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TRABALHANDO NUM AMBIENTE EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO: DESAFIOS 
PARA MUSEUS QUE SE QUEIRAM ACESSÍVEIS 
por Maria Vlachou 
 

 
 

Museums Matter vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=H4xaCmww7is 

 
Gosto deste género de vídeos que nos trazem testemunhos de pessoas que tiveram acesso a 
museus e que… adoraram. Por qualquer razão. Nem que seja porque estiveram sentadas ao 
lado da rapariga de quem gostam… Todas as razões são legítimas. Todas deixam algo na 
memória e no coração. E mesmo aqueles entre nós cujo inglês não permitiu entender tudo o 
que foi dito no vídeo, terão, com certeza, entendido, pela forma como as caras se iluminavam, 
pelos gestos e pelas expressões, qual tem sido o impacto dos museus na vida das pessoas 
que acabámos de ver. 
 
Se este encontro tivesse acontecido uns anos atrás, ter-nos-íamos limitado a debater questões 
de mobilidade. Os últimos dois dias deram-nos a oportunidade de discutir muito mais do que 
isso. Falámos de acessibilidade física, de acessibilidade virtual, de acessibilidade de conteúdos 
e de comunicação. 
 
Começaria, portanto, por dizer que o primeiro e principal desafio é mesmo este: 
acompanharmos os desenvolvimentos à nossa volta, as alterações no ambiente em que 
estamos inseridos (social, político e tecnológico), porque é a única forma de nos mantermos 
actualizados e relevantes.  
 
Uma dessas alterações é o desenvolvimento do conceito de ‘acessibilidade’. Mas antes de 
explorarmos melhor esta questão, uma breve reflexão sobre o desenvolvimento da forma como 
os museus lidam com as pessoas, os seus variados públicos, algo muito relevante, na minha 
opinião, para discutirmos a acessibilidade. Porque a acessibilidade tem a ver com as pessoas. 
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A Grande Exposição, Londres 1851 

 
Um marco no desenvolvimento do conceito do papel dos museus na sociedade foi uma 
exposição internacional, a Grande Exposição de 1851 em Londres, no Crystal Palace. O seu 
objectivo principal era celebrar a tecnologia industrial e o design modernos. E, também, tornar 
claro para o mundo o papel da Grã Bretanha como líder industrial. As críticas na altura foram 
múltiplas. Alguns conservadores receavam que as massas de visitantes poderiam tornar-se 
numa turbamulta, enquanto Karl Marx viu a exposição como um emblema do fetichismo 
capitalista das comodidades. No entanto, como disse Kenneth Hudson, autor do livro Museums 
of Influence, nenhuma iniciativa tinha feito tanto para acabar com dois mitos: que a classe 
trabalhadora não se interessava por actividades culturais e que não estava disposta a pagar 
por elas. Na verdade, esta exposição recebeu mais de 6 milhões de visitantes e deu um saldo 
positivo no valor de £186.000 (hoje em dia seria £16 milhões), que foi usado para fundar os 
três museus de Kensington: o Victoria and Albert Museum, o Museu de História Natural e o 
Museu da Ciência. 
 
Quase meio século mais tarde, em 1909, o fundador do Museu de Newark John Cotton Dana 
escreve algo que ultimamente cito com alguma frequência, pela visão que transmite e pela sua 
actualidade: “Um bom museu atrai, entretém, provoca curiosidade, leva a questionar e, assim, 
promove o conhecimento. (…) O museu só pode ajudar as pessoas se o utilizarem; vão utilizá-
lo apenas se souberem que existe e apenas se for dada atenção à interpretação das suas 
colecções, de modo que elas, as pessoas, as entendam”. 
 
Mas mesmo antes de Cotton Dana, em 1853, o naturalista britânico Edward Forbes afirmava: 
“Os conservadores de museu podem ser prodígios do conhecimento e, mesmo assim, 
impróprios para o seu lugar, se não conhecem nada sobre pedagogia, se não estão preparados 
para ensinar pessoas que não sabem nada.”   
 
As pessoas, sempre as pessoas. As pessoas que não sabem, as pessoas curiosas, as 
pessoas que se querem divertir, porque não… No século XIX até parecia que estávamos no 
bom caminho. No entanto, Eilean Hooper-Greenhill regista uma significativa mudança na 
década de 20 do século XX, com a vinda de uma nova geração de conservadores, menos 
interessados no uso público dos museus e mais interessados na acumulação de colecções e 
na preservação dos objectos. 
 
