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A INCLUSÃO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

É consenso que, em qualquer âmbito a diversidade é  um tema 

complexo (PERRENOUD, 2007 & SASSAKI, 1997; TOJAL 1999). 

Temos o ímpeto de excluir, entretanto, somos desafiados a não só 

pensar nas diferenças, como também explorar formas de minimi-

zá-las, reconhecê-las e transpô-las.

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no Arti-

go 24, refere-se ao “direito à educação” (no caso em questão, à 

educação formal), portanto, podemos entender que, se a escola 

tem de se adaptar à diversidade de cada indivíduo, as instituições 

culturais, como espaços de educação não formal, tais como os 

museus, não poderiam gozar de outra prerrogativa.   

Desse modo, ainda existem muitos obstáculos a serem superados 

pelo Museu Nacional no sentido de garantir que as pessoas com 

deficiência tenham acesso pleno a esse importante equipamento 

cultural. Um desses obstáculos refere-se ao fato do Museu estar 

instalado em um edifício de inestimável valor para a memória do 

país, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN),  que impõe limites a intervenções arquitetôni-

cas. Contudo, algumas ações educativas e culturais vêm sendo 

concebidas e implementadas pelo setor educativo da instituição 

com o intuito de promover avanços no que diz respeito à inclusão 

dessa importante parcela da população. Neste texto, apresenta-

mos parte deste trabalho e da discussão que o orienta. 

Conforme o Artigo 5º da Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência “Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas 

são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer dis-

criminação, a igual proteção e igual benefício da lei.” Nesse sen-

tido, em reconhecimento ao direito à diversidade, é atribuição do 

Estado oferecer educação de qualidade compatível com as formas 

de percepção de cada indivíduo, estruturando-se para acolher 

e propiciar participação plena e igualdade de oportunidades de 

usufruir o bem público. 

Segundo Gabriela Aidar (2002), o conceito de exclusão social está 

relacionado à limitação de acesso ao que constitui a vida social 

por parte de grupos ou de indivíduos isolados, tornando-se priva-

dos de uma plena participação na sociedade da qual fazem parte. 

Já De Haan & Maxwell (apud Aidar, 1998) afirmam que os três 

principais níveis sociais dos quais os excluídos costumam ser pri-

vados se situariam no campo do sistema político e de direitos, 

do mercado de trabalho e assistência social ─ com consequente 

perda de recursos ─ e finalmente dos elos com a família e a comu-

nidade, levando-os ao colapso de suas relações pessoais.

Nos diversos regimes sociais existentes, temos como parâmetro 

o homem “padrão”, no qual não se considera a individualida-

de do ser humano, e são desprezadas nossas inabilidades físicas, 

mentais, neurológicas e até emocionais. O não reconhecimento 

das diferenças é motivo para que as políticas públicas e a própria 

sociedade ignorem a cidadania das pessoas com deficiências. Por 

outro lado, por vezes podemos vislumbrar a conscientização face 

à convivência, que pode ocorrer em ambientes familiares, escola-

res e demais espaços.

Ao mesmo tempo, existe certa resistência à identificação com 

a deficiência. Durante séculos, em algumas culturas, pesso-

as com deficiência eram eliminadas. De certa forma, quando 

não gerimos acessibilidade, estamos “eliminando” as pessoas 

do convívio social, cultural e educacional, ou seja, estamos ex-

cluindo. De acordo com dados do censo do IBGE de 2010, as 

pessoas com deficiência constituem parcela significativa da so-

ciedade e, ainda que assim não fosse, teriam seus direitos asse-

gurados por força da lei independentemente do seu quantitativo. 

Uma das formas de possibilitar a inclusão das pessoas com de-

ficiência é a aplicação do desenho universal. O Artigo 8º, inciso 

IX, do Decreto Federal 5.296/2004, preceitua que o “desenho 

universal – é o planejamento de espaços e produtos que possam 

ser usados por todas as pessoas, na maior abrangência possí-
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vel, sem a necessidade de adaptações especiais (posteriores). As 

ajudas técnicas não devem ser excluídas, quando necessárias”. 

Diferentemente da realidade do público escolar - que já foi vi-

venciada pelos educadores -, a pesquisa na área de acessibili-

dade deve ser orientada pelo usuário, visto que ouvir a respeito 

é diverso do vivenciar.  Moraes & Kastrup (2010) atentam para 

o fato de que o indivíduo, enquanto objeto de pesquisa, não é 

passivo às intervenções propostas, mas sim ativo no processo 

de pesquisa, pois dele partem as questões a serem investigadas. 

O Museu Nacional atua reconhecendo cada vez mais a valida-

de e a participação da pessoa com deficiência na elaboração de  

propostas educacionais. 

