nossa disponibilidade e tratando-se de um período 
de verão houve uma visita muito personalizada com o casal (…) e houve ali uma exploração tátil uma 
conversa, uma troca de conhecimentos que foi muito interessante. Com cegos também já tivemos uma 
experiência internacional, portanto, também muito rica que foi com uma associação espanhola de Madrid, 
ela chama-se “más ideas” (mais ideias), que costuma sair muito em Espanha e mesmo para fora com os 
associados. E numas férias foi um grupo, eram quase quarenta, e que nos visitaram em grupo, lá está 
sempre muito em grupo, e que tivemos a oportunidade de desenvolver uma oficina de rádio e uma visita 
tátil (…) pontualmente, vêm pessoas com deficiência visual integradas em turmas do ensino regular, que 
por vezes trazem um apoio extra.” 

“Visitam mais como grupo, então organizados por uma entidade, não individualmente como a gente 
chama de público espontâneo, e nós acreditamos que é justamente por isso. Como nós não temos tantos 
mecanismos para dar autonomia total, isso dificulta o público vir individualmente, eles vêm, mas vem mais 
nesse sentido um grupo que vem organizado por uma entidade.” 
“Não, não temos públicos com deficiência visual que nos visitem.” 
“Não, nem por isso, não tanto como nós gostaríamos. Mas não. E repare, o nosso museu agora tirando as 
acessibilidades físicas, é muito acessível para pessoas invisuais, porque nós damos a oportunidade das 
pessoas, essas pessoas em particular, mexer nos carros, entrar.” 
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“Não, aqui não, aqui na galeria da biodiversidade não é recorrente aparecer pessoas, este tipo de público 
não é recorrente aparecer.” 
“Frequentemente não (…) nem público invisual, nem com mobilidade reduzida a não ser grupos 
específicos, aí sim, quando nos contactam de associações, aí sim, temos tido alguns mas mesmo assim 
poucos, em comparação com os outros obviamente.” 
“Não, que saibamos não, agora a questão é, aquela pescadinha de rabo na boca, não é, não nos visitam 
porque não têm material, é porque aquilo que nós temos em termos de exposição, embora sejamos um 
arquivo, aquilo que nós temos em termos de exposição é complicado, porque são objetos bidimensionais, 
são fotografias. Por tanto, não sei até que ponto é que pessoas com esse tipo de questão nos procuram. 
Agora como eu dizia é a questão da pescadinha de rabo na boca, as pessoas não nos procuram porque nós 
não temos nada pensados para elas, ou nós não temos nada pensado para elas porque as pessoas não nos 
procuram? Não é? É sempre uma questão circular.” 

Tipo de reações 

dos públicos com 

deficiência visual 

perante os recursos 

oferecidos pelos 

museus 

Quais são as 
instâncias onde 
podem registar as 
suas reclamações/ 
sugestões 

“É assim, podemos só avaliar um pouco pela reação na visita, infelizmente não podemos contar com uma 
avaliação posterior mais profunda, mas temos tido boa recetividade nas visitas que fazemos. Tenho-me 
apercebido é que alguns grupos perguntam-nos (…) antecipadamente, com que recursos é que poderão 
contar (…) e por vezes há uma reação muito negativa, crítica, de que as instituições não estão preparadas, 
não tem os conteúdos para aquele tipo de públicos e que portanto não nos vão visitar.” 
“Então, como a gente recebe numa pequena quantidade a gente tem um feedback pequeno, mais restrito, 
mas o feedback que a gente tem é recebido é que esse público fica muito satisfeito quando existe esse 
esforço da instituição, esse reconhecimento, dessa importância de ser mais acessível transversalmente 
pela instituição (…) esse público também coloca que a instituição tem de fazer mais (…) temos esses dois 
tipos de feedback, quer dizer, primeiro um feedback positivo em todas as atividades (…) mas por outro 
tem o feedback negativo que, a instituição tem que fazer mais para a autonomia, para que esse público 
possa de uma forma autónoma visitar o museu.” 
“Não temos resposta para isso porque não temos público com deficiência visual que nos visite.” 
“(...) dos poucos que nos têm visitado, pronto com deficiência visual, tem deixado algumas críticas 
exatamente por causa da acessibilidade para o espaço superior.” 
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”Pois, como não temos até este momento não tivemos nenhum pedido de visita por ninguém com 
deficiência visual (…) mas com deficiência visual ainda não tivemos nenhuma visita.” 
“Ora, para já tem sido positiva, temos tido algum recurso à língua gestual portuguesa, também temos um 
vídeo lá em baixo (…) temos a parte lateral com a língua gestual portuguesa e eu creio que sim, creio que 
tem sido positiva, de um modo geral sim (…) não me lembro de ter alguma reclamação direta.” 
“Não temos, não temos esse feedback.” 

Acessibilidade 

exterior dos 

museus 
 

 

Mobilidade e 

sinalização 

exterior do 

museu 

“(…) estamos numa rua que é servida por várias linhas de autocarros, de elétrico também, temos 
parqueamento que normalmente está disponível para os visitantes (…) temos um passeio amplo não há, 
que eu considere, obstáculos. Mas, logo á entrada para o próprio edifício é em si um obstáculo, porque 
temos um elemento em vidro que faz a proteção do acesso e das correntes de ar e com duas portas que 
abrem para o lado de fora extremamente pesadas e que estando na situação normal de estarem fechadas, 
o seu manuseamento é difícil para todas as pessoas, mais ainda para pessoas com limitações. Depois no 
interior do edifício, também em algumas circunstâncias que têm a ver com a sua própria configuração 
arquitetónica, com a sua história, há carris metálicos ainda instalados no chão, depois temos elevadores 
que facilitam os diferentes acessos entre os diferentes pisos.” 

