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“Acessibilidade de Conteúdos e Comunicação Pública nos Museus”

Nos dias de hoje, para que servem os museus? A resposta está contida na última definição de 

museu, que consta dos estatutos do ICOM, aprovados em 2007 na Conferência de Viena, 

Áustria:

“O 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.”

Ao longo do século XX, o discurso museológico mudou o seu enfoque do estudo e conservação 

dos objetos para o serviço do público. De um lugar onde se guardam e estudam coisas antigas, 

que só alguns compreendem, hoje pretende-se que os museus sejam lugares onde as coisas 

antigas são conservadas, estudadas e expostas para mim, para que eu as possa ver, apreciar e 

compreender; sítios onde se contam histórias que para mim fazem sentido; janelas abertas 

sobre o passado que me ajudam a entender melhor o presente e a construir o futuro; locais 

onde me sinto bem acolhido, onde posso aprender ao longo de toda a minha vida, conviver, 

passar com agrado bons momentos de lazer e sentir-me parte do todo.

Sim, porque eu, que trabalho com museus, também os visito num contexto pessoal. Tudo 

começa na capacidade para COMUNICAR comigo, um entre tantos outros visitantes. Mas afinal 

quem sou eu, visitante anónimo?! É frequente ouvir os profissionais de museus dizerem que 

procuram trabalhar “para todos”, associando muitas vezes o “todos” ao visitante “normal” – 



uma pessoa provavelmente de raça branca, inteligência média, sem deficiência, talvez à volta 

dos 30 anos e com capacidade para ler um jornal tablóide. E assim se excluem tantos de nós, 

porque o normal é uma abstração, não existe. O que existe é a diversidade. As pessoas que 

visitam os museus têm diversas idades, condições físicas, contextos culturais, sociais e 

económicos. Para acolher todos é necessário diversificar a oferta, de modo a ir ao encontro de 

visitantes diferentes. A mensagem pode ser transmitida das mais diversas formas – através da 

arquitectura do edifício, da sinalética, do design de equipamento como o mobiliário, dos temas 

escolhidos para as exposições, do design expositivo ou dos textos que se escrevem sobre as 

peças. Um museu acessível tem soluções técnicas que potenciam as competências de quem as 

utiliza, reduzindo o efeito das barreiras. Mas para além de acessível, pretendem-se hoje 

museus inclusivos, ou seja, museus em que a atitude de todos os que neles trabalham seja 

acolhedora, tendo em conta a diversidade e o respeito pela individualidade. De modo 

permanente, sustentado e transversal a todos os sectores.

É grande o desafio para os profissionais de museus? Enorme. Com maioria de razão quando 

falamos de museus públicos. Convém lembrar que em grande parte é o dinheiro dos nossos 

impostos que paga a manutenção dos edifícios que acolhem as coleções, a sua conservação, 

estudo e exposição. Todos pagamos, também, os salários dos que trabalham nos museus, nas 

mais variadas funções. Em muitos países democráticos do mundo, os museus são hoje 

chamados a justificar perante a população o investimento público que recebem. O grande 

desafio é hoje lidar com os tempos difíceis que vivemos, com cada vez menos recursos 

humanos financeiros. 

À laia de provocações, deixo alguns temas para reflexão:

– Que tipo de conteúdos escolher para uma programação que seja relevante?

– De que forma pode um design de qualidade dar respostas que representem um 

equilíbrio entre a estética, a usabilidade e a funcionalidade?

– É a escrita simples é redutora, nivelando por baixo e excluindo outros tipos de 

público? 
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