Na década de 80 do século passado, a exigência por parte das pessoas (não de todas as 
pessoas, mas daquelas mais entendidas e exigentes) de maior e melhor acesso à cultura, 
incluindo aos museus, fez com que os museus repensassem a sua postura. Sobretudo nos 
países onde o financiamento com dinheiro dos contribuintes traz verdadeiras responsabilidades 
e obrigações, entre elas, a necessidade de se preocuparem com o acesso desses contribuintes  
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aos bens públicos, comuns, guardados nos museus que eles, os contribuintes, estão a 
‘financiar’ (é verdade que, entre nós, este conceito é muito pouco desenvolvido). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Thomas Struth 
 
Assim, o discurso mudou e os museus começaram a afirmar que são para as pessoas. Mesmo 
quando não faziam um verdadeiro esforço nesse sentido, era esperado adoptarem este 
discurso e fazerem afirmações como “as nossas portas estão abertas, estamos aqui para 
todos”, etc. etc., mostrando em muitos casos, talvez na maioria dos casos, que não tinham a 
mínima ideia do que significava realmente “portas abertas” e “para todos”… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museu d´Història de Catalunya, Barcelona 
 
Mais recentemente, a partir da década de 90, houve outros desenvolvimentos. Os museus 
poderiam estar de portas abertas, com horários alargados, com cafés e lojas à disposição dos 
seus visitantes, mas os seus conteúdos continuavam algo incompreensíveis, fora de contexto e 
até irrelevantes. Para fazerem face a esta necessidade, os museus passaram a ser para e 
sobre as pessoas, encheram-se de histórias, as histórias dessas mesmas pessoas que 
procuravam atrair, humanizaram-se. 
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Holocaust Memorial Museum, Washington 
 
Estamos agora numa nova fase, a dos museus para, sobre e com as pessoas. Este é o 
tempo do crowdsourcing,  do envolvimento, da responsabilidade partilhada, é o tempo em que - 
com algum receio, é verdade - estamos a abandonar o nosso papel de ‘guardião’ da verdade e 
do conhecimento, e reconhecemos que existem outros conhecimentos e outras verdades do 
lado dos nossos utentes, e que estes podem enriquecer os nossos conteúdos e tornar o nosso 
trabalho ainda mais relevante. 
 
Tenho estado a falar de tendências, de movimentos, na área da museologia e a nível 
internacional. Isto não significa, obviamente, que a sua prática abrange todo e qualquer museu 
ou ao mesmo nível ou da mesma forma. São, no entanto, tendências que têm influenciado o 
pensamento museológico, mesmo quando não acompanhado da prática. 
 
Voltemos agora às questões de acessibilidade. Como dizia no início, uns anos atrás, se 
estivéssemos aqui reunidos para falar de acessibilidade, teríamos estado a falar apenas de 
rampas e casas de banho para deficientes. No âmbito de um estudo promovido pelo GAM – 
Grupo para a Acessibilidade nos Museus, sobre Museus e Público Sénior em Portugal - que se 
finalizará em breve com a disponibilização do respectivo relatório -,  apercebi-me que ainda 
hoje a palavra ‘acessibilidade’ remete as pessoas para questões de mobilidade. Entre 10 
directores e responsáveis de museus entrevistados, apenas um falou, sem nós insistirmos, de 
questões como tamanho de letra, iluminação, posicionamento de objectos e legendas, 
linguagem, pessoas que não se podem deslocar ao museu, etc. etc. A maioria, ao 
perguntarmos que preocupações existem a nível das acessibilidades, limitou-se a falar de 
rampas e elevadores. 
 
No entanto, todos os profissionais dos museus, e não só, que se têm dedicado a estas 
questões têm contribuído para levar o pensamento e a prática de todos nós um pouco mais 
longe. O GAM também tem dado o seu contributo, ao definir como missão, aquando da sua 
constituição em 2004, melhorar o acesso aos museus a todo o público com necessidades 
especiais - físicas, intelectuais ou sociais. E assim, no desenvolvimento do estudo que referi e 
apesar de não ser à primeira, ao insistirmos um pouco, pessoas de várias áreas e 
responsabilidades dentro dos museus falaram também de outras questões, para além da 
mobilidade. 
 
