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Resumo 

Palavras-Chave: Museu, Acessibilidade, Identidade, Cultura e Patrimônio 
O que as pessoas com deficiência sentem e percebem ao percorrer ambientes de 
exposição? Como é esta sua experiência museal? O contexto situado da percepção 
ambiental está sendo construído com base no acesso que conseguem ter e nas relações 
afetivas com os lugares de um museu que percorrem. A pessoa com deficiência 
responderá tanto ao mundo percebido quanto ao mundo real ou vivido através das 
sensações. Sua percepção museográfica será influenciada por uma experiência prévia do 
seu ambiente sensível.  
Mais do que nos concentrarmos nas teorias comportamentalistas ou nas barreiras físicas 
de acessibilidade, nosso trabalho aposta na concepção que retira da pessoa a 
responsabilidade pela falta de habilidade de lidar com os espaços, fazendo ver que os 
próprios museus são deficientes por não permitirem a motricidade e a mobilidade. O que 
esta pessoa identifica ou seleciona faz parte da sua experiência museográfica que será o 
resultado da sua percepção ambiental.  
Valorizando a ação do sujeito, a percepção situada, as qualidades sensíveis de uma 
ambiência os sentidos e as sensações que se tem ao caminhar por um museu, este artigo 
também se utilizará dos trabalhos já desenvolvidos no Brasil por Cohen e Duarte (2008, 
2009) sobre o afeto ao Lugar.  Pretendemos avançar no tema da “Acessibilidade aos 
Museus”, seguindo uma nova perspectiva sensorial e emocional acerca da percepção 
ambiental e do sujeito com deficiência se deslocando e experimentando seu objeto de 
ação: o universo museográfico que deseja conhecer. 
Trabalhamos com uma “metodologia” que tem envolvido diversos procedimentos de 
pesquisa: o reconhecimento prévio e a etnografia da ambiência a ser pesquisada, o 
planejamento de visitas guiadas com pessoas com deficiência pelos museus, o 
acompanhamento e mapeamento de percursos em um museu, a utilização de tabelas 
para avaliação dos percursos e da acessibilidade aos museus, a filmagem destes 
percursos e destas experiências e a realização de entrevistas e coletas de depoimentos 
tanto com nossos sujeitos e usuários dos espaços museais quanto com diretores ou 
outras pessoas diretamente envolvidas com a gestão destas instituições.    
Ampliamos a rede de conceitos a serem abordados como: memória, cultura, identidade, 
apropriação, patrimônio, tombamento, sentidos, sensações, além da questão da 
ambiência e da acessibilidade. Da mesma forma, o que se pretendia apenas um estudo 
de caso também acabou evoluindo para a análise dos museus tombados pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).   
A pesquisa tem avançado bastante e os dados já colhidos são surpreendentes e 
diversificados, mas únicos e intransferíveis para uma avaliação mais geral de tudo que já 
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consegui observar, participar e me implicar. Acreditamos estar ainda no meio de uma 
trajetória que certamente tem muito para evoluir para uma dinâmica mais global da 
Acessibilidade de Pessoas com Deficiência aos Museus. 
 
Introdução 

“Museus e centros culturais destacam-se entre os maiores mitos da sociedade pós-
industrial e, cada vez mais, configura-se a necessidade de integrar ensino e pesquisa 

à difusão do conhecimento no campo museológico” 
Cêça Guimaraens, Nara Iwata, Vânia Polly, Carlos Kessel. 