“(…) a acessibilidade é média, quer dizer, é um museu plano, é um museu que foi construído em 1999 (…) 
mas acredito que dois terços do parque é mais rústico digamos, ele tem caminhos mais difíceis, tem uma 
parte do parque é que mais digamos à francesa, um parque com uma arquitetura paisagística, e os acessos 
são mais planos, mas tem esses cerca de dois terços cujos caminhos são mais difíceis (…) tem sempre um 
segurança que trabalha nesse sentido e sim, ajuda muito.” 

“Eu acho que é fácil, é assim, nós temos aqui o autocarro 500 que passa de dez em dez minutos, temos o 
elétrico (…) nós temos boas ligações. Em termos assim de percurso pedonal, não acho que seja assim 
difícil.” 
“Redes de transporte é fácil porque tem autocarro com uma paragem mesmo junto à entrada do museu, 
portanto é fácil chegar por autocarro. De carro também tem parque se a pessoa vier acompanhada 
também tem parque para estacionar dentro do espaço do jardim. Depois, chegado ao jardim, é um pouco 
mais complicado porque não está assinalado o percurso.” 
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“(…) não, claro que não, os passeios são muito estreitos,  depois temos estes degraus que são inclinados, 
que são coisas que são muito difíceis para nós de contornar,  por exemplo o facto de não termos um 
elevador e o facto de não ser possível colocar um elevador (…) nós estamos condicionados a todas estas 
coisas porque estamos no centro histórico (…).” 

“(…) o edifício não é fácil, nós temos mesmo ao longo do tempo feito algumas melhorias, estou-me a 
lembrar por exemplo, quando nós viemos para cá a rampa que está lá fora na escadaria em pedra nem se 
quer existia, por tanto agora, em termos físicos, em termos motores há acessibilidade. Não é todo o 
edifício infelizmente, ainda não conseguimos isso, há zonas do edifício que ainda hoje que não são 
acessíveis a cadeiras de rodas, que não são acessíveis para pessoas com alguns problemas. O visitante 
invisual ou de baixa-visão, ou não nos visita ou quando nos visita não apresenta queixas.” 

Formação dos 

funcionários dos 

museus 

Competências/fo

rmação na área 

da deficiência 

“Dentro da nossa equipa não temos ninguém especialista somos pessoas com diferentes formações (…) o 
que temos tentado é fazer formações no sentido de nos darem algumas ferramentas, algumas 
metodologias que depois possamos aplicar na prática, em termos de linguagem, em termos de apoiar 
cegos, surdos, mas não temos ninguém com formação mesmo específica (…) em permanência não temos 
ninguém que seja de facto especialista e experiente porque estas formações dá-nos algumas dicas mas 
depois precisava-mos de praticar com regularidade porque sem a prática vamo-nos esquecendo. Mas 
tentamos sempre periodicamente formações da Acesso Cultura.” 
“Os profissionais que estão mais digamos, formados para isso são os educadores, a questão é que os 
educadores eles não ficam todo o período de funcionamento do museu, não tem um educador de plantão 
digamos, não todo o período, esse profissional ele está cá diante marcação (…) eles estão preparados para 
fazer esse atendimento público com os deficientes visuais.” 
“Neste momento quem faz esse tipo de acompanhamento sou eu, e normalmente tem de ser por 
marcação, porque eu não estou permanentemente aqui no museu, não é! Por isso, só por marcação. Para 
ter uma visita mais especial só com marcação.” 

Planeamento da 

visita ao museu 
Agendamento da 

visita 

“Ora bem, se for uma visita de grupo obrigatoriamente ela terá que ser agendada para a considerarmos no 
nosso calendário e para termos pessoas prontas a acompanhar. Quando são visitas individuais (…) se nos 
contactarem, um casal, um grupo, pessoas que não vindo numa visita em grupo, que nesse caso 
normalmente à volta de dez, possamos combinar e de facto acompanharmos na visita. Se for uma visita 
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espontânea, como um visitante entre aspas normal, poderemos não estar preparados nem termos 
ninguém disponível e aí vai ser a pessoa que na sua visita autónoma vai-se confrontar com algumas 
questões quer seja aqui no acesso, embora possam contar, lá está, nos elevadores temos as botoneiras em 
braille, mas atendendo a um edifício como é o da alfândega com mais de quarenta mil metros quadrados, 
com corredores extensíssimos, com uma planta de um edifício neoclássico onde facilmente qualquer um 
de nós cá dentro perde a orientação. Um edifício onde temos a atividade do museu mas onde decorrem 
regularmente, atividades do centro de congressos com empresas a movimentarem-se com equipamentos 
audiovisuais com ketring’s, a pessoa vai quase de certeza confrontar-se com dificuldades. Temos também 
o nosso elemento na recessão que poderá, ao identificar que a pessoa tem algumas limitações, dar 
algumas informações e orientar, mas não vai poder acompanhar depois em permanência.” 
“Precisam agendar uma visita ao museu para ter um acompanhamento do educador (…) o processo de 
marcação é muito simples e não é cobrada a visita também, é uma visita gratuita, é só nos procurar para 
fazer a marcação (…) em qualquer horário de funcionamento do museu.” 
“(…) pedimos sempre para agendar porque são visitas mais demoradas do que as outras (…) há certas 
coisas como esculturas que pode efetivamente com as mãos conhecer melhor (…) certos expositores  que 
não pode tocar, não podem tocar mesmo porque são frágeis, são louças, são peças antigas, mas há o apoio 
e a descrição da pessoa que os acompanha.” 