O conceito de acessibilidade, no que diz respeito à deficiência, tem-se alargado e integra hoje 
em dia a relação com pessoas cegas e com baixa visão, surdas ou com deficiência mental. E 
não ficou por aqui. Iniciativas dirigidas, por exemplo, ao envolvimento de crianças com autismo 
ou de pessoas que sofrem de Alzheimer´s e seus familiares, mostram-nos que existe uma 
amplo leque de necessidades às quais os museus, dependendo dos recursos disponíveis e das 
suas prioridades, poderão dar resposta, tornando-se cada vez mais inclusivos e acessíveis. 
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No entanto, o conceito de acessibilidade tem crescido também para além das questões ligadas 
à deficiência. Os museus hoje consideram ainda as necessidades de pessoas com menos 
conhecimentos, pessoas com menos dinheiro, pessoas com mais ou com menos idade, 
pessoas cuja primeira língua não é a do país onde se encontra o museu, minorias étnicas e 
culturais, imigrantes e refugiados, pessoas que vivem a grande distância do museu,  pessoas 
que não se podem deslocar.  
 
E mais ainda. O conceito de acessibilidade continua a desenvolver-se. Hoje os museus não 
procuram apenas visitantes, procuram parceiros, pessoas que, graças aos seus conhecimentos 
e experiências de vida, pode ajudar a criar uma programação mais diversificada, que dê 
resposta a várias necessidades, que seja mais relevante para diferentes comunidades, uma 
programação que possa ajudar a colocar o museu no mapa e na vida das pessoas. Ou seja, 
hoje acessibilidade significa também partilhar responsabilidades, permitir às pessoas 
envolverem-se no trabalho do museu, contribuírem com as suas opiniões e conhecimentos, 
verem-se representadas nele, ajudarem a entender o presente e a traçar o futuro.  
 
Os desafios para os museus que se queiram acessíveis são os desafios dos museus que se 
queiram sustentáveis. Porque a sustentabilidade passa também pela relação com as pessoas, 
com a comunidade, com a sociedade. Passa pelos afectos, pelas partilhas, pela criação de 
cumplicidade, pelo apoio mútuo, pela existência de uma relação, mesmo. 
 
Que relação é esta? Apesar das tendências existirem e fazerem efeito, diria que o seu impacto 
é ainda reduzido. Por falta de visão ou por falta de meios, a maioria dos museus continua a ser 
irrelevante e incompreensível para a maioria das pessoas. Não quero dizer com isto que é 
obrigatório todas as pessoas gostarem de museus. Mas com certeza que não podem gostar de 
museus que desconhecem, de museus que não procuram comunicar com elas, de museus que 
não procuram envolvê-las e representá-las. 
 
Falemos concretamente de Portugal, cujo caso pode não ser idêntico ao de Espanha, mas 
penso que os nossos colegas Espanhóis não terão dificuldade em entender e em se rever no 
que estamos a dizer. 
 
No ano passado, mais ou menos nesta altura, recebi uma chamada da Antena 1 que queria 
que eu comentasse sobre o anúncio do SEC que as entradas nos museus aos Domingos 
passariam a ser pagas, numa tentativa de gerar mais receita. Comentei (dizendo que não era 
por aí, sendo este um assunto, na minha opinião, menor, secundário). Este ano, há umas duas 
semanas, recebi novamente uma chamada da Antena 1, que queria que eu comentasse sobre 
o anúncio do aumento do preço de entrada nos museus, novamente numa tentativa de gerar 
mais receita. Desta vez não comentei. Sinto que não devemos perder mais tempo em comentar 
medidas isoladas, que não se enquadram em nenhuma estratégia concreta, que resultasse de 
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uma visão sobre o papel dos museus na nossa sociedade, sobre o que se quer, o que se 
espera deles. 
 
Sabemo-lo, a nível político não existe nenhuma visão relativamente à cultura em geral e aos 
museus em particular. Nos últimos anos não houve nem um Ministro da Cultura que tivesse 
enunciado objectivos a longo prazo e que tivesse procurado traduzi-los em acções a curto e 
médio prazo que pudessem conduzir aos fins desejados. Tem faltado completamente o 
pensamento estratégico e estruturado. Têm faltado dirigentes visionários, preocupados não 
apenas com a sua reputação imediata (e, em geral, de curta duração), mas também com os 
sonhos e a forma de os tornar realidade.  
 