In 1º. Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de Museus.   
Este artigo trata da acessibilidade às ambiências museais tombadas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) localizadas no Estado do Rio de Janeiro 
e apresenta alguns resultados parciais de uma pesquisa que está sendo desenvolvida 
pelo Núcleo Pró-Acesso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e por Cohen 
(2008), uma das autoras deste artigo, em seu pós-doutorado junto ao 
PROARQ/FAU/UFRJ. Como recorte social, estamos trabalhando com a relação de 
Pessoas com Deficiência (PCDs) com os museus e seus percursos ao entorno urbano 
destes estabelecimentos de cultura. 
A noção de “ambiência” é de extrema importância para o entendimento da percepção dos 
espaços museográficos percorridos por nossos sujeitos, colocando em evidência todos os 
seus sentidos e as suas sensações ao caminharem pela cidade e se dirigirem ao museu. 
Para Thibaud (2004:146), “o lugar possui um investimento corporal indissociável de seu 
poder de orientação e de expressão”. 
Nossa pesquisa aposta na concepção de que algumas ambiências museológicas são 
deficientes por não permitirem a motricidade e a mobilidade destas pessoas e o que elas 
identificam ou selecionam faz parte da sua experiência museográfica que será o resultado 
da sua percepção ambiental.  
Indo ainda mais além, estamos também trabalhando com a maneira como as PCDs 
conseguem chegar aos museus e a relação destes com a cidade onde se localizam. 
Entendemos, conforme Myrian Sepúlveda dos Santos (2007, In Abreu, Chagas e Santos, 
2007, p.359) que a construção de uma cidade é feita por seus usuários e possui marcas 
deixadas ao longo do tempo. Da mesma forma, compartilhamos da idéia de que um 
museu deve estimular o desenvolvimento de experiências, memórias e passados 
diversos, resgatando os laços afetivos que se podem estabelecer com a instituição e 
contribuindo para seu verdadeiro sentido na cidade. Isto significa também falar do resgate 
da identidade e apropriação das ambiências museais por todos os seus usuários. 
Como parte de nossa metodologia de análise, incorporamos a preocupação de avaliar o 
contexto urbano no qual estes museus estão inseridos, pois entendemos que eles não 
são edifícios isolados e travam um diálogo muito forte contextualizado dinâmica e 
reciprocamente por esta relação entre PCDs, pelo “museu na cidade” e pela “cidade no 
museu”. Os entornos urbanos destas ambiências estabelecem a dialética na sua relação 
essencial com os museus e, segundo Françoise Choay (2001), isolá-los ou destacá-los 
seria o mesmo que mutilá-los (Choay, 2001: 200).  
No caso da acessibilidade às ambiências dos museus tombados pelo IPHAN que estamos 
analisando, algumas delas estão localizadas em cidades históricas, como é o caso de 
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Paraty e Vassouras, que não são apenas palcos de uma vida passada preservada na 
memória. As valiosas contribuições teóricas fornecidas por José Guilherme Cantor 
Magnani (2007) nos sinalizam para o fato de que a vida ainda pulsa nestes lugares e que 
preservar um patrimônio também significa assumir e selecionar critérios universais que 
possam ser compartilhados por PCDs no seu usufruto igualitário destes bens culturais. 
Entretanto, parece haver uma enorme resistência pela descaracterização que a maioria 
das adaptações pode causar ao museu e bem tombado. Esta relação entre os usuários 
com os órgãos preservacionistas é, para Magnani, conflitante “seja no que diz respeito 
aos critérios de escolha, seja com respeito à intervenção do Estado através do 
mecanismo de tombamento” (Magnani, 2007, In Abreu, Chagas e Santos, 2007, p.283). 
Este projeto já apresenta alguns resultados bastante significativos, que estão longe de 
representar uma experiência positiva de nossos informantes em sua relação com as 
ambiências museais tombadas e com a cidade. Mostraremos alguns exemplos de nossa 
observação participante etnográfica, esperando contribuir com o debate para a construção 
de novos paradigmas na acessibilidade de pessoas com deficiência aos museus 
tombados e à cidade.  
 
O Acesso à cultura: um direito universal 

“A cultura está no coração da cidade. Como a cidade, a cultura deve ser acessível ao 
maior número de pessoas. Considerando-se as necessidades de pessoas com 

deficiência, desejando favorecer um melhor acesso do conjunto de públicos tanto à 
cultura e às práticas artísticas quanto às maneiras de informação e comunicação”. 