“(…) o visitante individual não tem que agendar nada, porque também não vai ter um acompanhamento 
personalizado, não é! Agora, uma visita agendada, claro que tem o acompanhamento sempre de um guia. 
Agora tem que ter é um número mínimo de pessoas. É assim, segundo as nossas regras, um grupo tem que 
ter no mínimo dez pessoas, mas é obvio se tiver um grupo de invisuais ou um grupo de surdos que nos 
façam um pedido para seis pessoas nós fazemos esse acompanhamento na mesma.” 
“Sim (…) porque só existe neste momento uma pessoa que acompanha esse tipo de visitas, e como a 
pessoa não está em permanência no museu terá que ser agendado.” 
“Não, de forma alguma.” 
“Ora bem, toda a gente precisa de agendar uma visita ao museu se a visita for guiada. A entrada no nosso 
espaço é gratuita, por tanto se as pessoas quiserem fazer a visita de forma livre, quer de uma forma 
organizada ou não (…) Se quiser uma visita guiada tem de agendar sempre (…) independentemente do tipo 
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de público as visitas guiadas tem de ser agendadas porque parte do princípio que há um técnico que está 
disponível, por tanto, esse técnico tem que saber em que dia e em que horas é que tem de estar 
preparado para receber as pessoas quais quer que elas sejam.” 

Receção do 

público com 

deficiência visual 

no museu 

Procedimento e 

condições 

oferecidas 

“(…) se é uma visita agendada, por tanto, temos o elemento da recessão da bilheteira e depois o elemento 
que vai acompanhar essas pessoas. Vai acompanhá-las desde a entrada do museu, durante toda a visita 
até à saída, inclusive apoio por vezes na utilização de casas de banho e por tanto, há sempre esse 
acompanhamento sistemático. Se forem os visitantes individuais como não está previsto, se houver 
disponibilidade que às vezes acontece, depende da nossa agenda, de tudo fazemos para poder 
acompanhar e dar apoio.” 
“Acaba sendo uma receção um pouco como todo o público (…) tem o segurança na entrada do museu que 
acaba a receber todo o tipo de público, o público com deficiência visual se existe alguma necessidade claro 
que tem aí um atendimento mais próximo e, na receção do museu o segurança encaminha para a receção 
do museu, na receção do museu tem os profissionais que aí informam sobre todas as atividades, 
exposições, atividades que estão acontecendo naquele dia, se por exemplo, a pessoa tem uma visita ou 
veio para acompanhar uma visita educativa, os rececionistas também informam sobre o ponto de 
encontro do grupo e fazem um primeiro direcionamento, então eu diria que a receção passa pela equipa 
de segurança e depois pelos rececionistas que estão sempre, o tempo todo na entrada, na receção do 
museu.” 
“É normal, não temos nada de especial.” 
“É feita exatamente como qualquer visitante comum (…) não há um tratamento especial. O tratamento é 
em função dos equipamentos que fornecemos.” 
“Se for com uma visita agendada, estarei eu à espera da pessoa e acompanho mesmo desde a entrada do 
jardim, da entrada do portão principal do jardim. Se caso eu não esteja cá e a pessoa apareça alguém vai 
assumir esse papel, algum dos monitores vai assumir esse papel, embora não possua formação para esse 
tipo de acompanhamento.” 
“Creio que de uma forma natural, obviamente que se entrar alguém em cadeira de rodas nós temos 
sempre o cuidado de informar. A receção creio que não foge muito do normal, obviamente se tivermos a 
falar de uma pessoa com mobilidade reduzida eu vou informar que temos a possibilidade de visita ao piso 
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inferior, quando nós finalmente tivermos também para as valências para invisuais obviamente que 
também será instruída a parte da áudio-descrição, que vai estar disponível também.” 

Feedback aos 

museus pelos 

públicos 

deficientes visuais 

Aspetos a 

melhorar 

“É assim, neste momento infelizmente não temos nenhuma ferramenta disponível para o registo 
sistemático das opiniões. Já tivemos um inquérito de satisfação em períodos anteriores, mas de momento 
não o estamos a aplicar. As pessoas normalmente quando são disponíveis e sinceras comunicam-nos, nós 
fazemos um registo empírico não sistemático.” 
“Sim, principalmente no caso das marcações, quando tem grupos marcados, e em geral esse feedback vem 
por e-mail, porque tem todo um procedimento que é feito já por e-mail para a marcação, e aí já foi 
estabelecida uma comunicação e quando é feito esse feedback, é feito ou no final da visita, e aí eles, o 
grupo relata para o educador as dificuldades em que poderia ser melhorado e o educador nos remete esse 
feedback ou é feito por e-mail.” 
“Em relação ao público com deficiência visual não temos ainda experiência porque esta foi a primeira vez 
que realizamos uma visita não é! Mas em relação, por exemplo, a outros públicos com necessidades 
especiais, como pessoas com mobilidade reduzida e que usam cadeira de rodas, por exemplo. Já tivemos 
outras experiências e sim, no fim nós até agradecemos que façam uma crítica e sugestões ao tipo de visita 
que fizeram, ao atendimento, às condições, tudo isso para pudermos melhorar no futuro. Portanto essas 
críticas e sugestões são bem vindas.” 
“Nunca tive qualquer tipo de feedback, não.” 

