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Acessibilidade Cultural 

Um conjunto de adequações, medidas e 
atitudes que visam proporcionar bem estar, 
acolhimento e acesso a fruição cultural para 

pessoas com deficiência beneficiando 
públicos diversos. 



Públicos Beneficiários 
Muchos  profesionales de los museos y de la gestión del patrimonio 
todavía tienen algunas ideas erróneas sobre la aplicación integral de la 
accesibilidad: Es más cara? Va a condicional mi estilo de diseño? Me 
va complicar la vida como gestor del patrimonio? Puede ser prejudicial 
o menos comoda para los visitantes normales?  
Pero que es um visitante normal? Si algo caracteriza la sociedad es 
precisamente su diversidad, que es la norma y no la excepción de la 
dimensión humana. Por lo tanto, no se trata de integrar en el museo a 
los que son diferentes, sino de partir del hecho de que todos lo somos, 
todos tenemos capacidades y necesidades diferentes y aportamos a la 
sociedad experiencias únicas derivadas de los valores individuales.  
 
Fonte: Ruiz y Lledó, 2013. Manual de accesibilidad e inclusión em museos y lugares del patrimonio 
cultural y natural. 



Barreiras Atutudinais 
•  São	  aquelas	  que	  se	  encontram	  nas	  relações	  
entre	  pessoas	  e	  grupos.	  	  

•  São	  consolidadas	  durante	  o	  processo	  de	  
desenvolvimento	  e	  educação	  (familiar	  e	  
formal)	  do	  indivíduo.	  

•  Sua	  eliminação	  depende	  da	  re-‐educação	  e	  do	  
convívio	  com	  as	  diferenças.	  



Principais adequações de acessibilidade 
em espaços culturais 

 •  Acessibilidade Física baseada no Desenho Universal. 
•  Comunicação Acessível. 
•  Acesso à informação livre de barreiras. 
•  Acessibilidade Atitudinal - sensibilização e treinamento das 

equipes para eliminação de barreiras atitudinais. 
•  Inclusão Profissional 
•  Divulgação 
•  Avaliação 
•  Oportunidades de participação 



Acessibilidade Atitudinal 
 •  Incentivo a participação em cursos de extensão na área de 

acessibilidade cultural. 
•  Treinamento para Eliminação de Barreiras Atitudinais para a equipe do 

espaço cultural. 
•  Parceria com instituições inclusivas para intercâmbio de longo prazo. 
•  Conselho de acessibilidade. 
•  Contratação de colaboradores com deficiência. 
•  Treinamento Guia Vidente, relacionamento com pessoas com deficiência 

visual e prática de descrição. 
•  Curso de Libras para colaboradores da instituição 
•  Canil – baia para cão guia 
•  Visitas educativas e programações com recursos de comunicação e 

mediação acessíveis e sensoriais. 



Acessibilidade Atitudinal 



Inclusão Profissional 



Novas concepções no campo da 
produção cultural 

•  Curadorias centradas na relação do público com as 
manifestações culturais. 

•  Desenvolvimento de produtos culturais considerando a 
diversidade e inclusão de novos públicos. 

•  Incentivo à inserção de pessoas com deficiência no 
mercado cultural (consumidores, público alvo, artistas, 
educadores, produtores, curadores). 

•  Promoção de mudança cultural nas linguagens artísticas 
e dos espaços culturais. 



•  Os museus precisam mais das pessoas do que as pessoas dos 
museus. (números, relatórios, ingressos, consumo nas lojas e 
restaurantes) 

•  A sociedade é diversa, composta por pessoas com deficiência que 
transitam em todas as esferas sociais que chegam aos museus por 
diferentes vias. 

•  O patrimônio cultural pertence a comunidade.  
•  As políticas de aquisição/coleção de obras e artefatos contemporâneos 

dependem da vontade/doação dos membros da comunidade. 
•  Os museus precisam compreender e praticar os novos desafios da 

conectividade e da comunicação entre diferentes gerações e grupos 
sociais para não perderem os elos e oportunidades.   

Porque os museus estão criando oportunidades 
de participação e acessibilidade? 



Curadorias	  Participativas 
 
Aquelas nas quais o público de interesse, 
por meio de representantes, participam na 
elaboração das propostas, eixos temáticos, 

seleção de acervo, estratégias de  
comunicação e propostas de ação cultural 

em colaboração com os curadores/
profissionais do museu/exposição. 



Formação de Público e Função 
Social 

 

A participação nas atividades de curadoria resultam em:  
 
•  Familiaridade e conhecimento das necessidades dos 

novos públicos, 
•  Desenvolvimento da função social do museu, 
•  Apropriação do espaço museológico/cultural para 

socialização, atividades de lazer e crescimento cultural.	  