Culture et Handicap. www.culture.gouv.fr/handicap. Acessado em 30/07/2007 

Este artigo é uma pequena parcela de uma pesquisa ainda em andamento que terá por 
objetivo final fornecer subsídios para a adaptação dos espaços dos museus brasileiros, de 
forma a se tornarem acessíveis a todos e, em especial, atender às necessidades das 
pessoas com deficiência. Isto requer uma orientação dos profissionais de planejamento e 
projeto e de todas as pessoas responsáveis por estes locais e pelas exposições e obras 
museográficas cujo acesso deve ser universal e garantido a todos os segmentos e 
pessoas de nossa população. 
A acessibilidade de todos à cultura e aos museus não pode mais ser vista apenas do 
ponto de vista de seu acesso físico aos ambientes, como foi abordada por muito tempo. 
Ter acesso a um museu e às suas exposições envolve também todos os atos e todas as 
percepções desejados por um visitante desde o seu ingresso na edificação até sua 
exploração museal. Falamos aqui do caráter público em toda a sua diversidade, sem 
esquecermos os pequenos e grandes, míopes e cegos, os que escutam pouco e os 
surdos, os obesos ou os idosos, as mulheres grávidas ou as pessoas com muletas ou as 
que se locomovem em cadeira de rodas. Trata-se do conjunto de público que busca 
encontrar um objeto ou tema para meditar, aprender ou se maravilhar. 
Nosso país estará acompanhando um movimento mundial que hoje persegue os 
princípios de um desenho universal capaz de atender a diversidade de características 
antropométricas e sensoriais das pessoas. Para que acompanhemos esta tendência, mais 
do que todas as nossas mais avançadas leis em diferentes instâncias de governo, 
necessitamos de uma mudança de postura por parte de nossas autoridades. 
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Nossas considerações são parte deste processo que visa suprir uma carência de 
informações, ressaltando a importância da acessibilidade física, informacional e sensível 
no processo de democratização do acesso de todos à cultura. Pensar nisto significa 
também dizer que quando conseguimos desfrutar prazerosamente dos bens culturais e 
criar vínculos emocionais positivos com os lugares dos museus, estaremos participando 
de maneira mais feliz de suas atividades, estabelecendo ali uma grande relação de afeto, 
ao que alguns pesquisadores franceses1 chamam de “expressão motora de uma 
afetividade”. 
Afinal, para nós, como arquitetas e coordenadoras de um dos mais importantes grupos de 
pesquisa nacionais nesta temática (o Núcleo Pró-Acesso da UFRJ), os afetos e os 
sentimentos de prazer são verdadeiramente o que importam no fornecimento da 
acessibilidade de todos aos nossos museus. 
Esta é a principal diretriz de nossa pesquisa que busca fornecer, através da relação de 
métodos de outras disciplinas com novos procedimentos de pesquisa, informações 
adequadas e subsídios para o planejamento do acesso universal à cultura e a garantia de 
um direito. 
Numa parceria com a seção do IPHAN do Rio de Janeiro, este projeto tem a meta de 
ajudar os museus a se adaptarem para receber o maior numero de pessoas, inclusive 
pessoas com deficiência. Os Museus são espaços disseminadores de cultura para os 
diversos segmentos da população. Devemos permitir o acesso universal, independente de 
limitações temporárias ou permanentes da pessoa e considerando a acessibilidade a 
estes espaços como um fator importante para a construção de uma sociedade mais 
inclusiva. Considerando-se os museus como locais de cultura aos quais todos devem ter 
acesso, trata-se de levar em conta a questão da interssensorialidade como um importante 
fator de inclusão da diversidade humana. A acessibilidade a uma edificação museológica 
envolve diferentes atividades interconectadas dentro de um programa contínuo que 
significa penetrar o ambiente museal, percorrer espaços, perceber exposições no museu 
e ser acolhido prazerosamente no usufruto das manifestações expostas. Muitos países 
têm se preocupado com o acesso de todos os seus potenciais usuários, com a efetivação 
desta garantia através de leis, conceitos e abordagens: 
A acessibilidade igualitária configura o que os estudiosos do assunto buscam que é o 
desenho universal de ambientes, produtos e tecnologias. Constitui-se de uma premissa 
básica na democratização e no fornecimento do acesso de pessoas com alguma 
deficiência ou com mobilidade reduzida à cultura. Significa também a consolidação de 
direitos, de decretos e de convenções no nível local, regional, nacional ou internacional.  
Apesar disto, nem todas as pessoas conseguem freqüentar os espaços de cultura devido 
às condições de acolhimento e de recebimento de suas ambiências. Nossa experiência 
prévia na avaliação da acessibilidade aos museus tem demonstrado que poucos deles 
têm se preocupado com uma efetiva inclusão espacial de todos ou com proporcionar 
sentimentos de afeto. No Brasil e, em especial, no Estado do Rio de Janeiro, esta ainda 
não é uma realidade e muitas pessoas se vêem excluídas. 
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Museus – sentidos, sensações, memória e identidade  
A consciência de um tempo e de um espaço diferenciado na percepção das ambiências, 
de uma forma geral, e dos museus, em particular, é fundamental para o resgate da 
memória na experiência que as pessoas com deficiência procuram quando visitam ou 
freqüentam um museu. 
Afinal, no acesso igualitário à cultura, quando todos têm suas diferentes necessidades 
especiais e espaciais, as pessoas vão criando vínculos e referências culturais, 
construindo suas identidades e sentindo-se parte do museu e de suas exposições, 
quando estas mesmas ambiências são acessíveis. Isto significa igualmente pensar nos 
sentimentos de afeto e nas sensações de prazer que se podem estabelecer com 
percepções e experiências satisfatórias em ambiências que acolhem todas as pessoas. 
Os conceitos de sentidos, sensações, memória, cultura, identidade e apropriação são 
muitos para serem agrupados em um único item deste artigo, mas entendemos que só 
poderão ser verdadeiramente compreendidos quando forem abordados conjuntamente. 
Para este entendimento será necessário falar um pouco de cada um deles para que 
fiquem claros na elaboração mais ampla que desejamos fazer da noção de “ambiência 
museal”. 
Com relação aos SENTIDOS, podemos dizer que a interrelação entre todos eles, mais do 
que qualquer outro lugar, está presente de forma marcante na experiência museal que as 
pessoas com deficiência desejam como satisfatórias. Um movimento um pouco mais lento 
ao percorrer um espaço em cadeira de rodas, uma mobilidade reduzida de um idoso para 
subir uma escada ou caminhar por uma pavimentação irregular e outros muitos fatores, 
influenciam na cinestesia destas pessoas. 
Por outro lado, aqueles com deficiência de visão se utilizam muito do tato, do cheiro e do 
som para se situarem em um museu, tocarem em esculturas, maquetes ou obras táteis e 
sentirem o odor de uma flor no jardim.  
Em uma visita a uma exposição na Austrália, pudemos perceber e compreender melhor 
como o mundo das artes tem sido importante, fornecendo oportunidades para as pessoas 
com cegueira ou baixa visão de expressarem elas próprias. Aprendemos que Tilly Aston, 
um pioneiro da comunidade cega australiana, escreveu muitos poemas sobre sua falta de 
visão, enquanto o trabalho de Barbara Biackman é exuberante no seu desfrute da vida. 
Lloyd Rees, um dos artistas australianos mais amados, continuou a pintar quando lhe 
faltou a visão e nos deixou um legado de trabalho luminoso. 
Ficou claro para nós, na Exposição “Vivendo em um Mundo Sensorial”, que estas 
pessoas cegas ou com baixa visão geralmente utilizam outros sentidos – cheiro, toque, 
audição e paladar – para enriquecer sua experiência do mundo. Algumas vezes estes 
sentidos necessitam treinamento especial para funcionar melhor, especialmente se a 
pessoa perde sua visão numa idade avançada. O mais importante é o toque, que é a 
base para a leitura em Braille. Para pessoas com surdez/cegueira (como Helen Keller) o 
toque é a ponte para o conhecimento do mundo. Feche seus olhos e veja o que você 
pode aprender do mundo ao redor usando sua audição e o sentido do cheiro ou do toque 
(Powerhouse Museum – Exposição Living in a Sensory World – 19 jul 2009). 
O depoimento de Catherine Mahony, durante a exposição, é bem esclarecedor do que 
estamos tratando: 