Programas 

educativos 

Realização de 

eventos para 

públicos 

específicos 

“(…) não temos programas específicos, temos as nossas posições, temos oficinas práticas, temos percursos 
exploratórios até no exterior, temos padipapers, eles são apresentados de forma genérica, depois a forma 
como os concretizamos no terreno é que é trabalhada caso a caso conforme os públicos que nos solicitam 
as visitas orientadas, as oficinas. Aqui bem ou mal, a avaliação está por fazer, o que temos feito é sermos 
disponíveis, polivalentes, multifacetados, de nos adaptarmos em cada visita ao público com que estamos a 
trabalhar. Não temos uma visita específica para cegos, não temos visitas marcadas periodicamente com 
tradutor para língua gestual, contamos com os recursos que as visitas de grupo trazem e tentamos ao 
máximo naquela visita promover a visita, fazer a atividade de maneira a que as pessoas que tenham esses 
problemas possam usufruir o mais possível.” 
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“É assim, fazendo uma autocrítica, não com a regularidade que gostaríamos a gente fez à uns anos essa 
parceria com a ACAPO lá na casa de Serralves e não conseguimos mais fazer depois, e isso já foi há 3 anos 
e meio, e não conseguimos mais depois disso fazer programas regulares.” 
“É assim, ultimamente não temos criado nada em especial para eles, para os invisuais ou para outros 
públicos com deficiência. Mas sempre que nos solicitam uma visita, por exemplo, o instituto de S. Manuel, 
a ACAPO, fizemos já visitas para eles pelo menos duas vezes por ano que eles vêm cá. Aliás, foi com a 
colaboração deles (S. Manuel) que fizemos os guias.” 
“Não propriamente, porque o museu, este museu pelo menos que está em questão agora, lá está, faz 
parte da companhia e como o projeto principal da companhia, a atividade principal é mesmo os 
espetáculos aquilo que acontece aqui no museu são as visitas guiadas, nos temos uma visita guiada por 
mês, que é o segundo sábado de cada mês, que é feito para público em geral, mas assim específico não, e 
quando nós temos algum tipo de evento, vamos ter agora por exemplo, as oficinas, normalmente não são 
aqui no museu. Mas não, é só basicamente as visitas guiadas. Lá está, as visitas guiadas que são 
acompanhadas por um ator da companhia e claro, são inclusivas.” 

Parcerias com 

entidades que 

trabalhem as 

questões da 

deficiência/acessib

ilidades 

Objetivos da 

parceria 

“(…) tivemos algumas parcerias que se concretizaram em folhetos em braille, na aplicação do código das 
cores e na tradução para língua gestual. Isto foram parcerias pontuais para a concretização, não temos por 
exemplo, uma parceria em curso, de longo termo, em que por exemplo, pudéssemos contar, sempre que 
tivéssemos um grupo ou visitantes agendados cegos, tivéssemos por exemplo, cá um elemento da ACAPO 
ou um tradutor de língua gestual, não temos esse tipo de parceria que nos facultassem recursos com 
regularidade. Tivemos esta espécie de participação no TUR4all que nos possibilitou a vinda de um 
especialista que fez essa observação. Temos uma parceria com uma instituição que é a WATERLILY, não sei 
se conhece, que é uma empresa que faculta programas culturais para públicos com necessidades 
específicas, por isso podem ser deficientes, terceira idade, famílias numerosas, e criamos uma parceria de, 
por tanto, facilitar as visitas deles cá, eles também nos divulgam, por tanto, aqui uma parceria de parte a 
parte, uma colaboração, mas que não é permanente.” 
“É assim, a gente trabalha com várias instituições, pensando em acessibilidade e de inclusão em sentido 
amplo (…) temos projeto com o Hospital de S. João, com a Santa Casa da Misericórdia, com o “SIAG”, com, 
huf, tem várias, tem a Acesso Cultura, tem muitas entidades que a gente trabalha em parceria, mas aí sim, 
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por exemplo, na área da acessibilidade, para o público surdo, por exemplo, nós temos, conseguimos fazer 
um programa regular, nós temos em parceria com outra entidade que é a Laredo, nós temos a visita em 
língua gestual portuguesa, isso toda a exposição, então mínimo de uma vez por mês a gente tem essas 
visitas (…) com regularidade mesmo a cada 15 dias tem um grupo, com o espaço T também.” 
“(…) foi em 2003 que foi em colaboração com eles (S. Manuel) que fizemos o guia em braille, aliás, eles é 
que o traduziram.” 
“Neste momento o museu não tem parcerias oficiais, tem parcerias não oficiais com algumas empresas 
que disponibilizam material para ajudas técnicas, tem com algumas empresas, por exemplo, a mobilitec 
mas, não é uma parceria formal, é uma parceria quase de amigos, de conhecidos, ainda não foi assinado 
um protocolo de parceria, é uma ajuda informal no fundo, não é! E também temos tido contato com 
elementos da acesso cultura, também de forma a tentar perceber e enquadrar melhor o nosso 
acolhimento de públicos especiais. E também temos tido aconselhamento com uma empresa que produz 
áudio-guias e juntos temos tentado elaborar os conteúdos para os áudio-guias incluindo a áudio-
descrição.” 
“Sim, nós colaboramos regularmente com a Acesso Cultura (…) temos nomeadamente ações deles, ações 
de formação que são feitas aqui e que nós assistimos.” 