Mas, pergunto, e do nosso lado? Do lado dos profissionais dos museus? Limitar-nos-emos a 
lamentar a falta de visão entre os políticos? Qual é a nossa? 
 
Falando em termos gerais (porque as ilustres excepções existem), e considerando a imagem 
que penso que, como sector, transmitimos para fora, para a sociedade, diria que continuamos 
com um discurso bastante fechado e incompreensível, bastante centrado em nós próprios, no 
nosso dia-a-dia administrativo, nas questões laborais, que raramente reflecte uma preocupação 
real, sincera e constante com os destinatários finais do nosso trabalho (e gosto de incluir aqui 
tanto quem visita e ‘usa’ os museus, como quem não visita). Em Portugal somos cada vez mais 
‘para’ as pessoas, mas raramente somos ‘sobre’, muito menos ‘com’, as pessoas. Entre o 
afirmar que “as nossas portas estão abertas, estamos aqui para todos” e o provar que assim é, 
o caminho é longo. Mas não impossível de percorrer. 
 
Tornemo-nos ainda mais concretos. Sinto, muito sinceramente, que mesmo quando nos é dado 
o estatuto e os meios para influenciarmos a situação, mostramo-nos pouco ambiciosos, pouco 
visionários, mais uma vez demasiado presos no nosso dia-a-dia, nos nossos interesses e 
necessidades como profissionais. Gerimos e programamos os museus pensando em nós e nos 
nossos pares.  
 
Em 2010, João Carlos Brigola, na altura Director do então Instituto de Museus e Conservação, 
dizia numa entrevista à revista L+Arte: 
 
“…A missão fulcral do museu é ser um repositório de memórias e trabalhar o seu património, 
mas esta identidade está a ser preterida por funções de maior visibilidade comunicacional, 
onde o que conta é o número de visitantes, o alarido público…” 
 
Ao ler esta afirmação, senti mais uma vez que quando somos confrontados com as questões 
da comunicação e do marketing, com as questões do público, sentimos que devemos defender 
“a missão fulcral do museu”. No entanto, são cinco as funções que um museu deve 
desempenhar para cumprir a sua missão e nenhuma devia ser considerada mais fulcral que as 
outras. São mutuamente exclusivas as funções relacionadas com a colecção e as relacionadas 
com o público? Porque é que nos sentimos na obrigação de defender uma em detrimento da 
outra? Porque é que sentimos que devemos optar por uma ou por outra? Porque é que 
parecemos ficar incomodados, desconfortáveis, quando são consideradas ou nos são 
sugeridas acções mediáticas (adjectivo que parece que consideramos sinónimo de ‘populista’ e 
de ‘baixa qualidade’)? 
 
Também numa entrevista mais recente que fiz ao director de um museu nacional (no âmbito do 
estudo que já referi sobre Museus e Público Sénior), quando o questionei sobre a linguagem 
usada nos painéis das exposições - linguagem que considero difícil, pela complexa estrutura de 
frases demasiado longas e pelo uso de termos técnicos desconhecidos do grande público – a 
reacção foi bastante animada. Algumas das suas afirmações foram estas:  
 
“A acessibilidade não passa por banalizar e criar uma linguagem que é imediata para a criança 
(…). Este é um vício dos serviços educativos dos museus, muito vocacionados para o público 
infantil. Prevalece a tendência da infantilização e da banalização de contar… O património não 
precisa de ser apresentado como a história da carochinha. O património não é uma história que 
existe para nos fazer rir e para nos entreter.” 
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Não, não é uma história que existe para nos fazer rir ou para nos entreter (a não ser que se 
trate de coisas divertidas, que também devem existir na história do património…). E posso 
dizer-vos que, aquando da realização de um focus group com visitantes sénior nesse mesmo 
museu nacional - um grupo que, entre todos os que fizemos, reunia as pessoas com mais altas 
qualificações literárias - , os participantes queixaram-se precisamente disto: da dificuldade em 
entender a linguagem do museu. O que mostra, de uma forma algo assustadora, não só a 
distância entre as necessidades e prioridades dos que dirigem e dos que ‘usam’ o museu, mas 
também o desconhecimento das mesmas. 
 