O Museu e sua missão

Diante do quadro de exclusão existente e das iniciativas de inclu-

são social das pessoas com deficiência, devemos entender como 

os museus podem se configurar a partir de sua história e missão 

social. Sarraf (2010) atenta para a mudança de paradigma da fun-

ção social dos museus na história ocidental. Se no passado eles se 

focavam em dar acesso ao patrimônio cultural e artístico a uma 

elite, hoje perpassam a população como um todo em virtude da 

mudança em sua política de acesso, resultado direto de sua neces-

sidade de legitimação social no mundo contemporâneo. 

Em seus primórdios, museus, gabinetes de curiosidades, acervos 

e coleções particulares destinavam-se a um público restrito, e/ou 

colecionadores, ou seja, a pessoas que de alguma forma aprecias-

sem a coleção. Portanto, se restringia a um grupo seleto, a pessoas 

ilustres, o que ficou arraigado na memória social, gerando distan-

ciamento e ausência de sentimento de pertencimento por parte da 

sociedade em geral.

Tojal (2007) pontua que, por conta do caráter experimental dos 

museus de ciência, estes tiveram a primazia no Brasil e no exterior 

na inclusão de propostas com concepções interativas, tanto com 

relação a seus objetos, quanto na participação dos visitantes em 

suas exposições. 

Conforme o Estatuto de Museus, Cap. II, Seção III (2009), “os 

museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade universal dos dife-

rentes públicos, na forma da legislação vigente”.

Nesse sentido, urge que toda a sociedade se identifique com o 

museu de ciência, com a arte, com a história, e entenda que cada 

um desses espaços faz parte da sua vida como indivíduo comum, 

habitante do planeta Terra. É preciso que cada um de nós se iden-

tifique com a exposição e que o museu também consiga cons-

truir uma linguagem, por meio de ações, para que não somente 

o público dito “padrão”, mas toda a sociedade ─ os públicos 

com deficiência visual, auditiva, idosos, com mobilidade reduzida, 

as populações com vulnerabilidade social e tantos outros ─ seja 

alcançada. O museu precisa de uma política inclusiva, extramu-

ros, na qual anseie por compartilhar seu espaço e possa interagir  

com a sociedade.

Segundo a definição da Museums Association, do Reino Unido, 

internacionalmente aceita:  

“Museus possibilitam às pessoas explorar coleções para sua 

inspiração, aprendizado e fruição. São instituições que coletam, 

salvaguardam e tornam acessíveis artefatos e espécimes, que 

preservam em nome da sociedade”. A sociedade pode esperar 

dos museus que: preservem coleções em nome da sociedade; 

tenham foco no serviço ao público; incentivem as pessoas a 

explorarem coleções para sua inspiração, aprendizado e fruição; 

consultem e envolvam comunidades; adquiram itens honesta e 

responsavelmente; salvaguardem o interesse público de longo 

prazo pelos acervos; reconheçam o interesse de pessoas que 

fizeram, usaram, possuíram, coletaram ou doaram itens dos 

acervos; apóiem a proteção dos ambientes naturais e humano; 

pesquisem, compartilhem e interpretem informações relacionadas 

com os acervos, refletindo visões diversas; e avaliem seu 

desempenho para inovar e melhorar. (Mason: 2004) 

Conforme já dito por significativa parcela dos estudiosos que se 

voltam para a questão museológica para o público de pessoas 

com deficiência visual, incluir esse público trata-se de uma tarefa 

extremamente desafiante devido ao foco no sentido visual ser ca-

racterístico da maioria dos museus. Isso gera a  necessidade deste 

público de ter de se valer de outros sentidos para apropriar-se do 

acervo do museu. Tojal (1990) atenta para a exigência de uma mu-

dança da política cultural e de comportamento dos profissionais 

de museus para permitir o acesso a esses indivíduos. Em especial, 

questões de conservação, curadoria e ações educativas dentro das 

exposições precisariam ser revistas visando permitir o acesso ao 

espaço museológico. 

A busca por propostas acessíveis deve estar incorporada a todas 

as ações, ressaltando o valor de todos, além do reconhecimento e 

respeito às diferenças, inclusive na ausência do público com defici-

ência. O espaço deve estar preparado, mesmo sem a obrigatorie-

dade do seu uso, pois decorre da liberdade de escolha querer ou 

não visitar um espaço cultural. Assim se irá ao encontro do Artigo 

27 da Declaração Internacional dos Direitos Humanos (1948), se-

gundo a qual: “toda pessoa tem o direito de tomar parte livremen-

te na vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar 

no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.”

A acessibilidade deve estar posta, incluída, ser pertencente a cada 

espaço, não somente nas exposições, mas também nos lugares 

de descanso, nos restaurantes, nos banheiros, nos bebedou-

ros, nas lojinhas. Tais espaços devem ser propostos e testados  

pelos usuários.  

Atualmente, várias barreiras se apresentam, entre elas a falta 

de conhecimento sobre a real deficiência, atitudes inapropria-

das e o preconceito, que são fatores que limitam mais que a  

própria limitação. 