Evolução da 

questão das 

acessibilidades nos 

museus em 

Portugal 

Melhorias 

verificadas 

“Bem, isto é uma questão que tem-se vindo a falar muito mais, tem-se feito grandes avanços, mas 
continua muito por fazer, até porque vão surgindo sempre novas questões. Acho que já se fez muito, as 
instituições estão informadas, estão sensibilizadas (…) o importante é as pessoas estarem informadas e 
sensibilizadas e saberem fazer um bom acolhimento e um bom desejável acompanhamento tentando 
responder a estas questões mas tem havido e continuamos a ver instituições que tem graves problemas de 
acessibilidade (…) eu acho que ainda há muito a fazer. Já se avançou, tem surgido além das instituições 
com tradição como a ACAPO, a associação de surdos e temos tido também um bom papel da Acesso 
Cultura começou por ser o GAM (grupo de acessibilidade em museus), e tem-se tornado maior com mais 
visibilidade, tem feito formações que são muito importantes para os técnicos de museus, galerias, teatros. 
Mas há sempre novos desafios com que nos confrontamos, até porque hoje em dia até se identificam cada 
vez mais problemas (…) Temos agora o politicamente correto, que é outra questão com que nos estamos a 
debater, se devemos falar disto ou não, se devemos ir aquele sítio ou não, se é ou não é sensível para 
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certos públicos. Eu acho que se avançou, mas que é uma questão para o qual temos que estar sempre 
atentos e quando nos confrontamos, procurar informação, procurar formação para pudermos acolher, 
mediar, acompanhar o melhor possível.” 
“Acho que a questão da acessibilidade, ela também tem que ser vista de uma forma ampliada né, temos 
que exigir do país, que o país tome as medidas necessárias, mas é claro, obviamente. Mas a gente não 
pode comparar Portugal com a Inglaterra que é um país mais rico e até mesmo com a Alemanha, mas, 
posso falar do tempo que eu estou cá em Portugal, já noto de lá para cá, em pouco tempo né, 3 anos e 
pouco, já noto uma diferença e o crescimento, por exemplo, no caso da áudio-descrição, quando eu 
cheguei, os teatros, por exemplo, não tinham de forma regular áudio-descrição e já tem. Mas tem outras 
entidades, eu soube de uma que se chama Yellow Star que também tem desenvolvido alguma coisa com 
áudio-descrição, mas eu acho que isso é mais em Lisboa, então do tempo que eu cheguei cá em Portugal 
para hoje, já sinto uma diferença (…) o próprio crescimento de entidades como a Acesso Cultura é um 
exemplo disso. E o próprio facto das instituições já estarem bastante preocupadas com isso. Quer dizer, se 
as próprias instituições culturais não estão totalmente adaptadas elas estão com certeza preocupadas com 
essa questão.” 
“Acho que muito deficiente, acho que embora haja regulamentação nesse sentido, acho que não está 
minimamente a ser cumprida, minimamente! Acho que até é escandaloso (…) às vezes são as más 
políticas, a má gestão. E as prioridades que às vezes se dão aos assuntos. Por tanto, acho que não, não 
está a ser devidamente satisfeita a regulamentação relativamente às acessibilidades, está muito aquém 
das nossas espectativas e daquilo a que as pessoas com deficiência têm direito.” 
“Eu acho que existe vontade de mudança, portanto, acho que as pessoas estão muito mais alertadas para 
estas questões, estão mais sensibilizadas para estas questões. No entanto, penso que ainda muito pouco 
foi feito. Eu trabalho nesta área acerca de trinta anos e noto uma diferença brutal esse tempo e agora 
mas, de qualquer forma ainda muito pouco se fez em relação ao que poderia ter sido já feito, muitas vezes 
alegando faltas de dinheiros, não é! De financiamento mas, também, eu acho, pela minha experiência 
pessoal, não é só às vezes uma questão de financiamento! Às vezes é mesmo uma questão de oposição à 
mudança, inércia, mais até propriamente do que problemas financeiros.” 
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“(…) aquilo que eu tenho sentido é que tem havido uma grande preocupação para sensibilizar as pessoas 
para esta necessidade de criarmos valências de acessibilidade a todo o tipo de público nós inclusivamente 
em alguns espetáculos já utilizamos também a língua gestual no próprio espetáculo, e cada vez se vê mais 
(…) eu acho obviamente importante, agora daí até nós conseguirmos prepararmo-nos e termos tudo 
operacional obviamente que estão muitas coisas envolvidas.” 
“(…) eu acho que há mais sensibilidade para este tipo de tema não é, e as coisas vão sendo feitas à 
velocidade da lesma, mas vão sendo feitas, de vagar muito devagarinho, mas estamos melhor e nesse 
aspeto reporto-me ao Centro Português de Fotografia (…) estamos melhor do que à dez anos atrás, e 
incomparável melhor do que à vinte, quando começamos. Há realmente uma falta de recursos sobretudo 
humanos que não nos permitem se calhar a dedicação a projetos mais específicos não é, porque 
realmente o volume de trabalho é tal que nem esse conseguimos dar resposta quanto mais a coisas ainda 
mais específicas.” 