“Utilizo o toque todos os dias. É uma coisa funcional para mim. Às vezes é uma coisa 
amável tocar coisas que parecem agradáveis, mas freqüentemente é como eu navego no 
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mundo. O cheiro é a mesma coisa e absoluto, áudio também é fundamental. Nós 
devemos possuir algum sentido humano inato de desejar conhecer o máximo que 

podemos acerca do mundo ao nosso redor tanto quanto se faltar uma de suas maneiras 
de fazer isto, você utiliza tudo o que você pode”. 

Catherine Mahony. Tocando em coisas que parecem agradáveis . 2008.  

Para as pessoas com deficiência auditiva, o toque juntamente com uma sinalização visual 
eficaz também pode ser muito importante na sua percepção ambiental, sem 
desconsiderar que a comunicação através da Linguagem de Sinais com profissionais 
devidamente treinados pode influenciar significativamente na sua experiência. 
No que diz respeito às SENSAÇÕES, nenhuma reflexão acadêmica conseguirá revelar o 
que significam o prazer e o afeto que conseguimos sentir quando conquistamos a 
ambiência de um museu, quando nos sentimos acolhidos e fazendo parte de um contexto 
igualitário no desfrute de um objeto, de uma obra de arte, de uma exposição, de um 
acervo ou de um lugar cultural e aquilo que ele contem. 
Quando o deficiente visual Marco Antonio diz que viveu uma coisa especial e muito bonita 
no desfrute de uma “Mostra de Vídeos sobre Deficiência” no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), acreditamos que seu depoimento é suficiente para afirmarmos que nada 
substitui a satisfação desta sensação ou sentimento de pertença em uma atividade 
cultural.  