CENTRO DE MEMÓRIA DORINA NOWILL 



Exposição “E tudo começou assim: ações, 
projetos e histórias que mudaram a vida das 

pessoas com deficiência visual” 

•  O tema da exposição foi criado com abordagem participativa 
durante as atividades do Curso de Educação Patrimonial 
oferecido a todos os colaboradores e voluntários da organização. 

•  Todos participantes foram convidados a colaborar com as 
equipes multidisciplinares de curadoria; programa educativo e 
projeto de memória oral.  

•  Os participantes desenvolveram novas idéias e propostas de 
comunicação sobre suas experiências como pessoas com 
deficiência ou como profissionais que trabalham diretamente 
com esse público.  



•  Por meio do curso foi possível ver que é 
possível também ajudar a elaborar uma 
exposição. Antes parecia algo impossível.  

•  O processo do curso com as atividades de 
simulação foi bem didática, mostrou que não era 
nada de outro mundo, e me motivou a querer 
participar como curador. 

	  
(Flávio Coelho, curador colaborador da exposição “E tudo começou 
assim: ações, projetos e histórias que mudaram a vida das pessoas 
com deficiência visual”, 2014) 







MUSEU DO FUTEBOL 



Programa Deficiente Residente 
 

•  O programa foi criado em 2010 atendendo a solicitação dos educadores 
em conhecer as necessidades dos visitantes com deficiência e para 
ampliar os recursos de acessibilidade oferecidos inicialmente pelo PAMF 
- Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. 

•  Foram promovidas 5 edições com pessoas com diferentes deficiências, 1 
de avaliação e a última, de 2017, foi com idosos. 

•  Os residentes ficam um semestre no museu com as equipes de 
educação e atendimento ao público e criam propostas de atividades e 
materiais acessíveis para serem usados nas ações educativas para 
todos os públicos.  

•  A primeira edição com pessoas com deficiência visual inspirou o curador 
do museu Leonel Kaz a propor uma exposição sensorial “Olhar com 
outro olhar”.  





Exposição 
Auto 

Agents -  
Bluecoat 
Liverpool 



Exposição Auto Agents  
•  Proposta apresentada pela pesquisadora Jade French da 

Universidade de Leeds, com o coletivo AaA para o Bluecoat – 
Liverpool Centre for Contemporary Arts. 

•  A proposta de curadoria do coletivo AaA, um grupo de cinco 
pessoas com deficiência intelectual, apresentou reflexões sobre 
o significado de ser independente tomando suas próprias 
decisões, questionando a  falta de opções e excesso de 
controle que muitas pessoas com deficiência intelectual 
enfrentam em suas vidas. 

•  A curadoria selecionou trabalhos de artistas contemporâneos 
ingleses com temáticas e propostas afinadas com o tema da 
mostra e  encomendou 2 novas obras de artistas locais. 





•  O tempo e quantidade de trabalho investido em propostas 
de curadoria acessível e participativa são recompensados 
pelos resultados de alta qualidade e pelo reconhecimento 
dos diversos públicos em visitas e atividades educativas e 
culturais. 

•  As ações de preservação e comunicação do patrimônio 
cultural que possibilitam o protagonismo e o acesso livre de 
barreiras sociais e culturais contr ibuem com o 
desenvolvimento de projetos de acessibilidade cultural, com 
a visibilidade e com a abertura dos museus e espaços 
culturais para novos públicos e parceiros.  

Aprendizados 



•  Os museus são filhos da sociedade que os 
engendra ...e, como todos os filhos, servem 
para ajudar os “pais” no seu processo de 
atualização, de reciclagem do mundo. 

•  Os museus são microssistemas dentro do 
sistema social; interagem um com o outro. 
Podem e devem ser os grandes agentes 
dos processos ligados à Humanização e ao 
respeito à Vida. (Guarnieri, 1990) 



Resultados efetivos 
•  Fidelização/envolvimento de públicos – o museu 

passa a ser um local relevante na vida/agenda dos 
participantes.  

•  Educação financeira - o museu consegue aprimorar a 
gestão dentro da sua realidade financeira e estrutural o 
que resulta no desenvolvimento de  atividades 
possíveis, viáveis e na sustentação da estrutura básica  
sem a dependência de receitas eventuais (patrocínios, 
editais, prêmios, crises). 

•  Sentido e pertencimento – o museu de suas ações se 
tornam relevantes na vida das pessoas!!!  



 
	  
	  
	  
	  
	  

	  

OBRIGADA! 



Contatos 

	  
•  E-‐mail:	  viviane@museusacessiveis.com	  
•  Facebook:	  facebook.com/museusacessiveis	  
•  Site:	  www.museusacessiveis.com.br	  
	  
	  