Condições dos 

museus para 

receberem públicos 

com deficiência 

visual 

Condições 

básicas 

“(…) poderá haver alguns que devido aos meios que têm, já têm alguns recursos, outros não estão ainda 
preparados de todo. Há falta de recursos financeiros, há falta de recursos humanos, mas eu acho que o 
maior entrave muitas vezes é a falta de informação e a falta de sensibilidade para acolher e para 
acompanhar. Porque eu lembro-me nos primeiros tempos quando recebi alguns destes públicos, uma 
pessoa ficava muito inibida, não sabia se havia de pegar na mão ou havia de pegar no cotovelo, se havia de 
ser ela a puxar a pessoa ou deixar-se conduzir pela pessoa, muito constrangimento na linguagem, e nas 
primeiras visitas (…) Vamos ouvindo falar de projetos que foram nacionalmente e internacionalmente 
reconhecidos, seja por exemplo, com os prémios da Acesso Cultura, seja através dos prémios da 
Associação Portuguesa de Museologia, porque de facto foram concebidos, foram construídos e 
prepararam atividades para públicos específicos (…) era muito importante que em todos os projetos as 
equipas fossem multidisciplinares para de facto, se não todas as questões, algumas delas serem 
acauteladas e os projetos serem acessíveis.” 
“ (…) acho que os museus tem muita vontade e estão caminhando para, não estão totalmente preparados, 
estão caminhando para estarem totalmente preparados e estão a tentar cobrir né, e colmatar as 
deficiências nessa área. Mas o que também acho que tem que ser levado em consideração é que tem 
muita vontade de acolher esse público e isso também é muito importante. E às vezes as condições, e eu 
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estou falando no sentido do que eu percebo dos museus em geral, não especificamente de Serralves. Às 
vezes existem dificuldades físicas que são colmatadas, claro que não é a solução ideal, mas são colmatadas 
pela vontade dos funcionários de ultrapassar essas barreiras, o que precisa é cada vez mais no sentido 
político e institucional isso, porque se politicamente e institucionalmente cada vez ficar mais reconhecido 
vai fazer com que as instituições invistam mais né, é um efeito multiplicador.” 
“(…) acho que existe uma maior preocupação nesse sentido, agora de facto se estão a satisfazer os 
requisitos ou não, isso já é outra história. Mas que essa preocupação agora existe, existe!” 
“A minha experiência pessoal, e eu visitei alguns museus em Portugal para verificar as condições de 
acessibilidade e de boas práticas até para tentar implementar também aqui na galeria, visitei alguns, e só 
muito poucos, penso eu, aqueles que tem condições para receber público com deficiência visual.” 

Melhoria das 

condições de 

acessibilidade dos 

museus em 

Portugal 

Alterações 

necessárias 

“(…) se pudesse os projetos quando são concebidos e depois quando são construídos pudessem contar 
com ferramentas, neste caso há o braille, as legendas por exemplo, poderiam estar em braille, há também 
outras ferramentas que não são só os cegos (…) existem hoje novas ferramentas, a leitura, e hoje há várias 
ferramentas em que se por ventura a pessoa se vier com um telemóvel um iPad em que haja uma 
aplicação que seja compatível e que tenha ligação por exemplo com os textos de parede e com as 
legendas, até possa haver a leitura desses conteúdos. Existe também a conceção dos textos das legendas 
com determinados carateres, com determinadas regras para poderem ser acessíveis a outros problemas 
que não apenas a cegueira, a baixa-visão (…) A possibilidade de poderem contar com experiências táteis, 
porque pode haver uma pintura, mas depois aquela pintura pode existir num formato que permita o toque 
e a descoberta. Oficinas complementares (…) as soluções existem, há informação, o importante era as 
equipas que estão na fase da conceção da elaboração do projeto já pensassem nisso, porque muitas vezes, 
as equipas de comunicação, de mediação, as equipas de serviço educativo confrontam-se com projetos 
que não tiveram isso em conta e depois vão ter que ser imaginativos, ser criativos e tentar suprimir 
através dessa experiências as lacunas que os projetos têm de base (…)” 
“Primeiro ter um grande respeito pelos profissionais que fazem a avaliação dessas necessidades porque, 
por exemplo, por mais boa vontade né, que um museu ou instituição tenha existem especificidades 
técnicas que essas entidades, elas estudaram, elas observaram, então, em primeiro lugar uma grande 
valorização dessa espertisse técnica dessas instituições que fazem a análise de necessidades de 
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acessibilidades podem fazer. Porque a gente ao valorizar-nos essa avaliação técnica, nós também 
valorizaremos que essas adaptações sejam físicas, sejam de informação das equipas, sejam de qualidade. 
Porque também não adianta fazer um investimento de acessibilidades se o investimento não é correto né, 
então, em primeiro lugar, as instituições reconhecerem que precisa ter uma consultoria (…) em segundo, 
também as entidades reconhecerem podem até no momento não ter a situação ideal mas que tem que se 
movimentar para um dia chegar a essa situação para permitir a visita o mais autónoma possível desse 
público né. Eu acho que o mais se deseja é que a visita possa ser autónoma, então, exista uma visita de 
qualidade, essa pessoa possa usufruir né, dos espaços, e possa, se quiser, um acompanhamento de um 
profissional do museu.” 
“(…) regulamentação há, ela existe,agora tudo depende de cada uma das partes fazer a sua parte não é? 