Já o conceito de acessibilidade pressupõe autonomia, conforto e 

segurança, ou seja, é uma ferramenta para que as pessoas com 

deficiência atinjam sua independência em todos os aspectos da 
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sua vida. É importante ter como alvo a adaptação dos bens sociais 

às pessoas e não ao contrário.

O Museu Nacional e as ações de acessibilidade 

O Museu Nacional, através da Seção de Assistência ao Ensino, pro-

gramou treinamento dos mediadores do Programa de Iniciação 

Científica Jr. - Parceria com o Colégio Pedro II e Projeto PIBEX – 

graduandos da UFRJ, em prol do favorecimento da acessibilidade 

atitudinal – que busca evitar procedimentos discriminatórios por 

meio da sensibilização, conscientização e desenvolvimento do res-

peito ao próximo, reconhecendo que todos podem e devem ter os 

mesmos direitos.

Inicialmente, vamos nos ater à questão do museu voltado ao públi-

co de pessoas com deficiência visual, implementando uma coleção 

didática que oportuniza a exploração do sentido tátil, oferecendo 

condições para a apreensão da linguagem museal. Entretanto, 

pessoas com outras deficiências têm encontrado acolhimento e 

são alvo de nossas inquietações.

Essas ações têm subsídio em cursos de Especialização em Divulga-

ção Científica / Fiocruz, Gestão Cultural em ambientes Inclusivos / 

CCJF, Acessibilidade em Espaços Culturais / Fundação Dorina No-

will, Curso de Atualização em Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva/UFRJ, e pesquisa nos espaços culturais que 

de alguma forma têm expressão junto ao público de pessoas com 

deficiência visual ou que dispõe de programa educativo para pú-

blicos especiais: Biblioteca Louis Braille, Museu da Casa Brasileira, 

Museu Afro Brasil, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Fute-

bol, Museu de Microbiologia do Butantan. Também embasaram 

esta discussão entrevistas e acompanhamento de visitas a espaços 

culturais com o público pretendido.

Pauta-se no estabelecimento de parceria com escolas que pre-

tendam trazer suas turmas para visitação ao museu. Para tanto, 

visa elaborar atividades acadêmicas, traçar objetivos, dividir res-

ponsabilidade de planejar, instruir e avaliar procedimentos, para 

compartilhamento de informações e expectativas. Muitas vezes a 

escolarização de alunos com deficiência na rede de ensino regular 

é uma realidade imposta por políticas educativas, o que resulta em 

dúvidas e impasses nas relações. O trabalho colaborativo pretende 

maximizar os ganhos, minimizar perdas e fomentar confiança mú-

tua e participação voluntária.

Inicialmente realizaremos um “Encontro Especial” a cada primeira 

semana do mês, em dois turnos, que deverá anteceder a visitação. 

Nesses encontros, participarão educadores. No segundo momento 

ocorrerá a visitação ao museu, que se dará de formas diversas, 

seguindo a orientação do professor. Finalmente avaliaremos o 

processo, através de questionário on-line, seguido de certificação 

para o educador.

DETALHAMENTO

As escolas especiais poderão agendar qualquer dia e horário, 

entretanto serão acolhidas as escolas agendadas que atendam aos 

seguintes requisitos:

• Participação do Encontro Especial destinado a troca de 

experiências, estabelecimento de parceria, reflexões e 

exposição de expectativas e dificuldades; 

• Agendamento, escolha do tema e observância do horário e 

número de acompanhantes.

Temas em Elaboração:

• Cultura Material Indígena

• Animais Terrestres

• Animais Marinhos

• Cerâmicas e artefatos de pedra de interesse arqueológico

• Fósseis

• Rochas e Minerais

• Esqueleto humano

• Egiptologia

• Paleontologia 

• Botânica: plantas medicinais.

Dinâmicas:

1.  A turma mista fará uma visita com ênfase na descrição, que 

poderá ser realizada com a colaboração de aluno escolhido e/ou 

voluntário que será motivado e auxiliado pelo mediador. Poste-

riormente será disponibilizado acervo para toque, para tanto os 

participantes videntes deverão utilizar máscaras para privar-se do 

sentido visual;

2.  No caso da turma ser composta unicamente por pessoas com 

deficiência visual, o atendimento poderá iniciar-se com as pran-

chas táteis com detalhes do prédio, a relação das exposições e 

acervo representativo de cada departamento e/ou laboratório e 

utilizada a coleção de acessibilidade com tema definido. 

3.  Para turmas com deficiência auditiva, a mediação se dará com 

auxílio de intérprete de libras da escola;

4.  Nas turmas de pessoas com deficiência intelectual, poderá ser 

proposta visita mediada temática e/ou geral seguida de atendi-

mento, onde será  disponibilizado o toque em acervo de réplicas.
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