“Estive lá no lançamento do festival "Assim Vivemos", no CCBB, e foi uma das noites 
mais lindas de minha vida. Voltei a assistir a um filme com autonomia, depois de 29 anos 

de cego e 21 de enxergar de forma comum. Eu tinha a sensação de estar no futuro. 
Inclusão para todos os lados: intérprete de LIBRAS, audiodescrição, rampas, cinema 

totalmente acessível”. “Tive a mesma sensação que ao tocar nas esculturas da 
Pinacoteca de São Paulo, pois tocar em esculturas é proibido, mas lá não. A emoção de 
‘ver’ novamente, de poder utilizar autonomamente meu corpo e minhas percepções para 

entender a realidade artística. Assim foi na Pinacoteca, assim foi no lançamento do 
Festival de Cinema ‘Assim Vivemos’.” 

Marco Antonio - MAQ. Cegos, Inclusão e Acessibilidade, 2007. 

Já a IDENTIDADE também é difícil de conceituar ou definir. Para Fernando Magalhães 
(2009), os museus e o seu conteúdo adquiriram uma importância fundamental nas 
sociedades contemporâneas por se constituírem em guardiões da MEMÓRIA cultural de 
uma comunidade com suas próprias características. Magalhães acrescenta que este novo 
foco, tanto nos museus quanto no patrimônio, evidenciam identidades particulares sempre 
únicas e diferentes, “em contextos novos de deslocação espacial e temporal”. 
Podemos perceber que os dois conceitos acabam por se cruzar, apoiando-se um no 
outro. Os museus e seus acervos expressam a face material de identidades que se 
consolidaram ao longo de processos históricos, e são expressões de processos familiares 
ao visitante, que se reconhece neles, fazendo com que a memória e a identidade sejam 
sempre interdependentes.  
Acrescentamos, conforme publicação do Museu Histórico Nacional sobre “Memórias 
Compartilhadas”, que o conceito de identidade manifesta uma homogeneidade, em geral, 
enganosa: “a ligação entre o agente que observa a exposição e os itens expostos é forte 
e não pode ser facilmente rompida” (Anais do Museu Histórico Nacional, 2003: p.15,16). 
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Museus, Patrimônio e Acessibilidade 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tem desenvolvido ações 
pontuais visando à adequação das condições de acessibilidade dos bens imóveis 
tombados em nível federal, pautadas pelas possibilidades locais. Essas intervenções 
limitaram-se, muitas das vezes, a adaptações em banheiros, elevadores e rampas, 
conforme a possibilidade de instalação desses equipamentos. Há cerca de dez anos, as 
ações voltadas para a acessibilidade ao patrimônio cultural começaram a ser 
sistematizadas. Foi criada uma base técnica institucional, cujo objetivo era produzir no 
Instituto uma cultura de acessibilidade que repercutisse nos programas de suas unidades, 
contemplando as diversas categorias de bens preservados em todo o território nacional. 
A partir desta sistematização técnica, foram empreendidas ações voltadas para a difusão 
de informações, a capacitação de servidores, a articulação com outras organizações, a 
elaboração de textos técnicos e a definição de diretrizes e critérios para a atuação da 
instituição. As normas pertinentes ao assunto em pauta elaboradas nesse período 
encontram-se consolidadas na Instrução Normativa Nº1 de 2003, tentando estabelecer 
critérios, métodos e instrumentos de análise, tendo em vista a avaliação das condições de 
acessibilidade aos museus, a elaboração de diagnósticos, a implementação de projetos 
de intervenção e a formulação de programas, entre outras práticas (IPHAN, 2003). 
Em 2005, a 6ª Superintendência Regional do IPHAN desenvolveu uma experiência 
significativa de diagnóstico das barreiras existentes nos imóveis tombados dos estados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 
O Departamento de Museus e Centros Culturais do IPHAN (DEMU/IPHAN) em parceria 
com o Núcleo Pró-Acesso da UFRJ iniciou o projeto de “Acessibilidade aos Museus”, 
aliando a questão do acesso aos edifícios dos museus ao paradigma da democratização 
do acesso à cultura. O projeto busca colocar ao alcance das pessoas com deficiência 
e/ou com mobilidade reduzida, o patrimônio material e imaterial preservado e apresentado 
nos museus. Esse desafio tem como eixo principal vencer as limitações impostas aos 
deficientes pela arquitetura, mas também pressupõe novas formas de pensar as 
exposições. 
Iniciou-se a discussão no Brasil, tardiamente com relação a um movimento internacional 
iniciado há bastante tempo. Cabe ressaltar que apesar de termos evoluído bastante em 
termos de leis em todas as esferas de governo, nossa prática de acessibilidade de todos 
aos museus ainda está bastante distante do discurso. 
O IPHAN empreendeu um grande esforço para partir das idéias ás ações, buscando as 
experiências bem sucedidas e a parceria com grupos de excelência na pesquisa desta 
temática voltada para o desenho universal. O Núcleo Pró-Acesso da UFRJ, por intermédio 
de suas coordenadoras Regina Cohen e Cristiane Rose Duarte, tem a honra de ter sido 
convidado para o estabelecimento de parâmetros básicos para acessibilidade aos bens 
culturais imóveis acautelados em nível federal e para a elaboração do Caderno de 
“Acessibilidade aos Museus”. 
No Estado do Rio de Janeiro, participamos do Edital de Construção da Cidadania da 
Pessoa com Deficiência da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa (FAPERJ) e 
realizamos o Diagnóstico das Condições de Acessibilidade nos nossos museus tombados 
pelo Patrimônio, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).  
Esta nova autarquia vinculada ao Ministério da Cultura sucedeu o IPHAN nos direitos, 
deveres e obrigações relacionados aos museus federais, tendo sob a sua 
responsabilidade a Política Nacional de Museus e a melhoria dos serviços do setor 
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(http://www1.museus.gov.br). Mesmo constituindo-se em uma instância nova do governo 
federal, já são visíveis as preocupações de seus responsáveis com a universalidade no 
acesso aos museus, através de seu Estatuto: 