Porque é assim, agora já depende da gestão e política de cada instituição. Porque a regulamentação existe, 

ela está lá. É só, primeiro, fazê-la cumprir, é o Estado, o ministério da cultura dotar-se de recursos humanos 

eficazes para fazer fiscalização, acho que é importantíssimo. Não havendo fiscalização não há 

obrigatoriedade.” 

“(…) os portugueses não têm muito a tradição de visitar os seus museus, muitas vezes vão mais aos 
museus quando estão no estrangeiro do que mesmo concretamente na sua cidade, conhecem melhor os 
museus fora do seu local do que realmente da sua cidade. Por isso, não há muito a cultura de frequentar 
museus em Portugal, e eu estou a falar para todos os públicos não é! Por tanto, um público com uma 
determinada deficiência ainda menos tradição tem. Por tanto, a motivação normalmente para visitar os 
museus também não é muita, porque foram muitos anos de exclusão e por tanto, as pessoas não tem esse 
hábito incutido porque durante muito tempo  não poderiam ir porque não poderiam aproveitar a visita 
não é! E por tanto, as pessoas dedicaram pura e simplesmente de ir aos museus.” 
“(…) obviamente que há muitos museus e eu vou falar no nosso caso não é? Que são por exemplo 
associações sem fins lucrativos e que as capacidades financeiras não são muitas, um apoio se calhar (…) 
mesmo pela parte do Estado, um apoio que pudesse eventualmente chegar a estes museus para 
conseguirem criar as valências porque estamos a falar de equipamentos que são caríssimos, estamos a 
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falar de modificações mesmo do espaço que às vezes também são complicadas de se fazer e nem sempre 
a capacidade financeira dos espaços (…)  tem essa facilidade para fazer tudo de uma vez, nós obviamente 
queríamos que tudo ficasse pronto na mesma altura, desde as valências para invisuais como para 
mobilidade reduzida, para pessoas com dificuldade de audição (…) creio que isto tem muito a ver com a 
capacidade financeira porque passa tudo infelizmente por isso não é? E nada é barato hoje em dia, e claro, 
é complicado.” 
“(…) seria importante, lá está, trabalhar com pessoas que nos soubessem orientar não é, acho que se 
pouparia muito tempo. Que nos soubessem orientar e depois tentar reproduzir peças não é, porque aí 
penso eu que é toda uma experiência tátil que vai muito para além daquilo que nós estamos habituados a 
oferecer ao público, porque normalmente os museus é “não tocar” não é. Por tanto, e essa alteração de 
paradigma torna-se complicado e acho que por aí podíamos chegar a bom porto.” 
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Anexo 5: Exemplar do inquérito por questionário 
 

Oferta cultural acessível para públicos com deficiência visual nos museus da 

cidade do Porto 

Este questionário tem como objetivo a recolha de dados no âmbito da investigação 

Oferta cultural acessível para públicos com deficiência visual nos museus da cidade do 

Porto. Com este estudo pretende aferir-se de que forma os museus da cidade do Porto 

estão preparados para receber públicos com deficiência visual; perceber se os museus são 

procurados por este público específico,, e perceber  ainda, quais as limitações/programas 

inclusivos que os museus disponibilizam ao público supramencionado. Os dados 

recolhidos são confidenciais e destinam-se apenas para análise estatística. 

 

I. Dados sociodemográficos 

1.1. Género. Assinale com um (X), na coluna da direita, qual o seu género. 

Masculino  

Feminino  

 

1.2. Idade. 

 

1.3. Nível de escolaridade. Assinale com um (X), na coluna da direita, qual o seu nível 

de escolaridade 

1º ciclo do ensino básico  

2º ciclo do ensino básico  

3º ciclo do ensino básico  

Ensino secundário  

Licenciatura  

Mestrado  

Doutoramento  

 

 

 

1.4. Situação perante o trabalho. Assinale com um (X), na coluna da direita, qual a sua 

situação face ao trabalho. 
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Trabalhador(a) por conta de outrem  

Trabalhador(a) por conta própria  

Desempregado(a)  

Estudante  

Reformado(a)/Pensionista  

Outra qual? 

 

1.5. Profissão 

 

1.6. Qual o seu concelho de residência. 

 

1.7. Qual a sua condição visual. Assinale com um (X), na coluna da direita a opção 

correspondente. 

Cego(a)  

Baixa-visão  

 

 

II. Acessibilidade nos museus 

 

2.1 Nos últimos 12 meses quantas vezes visitou um museu na cidade do Porto? Assinale 

com um (X), na coluna, a opção correspondente. 

