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Públicos Especiais: a percepção multissensorial do objeto cultural
A percepção do objeto museal, fonte primária de apropriação da cultura,
representada pelo patrimônio universal, encontra no museu o espaço privilegiado de
mediação, o que, consequentemente, faz com que essa instituição se imponha uma
grande responsabilidade, tanto política como social, de promover a interação entre o objeto
cultural com o seu público.
Sendo assim, de nada adiantaria o trabalho de mediação no museu sem que fossem
dadas todas as garantias e oportunidades de pleno acesso a esse patrimônio, o que
significa abrir essa instituição para todos os tipos de públicos, principalmente àqueles que
por fatores sociais e também por limitações sensoriais, físicas e mentais fazem parte de
grupos com menores condições de participar desses espaços.
Ao se pretender abrir o espaço museológico a todos os públicos, há de se levar em
consideração novos fatores que impõem aos processos de comunicação múltiplas formas
de diálogo, pois a igualdade de direitos está intrinsecamente relacionada ao respeito pela
diversidade coletiva ou individual.
É, dessa forma, que as estratégias de mediação deverão ampliar o uso dos canais
de percepção, de forma não somente verbal (oral e escrita), mas também interativa e
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experimental, pois ao se pensar em todos os públicos, os profissionais de museus se
deparam com uma importante e significativa parcela da sociedade – os públicos com
necessidades especiais – o que implica incremento e adaptação das estratégias para
ações que também envolvam a percepção multissensorial.
A percepção multissensorial é também parte inerente de uma postura semiótica
aplicada à comunicação museológica que privilegia a compreensão da recepção, a partir
dos estímulos provenientes dos objetos e dos sentidos, a eles atribuídos pelo público
fruidor, sendo que, nesse caso mais específico, a ênfase da recepção está vinculada à
fruição do objeto cultural a partir de todos os canais sensoriais além do visual, como o tátil,
o auditivo, o olfativo, o paladar e o cinestésico2.
Esses canais sensoriais podem ser estimulados por meio de recursos mediáticos3 ,
especialmente concebidos para facilitar a percepção do objeto cultural por parte do público
fruidor, fator esse fundamental para a compreensão e significação deste objeto,
principalmente aos públicos com necessidades especiais.
Compartilhando as reflexões de Ballestero4, os sentidos do tato, audição, visão,
olfato e paladar, são canais de entrada muito valiosos para aquisição de informações,
acrescentando que o desenvolvimento da percepção pela via multissensorial predispõe
também os indivíduos a uma maior receptividade e sintonia, tanto com o meio ambiente
como com seus semelhantes.
Os cheiros, texturas, sons e gostos aliados ao tato se convertem nos
protagonistas de um entendimento mais amplo de todas as coisas que
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fazem parte de nosso viver (...) adquirindo, assim, uma sensibilidade maior
para com o nosso semelhante e a natureza5.

As estratégias de mediação que conduzem à percepção multissensorial, aplicadas à
ação educativa em museus, apresentam aspectos didáticos e pedagógicos provenientes
tanto da educação não-formal como também da educação formal, tendo como enfoque
métodos que valorizem a aprendizagem, a partir das experiências concretas e da
aproximação dos alunos com o meio ambiente.
Faz parte dessa concepção a Didática Multissensorial das Ciências, desenvolvida
pelo pedagogo e professor de ciências Miguel–Albert Soller (também deficiente visual), que
descreve (1999, pp. 17-18):
[...] O ensino atual, desde o fundamental até o médio e superior, está
recebendo

um

tratamento

didático

enfocando

quase

que

predominantemente o ângulo visual.
[...] As consequências diretas que podemos imaginar desse enfoque
podem ser: a fragmentação do ambiente que nos rodeia e que ocasiona
uma interpretação parcial dos fenômenos que ocorrem; visão reduzida,
restrita e empobrecida da observação científica, perda de grande
quantidade de informações não visuais; apresentação das matérias aos
alunos cegos ou deficientes visuais de maneira pouco motivadora para
eles, o que por sua vez pressupõe mais uma dificuldade ao estudo e
desenvolvimento; percepção, quando se observa normalmente só se
olha, porém se esquecem os outros canais sensoriais de recepção de
informação.
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Essa pesquisa, a princípio relacionada mais especificamente à aprendizagem de
alunos cegos ou com deficiências visuais, é igualmente válida para alunos com outros tipos
de deficiências, bem como para aqueles que não apresentam esses tipos de limitação.
Na verdade, as experiências perceptivas desenvolvidas segundo a abordagem
multissensorial