Da difusão cultural e do acesso aos museus   
Art. 35.  Os museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade universal dos diferentes 

públicos, na forma da legislação vigente.   
IBRAM - Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009 – Institui o Estatuto de Museus. 

A acessibilidade de Pessoas com Deficiência (PCDs) às Ambiências Museais influencia 
diretamente no acesso à cultura como um direito universal, como colocado anteriormente. 
Este Artigo 35 da lei do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) reflete exatamente esta 
atual postura. 
Em 2010 participamos em Brasília do IV Fórum Nacional de Museus organizado pelo 
IBRAM, palestrando sobre “Museus, Acessibilidade e Direitos Culturais”, apresentando os 
resultados da pesquisa FAPERJ de pós-doutorado de Cohen (2008) e do Diagnóstico 
realizado em parceria com o IBRAM, também com o patrocínio da FAPERJ.  
Um dos objetivos do encontro foi traçar através de plenárias e eixos temáticos um 
Programa Nacional de Museus. A pesquisa que desenvolvemos pôde prestar sua 
contribuição para diretrizes nacionais a serem estabelecidas, através de uma das autoras 
deste artigo (Regina Cohen), que fez parte do eixo “Cultura, Cidade e Cidadania”, por ter 
sido a relatora (e defensora) da diretriz de acessibilidade que estabeleceu uma Política de 
Acessibilidade Universal para museus e centros culturais, aprovada com unanimidade em 
plenária.  A garantia do acesso a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e em 
situação de vulnerabilidade social às ambiências museais, através da adequação de seus 
espaços e entornos aos princípios do desenho universal, bem como a elaboração de 
estratégias comunicacionais que favoreçam a compreensão dos discursos expositivos, 
contidas nesta diretriz, certamente significaram conquistas e um grande avanço 
desencadeado pelo IBRAM.  
Fruto desta nossa parceria com o IBRAM, o ano de 2010 também significou novas 
perspectivas para a universalidade dos museus com vários editais de instituições públicas 
e privadas, voltados para a acessibilidade. Temos sido convidadas a participar de alguns 
deles, o que muito nos gratifica nas metas traçadas em nossas pesquisas.  
 
Acessibilidade aos Museus Fluminenses tombados pelo Patrimônio  
De acordo com Françoise Choay (2006), a idéia de patrimônio histórico – adotada por 
muitos países no mundo – nos faz confrontar nossas interrogações sobre a acessibilidade 
em bens tombados. Vale mencionar os critérios que utilizamos para selecionar os 
exemplos de nossas investigações nas ambiências dos museus do IBRAM, com apoio da 
FAPERJ, enfatizando a relevância no Rio de Janeiro e, em geral, no Brasil, de edificações 
tombadas e protegidas pelo patrimônio. 
Com este pequeno recorte, considerando os problemas e as dificuldades também 
colocadas tanto pelos diretores quanto pelos arquitetos responsáveis e entrevistados 
acerca de preservar e legalmente proteger nosso patrimônio, acreditamos que os 
resultados encontrados são de grande importância para a compreensão de um contexto 
cultural da acessibilidade bem mais refinado em termos brasileiros. Por estas razões e 
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pelas inúmeras resistências sempre colocadas, as ações relacionadas à inclusão deste 
grupo de pessoas nas ambiências museais fluminenses geralmente foram poucas ou 
postergadas. No processo de restauração e revitalização pelo patrimônio, a previsão da 
acessibilidade sempre foi colocada no final de uma lista enorme de outros desafios a 
serem superados. 
“O problema do prédio tombado é exatamente este: você tem que conciliar as duas leis: a 
lei do tombamento que não te permite grandes mexidas na feição original da edificação e 