Nenhuma  

1 a 3  

4 a 6  

7 a 9  

10 a 12  

Mais de 12  

Se visitou algum, indique até três os museus mais importantes que visitou ou, os que mais 

gostou de visitar. 
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2.2. Caso não frequenta museus indique qual, ou quais, os motivos: Assinale com (X) nas 

opções correspondentes. 

Sinto que os museus não estão adaptados para públicos com deficiência visual  

Tenho dificuldades em me orientar até às instalações do museu  

Não tenho interesse, e/ou não me sinto atraído por estes espaços culturais  

Não gosto da forma como os funcionários do museu me tratam  

Por motivos económicos  

Outra qual? 

 

 

2.3. Durante a visita ao ou aos museus encontrou alguma barreira que dificultasse, em 

algum aspeto a sua visita? Assinale com um (X), na coluna da direita, a opção 

correspondente. 

Sim  

Não  

 

2.3.1 Em caso afirmativo, assinale com (X), de entre as opções abaixo listadas, as 

barreiras que encontrou. No caso de ter assinalado a opção (não) passe para a questão 

seguinte. 

O museu tem um desenho arquitetónico que dificulta a orientação no seu interior  

Os funcionários do museu não dispunham de formação para trabalhar/interagir 

com públicos com deficiência visual 

 

Sinalização e informação multimodal (sonora, gráfica, tátil e símbolos) com 

contraste e tamanhos que proporcionem acuidade adequada para leitura 

 

O site do museu não é acessível às aplicações digitais de apoio às pessoas com 

deficiência visual 

 

O museu não possibilita o toque nas obras de arte em exposição  

Outra qual? 
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2.4. Durante a sua visita foi possível tocar nas obras de arte em exposição? Assinale com 

um (X), na coluna da direita, a opção correspondente. 

Sim  

Não  

 

2.5. Os museus que visitou dispunham de recursos que facilitassem a sua compreensão 

relativos à exposição? 

Sim  

Não  

 

 

 

2.5.1 Caso tenha respondido (Sim), assinale com (X) quais os recursos disponibilizados 

pelos museus. 

Visita guiada com a descrição das obras de arte pelo guia  

Cópias das obras em exposição em cerâmica/impressão 3D  

Áudio-descrição das obras através de tecnologias como gravadores ou outros 

aparelhos similares 

 

Possibilidade de tocar nas obras em exposição  

Painéis descritivos das obras em braille ou carateres ampliados  

Linhas-guia com contraste e relevo   

Site online acessível  

Outro qual? 

 

 2.6. Relativamente aos museus que visitou, percebeu se todos os funcionários estavam 

qualificados para interagir com públicos com deficiência visual? Assinale com (X) a 

opção correspondente. 

Sim  

Não  
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2.7. Os museus que visitou disponibilizam algum programa específico que promova uma 

maior frequência e participação das pessoas com deficiência nos museus? Assinale com 

(X) na coluna da direita a opção correspondente. 

Sim  

Não  

 

3. Se é um(a) visitante frequente de museus, mencione quais foram as principais 

transformações nos últimos anos que, na sua perspetiva, tornaram os museus mais 

acessíveis para públicos com deficiência visual. 

 

 

4. Gostaria de acrescentar algum elemento ou informação que não tenha sido explorado 

acima? 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração 
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Anexo 6: Guião das entrevistas 
 

Guião das entrevistas para realizar nos museus 

 

1. Quais os recursos técnicos ou materiais que o museu disponibiliza para uma melhor 

compreensão das peças de arte pelos públicos com deficiência visual? 

2. Os públicos com deficiência visual costumam visitar o museu frequentemente? 

3. Quais as reações dos públicos referidos perante os recursos que o museu lhes 

disponibiliza? 

4. Como define a acessibilidade exterior do museu? Para uma pessoa com deficiência 

visual é fácil chegar até ao museu, tendo em consideração a localização do mesmo, a  rede 

de transportes e a entrada do museu? 

5. Existe algum funcionário incumbido/formado para prestar apoio a uma pessoa com 

deficiência visual durante a sua visita? Que tipo de apoio é concedido? 

6. Tendo em consideração os recursos humanos/técnicos do museu, as pessoas com 

deficiência visual necessitam de agendar uma visita ao museu? Porquê? 

7. O museu dispõe de algum funcionário com formação na área da deficiência que 

trabalhe as questões da acessibilidade no museu? 

8. Como é feita a receção deste público na entrada do museu? 

9. Os públicos com deficiência visual costumam dar o seu feedback sobre a sua visita ao 

museu, apontando algum obstáculo ou algo que poderia ser melhorado? 

10. O museu realiza com regularidade programas educativos inclusivos para públicos com 

deficiência visual? 

11. O museu tem parcerias com alguma instituição que trabalhe as questões da deficiência 

ou acessibilidades? Se sim, quais são as instituições e quais os objetivos? 

12. Que balanço faz do modo como a questão das acessibilidades em termos culturais tem 

sido tratada em Portugal? 

13. De um ponto de vista geral, considera que os museus em Portugal estão preparados 

para acolher públicos com deficiência visual? 

14. Na sua opinião o que se deve fazer para melhorar as condições de acessibilidade para 

públicos com deficiência visual dos museus no nosso país? 