Volto a dizer que falo em termos gerais e não pretendo de todo, muito pelo contrário, 
desvalorizar o esforço de vários directores de museus, de muitos profissionais dos serviços 
educativos, que todos os dias se dedicam de corpo e alma a essa relação, à relação com a 
sociedade, à relação com as pessoas, cultivando-a, alimentando-a, acarinhando-a. Porque 
acreditam nela e é nela que encontram a sua razão de ser. 
 
No entanto, penso que não podemos negar a importância e o impacto que a liderança, o 
discurso das chefias, tem sobre a imagem que estamos a transmitir para ‘fora’. E não me estou 
a referir a nível local, mas, sim, a nível nacional, a nível da relação com a sociedade 
portuguesa, visitantes e não visitantes de museus.  
 
Um profissional de museus que exerce funções a nível de administração central / 
governamental, um director de museu, um curador, não pode deixar de manifestar 
preocupação com as questões do público. E não manifesta preocupação quando está 
concentrado apenas no seu museu sem considerar o meio em que o mesmo se insere; quando 
desconhece ou ignora as motivações, interesses, preocupações das pessoas que é suposto 
servir; quando não as envolve na actividade do museu; quando escreve textos (aquele meio de 
comunicação elementar, do qual todos os museus dispõem) que são entendidos apenas por 
ele próprio e pelos seus pares; quando se preocupa apenas em expor os objectos - de uma 
forma bonita, elegante, colocando (ou escondendo…) uma legenda mínima -, mas não 
disponibiliza simultaneamente aos visitantes os meios para poderem interpretar esses objectos, 
descobrirem a sua história, ficarem fascinados, comovidos, surpreendidos, rendidos; quando 
não se abrem canais para também os visitantes poderem contribuir nas escolhas, na 
interpretação, nas abordagens que se fazem; quando não se põe as pessoas à vontade no 
espaço (fisicamente, psicologicamente e intelectualmente). Museus místicos, fechados em si 
próprios, que comunicam apenas com quem já os conhece e os aprecia, que não sabem 
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adaptar a sua linguagem, tornam-se em museus irrelevantes para grande parte da comunidade 
em que se inserem e não são ‘usados’ por ela, mesmo que a entrada seja livre ou o bilhete 
muito barato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leopold Museum, Viena 
 
Gostava de me referir aqui ao encenador e director dos Artistas Unidos Jorge Silva Melo, cujo 
discurso, há uns meses atrás, foi uma agradável surpresa para mim, uma excepção. Ao 
comentar num programa de televisão o anúncio do corte de 100% nos apoios anuais e 
pontuais da Direcção-Geral das Artes, Jorge Silva Melo despiu o casaco de artista e vestiu o 
casaco do espectador, do cidadão. E comentou: “(…) Eu, como espectador, vou deixar de ter 
espectáculos em que possa descobrir jovens talentos, jovens afirmações. (…) Os apoios não 
são para financiar os artistas, os apoios são para financiar o espectador. Porque se eu quiser ir 
ver um espectáculo do colectivo Truta, se ele não tiver apoio, terei que pagar mais ou menos 
100 Euros por bilhete e não tenho esse dinheiro. E tenho direito de ver aquilo que os jovens 
criadores andam a fazer, a inquietar-se, a pensar. É esse apoio que a mim, enquanto 
espectador, me é retirado. (…)”. 
 
Eu gostaria que fosse este o discurso de todo o sector cultural e em particular dos museus. O 
discurso dos museus que se queiram acessíveis deve ser o discurso que os destaca como 
bens comuns, bens públicos; o discurso que realça o direito de acesso dos cidadãos. As 
instituições culturais são lugares de encontro entre pessoas que desejam comunicar entre elas; 
que procuram beleza e inspiração e sentido; que desejam partilhar pensamentos, experiências, 
preocupações e alegrias. Se quem as dirige não for consciente disto, então uma grande parte 
da sociedade continuará a considerar o investimento um desperdício, a sua oferta no mínimo 
incompreensível, a sua existência irrelevante e, por isso, dispensável.  
 
E aqui vem mais um desafio, último. O desafio de nos “agarrarmos ao nosso direito ao delírio”. 
O nosso direito de sonharmos, de olharmos para longe, muito longe, por cima do nosso dia-a-
dia, por cima das chefias, por cima dos políticos, por cima da crise. Sonhemos com uma utopia. 
Porquê? Porque ela nos faz continuar a caminhar. 
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El direcho al delirio vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=Z3A9NybYZj8 