a lei que prevê a acessibilidade” 
Depoimento da arquiteta Edna Morley, responsável pelo Palácio Rio Negro em Petrópolis.  

Levando em consideração estes fatores como um motivo inicial que merecia ser 
pesquisado, iniciamos nosso projeto em 2008 com algumas questões fundamentais: 
Quais são as preocupações reais relacionadas aos aspectos do acesso físico e sensorial 
aos museus? Como ainda é possível depois de grandes conquistas – o aperfeiçoamento 
de uma legislação e regulação internacional de acessibilidade – nós ainda não 
encontrarmos soluções concretas no que diz respeito ao corpo em movimento, ao toque, 
à escuta e o desenvolvimento de sensações positivas nos edifícios preservados pelo 
patrimônio? 
Os museus que fizeram parte desta pesquisa – Museu Nacional da UFRJ, Museu de Arte 
Religiosa e Tradicional de Cabo Frio, Museu de Arte Sacra e Forte Defensor Perpétuo de 
Paraty, Museu Casa da Hera em Vassouras, Museu Imperial e Palácio Rio Negro de 
Petrópolis, Museus Casa Benjamin Constant, Museu da República, Museu Histórico 
Nacional, Museu do Açude, Museu Chácara do Céu, Museu Nacional de Belas Artes e 
Museu Villa-Lobos no Rio de Janeiro e Museu de Arqueologia de Itaipu em Niterói – são 
bastante singulares para serem distinguidos, mas bastante gerais para serem observáveis 
ou aplicáveis a um grande número de exposições. Para explorá-los e entendê-los, nos 
deparamos com uma grande quantidade de imprevistos. 
Nossas visitas, junto com outras pessoas com deficiência, nos auxiliaram a configurar o 
próprio ambiente dos museus investigados. Tentamos observar todas as ofertas à 
percepção – audíveis, visíveis, táteis, móveis – buscando um entendimento pela ótica 
daquilo que podia ser perceptível ou memorável para nossos visitantes. Acima de tudo, 
procuramos acompanhar suas atenções, motivações e intenções segundo sua 
sensibilidade ou sensorialidade – visual, sonora, tátil, cinestésica ou olfativa. 

“Essa explicação (narrada de quadros) foi boa, mas essa explicação varia muito da 
percepção da pessoa que explica e do nosso entendimento. Quando depende de uma 

interpretação de terceiros, eu acho que é porque não existe acessibilidade.” 
Participante da pesquisa com deficiência visual 

 
Considerações Finais – Avaliação dos Resultados já Encontrados 
Com a grande quantidade de dados coletados através de nossa pesquisa, uma análise 
mais detalhada não caberia no curto espaço deste artigo. Podemos resumidamente dizer 
que ainda não existe uma real preocupação com a garantia do acesso de todos aos 
museus fluminenses tombados pelo nosso patrimônio histórico e cultural. As iniciativas 
que encontramos são insuficientes para a promoção da acessibilidade aos museus por 
constituírem-se em ações pontuais. 
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Pudemos constatar as boas intenções e vontade, por parte de todas as esferas 
decisórias, em adaptar os espaços destas instituições museais às necessidades 
espaciais, aos desejos, sonhos e anseios das pessoas com deficiência. 

“Vou fazer um agradecimento à visita e uma constatação do quão importante é esse tipo 
de parceria que o IBRAM está fazendo com a universidade. De podermos receber vocês 
porque por mais que a gente já tenha essa preocupação de aumentar a facilidade para a 

acessibilidade de uma maneira geral é sempre muito bom nós termos as próprias pessoas 
dizendo pra gente as carências e as dificuldades de cada um”. 