possibilitam

melhor

compreensão

da

realidade,

bem

como

das

representações humanas e do meio ambiente, da mesma forma que exercitar e estimulam
as potencialidades perceptivas de pessoas com ou sem deficiências e amplia as
capacidades de reconhecimento e apreensão do mundo, garantindo, dessa forma, a
concretude e incorporação dos conhecimentos e descobertas efetuadas durante as leituras
de obras, capazes de promover a transformação dos indivíduos e, por extensão, da
sociedade6.
Ferraz e Fusari (1993), com apoio em Gardner, descrevem que, à medida que
trabalhamos para desenvolver a percepção, ajudamos a “ver melhor, fazer discriminações
sutis e ver as conexões entre as coisas”.
Ao se pretender, portanto, a igualdade de direitos e o respeito às diversidades dos
públicos e, ao enfocar os públicos especiais, com suas especificidades e potencialidades
que podem e devem ser desenvolvidas no espaço museológico, há de se incluir nos
processos comunicacionais e de ação educacional recursos e programas visando o acesso
sensorial (comunicação direta e indireta) baseados nos princípios da mediação
multissensorial de forma a utilizar, nesse espaço, recursos que viabilizem uma fruição não
somente visual, mas também possibilitando a percepção e fruição pelos outros sentidos.
As possibilidades de utilização e manipulação desses recursos poderão variar de
exposição para exposição, incluir objetos originais ou reproduções em relevo desses
objetos, agregar materiais similares e referenciais, introduzir propostas interativas
utilizando-se dos sentidos, como forma de ampliar a percepção, decodificação e a
interpretação dos objetos, a partir de uma perspectiva vivencial e concreta que permita

6

Chiovatto,2006.

também, àquelas pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, possam assimilar
e potencializar as suas experiências por meio desses canais sensoriais.
Uma abordagem multissensorial do museu evita a exclusão. Usando
informação escrita e oral com diversos níveis de complexidade e
empregando meios de comunicação visuais, orais, táteis e interativos, o
museu cumprirá melhor a sua missão, comunicando mais eficazmente com
mais pessoas. Essa abordagem não implica a banalização nem a perda de
qualidade da informação. Pelo contrário, permite refletir sobre os objetivos
estabelecidos, avaliar a eficácia do trabalho realizado, atingir um público
mais vasto, enriquecer as exposições e descobrir mais valias no seu
acervo7.

Conclui-se, portanto, que as estratégias de mediação baseadas nos métodos de
percepção multissensorial, ao contemplar tanto as diferenças pessoais como as diversas
formas de percepção apreendidas de um mesmo objeto, proporcionam respostas
verdadeiramente estimulantes, podendo ser aplicadas e compartilhadas por todas as
pessoas, não importando as suas necessidades ou limitações.
Faz-se importante também frisar que as concepções apresentadas pelos métodos
de percepção multissensorial, aplicadas tanto na educação formal (instituições educativas)
como na educação não formal (instituições sócio-culturais), reforçam as teses sobre as
mudanças de paradigmas envolvendo o ensino e a aprendizagem na atualidade,
evidenciando a necessidade de mudanças estruturais e pedagógicas que respeitem, antes
de tudo, a inclusão e a participação mais efetiva de todos os seres humanos em nossa
sociedade.
Como conclui Derdyk (1989, p. 194),
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Os sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, bem como a
emoção e a percepção, passaram por um processo de humanização, desde
os mais remotos tempos. O nosso jeito de perceber se transforma de uma
maneira histórica, mantendo uma correspondência com o curso do
desenvolvimento social, técnico, cultural e espiritual da humanidade. O olho,
o ouvido possuem um sentido “estético” – são instrumentos de leitura.
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