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RESUMO: O trabalho do Museu da Geodiversidade (MGeo) no que tange à acessibilidade e à 
inclusão tem se concentrado em ultrapassar as barreiras existentes em nossos espaços, sejam 
elas de cunho arquitetônico, comunicacional ou atitudinal. O objetivo desse trabalho é 
compartilhar a experiência vivenciada no MGeo e ampliar a rede de interessados em tornar 
seus espaços mais inclusivos. Uma parte relevante desse processo é a formação de uma 
equipe interdisciplinar com discentes dos cursos de Terapia Ocupacional, Geografia, Geologia, 
Arquitetura, Computação, Letras-Libras e Comunicação Visual; além de Museólogos, 
Educadores e Docentes, atuando em diversas frentes de trabalho. Uma delas destina-se à 
produção de recursos táteis como o mapa tátil do ambiente expositivo (em parceria com o 
Lamo3D-FAU), ferramentas e jogos táteis relacionados às Geociências; além da produção de 
textos e legendas em braille. Outras ações estão relacionadas à parte comunicacional, com a 
pesquisa de um aplicativo que disponibiliza conteúdos acessíveis: vídeos-Libras, 
audiodescrição, imagens, animações e vídeos (em parceria com o Lab3D-COPPE). Para 
algumas atividades desenvolvidas há a necessidade de aprofundamento como a criação de 
roteiros específicos para as visitas mediadas com a descrição do acervo; em LIBRAS (com 
variação para o público dentro da comunidade surda) e também para pessoas com deficiência 
intelectual e de comunicação. Neste sentido, o MGeo em parceria com o INES (Instituto 
Nacional de Educação de Surdos) têm promovido visitas mediadas em Libras para os alunos 
do ensino fundamental e médio. Praticando a interação dialógica, interculturalizada e social 
com a comunidade surda. Também são planejados mobiliários acessíveis, além de cursos para 
capacitação interna e externa (em parceria com o curso de Terapia Ocupacional). Todas essas 
ações são frutos do debate entre a equipe e as demandas da sociedade que se consolidaram 
na premissa de que as iniciativas estejam disponíveis para todos os visitantes, ainda que 
tenham sido pensadas para atender a uma necessidade específica. Sempre que for possível, 
atender a todos de forma integrada, evitando ao máximo separar as pessoas com deficiência 
do restante do grupo e também entre si. Por fim, buscamos atender ao lema “Nada sobre nós 
sem nós”, inserindo a pessoa com deficiência em todos os processos de uma ação e não 
apenas na validação final. Também é importante destacar a atuação do MGeo junto ao Fórum 
Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva e também na Câmara II – De Assuntos Acadêmicos e 
na Câmara de Acessibilidade do Sistema Integrado de Museus, Acervos e Patrimônios 
(SIMAP) demonstrando o desejo de se trabalhar em conjunto com as demais instâncias da 
universidade. A compreensão da acessibilidade e sua inclusão como processo é necessária 
em todas as etapas: no planejamento, na execução e na avaliação. É inaceitável conceber a 
acessibilidade somente como uma adaptação para atendimento da legislação. Ter uma equipe 
comprometida com essas questões é fundamental, mas é necessário também mudar a forma 
de trabalhar para incluir esses aspectos em todos os processos. Essa não é uma tarefa fácil, 
mas pode ser o caminho para se contribuir para uma sociedade mais justa. 
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