Depoimento de Vera Alencar – diretora dos Museus Castro Maya 

Alguns museus já estão realizando pequenas intervenções físicas ou de implementação 
de medidas que tornem seus acervos acessíveis por meio de todos os sentidos ou 
sentimentos e do corpo em movimento. Apesar destes muitos esforços, as ações ainda 
são muito tímidas para efetivamente permitir a criação de uma relação afetiva entre o 
visitante com deficiência e o museu ou o patrimônio. Dentre os principais problemas 
encontrados podemos mencionar: banheiros mal adaptados, quando adaptados; 
acessibilidade isolada sem a previsão de rotas acessíveis pelo museu; rampas muito 
inclinadas acima da recomendada pela Norma de Acessibilidade da ABNT; inexistência 
de réplicas, maquetes ou outros recursos táteis para pessoas com deficiência visual, 
ausência de legendas ou sinalizações em Braille; falta de funcionários treinados para a 
comunicação na Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) com pessoas com deficiência 
auditiva; inexistência de equipamentos de áudio-descrição para pessoas cegas ou de 
visitas guiadas para grupos de pessoas com deficiência; barreiras físicas como mobiliário 
inadequado ou não sinalizado, etc.  
Na opinião de José do Nascimento Júnior (2007), “os museus podem ser compreendidos 
como espaços de representação social da relação do homem com o seu entorno, das 
sociabilidades, do confronto de significados, dos conflitos sociais e suas diferenças, da 
diversidade. Os museus são sem dúvida o espaço da representação do ‘poder simbólico’ 
das sociedades”. 
Como podem os museus e centros culturais e de ciência otimizar a visita de cidadãos com 
deficiência? O que existe e o que ainda falta nesses espaços para que este público sinta 
que vale a pena visitá-los e revisitá-los? 
Vários especialistas, investigadores e profissionais de museus, nacionais e estrangeiros, 
têm debatido estas e outras questões, analisando também o que já foi feito nesta matéria 
e o que se pode fazer no futuro, recorrendo a parcerias com instituições responsáveis 
pelo patrimônio cultural e pelos espaços museológicos brasileiros.  
Museus são fontes inesgotáveis de informações através de todos os sentidos funcionando 
em conjunto. Às vezes a percepção pode ser dominada por apenas um deles. Uma 
pessoa cega locomove-se usando o toque com a bengala, os sons ou os cheiros. Existem 
museus formados de todos estes espaços sensoriais, corporais e emocionais e das 
imagens dos museus que estão em cada um de nós.  
Já pudemos encontrar alguns trabalhos que dão bem esta dimensão de museus e 
exposições que são para os que não vêem ou não escutam. O percorrer, o escutar, o ver 
e o tocar destes corpos e destas deficiências são enriquecedores tanto no nível teórico 
quanto no nível prático; é o ter acesso, o caminhar, o ver, o ouvir, o cheirar, o sentir, o 
tocar, o perceber e o descrever de infinitas maneiras diferentes como é a própria natureza 
humana. Entendemos que estas pesquisas interdisciplinares só possuem sentido se 
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permitirem compreender as realidades de grupos de pessoas que utilizam os espaços que 
nós arquitetos ou outros profissionais com ou sem deficiência preparamos para nós, para 
eles. 
Uma pesquisa sobre a inclusão de Pessoas com Deficiência e sobre suas experiências 
sensoriais e emocionais na acessibilidade aos museus no sentido como nós a definimos 
atualmente, toma toda sua significação. Não se trata mais de uma abordagem intelectual 
que satisfaça um ou outro, mas de uma tentativa de compreensão daquilo que explica 
nossos viveres cotidianos e sentimentos, daquilo que induz nossas ações, nossas 
práticas museais. As análises comparativas de cunho etnográfico que nós propomos com 
outras investigações diferentes são indispensáveis e devem ser multiplicadas.  
A avaliação da acessibilidade aos museus tombados pelo IPHAN, localizados no Estado 
do Rio de Janeiro, é apenas o começo e limiar de um trabalho muito mais amplo. Os 
resultados serão muito mais gratificantes e ilustradores do que resumida e modestamente 
acabamos de relatar. Vamos a campo com os principais interessados através de visitas 
guiadas e programadas. Esperamos num futuro próximo, alargar horizontes para a 
criação de novos paradigmas no planejamento das ambiências sensíveis – físicas, 
sensoriais e emocionais – de nossos museus fluminenses e brasileiros. 
Este projeto possui um poder multiplicador muito relevante e acreditamos que, em futuro 
próximo será possível estende-lo a outros cerca de 193 museus fluminenses. Assim, alem 
do quadro da acessibilidade a estes importantes estabelecimentos, também 
estimularemos um processo bastante positivo de adaptação dos ambientes museológicos 
as necessidades espaciais de todos que venha garantir a cidadania de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida por intermédio de seu acesso a cultura. 
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